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ÖNSÖZ
“Modern Mimarlık Tarihi Sürecinde Đzmir Camileri” isimli bu çalışma, Đzmir
ilinde 1950 ile 2011 yılı içerisinde inşa edilmiş cami örneklerini inceleyerek, bu
örnekler üzerinden bir tipolojik değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Modern malzeme
ve betonarme inşa tekniği uygulamasının görüldüğü modern dönem camileri olarak
adlandırılabilen günümüz yapılarının mimarisinde etkili durumdaki kaynak ve sorunlar
üzerinde de durulmuştur.
2010 yılı sonunda Đzmir Đli dahilinde 1767 adet cami bulunmaktadır,
çalışmamızda bunların 100 adedi incelenmiştir. Bu sayı ilimiz camilerinin az bir
bölümünü oluşturuyor gibi görünse de tipolojiyi sağlıklı oluşturmamıza engel
olmamıştır. Đncelenen camiler içerisinde 66 adedi geleneksel yaklaşım, 11 adedi modern
yaklaşım, 23 adedi de ilkesiz yaklaşım grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışmada,
Osmanlı Dönemindeki örnekleriyle en zengin çağını yaşamış ve dini yapılar içerisinde
en önemli yere sahip yapı grubu olan cami mimarisinin ve cami mimarisini oluşturan
öğelerin ne derece yozlaştığı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle de Sanat
Tarihi Anabilim Dalında ilk kez çalışılmış bir konudur.
Tez konusunu belirleyen ve çalışma süresince gösterdiği sonsuz sabır için hocam
Sayın Prof. Dr. Bozkurt ERSOY’a saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Katkılarından
dolayı Jüri Üyeleri Prof. Dr. Đnci Kuyulu ERSOY, Yrd. Doç. Dr. Harun ÜRER, Prof.
Dr. Ersin DOĞER ve Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ’a da ayrıca teşekkürlerimi
sunarım. Arazi çalışması sırasında usanmadan yanımda olan arkadaşlarım Türkan
ACAR ve Ece GÜNEY’e, tezin son gününe kadar katkı ve desteklerini esirgemeyen
Başak KATRANCI ve Şebnem TAMCAN’a ve de aileme teşekkür ve şükranlarımı
sunarım.
Elif Gürsoy
Đzmir, Ekim, 2011
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I-GĐRĐŞ
2010 yılı sonunda Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından yapılmış ve başkanlığa ait
resmi internet sitesinde yayınlanmış istatistiksel verilere göre, ülkemizde 81.984 adet,
Đzmir kentinde de 1767 adet cami yer almaktadır. Đzmir ilini kapsayan çalışmada, 1950
yılı sonrasından günümüze kadar inşa edilmiş camiler tespit edildikten sonra, tasarım
yaklaşımları açısından gruplandırılmıştır. Konu ile ilgili az sayıda kaynak yer almakla
birlikte, Đzmir ili dahilindeki örnekleri kapsayan bir çalışma bulunmamaktadır. Konu
ayrıca Sanat Tarihi Anabilim Dalı içerisinde ilk kez incelenmiştir.
Araştırmaya öncelikle kaynak taraması yapılarak başlanmıştır. Kaynak taraması
için Đzmir Milli Kütüphane, Đzmir Mimarlar Odası Kütüphanesi, Ege Üniversitesi
Kütüphanesi ve Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi kullanılmıştır.
Đzmir’de 1950 yılı sonrasından günümüze kadar yapılmış olan camileri
incelediğimiz çalışmada, öncelikle “Modernin Tanımı ve Modern Mimarlık Tarihi”
konusu üzerinde durulmuştur. Modern mimarlık dönemi ile ilgili bilgilerin
verilmesinden sonra bu dönem cami mimarisi üzerinde direkt olmasa da dolaylı olarak
etkili olabileceği düşünülen kaynak ve sorunların incelendiği III. Bölüm yer almaktadır.
IV. Bölüm Đzmir’de modern camilerin tipolojik değerlendirmesinin yapıldığı
bölümdür. Modern mimarlık tarihi ile ilgili çalışmalar çokça olmasına rağmen, bu
dönem cami mimarisi konusunda yapılmış çalışmaların sayısı oldukça azdır. Modern
dönemde yapılmış camiler konusunda daha çok Anadolu örnekleri bazında çalışmalar
bulunmaktadır. Đzmir örneklerinden yalnızca birkaçı bu çalışmalar içerisinde yer
almıştır.
Modern cami mimarisi konusunda yapılmış çalışmalar kısıtlı olmasına karşın,
farklı tipolojik gruplandırmalar söz konusudur. Konu ile ilgili en erken tarihli çalışma, Đ.
Serageldin ve J. Steele’in editörlüğünü yaptığı, “Architecture of the Contemporary
Mosque” adlı, Đslam ülkelerinde yer alan modern cami örneklerinin yer aldığı
çalışmadır. Eserde Anadolu örneklerinden Ankara TBMM Cami, Ankara Kocatepe
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Cami1, Đstanbul Kınalıada Cami, Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Cami ve Ankara
Gölbaşı Camisine yer verilmiştir2.
Đslam ülkelerinde modern dönemde inşa edilmiş camileri konu alan başka bir
yayın, “The Mosque and the Modern World: Architects, Patrons and Designs Since the
1950’s” isimli, R. Holod ve H. Khan’ın çalışmasıdır. Çalışmada, Anadolu’dan yalnızca
Ankara TBMM Cami örneği yer almaktadır3.
Konu ile ilgili yapılmış tez çalışmaları da mevcuttur. M. Oral’ın “Gelişim Süreci
Đçinde Cumhuriyet Dönemi Cami Mimarisinin Đrdelenmesi-Konya Örneği” başlıklı
çalışmasında ise Konya ilinde bulunan 16 adet örnek incelenmiştir. Çalışmada incelenen
Motorlu Vasıtalar Sanayi Cami, Hacı Kemal Onsun Cami, Đlahiyat (Yüksek Đslam
Enstitüsü) Cami, Şeker Cami, Oduncular Cami, Mimar Sinan Cami, Mevlana Cami,
Yunus Emre Cami, Yaka Cami, Kırbirevler Hz. Osman Cami, Özdilek Cami, Karatay
Sanayi Yeni Cami, Bilal-i Habeşi Cami, Organize Sanayi Cami, Şehitler Cami ve
Hacıüveyszade Cami, Klasik Osmanlı camilerinin biçim dilini, genellikle de merkezi
kubbe şemalarını kullanmaya çalışan nitelikte eserler olarak verilmiştir4. M. Oral’ın
“Günümüz Cami Mimarisinde Kimlik ve Nitelik Sorunu-Konya Örneği” adlı doktora
çalışmasında ise günümüz camilerinin “Modern ve Geleneksel Yakşalım” olarak iki
grupta incelenebileceği belirtilmiş ve önceki çalışmasının kapsamını oluşturan 16 adet
örnek geleneksel yaklaşım tarzı içerisinde yeniden ele alınmıştır5.
T. Işıkyıldız’ın “Contemporary Mosque Architecture in Turkey”6 adlı,
Anadolu’daki toplam 44 adet örneği incelediği tez çalışması, konu ile ilgili en kapsamlı
1

Hüsrev Tayla ve Fatif Uluengin’in tasarımı olan, bugün mevcut bulunan yapı.
Đ. Serageldin-J. Steele, Architecture of the Contemporary Mosque, Academy Group, London 1996, s.
100-117.
3
R. Holod-H. Khan, The Mosque and the Modern World: Architects, Patrons and Designs Since the
1950’s, London, 1997, s.100-106.
4
M. Oral, Gelişim Süreci Đçinde Cumhuriyet Dönemi Cami Mimarisinin Đrdelenmesi-Konya
Örneği, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi, 1993.
5
M. Oral, Gelişim Günümüz Cami Mimarisinde Kimlik ve Nitelik Sorunu-Konya Örneği, Selçuk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, 2006.
6
T. Işıkyıldız, Contemporary Mosque Architecture in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2000.
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eserdir. Çalışmada örnekler plan şemalarına göre ve mimari yaklaşım özelliklerine göre
gruplandırılmıştır. Plan özelliklerine göre üç bölüm halinde oluşturulan tipolojide örtü
sistemine göre piramidal örtülü camiler, kubbe örtülü camiler; gövde planına göre ise
kubbesel gövdeli camiler, piramidal gövdeli camiler; üçüncü grupta ise kübik gövdeli
camiler yer almıştır. Plan şemalarına bakıldığında incelenen örnekler arasında Aksaray
Ağaçlı Cami, Çanakkale Çan Seramik Fabrikası Cami, Bursa Fatma Bodur Valide
Cami, Malatya Abdurrahmani Erzincani Cami, Bursa Eyüp Yıldız Cami, Đstanbul
Kınalıada Cami, Đzmir Narlıdere Uğurlu Cami piramidal örtülü camiler grubu içerisinde
yer almaktadır. Isparta Karabilal Cami, Bolu Camlı Cami, Burdur Merkez Kemalettin
Cami, Eskişehir Şeker Fabrikası Cami, Manisa Şeyh Fenari Cami, Çorum Şeker
Fabrikası Cami, Antalya Karakaş Cami, Đzmir Çiğli Egekent Cami, Amasya’da isimsiz
bir cami, Đzmir Varyant Fatih Cami, Đstanbul Abdurrahman Soyak Cami, Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Cami, Burdur Gölhisar Çarşı Cami, Ankara Gazi Merkez
Cami, Đzmir Hacı Mustafa Beşikçioğlu Cami, Đzmir Kadifekale Hava Şhitleri Cami,
Ankara Merkez Đmam Hatip Okulu Cami, Mersin Ulu Cami, Đstanbul Tarabya Merkez
Cami, Ankara Çankaya Merkez Cami, Tokat Kümbettepe Cami, Mersin Merkez H.
Bedriye Çetinkaya Cami, Ankara TBMM Cami, Ankara Gölbaşı TEK Cami kubbe
örtülü camiler grubu içerisinde incelenmiştir. Gövde yapısına göre Sivas Deveci Cami,
Tarsus Başer Fabrikası Cami, Samsun Ulu Cami kubbesel gövdeli camiler grubunu
oluştururken; Eskişehir Terzievleri Cami, Ankara Batıkent Cami, Ankara Ostim Cami,
Ankara Etimesgut Şaşmaz Otomotiv Endüstisi Cami, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Cami (1987), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Cami (1989) pramidal gövdeli camiler
grubunu oluşturmuştur. Üçüncü grup olan kübik gövdeli camiler arasında ise Aydın
Söke Hacı Ahmet Özbaş Cami (1986), Đzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Cami
(1995), Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Cami (1965-66), Nevşehir Derinkuyu Park
Cami (1971-89) örnekleri yer almaktadır. Aynı çalışmada camiler ayrıca mimari
yaklaşım tarzına göre de 5 gruba ayrılmıştır. Bolu Camlı Cami, Burdur Merkez
Kemalettin Cami, Eskişehir Şeker Fabrikası Cami, Manisa Şeyh Fenari Cami, Sivas
Deveci Cami birinci grup olan “Halkçı-Yöresel Yaklaşım” örneklerini oluşturmaktadır.
Çorum Şeker Fabrikası Cami, Antalya Karakaş Cami ise ikinci grup,“Geleneksel
Yaklaşım” örnekleri içerisinde yer almaktadır. Đzmir Çiğli Egekent Cami, Amasya’da
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isimsiz cami, Đzmir Varyant Fatih Cami, Eskişehir Terzievleri Cami örnekleri üçüncü
grup olan “Popülist Yaklaşım” grubundadır. Dördüncü grup, Aksaray Ağaçlı Cami,
Çanakkale Çan Seramik Fabrikası Cami, Bursa Fatma Bodur Valide Cami, Isparta
Karabilal Cami, Đstanbul Abdurrahman Soyak Cami, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Cami, Burdur Gölhisar Çarşı Cami, Ankara Gazi Merkez Cami, Đzmir Hacı Mustafa
Beşikçioğlu Cami, Đzmir Kadifekale Hava Şehitleri Cami, Ankara Merkez Đmam Hatip
Okulu Cami, Mersin Ulu Cami, Tarsus Başer Fabrikası Cami, Ankara Batıkent Cami,
Ankara Ostim Cami, Ankara Etimesgut Şaşmaz Otomotiv Endüstrisi Cami, Aydın Söke
Hacı Ahmet Özbaş Cami örneklerinin oluşturduğu “Moderne Geçiş Dönemi”dir. Son
olarak beşinci yaklaşım olan “Modern Yaklaşım” grubunu Malatya Abdurrahmani
Erzincani Cami, Bursa Eyüp Yıldız Cami, Đstanbul Kınalıada Cami, Đzmir Narlıdere
Uğurlu Cami, Ankara Çankaya Merkez Cami, Tokat Kümbettepe Cami, Mersin Merkez
H. Bedriye Çetinkaya Cami, Ankara TBMM Cami, Ankara Gölbaşı TEK Cami, Samsun
Ulu Cami, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Cami, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Cami, Đzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Cami, Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler
Cami, Nevşehir Derinkuyu Park Cami örnekleri oluşturmaktadır.
Bir başka çalışma, Z. Akar’ın “Cumhuriyet Dönemi Camilerinin Mekansal
Analizi”7 adlı tezidir. Anadolu’daki 22 adet caminin incelendiği çalışmada, örnekler
tasarım yaklaşımı açısından “Geleneksel Yaklaşım, Popülist Yaklaşım ve Çağdaş
Yaklaşım” olarak üç gruba ayrılmıştır. Ankara Kocatepe Cami ve Ankara Rıfat Börekçi
Cami geleneksel yaklaşım örneklerini; Ankara Abdülhadi Cami, Ankara Küçükesat
Cami, Đstanbul Yeniköy Cami, Ankara Gazi Osman Paşa Cami popülist yaklaşım
örneklerini; Đstanbul Trabya Merkez Cami, Đstanbul Kınalıada Cami, Ankara Etimesgut
Zırhlı Birlikler Cami, Ankara Ostim Cami, Samsun Site Cami, Ankara Batıkent Cami,
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Cami, Ankara Gölbaşı TEK Cami, Ankara TBMM
Cami, Ankara METU Cami, Bursa Eyüp Yıldız Cami, Ankara Dostlar Cami, Đzmir
Narlıdere Uğurlu Cami, Erzincan Terzibaba Cami, Afyon-Kütahya-Antalya Kavşağı

7

Z. Akar, Cumhuriyet Dönemi Camilerinin Mekansal Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.
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Yasin Mescidi, Trabzon Yomra Merkez Cami ise çağdaş yaklaşım örneklerini
oluşturmaktadır.
Konu ile ilgili diğer bir çalışma da, S. Haseki’nin “20. Yüzyıl Çağdaş Cami
Mimarisi’ne Ankara Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım”8 adlı tezidir. Ankara’daki 5
örneğin Modern ve Klasik Yaklaşım olarak iki grup altında incelendiği çalışmada
TBMM Cami, Ostim ve Batıkent Camileri modern yaklaşım örneklerini oluştururken;
Kocatepe Cami, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Cami ve Ankara Valiliği
Köy Hizmetleri Đl Müdürlüğü Cami mlasik yaklaşım örneklerini oluşturmaktadır. Bu iki
yaklaşım dışında Diyanet Đşleri Başkanlığı Mescidi de 5. örnek olarak incelenmiş ancak
herhangi bir yaklaşım içerisinde yer almamıştır.
K.K. Eyüpgiller’in “Türkiye’de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi” adlı makalesinde
camiler, eğrisel üst örtülü camiler, kırık plak/piramidal üst örtülü camiler ve biçim ve
kütle denemeleri şeklinde üç grup altında değerlendirmiştir9.
Ç. Uzun’un “Günümüz Cami Mimarisinin Đşlev-Biçim ve Teknoloji Đlişkisi
Açısından Đncelenmesi” adlı çalışmasında da Anadolu’dan 13 adet örnek “Klasik ve
Çağdaş Yaklaşım” başlıkları altında incelenmiştir10. Ankara Kocatepe Cami, Adana
Merkez Sabancı Cami, Đzmir Ftih Cami, Ankara Başyazıcıoğlu Cami, Mersin Muğdat
Cami örnekleri geleneksel yaklaşım grubu, Antalya Gebizli Cami, Ankara TBMM
Cami, Düzce Akçakoca Cami, Ankara Mogan Cami, Đstanbul Şakirin Cami, Ankara
Diyanet Đşleri Başkanlığı Cami, Đstanbul Esenler Otogar Cumhuriyet Cami ve Đstanbul
Kozyatağı Modern Mehmet Çavuş Cami örnekleri çağdaş yaklaşım grubu içerisinde
incelenmiştir.

8

S. Haseki, 20. Yüzyıl Çağdaş Cami Mimarisi’ne Ankara Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım, Gazi
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.
9
K. K. Eyüpgiller, “Türkiye’de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi”, Mimarlık, S. 331, Eylül-Ekim 2006, s. 2427.
10
Ç. Uzun, Günümüz Cami Mimarisinin Đşlev-Biçim ve Teknoloji Đlişkisi Açısından Đncelenmesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Đzmir, 2010.
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H. Begeç-Ç. Uzun’un “Cami Mimarisi, Günümüz Yaklaşımları” adlı
makalesinde de11, günümüz cami mimarisi mimari biçimlenme özelliklerine göre klasik
ve çağdaş olmak üzere ikiye ayrılmış, Ankara Kocatepe Cami ve Adana Merkez
Sabancı Cami klasik yaklaşım, Antalya Gebizli Cami, Ankara Mogan Cami, Düzce
Akçakoca Cami, Đstanbul Şakirin Cami, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Cami çağdaş
yaklaşım örnekleri içerisinde verilmiştir.
Modern cami mimarisi konusunda yapılan çalışmalarda yer verilen eserleri tek
tek göstermemizin bir amacı da Türkiye genelinde modern örneklerin sayısal tesbitinin
sağlanmasıdır. Türkiye genelinde yer alan 81.984 cami içerisinde modern cami
örneklerinin sayısı 60’ı geçmemektedir. Çalışmalarda ayrıca modern örneklerin yanında
geleneksel örneklerden de sıkça bahsedildiği görülmektedir. Đzmir örneklerinin
incelendiği çalışmamızda, modern tasarım yaklaşımı içerisinde değerlendirilebilecek
örneklerin sayısı, Türkiye genelinde olduğu gibi, oldukça azdır. Bunun yanında
geleneksel yaklaşım grubu içerisinde değerlendirilebilecek örneklerin sayısı yoğundur.
Bir de tam olarak tanımlanamayan, kitsch, çirkin12, ilginç13 ya da ucube14 olarak
değerlendirilmiş bir yapı grubu mevcuttur ki bu yapı grubu cami mimarisinin
günümüzde ne kadar yozlaştığının kanıtı durumundadır. Bu yapıların cami oldukları
bile zorla anlaşılmaktadır. Giriş kısmında yer alan isim tabelası ya da minaresi
görülmedikçe cami olduklarını algılanmanın zor olduğu bu yapılar, maselef modern
tasarım yaklaşımı ve geleneksel tasarım yaklaşımı ile birlikte değerlendirilmek
durumundadır. Bu nedenle çalışmamızda “Geleneksel Yaklaşım, Modern Yaklaşım ve
Đlkesiz Yaklaşım” olarak üç grup oluşturulmuştur. Buna göre incelenen 100 adet 66’sı
geleneksel yaklaşım örnekleri, 11’i modern yaklaşım örnekleri, 23’ü de ilkesiz yaklaşım
örnekleri olarak yerini almıştır (Tablo.1.).

11

H. Begeç,-Ç. Uzun, “Cami Mimarisi, Günümüz Yaklaşımları”, Yapı, S. 354, Mayıs 2011, s. 71.
D. Kuban, “Cami Tasarımında Sinan’ı Đzlemek Bağlamında Uyarılar”, Yapı, S.353, Mart 2011, s. 6470.
13
G. Tümer, “Bir Cami Dosyası”, Ege Mimarlık, S. 96/3 20, Mimarlar Odası Đzmir Şubesi, Ekim, 1996,
s. 34.
14
G. Tümer, “Ucube Camilerden Öteki Camilere-Mea Architectura Mea Culpa”, Mimarlık, S.331,
Ankara, 2006, s. 31-38. ; K. Başar “Ya Ucube Binalar?”, Yapı, S.354, Mayıs 2011, s. 40.
12
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Örneklerin tespiti uzun zaman almıştır. Esasen öncelikle modern örneklerin
tesbiti üzerinde durulmuştur. Modern örneklerinin sayısı 1767 adet caminin yer aldığı
ilimiz geneline bakıldığında çok azdır. Daha sonra günümüz cami mimarisi
örneklerinde geleneksel yaklaşım olarak değerlendirilebilecek örneklerin tesbiti
sağlanmıştır. Bu örneklerin belirlenmesinde ilk etapta Osmanlı Dönemi cami
mimarisinde ulaşılan merkezi kubbeli plan şemalı örnekler ve de kubbeli örnekler tesbit
edilmeye çalışılmıştır. Bu örnekerin sayılarının çokluğu tesbitinin de rahat olmasını
sağlamıştır. Örnekler içerisinde daha çok büyük boyutlular tercih edilmiştir. Kubbe
örtülü örnekelrin yanında düz tavanlı örneklerin de bulunması nedeniyle, düz tavanlı
daha küçük boyutlu örneklere de yer verilmiştir. Kaynaklarda farklı isimlerle karşımıza
çıkan, öğelerinin kullanımı ve de plan şemalarıyla eleştirilen ilkesiz yaklaşım olarak
adlandırılan yapı grubuna ait örnekler de oldukça yoğundur, ancak cami oldukları kolay
anlaşılamayan bu örneklerin tesbiti ise zordur. Belirlenen örneklerde özellikle yaklaşımı
en iyi yansıtacak olanlar üzerinde durulmuştur. Bunlar içerisinde en yoğun grubu
oluşturan konu planlı camiler ön planda tutulmuştur. Bu grup camilerin tesbitinde,
günümüz

cami

mimarisinin

en

önemsenen

öğesi

durumuna

gelen

minare

uygulamalarına dikkat çekilmek istenmesinden dolayı, farklı minare uygulamalarını
gösteren örneklere öncelik verilmiştir.
Đncelenecek olan yapıların tesbiti gerçekleştikten sonra, IV. Bölümde yapıların
adres bilgisi, inşa tarihi, mimarı ve kapasitesi konusunda bilgiler verilmiş, plan
özelliklerine kısaca değinilmiştir. Yapılarda tarih, mimar ve kapasite bilgileri elde
edebildiğimiz “Cami Açılış Beratı” tablosu nadiren görülmüştür. Bu nedenle çoğu
yapıda bu bilgiler yer alamamıştır. IV. Bölüm içerisinde tanıtılan yapılara ait, gerek
yerinde yapılan inceleme sırasında çekilen fotoğraflar, gerekse de içerisine girilemeyen
yapılar için bağlı bulunduğu müftülük resmi internet sitesinde yer alan fotoğraflar
kullanılmıştır. Fotoğrafla VII. Bölümde verlmiştir. Son olarak V. Bölümde incelenen
camiler, plan şemaları, öğelerinin kullanılışı açısından değerlendirilmiştir. VI. Bölümde
kaynakça yer almıştır. Tablo ve eklerin yer aldığı VII. Bölüm ve şekil ve fotoğrafların
bulunduğu VIII. Bölüm ile çalışma sona ermiştir.

7

II-MODERN’ĐN TANIMI VE MODERN MĐMARLIK TARĐHĐ
II-A-MODERN, MODERNĐTE, MODERNĐZM TANIMLARI
Latince’de “tam şimdi” anlamına gelen “modo” ve ondan türetilen “modernus”
sözcüğünden gelen15; “yeni”, “yeni olan”, “eski olandan uzaklaşmış”, “yakın zamanın
eş anlamlısı” olarak16 kısaca tariflendirilen modern; “şimdiki zaman ya da göreceli
olarak yakın bir döneme ait ya da uygun olan”, “en son ilerlemelerden yararlanan”,
“eskiye karşıt olarak çağdaş tekniklere, kurallara, zevklere göre yapılmış olan”, “çağının
yeniliklerine uyan”, “çağını gereğince yaşayan” biçiminde tanımlanmaktadır17.
Modern, sözcük olarak ilk kez 5. yüzyılda, Hıristiyanlığın devlet dini olarak
benimsenmesiyle birlikte, yeni dönemi eski dönemden (Roma ve Pagan) ayırmak için
kullanılmıştır18. H. Heynen’e göre modern, Orta Çağ’da geçmiş ve evvelkinin karşıtı
olarak “şimdi”, XVII. yüzyılda “yeni, şimdiki zaman içindeki dilim” anlamında, XIX.
yüzyılda ise belirsiz sonsuzluk karşıtı, “anlık, geçici” olarak tanımlanmıştır19. E. Batur’a
göre, “yeni ya da yakın zaman” anlamına gelirken, gündelik yaşamda ve kültürde
“modaya uygun” tutumlara da modern denilmektedir20.
Felsefe terimi olarak göreceli bir kavramı tanımlayan modern, yıkıcı bir andan,
radikal bir değişimden sonra ortaya çıkan durumu anlatır, yakın zaman ve daha öncesi
arasındaki karşıtlığı gösterir. Modern felsefe, erken XVII. yüzyılda ortaya çıkan ve
Francis Bacon ile Rene Descartes’ın temsil ettiği yeni felsefeyi nitelemekte, XIV-XVI.
yüzyıllar ve XIX-XX. yüzyıllardaki değişimleri açıklamaktadır21.

15

Mehmet. Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005, s. 13.
S. Kızılçelik, Sosyoloji Yazıları, Anı Yayıncılık, Kasım, 2000, s.152.
17
A. Benk, Büyük Larousse Ansiklopedi ve Sözlüğü, Milliyet Yayınları, Đstanbul, 1992.
18
J. Habermas, “Modernlik: Tamamlanmamış bir Proje”, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, Đstanbul,
1994, s. 31.
19
A. M. Baslo, Türk Devrimi Ve Devrim Mimarlığı Evrensellik Temelinde Bir Araştırma, Đstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2008, s.23-26.
20
E. Batur, Modernizmin Serüveni, YKY, Đstanbul 1997,s. 64.
21
A. M. Baslo, a.g.t., s.29.
16
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Modern sıfatından türetilen, “çağa uygun olma durumu, gelenekçiliğin tersine
yenileşmeye duyulan eğilim”22 olarak açıklanan modernlik kavramı içerisinde, XIXXX. yüzyılın dünya görüşünün ortaya çıkardığı, Aydınlanma idealleri, ulus devlet,
siyasal demokrasi, kapitalizm, kentleşme, yaygın okuryazarlık, kitle iletişimi, kitle
medyası, kitle kültürü, akılcılık, gelenekçilik karşıtlığı, sekülerleşme23, bilime inanç,
büyük ölçekli sanayi girişimleri, bireycilik, liberallik, ilerlemecilik, hümanizma
ideallerin olduğu kamusal ideoloji gibi özellikler vardır24.
J. Habermas’a göre Ortaçağdan beri ortaya çıkan bütün sanat anlayışları
modernlik düşüncesiyle ilişkilidir ve bu süreçte yeni olan şeyler yüceltilmiş, eski olanlar
yerilmiş; gelenek diye bir şey icat edilmiş ancak sonra da geleneğe karşı çıkılmıştır25.
XIX. yüzyıl. sonu ile II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemde,
özellikle sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı değişimleri tanımlamakta
kullanılan bir terim olan modernizmin ne zaman başladığı26 veya özelliklerinin tam
olarak neler olduğu konusu kesin bilinmemesine karşın, biçimsel olarak genellikle,
kuşku duymaya yönelik bir hareket ve Viktorya Dönemi27 gerçekçiliğine karşı bir tepki
şeklinde tarif edilmiştir.
Eski Latincede “hemen şimdi” anlamına gelen “modo”dan türetilmiş modernus
kelimesinden alınan modernleşme terimi, eski zamanların toplum tipinden yani sanayi
öncesi toplumlardan günümüzdeki toplum tipine doğru değişme anlamına gelir. Bu

22

A. Benk, a.g.e., s.1186.
Sekülerleşme; insanın aklı ve dili ve metafizik bütün denetimlerin kırılması, insanının bakışlarını dünya
ötesinden bu dünyaya ve bu zamana çevirmesidir.
24
. A. M. Baslo, a.g.t., s.32.
25
M. Yılmaz, a.g.e., s. 13.
26
“Modernitenin başlangıcı olarak 1436 yılında Gutenberg’in oynar matbaayı icadı; 1520 yılında
Luther’in kilise otoritelerine isyanı; 1648 yılında Otuz Yıl Savaşları’nın sona ermesi; 1776 Amerikan ya
da 1789 Fransız Devrimigösterilebilirse de çoğu araştırmacı için modern zamanlar 1895’te Freud’un
Rüyaların Yorumu’nun yayınlanışı ve güzel sanatlarla, edebiyatta “modernizmin” doğuşuyla başlar.
27
Büyük Britanya'nın Victoria Devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya Đmparatorluğu'nun
zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen
Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü 1837 ile 1901 yılları arası için kullanılır, ancak
birçok tarihçiye göre 1832 Reform Hareketi bu kültürel devrin asıl başlangıcıdır. Victoria devrinden
önce Naiplik devri ve sonrada Edward devri yer almaktadır. Victoria ayrıca Britanya tarihinde en uzun
hüküm süren kişidir.
23
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nedenle modernleşme sanayileşme ile sıkı ilişki halindedir. Sanayileşmenin temelini
oluşturan bilim ve teknoloji ile toplumun farklılaşması ve karmaşıklaşması süreci28
olarak tanımlanabilen modernleşme, XIX. yüzyılda başlamıştır. Daha sonra gelişen
siyasi devrim, karışıklıklar ve hızlı kentleşme ile modernleşme ekonomik ve politik
alanlara yayılmış; kent yaşantısı, yaşam şartları ve günlük hayatta yerleşik değer ve
geleneklerden uzaklaşılmıştır29.
Modernizmin modernleşmeyle kurduğu ilişki, olumlu yaratıcılığı ve yaşamın
sürekliliğini sağlayan gücü de göz önünde bulundurularak, yıkma geleneği, karşı kültür,
olumsuzlama kültürü, saldırganlık olarak nitelenmiş; sonunda tüm başkaldırı geleneğini
tanımlar olmuştur30.
Modern toplumun kuruluşunun anlaşılması için bir anahtar olan modernlik31,
toplumun merkezindeki tanrının yerine bilimi koyması; dinsel inançları özel hayatla
sınırlaması, değişim ve olaylar silsilesi olmasının yanı sıra akılcı, bilimsel, teknolojik,
idari etkinlik ve ürünlerin de yaygınlaştığı bir dönemdir32.
A. Giddens’e göre modernlik XVII. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları
neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleridir
ve “zaman ve uzamın ayrılması”33, “yerinden çıkarma düzeneklerinin gelişimi”34 ve
“bilginin düşünümsel ele geçirilmesi”35 şeklinde üç temel kaynağı vardır36.

28

F. Yalınkılıç, Modernizm Ve Muhafazakârlık Düşünce Akımlarının Sosyolojik Analizi, Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.
29
. A. M. Baslo, a.g.t., s.46.
30
M. Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 1992.
31
A. Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 1993.
32
C. Bükülmez, 1930’larda Arkitekt Dergisinde Mimari Metinler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Đ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, 2000.
33
Modernlik ile zaman ve uzam ilişkisini yazar modern öncesi toplumlardaki zamanın hesaplanması
üzerinden açıklamaktadır. O devirlerde zamanın kavranması için toplumsal ve bölgesel işaretlere bakmak
gerekliydi. XVIII. yüzyıl sonlarında mekanik saatin icadı ve neredeyse herkes arasında yayılması
zamanın uzamdan ayrılmasını sağlamıştır.
34
“Yerinden çıkarma” düşüncesiyle toplumsal sistemlerdeki değişimi kastetmektedir. Bu değişim ile
toplumsal ilişkilerin yerel etkileşim bağlamlarından kaldırılmasını ve sonsuz uzunluktaki zaman-uzam
boyunca yeniden yapılandırılması tanımlanmaktadır.
35
“Bilginin düşünümsel ele geçirilişi”, toplumsal yaşama ilişkin sistematik bilgi üretiminin, toplumsal
yaşamı, geleneğin değişmezliklerinden uzaklaştırarak sistemin yeniden üretiminin bütünleyici bir parçası
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M. Foucault modernliği tarihsel bir dönemden çok bir tavır olarak ele alır. Ona
göre modernlik genel olarak, “zamanın devamsızlığının bilinci, gelenekten kopuş,
yenilik hissi, zamanın akışının getirdiği baş dönmesi”dir ve bu haliyle A. Giddens’e
yaklaşmaktadır37.
K. Kumar’a göre gelenekten kopuş olarak tanımlanmış olan modernlik de bir
gelenek haline gelmiş ve “yeni geleneği” durumunu üztlenmiştir. Modernizmin etkisi
altında modernlik, sonu gelmeyen bir yeniliktir, modernlik üslubun sonsuz değişimleri,
modanın sonsuz öngüleridir38.
K. Canatan’a göre modernleşme olgusu, merkez kapitalist ülkeler hesabına
yoksul çevre toplumlarının ekonomik, politik ve kültürel yapılarını değiştirme ve dünya
sistemine eklemeleridir. Modernleşme, kesinlikle bir kalkınma, ilerleme ve gelişme
olayı değil, tam tersine sömürülme ve gerileme yönünde gelişen bir değişme olayı,
yozlaşma, asimilasyon ve bunalım sürecidir39.
Modern mimarlık tarihi sürecinde inşa edilmiş Đzmir camilerini incelediğimiz bu
çalışmada modern kelimesi, geleneksele karşı çıkan ve yeni olanı niteleyen bir kavram
yerine, giderek yozlaşan bir anlayışı niteleyecektir.

haline getirmesi olarak açıklanmaktadır. Modernlik, özünde geleneğe karşıt bir tutum gösterir. Giddens,
geleneksel kültürlerde geçmişe, önceki kuşakların deneyimlerini içerdiği ve sürdürdüğü için saygı
gösterildiğine ve simgelerine değer verildiğine dikkat çekmektedir. Bu tür uygarlıklarda düşünümsellik
büyük ölçüde geleneğin yeniden yorumu ve açıklanmasıyla sınırlıdır; geçmişe gelecekten daha çok önem
verilmektedir; okur-yazarlık belli bir azınlığın tekelinde olduğundan, günlük yaşamın akışı eski
geleneklerle sınırlı kalmaktadır. Modernliğin ilerleme kaydetmesiyle düşünümsellik değişik bir karakter
alır; düşünce ve eylemin sürekli olarak birbirinin üzerine yansıtılmasıyla sistemin yeniden üretiminin
temeline yerleşir.
36
A. Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, Đstanbul, 2004.
37
M. Foucault, “Aydınlanma Nedir? (1991)”, Toplumbilim, S.11, 2000, s. 69-76.
38
K. Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları,
Dost Yayınları, 1995, s. 122-123.
39
K. Canatan, Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme, Đnsan Yayınları, Đstanbul, 1995,s. 21.
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II-B-MODERN MĐMARLIK TARĐHĐ
Sanayi üretiminin atılımı, halkın kentlerde yoğunlaşması ve bunun sonucunda
oluşan sosyal ilişkiler, 19. yüzyılın sonunda başlayarak, yerleşim konusunda yeni
mimarlık çabalarını belirlemiştir. Bu dönemden itibaren görülen, 19. yüzyılın eklektisist
mimarlığına40 karşı çıkan, özgünlük yanlısı tüm mimari akımların genel adı olan
Modern Mimarlık41 anlayışı, 1890’dan sonra42 ortaya çıkmış ve 20. yüzyılda üretilmiş43,
tasarım anlayışları açısından birbirlerinden farklı kutuplarda yer alsalar da temelde
tarihten

yararlanmayı

reddedişleriyle

ortaklaşmış

tüm

akım

ve

yönelimleri

içermektedir44.
Modern Mimarinin ortaya çıkışı, temelinde yatan siyasi, ekonomik ve ideolojik
faktörlere bağlıdır. Bu nedenle bu dönem mimarisini incelerken toplumsal
kutuplaşmaları, gelişen inşaat tekniklerini, yeni malzemelerin kullanımını, hatta
mimarlık, mühendislik çalışma alanlarının sorgulanması gibi gelişmeleri incelemek
gerekir.
Modern Mimarlık tarihi sürecinin tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de,
19. yüzyılın yapılarını başlangıç olarak alınmaktadır. Bunlar ya tümüyle yeni işlevler
için yapılmış sergi binaları, tren gar ve istasyonları, fabrikalar; ya da eskiden beri
bilinen işlevlere yeni mühendislik çözümleri öneren borsa binaları, köprü ve kule
yapılarıdır. Bu yapılar, çözülmesi istenen sorunları nedeniyle, geleneksel yöntemleri ve
kısmen de günün geçerli eklektisist yönelimini bir yana bırakmayı gerektirmiştir.
Dolayısıyla da, tasarımcıların yeni teknik ve malzeme kullanımını zorunlu kılmıştır45.
Önce dökme demir, sonra çelik, cam, betonarme gibi malzemeler, asansör,
40

Seçmecilik de denmektedir.
M. Sözen- U. Tanyeli, “Sanat Tarihi Kavram ve Terimleri Sözlüğü” adlı eserinde, Modern Mimarlığı,
Art Nouveau’nun ortadan kalkışından, 1910’dan sonra, 1970’lere dek gelişen tüm akımları içerir”
şeklinde tanımlanmaktadır.
42
G. Monnier, Mimarlık Tarihi, Çev. Đ. Yavuz, Dost Kültür Kitaplığı, 2006, s. 129.
43
U. Tanyeli, “Modern Mimarlık”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi
Yayınları, Đstanbul, 1997, s. 1286-1289.
44
M. Sözen-U. Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 1992, s. 164.
45
Z.B. Turgut, Modernizm Sürecinde, Siyasi Oluşumların Mimari Akımlara Etkileri, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul, 1997, s.12-16.
41
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havalandırma donanımı ve merkezi ısıtma gibi çeşitli yenilikler Modern Mimarlık
içinde zamanla yerini almıştır.
Nüfus artışı, üretim artışı ve üretim sistemlerinin makinalaşması gibi Sanayi
Devriminin yol açtığı değişimler, Đngiltere’de 18. yüzyılın ortalarına doğru belirmeye
başlamakta ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmaktadır46. Taş, tuğla, ahşap gibi
geleneksel malzemelerle birlikte, zamanla dökme demir, cam ve daha sonraları da
çimento gibi yeni malzemelerin kullanılmaya başladığı bu dönemde, bilimdeki
ilerlemeler, bu malzemelerin daha elverişli şekilde kullanılmasına ve dirençlerinin
ölçümüne de olanak sağlamaktadır. Böylece şantiye donanımları gelişmekte ve inşaat
makinalarından yararlanma, hızla yaygınlaşmaktadır. Geometri alanındaki gelişmeler
de, inşaatın bütün plan ve cephelerinin çizim yoluyla kesin bir tasarımına olanak
vermektedir. Uzmanlaşmış okulların kuruluşu da, profesyonel eleman ve dolayısıyla da
profesyonel projelerin oluşumunu sağlamaktadır47. Bu dönemde daha geniş yollar
yapılmakta, kanalların profili büyütülmekte, kara ve su ulaşım yollarının sayısı hızla
artmaktadır. Nüfus artışı ve iç göçler, konut yapımını, kamu görevlerinin genişlemesi ve
daha büyük kamu binalarının yapımını zorunlu hale getirirken, iş alanlarının çoğalması
ve uzmanlık çeşitlerinin ilerlemesi, fabrikalar, depolar, antrepolar, limanlar gibi
yapılardan oluşan yeni ve değişik yapı tiplerinin doğmasına yol açmaktadır48.
19. yüzyılın ilk yıllarında yol ve kanal yapımının iyice yoğunlaşması,
hükümetlerin özellikle ticari ve stratejik önem taşıyan yolları, kanalları ve suyollarını
yapması, sanayi için zorunlu hammaddelerin ve fabrikadan çıkan malların taşınması için
temel bir önem taşıyordu. Yeni yol inşaatları çok sayıda yeni köprü yapımını
gerektiriyordu ki, bu zorunluluk, geleneksel metotlarda değişikliğe yol açacak ve başta
demir ile dökme demir olmak üzere yeni malzemelerin kullanımını hızlandıracaktır49.
Her teknolojik değişim, mimarlığı etkilemiştir; ancak Modern Mimarlıkta daha çok
mimarları teknolojik gelişmeye karşı sorumlu tutan etik bir kaygı mevcuttur. Bu kaygı
46
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nedeniyle, modern mimar kuşağı teknik gelişmeleri mimarlığa uygulamayı bir ahlaki
zorunluluk gibi ele almıştır50.
Modern mimarlık süreci içerisinde incelenen birçok akım ve eğilim
bulunmaktadır. Bunlar:
Fonksiyonalizm: Đşlenselcilik de denen akım51, çağdaş mimarinin dayandığı
temel tasarım ilkelerinin en önemlilerinden olup52, Amerikalı mimar Louis Sullivan
(1856-1924) tarafından mimarlıkta kullanılan “Biçim işlevi izler” (Form follows
function) sloganına dayanmaktadır53.
Geleneksel kavram ve yöntemlere karşı çıkan mimarlar başta Theo Van
Doesburg (1883-1931) olmak üzere görüşlerini fonksiyonalist temele oturturlar.
“Tümdengelme”den “tümevarım”a geçişte önemli bir nokta olan akımda, Theo Van
Doesburg, tümdengelme yaklaşımına karşı çıkarak, tümevarımda, bir form bulma işlemi
olduğunu savunmaktadır54. Frank Lloyd Wright (1867-1959), bunu “Biçim fonksiyonu
izler! Bu pek fazla istismar edilmiş bir deyimdir. Birçok budalaca üsluplar bu deyim
üzerine kurulmuşlardır. Biçimin öyle yapıldığı tabiidir; fakat bu deyim ancak mimarlık
biçimlerinin yer aldığı bir platformu işaret ederse faydalı olur. Nasıl ki iskelet insan
biçiminin sonucu değilse ve nasıl ki şiir gramer kuralları olmayıp onun çok üstünde bir
sanat ise mimarlık da “biçim” için “fonksiyon” öyledir… Biçim fonksiyonu izler deyimi
esprisi yönünden önemsizdir, işlemeyen bir deyimdir. Ancak “biçim ve fonksiyon
birdir” dediğimiz veya yazdığımız zaman bu deyim önem taşımaktadır”55 sözleriyle
açıklamaktadır.
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Arts and Crafts: 1860’lı yıllarda Đngiltere’de başlayıp 20. yüzyılın ilk on yılına
kadar devam eden Arts and Cafts hareketi, Art Nouveau’nun birçok düşüncesini
paylaşmıştır56.
19. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bir Đngiliz sanat akımı olan Arts and Crafts,
sanat-zanaat ayrımını ortadan kaldırmayı ve endüstrileşmenin karşısında el emeğine
dayanan üretimi yeniden canlandırmayı savunmuştur. Böylelikle, çağdaşı kalmış bir
ayrımı yıkmayı denerken, Ortaçağ’a özgü bir üretim biçimiyle bunu başarmaya
çalışmıştır. Akımın bir yanda ilerici bir işlevi olmuş, öte yandan ise, yıkılan bir
anlayışın savunuculuğunu yapmıştır. El emeğini ve özgün yaratmayı yüceltişi ileride
Art Nouveau akımını büyük ölçüde etkilemiştir. Sanatsal yaratmada toplumsal
sorumluluk kavramını Endüstri Çağında ilk ortaya atan akım olan Arts and Crafts, bu
niteliğiyle, Werkbund’u ve Bauhaus’u etkilemiştir. Akımın düşünsel temellerini
formülleştirenler John. Ruskin (1819-1900) ile William Morris (1834-1896)’tir. John
Ruskin, özellikle endüstriye ve onun getirdiği bireyselliği, yıkıcı düzene karşı çıkışı,
Ortaçağ’a dönüşü savunuşuyla etkili olacaktır. Buna karşı, William Morris, hem akımın
sosyalist düşünceyle birleşen toplumsal sorumluluk görüşünün yaratıcısıdır, hem de
tasarım ve sanatsal üretime katılıp ürünler vermiştir57.
Art Nouveau: “Yeni Sanat” ya da “Stil 1900” olarak da bilinir. 1880-1910
yılları arasında Avrupa’da önce grafik tasarım, kitap resmi ve uygulamalı sanatlar,
ardından da mimarlık, iç mimarlık ve mobilya alanlarında58 yaygınlaşan akım, 19.
yüzyılın eklektisizmine ve endüstrinin sanatı öldüren monotonluğuna karşı bir tepki
olarak doğmuştur. Romantik, bireyci ve estetik değerleri ön planda tutan Art Nouveau,
konularını doğadan almış, çiçek sapı, gonca, asma filizi ve saydam böcek kanatları gibi
doğal biçimleri inceltip uzatarak stilize etmiş ve asimetrik bir düzen içinde kullanmıştır.
Bitkisel ve geometrik olarak iki farklı eğilim doğrultusunda gelişmiş olan Art Nouveau,
mimarlıkta, temel olarak plandan çok yüzey ve bezeme ilişkileri üzerinde kendini belli
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eder. Zarif demir parmaklıklar, kapılar, balkonlar ve pencerelerle yüzey bezemesindeki
renkli fayans, vitray, pişmiş toprak panolar ve taş silmeler en önemli özellikleridir. Geç
dönemdeyse cephe bezemeleri, strüktürel öğeleri ön plana çıkartacak biçimde
kullanılmış ya da yapının tümü bir heykel gibi biçimlendirilmiştir. Bazı iç mekanlarda
sütun, ayak ve kiriş gibi strüktürel öğeler yukarı doğru yükseldikçe yayılan filizlere
dönüşerek iç mekana zarımsı bir etki kazandırmıştır59.
Henry Russel Hitchcock Art Nouveau’nun 19. yüzyılda mimarlığı dönüştürmeye
gerçekten girişen ilk uluslar arası program olduğunu belirtir60 ve şöyle der: “Eğer
modern mimarlık historisizmin toptan yadsınması olarak anlaşılıyorsa Art Nouveau
Avrupa’da gerçekten de modern mimarlığın ilk evresidir” 61.
Chicago Okulu: 19. yüzyılın sonlarında hemen hemen tüm ürünlerini Chicago
kenti ve çevresinde verdiği için Chicago Okulu olarak adlandırılan atılımın mimarları,
yapı üretimi alanında çelik strüktür ve asansör gibi teknik yeniliklerin yaygınlaşmasına
ve etkin biçimde kullanılmasına sebep olmuşlardır. Ayrıca eklektisist dili tümüyle
olmasa bile, büyük oranda bir yana bırakmayı denemişlerdir62.
1854’de Amerikalı mucit Elisha Otis’in asansörü bulmasıyla daha yüksek
binalar yapmak mümkün olmuştur. Yeni çelik ve beton teknolojilerine asansörü katarak
yapılarında ilk kullananlar Chicagolu, özellikle Illinoisli mimarlardır. 1871’de çıkan
yangından sonra, farklı gruptan mimarların bir arada çalışmasıyla, gökdelenlerle şehir
yeniden inşa edilmiştir. Modern Mimari için söylenen ve her biri farklı mimarlar
tarafından uygulama olanağı bulan ilkeler iyiden iyiye şekillenmiş ve “Mimari Đçin Yeni
Đlkeler” adı altında ortak bir görüş bildirilmiştir. Chicago Okulu’ndan Louis Sullivan’ın
(1856-1924) fonksiyonalizm akımının dayandığı “Biçim Đşlevi Đzler” sloganına benzer
şekilde işlevselciliği vurgulayan, mimariye yeni ilkeler getiren isimler arasında Walter
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Gropius (1883-1969), Le Corbusier (Charles-Edouard Jeannere) (1887-1965) ve
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) sayılabilir. Walter Gropius, fikirlerini yeni bir
mimari yaratma doğrultusunda yayma olanağını Bauhaus okulu aracılığıyla sağlamıştır.
Le Corbusier ve Mies van der Rohe’nin getirdiği yenilikler, söylemler ve eserleri, daha
sonra tepki ve eleştiri alacak olan modern mimari için yeni ilkeleri de beraberinde
getirmiştir63.
Rasyonalizm: Đşlevselcilik64, Akılcılık ya da Usçuluk da denen akım65, geçmişle
ilişkileri koparmış görünen Art Nouveau’nun, uzun ömürlü olmamasında büyük ölçüde
etkili olmuştur. Akımda, bezeme yerine form ön plana çıkarılmıştır66. Rasyonellik,
mimarlıkta bir üslup ya da tarih sınıflandırması olmaktan çok, bu pratikten tamamen
dışlanayacak bir düşünce olarak kavramlaştırılmıştır. Bu bağlamda razyonalizm çok
genel anlamıyla, akla dayandırılarak oluşturulan kuralların mimarlığa uygulanması
olarak tanımlanmaktadır. Ancak tarih boyunca mimarlık için neyin “rasyonel” olarak
kabul edileceğine dair tanımlar sürekli değişmiş, mimarlar, tarihçiler ve eleştirmenler
temelde felsefi bir kavram olan rasyonalizm ve onun mimarlıktaki yorumuyla ilgili
farklı düşünceler üretmişlerdir67.
Soyut dili gündeme getiren Art Nouveau’nun ifadeci, organik anlayışı, Birinci
Dünya Savaşı sonrasında pek çok ekspresyonist mimara yol göstermiştir. Art
Nouveau’ya karşı olmakla birlikte, onun açtığı yoldan yararlananlar arasında oldukça
kişisel yaratılarıyla Erich Mendelsohn (1887-1953); Viyana’da, modern bir stil için
formel yalınlığı öneren Francis Burrall Hoffman (1882-1980) ve Adolf Franz Karl
Viktor Maria Loos (1870-1933) Berlin’de, klasik prensiplere sık sık başvurmakla
birlikte yeni bir form arayışında olan Peter Behrens (1868-1940)68; Paris’te yeni bir
formel disiplin için yeni konstrüksiyonel sistemler arayışıyla Jacques Perret, hep Art
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Nouveau’nun aşıladığı “yeni” düşüncesinden hareket etmişlerdir69. Akım büyük oranda
Uluslararası üslupla bağlantılı olarak düşünülmektedir70.
Fütürizm: 20. yüzyıl başlarında akademizme karşı tepki olarak gelişen bir tür
kültür akımı olan Fütürizm (gelecekçilik), sanat alanına yeni estetik değerler ve
kavramlar getirmiştir71. Tanrıbilimle (teoloji) ilgili bir kavram olan fütürizm, 1909
yılında bir kültür akımının adı olmuştur72.
Fütürizm akımı Paris’te yayımlanan Figaro gazetesinin 20 Şubat 1909 tarihli
sayısında, ilk sayfada, Đtalyan şairi ve oyun yazarı Filippo Tomasso Marinetti tarafından
açıklanmıştır73. Yayınlanan “1.Fütürist Manifestosu” estetik anlayışı şöyle “Biz tehlike,
enerji ve yalınlığın şarkısını söyleyeceğiz ve açıklıyoruz ki dünya yeni bir güzellikle
zenginleşmektedir. Hızın güzelliğiyle, egzos borularından çıkan patlayıcı nefesiyle bir
yarış otomobili kükreyerek giderken makinalı tüfek gibi sesler çıkaran bir otomobil
antik güzelliğin simgesi olan Yunan heykellerinden kat kat güzeldir” 74 şeklinde ifade
eder.
Mimaride Antonia Sant’Elia (1888-1916) ve Mario Chiattone fütürizmin hareket
ve hız ilkelerini eserlerinde yansıtmaya çalışmıştır75. Antonia Sant’Elia metrolar,
asansörler, farklı boyuttaki trafik şeritleri gibi ilginç ve yeni fikirler kullanarak “Modern
kentlerimizi muazzam bir tershane gibi yaratıp yeniden inşa etmeliyiz. Her yer hareketli
ve dinamik, modern binalar ise dev bir makine gibi olmalıdır” görüşünü savunmuştur.
Ona göre mimarlık sadece fayda ve pratikliğin kuru bir birleşimi olmayıp bir sanattır76.
Mimar, geçmişin klasik ve statik estetiğine karşı çıkmakta ve taraftarlarıyla beraber
“Mimari Dinamizm” dediği değişim ve hızdan kaynaklanan canlı bir estetiğe ulaşmaya
çalışmaktadır. Yine ona göre eğik ve eliptik çizgiler öz tabiatlarından dolayı dinamik
69
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olup dik ve yatay çizgilere göre bin kat fazla duygusal güce sahiptir ve dinamik bir
mimari onlarsız düşünülemez77.
Organik Mimarlık: Ünlü ABD mimarı F.L.Wright tarafından öne sürülen bir
Modern Mimarlık anlayışı olan Organik Mimarlık, doğayla bütünleşen bir yapı
tasarımını ve tasarımda özgür bir yaratım sürecini öngörmektedir. Doğal malzeme
kullanımı, eksensellikten kaçınma, yatayda gelişme gibi nitelikler biçiminde kendini
gösteren akım yapıyı doğadaki organizmalara benzetmektedir78. Đnsan boyutları ve
hareketleriyle biçimlenen mekanların birbiriyle ilişki içinde bir bütün oluşturmasını ve
bu bütünün, içinde yer aldığı çevreye uyumunu amaçlamaktadır79.
Organik mimarlığın en ünlü savunucusu Henry Wright (1878-1936), tasarımda
en az hacim kaybıyla özgürlüğü ve insanca oranların kazandırılması gerektiğini
savunmuştur. Mimar, Organik Mimarlık ilkelerini “yalınlık, eklektisist olmayan üslup,
doğal biçim, renk ve malzemeler ile işleve göre biçimlendirme” olarak belirtmiştir80.
Bütünü ifade eden yapıyı kutulara bölmek yerine, odaları birbirleriyle ilişkili
kılacak biçimde zemin ve duvar elemanlarıyla bölerek yapının birbirine geçen alt
bölümlerin yer aldığı tek bir mekan olarak algılanmasını savunan organik mimarlık,
yapıyı bir bütün olarak ele alırken, onun, çevrenin bir alt öğesi olarak bulunduğu
ortamla bütünleşmesini de zorunlu kılmaktadır81.
De Stıjl: 20. yüzyıl başlarında Hollanda’da örgütlenip eyleme geçen bir sanatçı
grubunun ortaya koyduğu fikirlerden oluşan akım, ismini ilk olarak 1917’de yayınlanan
“De Stijl” adlı dergiden almıştır82. Önceleri Hollanda’da yaratılmış yeni ve modern
ulusal bir üslup olarak ele alınan De Stijl, 1921 yılında Theo Van Doesburg (1883-
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1931)’un gezileri sonucu ülke dışında da tanınmaya başlamıştır. Theo Van Doesburg ve
De Stijl’e ilk katılanların ortaya attığı düşünceler yeni Uluslararası üslubun oluşmasına
da katkı sağlamıştır. Akımın I. Dünya Savaşı yıllarında Hollanda’da oluşmasının
nedeni, hepsi Hollandalı olmamakla birlikte aynı düşünce ve ideallerde birleşen birçok
mimar ve sanatçının bu ülkede bulunmasıdır83.
Grubun amacı, mimarlık, heykel ve resmin duygusal olmayan, açık ve berrak bir
yapıda organik olarak bir araya gelmesidir84. Grup, yapısal doktrinleriyle yeni bir estetik
amaçladıklarını belirtmişlerdir85.
Topluluk elemanlarından Theo Van Doesburg (1883-1931) ve Piet Mondrian
(1872-1994), gerek yeni hareketin teorik ilkelerini ortaya koymak ve gerekse bu ilkeler
doğrultusunda eserler vermekle grubun önde gelen isimleri olmuşlardır86.
Bauhaus: Yaşamını 1919-1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat
okulu Bauhaus, modern sanat ve modern mimarlığın oluşumuna katkıda bulunmuş en
önemli eğitim kurumudur. 1919’da Weimar kentinde bulunan iki sanat okulunun
yöneticiliğine davet edilen Walter Gropius (1883-1969), tasarım ve uygulamalı sanatlar
alanında öğretim veren bu iki okulu birleştirip “Bauhaus” adıyla yeniden örgütlemiştir.
Bauhaus sayesinde o güne kadar alışılagelmiş tüm sanat kavramları değişmiş tüm
dünyada

sanat

ve

mimarlık

eğitimi

onun

ilkeleri

doğrultusunda

yeniden

yönlendirilmiştir87.
“Yapı evi” anlamına gelen Bauhaus, adını yapı sanatçılarının bir usta denetimi
altında çalıştıkları bir Ortaçağ locası olan Bauhütte’den almaktadır. Güzel sanatlarla
uygulamalı sanatları birleştiren, uygulama ağırlıklı bir sanat eğitimi gerçekleştiren
Bauhaus’u diğer tasarım okullarından ayıran en önemli özelliği, sanatsal yaratılarda
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makinelerden yararlanmayı benimsemesi, endüstrinin olanaklarını yadsımayarak
endüstriyel üretim koşullarına uygun bir sanat eğitimi vermesidir. Bu özelliği onu ilk
gerçek endüstri tasarımı okulu durumuna getirmiştir. Bauhaus’taki eğitim sanat
yaklaşımı açısından önceleri Art Nouveau ve Alman Dışavurumculığunun güzellik ve
yararlılık ilkeleri doğrultusundayken, sonraları De Stijl ve Yapımcılıktan gelen etkilerle
akılcı ve işlevci bir nitelik kazanmıştır88.
Pürizm: Le Corbusier (1887-1965) ve Amedeé Ozenfant (1886-1966)
tarafından yaratılan Pürizm hareketi, 1918’de yayınlanan “Aprés Le Cubism”
(Kübizmin Sonrası) adlı kitapta açıklanmıştır. Kitap, “Gerileyiş işin kolayına kaçmanın,
iyi yapmaktaki tembelliğin, güzele olan ilgisizliğin ve acayip zevklerin bir ürünü olarak
ortaya çıkar”

89

sözüyle başlamaktadır. Kitabın son cümlesinde ise “Bir sanat eseri

rastlantısal, seri dışı, izlenimci, tepkici ve pitoresk (sevimli) olmamalı ama bunlara
karşın genelleşmiş, statik ve değişmezliğin bir ifadesi olmalıdır” sözleriyle son bulmuş
ve puristlerin konuya yaklaşımını göz önüne sermiştir. Sanatta evrenselliği, durağanlığı
savunan iki mimar, kişiselliğe ve dinamik davranışlara sırt çevirmişlerdir90.
Le Corbusier’in klasik döneminde Pürist tarzda tasarladığı yapılar arasında
Poissy’de Savoye Villası (1929-1931), Paris’te Đsviçre Pavyonu (1930-1932),
Marsilya’da Unite d’Habitation (1942-1952) yer almıştır. Aynı dönemde Mies Van Der
Rohe, “Đlginç olmak istemiyorum, iyi olmak istiyorum” ifadesinde, iyi olmak kavramını
Pürizm ilkelerinde yer aldığı gibi yorumlamış, yapılarında tasarımcının kişiliğini öne
çıkarmayan saf biçimlerin güzelliğini ifade etmeye çalışmıştır91.
Konstrüktivizm: 1920’li yıllarda Rusya’da ortaya çıkmış bir sanat akımı olan
Konstrüktivizm, resim, heyle ve mimarlık alanında egemen olmuştur. Geçmişle tüm
bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası
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içinde olan hareket, mimarlıkta hiçbir uygulanmış örneğe sahip olamamış, yalnızca
tasarım olarak kalmıştır92.
Hareket, ikisi de heykeltıraş olan Naum Gabo (1890-1997) ve Antonie Pevsner
(1886-1962) kardeşler tarafından geliştirilmiş olup ilke ve amaçları 1920 yılında
“Realist Manifesto” (Gerçekçi Bildirge) adı altında açıklanmıştır93. Bildirgede
“Mekanın biçimlenişindeki plastik ifadede kapalı mekansal çemberi reddediyoruz. Biz
mekanın sadece onun derinliği içinde içten dışa doğru şekilleneceğini iddia ediyoruz,
yoksa onun hacmine doğru dıştan içe doğru değil. Mekanda, üç boyutlu ve mimari
yapıları inşa etmek için “kapalı kütleyi” bir ayrıcalıklı eleman olarak kabul etmiyor ve
buna karşıt olarak, plastik gövdelerin streometrik bir şekilde inşa edilmelerini
öngörüyoruz” diyen sanatçılar, heykelde olduğu gibi mimarlıkta da tasarım teorilerini
açıklamışlardır94.
Konstrüktivistler,

genellikle

dinamik

formlar

kullanmışlardır

ve

Konstrüktivizimde estetik açıdan mekanik bir estetik ön plandadır ve mimarlık, esas
itibariyle çağdaş teknolojiye dayandırılmaktadır95.
Organımsı Mimarlık: 20. yüzyılın ikinci yarısında, bina içinde farklı eylemleri
sınırlayan mekanların binanın dış görünüşüne yansıtılması ilkesini savunan,
Dışavurumculuk doğrultusunda işlevselci bir mimarlık yaklaşımı, 20. yüzyıl başında
akademik mimarlıktan uzaklaşmayı amaçlayan Die Glazerne Kett (Cam Zincir)
grubunun kurucusu Bruno Taut’un (1880-1938) ütopyacı projelerinden ve Hermann
Finsterlin’in (1887-1973) Biyomorfik Mimarlığından etkilenen Haring, Rasyonalizmin
gücünü sürdürdüğü bir dönemde, organımsı yaklaşımıyla ilgi çekmiştir. Hugo Haring
(1882-1958), Organımsı Mimarlığın ilkelerini 1925’te yazdığı “Wege zur Form”
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(Biçimin Yolları) adlı makalesiyle ortaya koymuş, aynı yıl Garkau’da inşa ettiği
çiftlikte bu ilkeleri uygulamıştır96.
Bu yaklaşımın temel özelliği, yapısal mekanları her tür biçimsel önyargıdan
arınmış bir anlayışla tasarlamasıdır. Dolayısıyla, bir Organımsı Mimarlık ürününde iç
mekanlar ne geometrik, ne de serbest bir dış biçimin içine yerleştirilmiş değildir. Her
mekan gerekli biçimde planlanıp yine kendi işlevselliğine göre diğer mekanlarla bir
araya getirilmiştir97.
1920’lerde Hugo Haring’in başlattığı hareket savaş sonrasında başta Berlin
Flarmoni Orkestrası Koser Salonu(1959-63)olmak üzere başyapıtlar vermiştir. Salonun
örtüsü tümüyle binanın içindeki işlevden kaynaklanan biçimlerle oluşturulmuş, böylece
ortaya irrasyonel ve tek defaya özgü bir yapı çıkmıştır. Değişkenliğe olanak vermeyen
bu yaklaşım, işlevlerin ve gereksinimlerin hızla değiştiği bu dönem tasarımlarına yanıt
veremediği için güncelliğini de yitirmiştir98.
Uluslararası Üslup: Modern Mimarlık eyleminin yaklaşık olarak 1920 ile 1940
arasındaki dönemini kapsayan Uluslararası Üslup, her tür bezeme ve süslemeden
kaçınma, tasarımda temel geometrik biçimleri kullanma ve beyaz rengin egemenliği
olarak tanımlanmaktadır99. Temel geometrik biçimlerin asimetrik düzeniyle oluşan
kütleler, yalın, beyaz cepheler ve bu cephelerin büyük bölümünü kaplayan geniş yatay
cam yüzeyler, üslubun en belirgin özelliklerindendir. Bu belirgin çizgilerle uygulana
yapılarda meydana gelen tekdüzelik, sonraki yıllarda şiddetle eleştirilmiştir100.
Le Corbusier, Walter Gropius, Max ve Bruno Taut, Mies Van der Rohe, Ludwig
Hilbersheimer gibi pek çok ünlü mimar bu akım çizgisinde ürünler vermişlerdir. Üslup
yalnızca biçim verme sorunuyla ilgilenmemiş, mimarlığı toplumsal bozuklukların
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düzeltilmesinde bir araç olarak görmüştür. Özellikle toplu konut, fabrika ve diğer üretim
yapıları bu dönemde mimarlığın en fazla uğraştığı konulardan olduğundan yapımda
endüstriyel tekniklerin kullanımına ağırlık veren üslup yandaşları tümel mekan ve
makine estetiği gibi kavramların da yaratıcısı olmuşlardır101.
Uluslararası üslubun ucuz ve hızlı yapım olanağı sağlayan akılcı, yalın
çizgileriyle yarattığı değişmeyen, tekdüze mimarlık, mimarları yeni arayışlara
yöneltmiş, zamanla Brütalizm, Ekspresyonizm (Dışavurumculuk), Post-Modernizm gibi
üsluplar ortaya çıkmıştır. Ancak, üslubun etkileri dünyanın çeşitli ülkelerinde günümüze
kadar süregelmiştir102.
Ekspresyonist Mimarlık (Dışavurumculuk): I.Dünya Savaşı sonrasının
Avrupasında 1920’lerin ortalarına dek en belirgin mimari yönelim olan Ekspresyonizm,
Antonie Gaudi (1852-1926) gibi dışavurumcu kişilerden ilham almış ve Alman
sanatında, edebiyatında ve tiyatrosunda gelişerek mimarlığı da etkisi altına almıştır103.
Ekspresyonist Mimarlıkta, çok kesin ve çizgileri belirlenmiş bir üslubun
varlığından söz edilemez. Akımın tüm ürünleri, biçim yaratma sorununa tek defaya
özgü tasarımlarla çözüm getirme çalışmaları konusunda birleşirler104. Bu tek defaya
özgü çözüm ise, büyük oranda bireyseldir105. Ekspresyonist Mimarlık, tarihten biçim
aktarmaları yapmayı yadsımış olmasına karşın, bazı ürünlerinde geçmişi yorumlama
çabalarına da rastlanır; fakat temelde Ekspresyonistlerin ana özelliği hiçbir biçimsel
önyargı taşımamaları ve daima yaratma sorununu ön plana çıkarmalarıdır106.

101

M. Sözen-U. Tanyeli, a.g.e., s. 178.
E. Erenler, “Uluslararası Üslup”, s. 1842.
103
M. Erbay, Küreselleşme Etkisi Altında Türkiye Mimarlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Trabzon, 2007, s. 30.
104
Z.B. Turgut, a.g.t., s. 25-27.
105
H. Yırtıcı, Modern Mimarlığın Süreklilikleri 20. Yüzyıl Modernizmi Đçin Ortak Bir Zemin
Oluşturma Çalışmaları, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi, 1996, s. 122-125.
106
B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı, 2007, s. 218.
102

24

Ekspresyonistlere göre sanat eserlerinin tümünde ifade vardır. Bir sanat eserinin
ortaya konmasında farklı aşamalardan geçilir107. Đlk aşamada doğadan alınan
izlenimlerin etkisi görülür. Đkinci aşamada orijinal tinsel bir sentez söz konusudur.
Üçüncü aşamada bu özgün ifadeye bir haz duygusu katılır. Son aşamada sanatçı
yarattığı bu alt yapıyı ses, taş, beton gibi fiziksel elemanları kullanarak somut hale
sokarak sanat eserini yaratır. Bu aşamalardan geçen orijinal ifade gücü yüksek mimari
eserler, üstün estetik değerlere sahip olarak değer kazanır108.
Đlk Ekspresyonist mimar olan Peter Behrens’in 1908-1913 yılları arasında
Berlin’de AEG için yaptığı yapılar akımın başlangıç ürünleri sayılırlar109. Ayrıca Hans
Poelzig ve Erich Mendelsohn gibi mimarlar da Ekspresyonizme yönelmiştir110.
Art Deco: 1920 ve 30’larda özellikle Fransa’da yaygınlaşan ve mimarlık, iç
mimarlık, mobilya ve dekoratif sanatlar alanlarında etkili olan akımdır. Adını 1925’te
Paris’te düzenlenen Uluslar arası Modern Dekoratif Sanatlar ve Endüstri Sanatları
Sergisinden alan Art Deco, ortaya çıktığı Fransa’nın sınırlarını kısa sürede aşarak
uluslar arası bir nitelik kazanmıştır. Avant-garde ile geleneksel sanat arasında
stilizasyon ağırlıklı bir akım olan Art Deco’nun estetik kökeni dışavurumculuk, kübizm
ve gelecekçilik akımlarına dayanır; ayrıca Art Nouveau, Alman Werkbundu, de Stijl,
Bauhaus ve Rus Yapımcılık akımlarından da izler taşır. Art Deco, Art Nouveau’nun
asimetrik düzeninin ve eğrisel çizgilerinin tersine simetrik bir düzene ve köşeli,
doğrusal çizgilere sahiptir. Bezemede yeşimtaşı, obsidyen, Necef ve oniks gibi doğal
malzemelerin yanı sıra betonarme, morötesi cam ve plastik gibi yapay malzemelerden
de yararlanılmıştır. En tipik bezeme öğeleri çıplak kadın figürleri, geyik başta olmak
üzere hayvanlar ve stilize bitkilerdir111.
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Art Deco olarak bilinen bu stil, rasyonalizmin fonksiyonel çizgisiyle
Ekspresyonizm’in coşkusuyla birleşmiştir. 1925’te Paris’te dekoratif sanatın bir
sergisinden sonra ismini alan Art Deco hızla Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır112. Arts
and Crafts ekolünün mimarları gibi, Art Deco mimarları da lambalar, aplikler, masalar,
ev aletleri, hatta mücevher bile tasarlamışlardır. Modern Art Deco mimarisi sade yolcu
gemilerini taklit etmesinin yanı sıra, Art Nouveau’nun dekoratif özelliklerini
Ekspresyonizm’in akıcı formlarıyla birleştirmiştir. Almanya’dan Bruno Taut ve Peter
Behrens,

Fransa’dan

Rob

Mallet

Stevens,

Art

Deco

tasarımcılarının

önde

gelenlerindendir113.
Brütalizm: 1950’lerin başında ortaya çıkan bir Modern Mimarlık akımı olan
Brütalizm, yapının işlev, malzeme ve strüktürünün dışarıdan algılanabilir biçimde
tasarlanmasına yönelik bir anlayış geliştirmiştir114. Jürgen Jeodicke farklı fonksiyonel
elemanları farklı kitlelerde tasarlayıp onların kompozisyonundan mimari bütüne varış
yöntemini “Brutalizm” olarak adlandırmaktadır115. 1920 ve 30larda her tür yapı
malzemesi ve tekniğini bir örtücü malzeme (genellikle sıva) altında gizleyen anlayışına
karşıt olarak, Brütalizm bunların dürüstçe dışavurulmasını savunmuştur116. Gerçekte
brütalizm Reyner Banham’ın da açıkladığı şekilde radikal ve yeni bir hareket olmayıp
geleneksel mimaride var olan değerlerdir. Ancak çağımızın “makine estetiğine-teknik
mükemmelliğine”

bir

antitez

niteliğinde,

yeniden

ele

alınması

şeklinde

yorumlanabilir117.
Đlk Brütalist yapı Đngiltere’de 1949da Peter ve Alison Smithson’un tasarladığı bir
okuldur. Bu örnekte, yalnızca, ısıtma ve su donanımı gibi tesisat öğeleri duvarlara
gömülmeden açıkta bırakılmıştı. Sonraki yıllarda tüm malzemeler, başta betonarme
strüktür olmak üzere, görülebilir durumda bırakılacaktı. 1960larda ise, L. Kahn’ın
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Richards Tıp Merkezi yapısı için geliştirdiği tasarımda görüldüğü gibi, tüm işlev
alanları, sirkülasyon öğeleri ve donanımları kendileri için planlanmış biçimler içinde
çözülerek, gereklilik doğrultusunda bir araya getirildiler. Yeni Brütalizm akımı ise, bu
son anlayışı her işlev alanını ayrı bir strüktür ve teknikle çözmeyi özenerek, sonuç
aşamasına yine 1960lar Đngilteresinde ulaştı118.
Le Corbusier, Paris’teki Đsviçre Pavyonu’nun, (1932) pilotilerinde olduğu gibi
betonu sıvamadan, örtmeden çıplak bir şekilde sergiliyor ve ahşap kalıbın izleri,
damarları, budakları ve ek çizgileri beton üzerinde açıkça belli oluyordu119. Böylece,
çeşitli desenlerde bir tür relief-doku ve estetik etki elde ediyordu. Le-Corbusier, benzer
şekilde, Mathes’de ve Paris’teki hafta sonu evinde (1935) tabii taş ve tuğlayı sıvamadan
çıplak halde bırakıyor ve onların konstrüktiv yapısından ve malzemenin doğasından
kaynaklanan kaba, düzgün olmayan desen, doku ve ifadesinden yeni estetik değerler
çıkarıyordu120.
Modern Sonrası Dönem: 1960’lar boyunca “International Style” dünya
mimarisinde baskın olmayı sürdürmesine rağmen, 1970’lerde International Style ve
Modern Mimari’nin aynı şeyi ifade etmediği açıklık kazanmıştır. 1970’lerde PostModernizm olarak bilinen bu akım uzun süredir süregelen Modern esaslarla mücadele
etmeye başlamıştır. Akımın öncülüğünü yapan mimarlar, tarihi mirasın mimaride
kullanılmasının sadece izin vermemişler, aynı zamanda bunun istendiğini de ifade
etmişlerdir. Mies van der Rohe’un “Less is more.”, yani “Az çoktur.” söylemine,
Amerikalı mimar ve Post-Modernizm’in öncüsü Robert Venturi “Lessisabore.”, yani
“Az sıkıcıdır.” ile karşılık vermiştir121.
Mimaride Post-Modernizm 1960’larda başlayan, 1970 ve 1980’lerde yaygınlaşıp
günümüze kadar etkisini sürdüren bir akımı temsil etmektedir. Daha çok Modernizm’in
katı biçimciliğine, çelişkisizliğine, fonksiyonelliğine bir tepki olarak ortaya çıkan,
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mimariye espriyi ve süslemeyi geri getiren bir stil olmuştur. Post-Modern hareket,
Modern Mimari’nin tekdüze, sıkıcı, soyut, sıradan insanla iletişim kuramayan seçkinci
tavrına karılık bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Post-Modern mimarlar, Modern
Mimari’nin reddettiği her şeyi kabul edip, kabul ettiklerini reddetmişlerdir. Batı’da
Modern estetiğin yaratıcılığı bastırdığını, kitleler tarafından sevilmediği ve tasarımların
sıkıcı olduğunu savunan Post-Modern mimarlar, tasarımlarında farklılığı, rengi ve tarihi
mirası kullanmışlardır122.
Batıda 1980’lerde Post-Modernizm içinde Dekonstrüktivizm olarak bilinen,
geçmiş kültürel zorunlulukları sorgulayan, metaforlara dayalı bir çeşitleme ortaya
çıkmıştır123. Önceleri Post-Modernizm akımın içerisinde yer alan, ancak bugün radikal
çıkışlarıyla farklılaşan ve Post-Modernizm akımın dışına taşan “Dekonstrüktivizm”
terimi ilk kez New York Times’ta tasarım ve mimarlık üzerine yazan, Joseph Giovanni
tarafından ortaya atılmıştır. Dekonstrüktivist Mimari düşünce birbirinden farklı,
birbirini karşılıklı etkileyen, hatta bozan, ancak birbirini yok etmeye çalışmayan
biçimlerin bir arada olması olarak yorumlanmıştır. Saf biçime müdahale eden, onu
patlatan, soyan, ancak onun varlığını da reddetmeyen bir düşünce biçimi olarak da
tanımlanmıştır. Dekonstrüktivist mimarlar bu analitik soyut düşünceleri, binaların
tasarlanmasında kullanmışlardır124.
“Dekonstrüktivist Mimari” 1988 yılında Philip Johnson ve Mark Wigley’in New
York’ta düzenledikleri sergi ile gündeme gelmiştir. Bu sergide yer alan dünyanın
değişik yerlerinde çalışmalarını eş zamanlı sürdüren sekiz mimar; Đngiltere’den Irak
doğumlu Zaha Hadid, Amerika’dan Peter Eisenman, Đsviçre doğumlu New York’da
çalışmalarını sürdüren Fransız Bernard Tschumi, Amerika’dan Frank Gehry, Milano’da
ofisi bulunan Polonyalı Daniel Libeskind, Hollandalı Rem Koolhaas, Viyana’da
çalışmalarını sürdüren biri Avusturyalı biri de Polonyalı iki mimar Wolfgang Prix ve
Helmut Swiczinsky oluşan Coop Himmelblau diye bilinen mimarlık firmasıdır. Sergiye
122

B. Özer, Yorumlar: Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Đstanbul, 1993,
s.11-12.
123
M. Erbay, a.g.t., s. 54.
124
N. Esin, Dekonstrüktivizm, Mimari Akımlar-2, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Đstanbul, 1996, s.
48-52.

28

katılan bütün mimarlar, alışılmış kalıpları sorgulayan eserleri ile yeni bir tartışma
yaratmışlardır. Dekonstrüktivizm’de mükemmel form, mükemmel olmayan bir sonuca
gitmektedir. Bu ikili birbirinden ayrılmaz parçalar gibi görülür125.
Bernard Tschumi “Dekonstrüksiyon bir üslup ya da bir hareket olmayıp,
mimarlığın çözülmemiş limitleri içinde bir araştırma yapmaktır.” Diye tanımlarken,
Iraklı Mimar Zaha Hadid'in düşünceleri de aynı yöndedir: “Ben Avrupalı değilim;
Avrupalının düşüncesiyle benimki arasında fark vardır. Avrupalının kuralları
kırılmalıdır. Kabul edilmelidir ki, bozulması gereken bir düzgünlük vardır.”. Açıkça
anlaşılacağı gibi amaç, sanatın geleneksel, yerleşmiş kurallarına ve düzenine karşı
çıkma, bir başkaldırmadır. Görüldüğü gibi, sanatta radikal değişiklikler ve yenilikler,
gelenekçilikle bağdaşmaz; işe gelenekleri kırmakla başlanır126.
Günümüzde ise bir yandan modernleşme, diğer yandan ona karşı gelişen
hareketlerin yoğun etkisi devam etmektedir. Modernleşmenin ilk ürünü sayılan Crystal
Place bir teknolojinin ürünü idi. Bugün mimarinin yapım tekniklerini belirleyen ise yine
teknolojidir. Modern Mimarlık ile ilgili hala yeni arayışların devam ettiğini söylemek
mümkündür. Örneğin Charles Jencks; son on yıl içinde kamusal alanlar içinde yeni bir
tür mimarlığın ortaya çıktığı savını ileri sürerek ikonik yapı tipinin bir dönüm noktası
kabul edilip edilmeyeceğini tartışmaya açan “Iconic Building” adlı eserini 2005 yılında
piyasaya çıkarmıştır. Bu eserinde Jencks, yapı tipini bir tarz olarak Frank Gehry'nin
Bilbao Guggenheim müzesiyle başlattığını ve bunun diğer mimarları da rutin olarak
böyle sansasyonel binalar yapmaya zorladığını savunan Charles Jencks, kitabında bu
mimarlara örnek olarak Norman Foster, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Daniel Libeskind,
Renzo Piano, Will Alsop ve Rem Koolhas gibi mimarları vermektedir127.
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II-C-MODERN TÜRK MĐMARĐSĐ
Türk modernleşmesi, bir imparatorluktan ulus-devlete geçiş süresi içinde,
başlangıçta bir ütopya olarak “çağdaş muasır medeniyetler” seviyesine erişmeyi
hedeflemiş ve bu hedefe ulaşmada da kendi özgül karakteristiklerini kazanmış, elitist
etatistlerce yürütülen bir modernite projesinin yukarıdan aşağıya empoze edilmesi
formunda gerçekleşmiştir128.
Zamanımız Türk mimarlığını etkileyen en önemli mimarlık dönemi, bilindiği
gibi Osmanlı mimarlığıdır. 14. yüzyılın ilk yarısında oluşmaya başlayıp, devletin
geçirdiği evreleri izleyerek gelişen Osmanlı mimarlığı, 16. yüzyılda ülkenin politik,
askeri, ekonomik ve sosyal kurumlarda vardığı en üst düzeyle birlikte klasik değerlere
ulaşmıştır. Bu mimarlık, Osmanlı Đmparatorluğunun yükseliş döneminde Mimar Sinan
ile son büyük senteze erişmiş; bundan sonraki dönemleri de etkisi altında tutmuştur. Bu
sentezin giderek bozulması, bütünlüğünü kaybetmeye başlaması, Osmanlı-Türk
toplumunun batıya açılma çabalarıyla belirginlik kazanmaya başlar. Đmparatorluğu
kurtarma amacıyla sürdürülen Batılılaşma çabaları, ordu, eğitim ve yasal alanda olduğu
gibi, mimarlığı da batılı yöntem ve biçimlerle etkilemiştir. Fakat Avrupa düzeyinde bir
endüstrileşmenin ve ona bağlı gelişmelerin henüz söz konusu olmadığı Osmanlı
Devletinde biçimsel batılılaşma, etkili bir değişme faktörü olsa bile, çok ağır ve köksüz
bir süreçtir. Batı ile ilişkiler sonucunda, 18. yüzyılın ortalarında, klasik Osmanlı
mimarlığının yapısı oldukça köklü bir biçimde değişmiştir129.
Modern Mimarlık Akımı’nın ortaya çıkmasında en önemli belirleyen Endüstri
Devrimidir. Endüstri Devrimi yeni malzemeler ve yapım süreçleriyle mimari
planlamalara yeni olanaklar ve buna bağlı olarak yeni arayışlar getirmiştir. Başlangıçta
demir, 1860’dan sonra çelik geniş açıklıkların ve büyük yüksekliklerin geçilebilmesine
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olanak vermiştir. Yüzyılın sonlarına doğru betonarmenin de mimarlık alanında
uygulanması tasarıma estetik getirmiş, iskelet yapı ile taşıyıcı duvarlar ortadan kalkmış,
sadece sınırlayıcı özellikte olan duvarlarda istenildiği kadar boşluk açılabilmesi olanağı
ortaya çıkmıştır. Planlamadaki esneklik düz çatıyı gerektirmiş, çelik ile birlikte cam da
yapıdaki yerini almıştır130.
Batı etkilerine açılmaya başlayan mimarlık düşüncesinin ilk ürünlerine süsleme
alanında rastlanmaktadır. Endüstri Devrimini gerçekleştiren batı dünyasında değişen
ekonomik düzenin gereği olarak ortaya çıkan bina türleri, yapı teknolojisinin getirdiği
olanaklarla mühendislerin elinde işlevlerinin gerektirdiği biçimlerde şekillendirilirken,
yapı işlemini hala bir süsleme sanatı olarak gören yüzyılın mimarları, geçmiş üslupları
sürdürmüşlerdir. Bu, önce tarihten alınan üslupların yenilenmesi şeklinde olmuş; sonra
seçmeciliğe dönüşmüştür. Bu dönemde, geleneksel mekan biçimlendirme anlayışından,
konstrüksiyon yöntemlerinden çok ayrılan çözümlere gidilmediği gözlenebilmektedir.
Yapı teknolojisi alanındaki sözü edilen gelişmeler, ilkel ekonomik düzeydeki Osmanlı
ülkesine ulaşamamıştır. Ancak mimarlıkta ikinci yol, yani tarihe dönüş, batıda
görülenlerle aynı sırayı izleyerek, fakat biraz gecikmeyle uygulanmıştır. 18. yüzyılın
Barok ve Rokoko etkileri yerlerini önce Neo-klasik üsluba bırakmış; sonra Rönesans,
Barok tekrarı ve 1860’tan başlayarak da seçmeci tutum, özellikle başkentteki Osmanlı
mimarlığını geleneksel değerlerden giderek uzaklaştırmıştır. Türkiye’de yaşayan
gayrimüslim mimarların egemen olduğu mimarlık ortamı, yüzyılın son yıllarında
Avrupa’dan getirilen mimarlarca da paylaşılmıştır. Bu yüzyılda gelen yabancı mimarlar
ile bir kısmı dışarıda mimarlık eğitimi görmüş Ermeni asıllı mimarların en etkili rolleri
oynadıkları, Türk mimarlarını ikinci plana ittikleri görülmektedir. Özellikle, II.
Abdülhamit döneminde, gerekli yapılar, batı ve doğu mimarlık öğelerinin karışımı bir
çeşit seçmecilikle, yabancı mimarlar tarafından tasarlanmışlardır. Bu kişiler, doğu
romantizmi içindeki yüzeylerde bölgesel-ulusal etkiler ararlarken, Neo-rönesans, Neobarok veya Neo-gotik biçimleri de kullanmışlardır. Batı dünyasında bir süre etkili olan
Art Nouveau akımı da, ülkeye yine yabancı mimarlar yoluyla girmiştir. Böylece,
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Đstanbul’da yüzyıl sonlarında yapılmış olan önemli kamu yapılarının cephelerinin
tarihin çeşitli devrelerini sergilemelerine karşı, konstrüksiyon yöntemlerinde yeni
malzemelerin kısmen de olsa kullanılmış olduğu görülmektedir. Hatta, bu mimarların
bir kısmı, o zaman kadar Türk yapı sanatçılarının uğraşı alanı içinde kalmış olan cami
mimarlığında bile çalışmışlardır. Bu durum, Avrupa mimarlık biçimlerinin Türk
mimarlığına başıbozuk bir şekilde girmesine, dönem dönem Barok, Rokoko, Fransız
Ampiri, Neo-Gotik, hatta bunların karışımı seçmeci üsluplarla yapılmış yapıların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. O nedenle, bu yüzyıl mimarlığındaki batı etkilenmelerinin
daha önce olduğu gibi bir senteze dönüştürülebildiğinden söz edilemez131.
Avrupa 18.yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde sanayileşme sürecine girmiştir132.
Teknolojik alanda başlayan gelişmeler toplumların ekonomik ve politik yapılarını da
büyük ölçüde etkilemiştir. Fransız ve Endüstri Devrimi hareketlerinin neden olduğu
sosyo-politik ve teknolojik değişim ve gelişmeler, 19.yüzyıl Avrupa’sını etkisi altına
almıştır. Bu etkiler sanata da yansımış, mimaride, özellikle 19. yüzyılın ikinci
yarısından sonra belirmeye başlayan yeni biçimleme anlayışı doğmuştur. Devlete,
belediyelere ve özel kişilere ait bürolar, müzeler, galeriler, bankalar, borsalar,
mağazalar, demiryolu istasyonları, oteller ve hastaneler gibi halk için gerekli olan yeni
yapı türleri ortaya çıkmıştır. Mimaride önce fonksiyon, sonra plastik ve estetik kaygı
düşünülmüş, her yapı yeni bir mimari biçim gerektirmiştir133. Yüzyıllarca Avrupa’da
uygulanan ve yeniden canlandırıcılık akımı ile tekrar hayat bulan Neo Roman, Neo
Gotik, Neo Rönesans, Neo Barok üslupları yeni teknikler ve malzemelerle yeni yapı
türlerinin cephelerinde uygulanmıştır134, Fransa ve Đngilizler başta olmak üzere diğer
Avrupa devletlerinde135, Doğu merakı başlamıştır136. “Oryantalizm” olarak adlandırılan
Doğu etkileri137, 18.yüzyıl’da mimariye yansımaya başlamıştır. En güzel örnekler,
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saraylar, malikaneler ve büyük sergi salonlarıdır138. 19. yüzyılın birinci yarısı Batı
mimarisinde seçmeci üslubun uygulandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 19.
yüzyıl ortalarında Neo Roman, Neo Gotik, Neo Rönesans, Neo Barok üslupları ile
Oryantalist üslubun bir arada kullanıldığı seçmeci bir üslup doğdu139.
Avrupa’da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Osmanlı Đmparatorluğu 17. yüzyıl
sonlarından itibaren gerileme dönemine girer140. Osmanlı Đmparatorluğu’nun Batı’ya
açılma dönemi 18. yüzyıl

141

dan başlayarak, 19. yüzyıl sonlarına kadar devam

etmiştir142. Her alanda Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek çağdaşlaşma yolunda adımlar
atmışlardır143.
Batılılaşma sürecinin başlaması yapı alanında köklü değişikliklere neden
olmuştur. Hassa Mimarları yerine Ebniye-i Hassa Müdürlüğü kurulmuştur. 1795 yılında
Mühendishane-i Berri-i Hümayun açılmıştır. Askeri nitelikli bir okul almakla beraber
teknik eleman yetişmesine katkıda bulunmuştur. Bu okuldan mezun olanlar mühendislik
konusunda eğitilmekte ayrıca kendilerine mimari bilgiler de verilmektedir. Daha sonraki
yıllarda açılacak olan Sanayi-i Nefise Mektebi ile mimarlık eğitimi daha bir düzene
konmuştur ve bu konuda eğitilmiş kişilerin yetişmesine olanak sağlamıştır144.
Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hareketi toplumun kendisinden gelmeyip
yönetici kadronun baskı ve zorlamalarıyla yürütülmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda
batılılaşmak istenirken her şeyden önce devleti yıkılmaktan kurtarmak amaç
edinilmiştir. Onun içindir ki, öncelikle devletin hayatıyla birinci derecede önemli olan
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askeri alanda yenilikler yapılmıştır. Özellikle yeni askeri gereksinmelerin gereği inşa
edilen yeni kışlalar, öteki askeri yapılar Avrupalı mimarlar ve askeri mühendisler
tarafından

zamanın

Fransası’nda

genel-geçer

üslup

olan

neoklasik

tarzda

biçimlendirilmiştir145.
Bu dönemdeki inşa faaliyetlerinde, genellikle yabancı ve azınlık mimarlar
çalıştırılmış, ancak bunların büyük bir bölümü ikinci sınıf mimarlardı146. Türk
mimarların ise dönemin yoğun imar faaliyetlerinde pek rol oynamadıkları görülür147.
Yabancı ve azınlık mimarlar, inşa ettikleri yapılarda Osmanlı Đmparatorluğu’nun klasik
biçim kalıpları148 ile Avrupa Mimarlık Akımlarına ait süsleme unsurlarını bazen tek
başlarına bazen de seçmeci bir üslupla kullanmışlardır149. Bu dönemde mimari bezeme
yapının üslubunu tanımlayan asıl öğe olmuştur. Tüm iç ve dış duvar yüzeyleri,
taşıyıcılar bezeme alanı olarak kullanılmıştır. Duvar yüzeyi pilaster ve korniş gibi
yapısal öğelerle düşey olarak bölümlere ayrılmıştır. Bu öğelerde niteliksel değişiklikler
Gotik, Barok, Rokoko, Ampir150, Neo-Klasik ve Art Nouveau Üslup151 özelliklerini
belirler152. Bu üslupların yanı sıra XVII. yüzyılda başlayıp XIX. yüzyıl da gelişen
oryantalist üslubun etkileri de bu mimarlar aracılığıyla Osmanlı mimarisine girmiştir.
Ancak Avrupa’da Oryantalist unsurlar içinde Türk mimari unsurları dikkati çekerken,
Osmanlı’da daha çok Doğu mimari unsurları kullanılmıştır153. Yapılarda bu mimari
öğeler bazen tek başlarına egemen olabildikleri gibi bazen de seçmeci bir anlayışla
birkaç üslubun bir arada kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır154. Dış görünüşü
tamamen batılı olan Osmanlı mimarisi diğer bir çok alanda olduğu gibi teknolojik
gelişmeleri yeterince yakalayamamıştır. Bununla birlikte sultanların ve devlet
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adamlarının yaptırdığı yapılarda betonarme tekniği gibi teknolojik gelişmelerden
yararlanılmıştır155.
Osmanlı Đmparatorluğunun geçirdiği siyasal ve ekonomik krizin artması
karşısında, 19. yüzyılın son yıllarında gelişen milliyetçilik hareketleri, 1908 yılında
Đkinci Meşrutiyet’in ilanı ile daha da güçlenmiş, mimarlığı da etki alanı içine almıştır.
Milliyetçi mimarlarca ulusal bilinci yaratmaya yardımcı olabilecek bir araç olarak
görülen ve dolayısıyla batılı kaynaklardan arındırılması amaçlanan mimarlık, Osmanlı
mimarlığının klasik değerlerini cephelerde de olsa yaşatmak isteği doğrultusunda
şekillenmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da varlığını sürdürmüştür. Ancak, genç
rejimin her alanda çağdaşlaşmayı hedef alan politikası mimarlığı da batıdakiler
düzeyine getirecek gelişmeleri 1930’lu yıllarda yaşayacak ve Modern Akım’ın o yılların
tanımlamasıyla “yeni” ya da “asri” ilginç örneklerini verecektir156.
1908 yılı, II. Meşrutiyet sonrasında, özellikle Đttihat ve Terakki Fırkası’nın
siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alandaki girişimleri içinde bulunduğu dönemin
koşullarını ve toplum yapısını en çok belirleyen, kesit veren noktalardan biri de
mimarlıktır. Özellikle Đttihat ve Terakki Fırkası’nın başlıca düşünürlerinden biri olan
Ziya Gökalp’in ekonomi, siyasi, felsefe, hukuk, din, dil alanında geliştirdiği
düşüncelerin zamanla güç kazanması, yaygınlaşması, mimarlık alanında uygun bir
ortam yaratılmasına olanak sağlamıştır157. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayıp,
1930’larda sona eren yaklaşık yirmi yıllık dönem, Türk Mimarlık tarihinde Birinci
Ulusal Mimarlık Dönemi, Milli Mimari Rönesansı, Milli Mimari Üslubu, Neo-Klasik
Üslup olarak çeşitli adlarla tanınmıştı158.
Meşrutiyet döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında mimarların sayısı
parmakla gösterilecek kadar azdır. Sınırlı sayıdaki mimarların hemen hemen tamamına
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yakını, ulusal mimarlık akımına bağlı kalmıştır. Bunun değişik nedenleri vardır.
Bunlardan ilki, yetiştikleri kurumlardaki eğitim düzeyidir. Dönemim bu alandaki en
önemli eğitim kurumları Sanay-i Nefise Mektebi ile Mühendis Mektebi’dir. Bu
mekteplerde görevli olan yerli ve yabancı öğretim üyeleri, eğitimin ağırlığını bu tür
mimarlığa verdiklerinden, bu dönemde, bu eğilimli bir kuşağın yetişmesine olanak
vermiştir. Ayrıca öğretim üyelerinden çoğu da, bu tür bir mimarlığın başlıca
uygulayıcıları olmuşlardır. Bu eğitim kurumlarının ders kitapları ve ders programları
incelendiğinde, ayrıntılarına kadar, geçmiş mimarlık örneklerinden alıntılara, bunların
günün koşullarına uyarlanış biçimlerine rastlanmaktadır. 1873 yılınsa Uluslar arası
Viyana Sergisi için hazırlanan Usûl-ü Mimarî-i Osmanî adlı kitapta Montani Efendi ve
arkadaşlarının çalışmalarından oluşan 189 levhada, Osmanlı mimarlığının ilginç
örnekleri sergilenmektedir159. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yönetimler
de bu üslubu desteklemişler, yaygın uygulama alanı yaratmışlardır. Salt Đstanbul,
Ankara, Đzmir gibi büyük şehirlerde değil en küçük yerleşme merkezlerinde de değişik
özellikler gösteren örneklere rastlanabilir. XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın ilk
çeyreği içinde kendisini hissettiren bu akım konusunda belirtilebilecek diğer bir önemli
husus da, aynı yıllarda mimarlık alanında yeni gelişmelere tanık olunmamasıdır.
Dünyadaki mimari gelişmelerin bizim toplumumuza yansımamasıdır. Dünyadaki bu
gelişmelerin bize yansımamasının nedeni Türk toplumunun oldukça içe kapalı olarak
yaşaması ve dünyadaki mimari gelişmeleri takip etmemesidir. Bu dönem mimarları,
eski mimarların yaptıkları cephe düzenlemelerinden, yoğun bezemecilikten kaçınmakta,
toplumsal gelişmelere paralel olarak işlevsel değerlere ağırlık vererek, gelişen
teknolojinin mimarlığa yansıtılabilmesine çalışmaktadırlar160.
Bugüne kadar tespit edilen bu dönemin önemli mimarları arasında Ahmet
Burhanettin Tamcı, Arif Hikmet Koyunoğlu, A. Kemal, Ahmet Kemalettin, Alaettin
Özaktaş, Ali Talat, Aram Hanciyan, Cemil, Derani, Ekrem Hakkı Ayverdi, Falih Ülkü,
Galip Guilio Mongeri, Hafi, Đbrahim Beykozlu, Đrfan J.D’Armi, Kavafyan, Kiryakidis,
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Küçük Kemal, Kemal Altan, Leon Güreğyan, M.D.Çurvidas, Mehmet Fesçi, Mesut
Özok, Mehmet Nihat Nigizberk, Mukbil Kemal, Muzaffer, Vedat Tek, Nafilyan,
Necmettin Emre, Nesim Sisa, Nuri Nafiz, Pappa, Peçilas, Rafael Rus, Şefik, Tahsin
Sermet, Tanaş Yamas, Taşçıyan, Terziyan, U. Ferrari, Yahya Ahmet, Vangel,
Yorgiadis, Ziya, Zühtü Başar yer almaktadır. Bu mimarlar, ulusal mimarlık akımının en
önemli savunucular ve uygulayıcıları olmuşlardır161.
Fransa’da “Ecole des Beaux-Arts” doğrultusunda eğitim veren Sanayi-i Nefise
Mektebi Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi 1882-1883) mimari bölümü, ilk mezunlarını
1889’da dört kişi olarak vermiştir162. Bunlardan Fevzi ve Nizamettin adlı mimarlar
öğrenimlerini tamamlamak için Paris’e gönderilmişlerdir. Uzun yıllar verilen mezun
sayısı 5-10 kişi arasında olmuştur. Meşrutiyetin ilanından sonra programda değişiklik
yapılmış ve mimari öğretim önemle ele alınmıştır. Bu sırada mimarlık dersleri veren
Guilio Mongeri’nin yerine Hendese Mülkiye mezun olan Asım Kömürcüoğlu ve Vedat
Bey getirilmiştir163.
Bu dönemin en önemli mimarlarından biri Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde,
Jachmund’un öğrencisi olan Kemalettin Bey’dir (1870-1927)164. Kemalettin Bey asıl
çalışmalarını 1908’de Meşrutiyetin ilanından sonra gerçekleştirmiştir. Bu tarihte
Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti’nin kurulmasında öncü olmuştur. Mimar
Kemalettin çok sayıda konut, türbe, cami, okul, iş hanı, otel, gar gibi yapıların yanında
çeşitli devlet yapıları ve kamu kuruluş yapıları tasarlamıştır. Ankara ve Đstanbul’da
yaptığı yapılarda ulusal mimari akımının etkilerini en yoğun şekilde görmek
mümkündür165.
Bu dönemin en önemli mimarlarından biri de 1888-1982 tarihleri arasında
yaşamış olan Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. On dokuz yaşında Sanayi-i Nefise
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Mektebi’nin mimarlık bölümüne yazılan Koyunoğlu’nun hocalarından birisi A.Vallaury
diğeri de Mimar Guilio Mongeri’dir. Dönemin önemli bir mimarı da 1873-1942 yılları
arasında yaşayan Vedat Tek’tir166.
Vedat Tek’in yakın çevresinde yetişen ve genç yaşta ölen Muzaffer Bey (18811920), önce Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne yardımcı mimar öğretmen olarak daha
sonra Posta ve Telgraf Nezareti Mimarlığına ve Konya ili Baş Mimarlığına atanmıştır.
Dönemim mimari etkilerini başarıyla uygulamıştır167.
Bu dönemde değinilmesi gereken diğer mimarların başında gelen Guilio
Mongeri Birinci ulusal Mimarlık Üslubunda eser veren çok az yabancı mimardan
biridir168. 1900-1934 yılları arasında eğitim ve uygulamalarda bulunan Mongeri, 19001912 ile 1922-1934 yılları arasında Türkiye’de bulunmuştur. Güzel Sanatlar
Akademisi’nde Mimar Vedat Tek ile birlikte mimarlık eğitimi vermiştir. Akademide
Batı etkisinde eğitim vermiştir169.
Bu dönemin son yıllarında mimarlık alanında görülen önemli atılımlar arasında,
1927 yılında Mimarlık ve Mühendislik Hakkındaki Yasa’nın kabul edilmesi, aynı yıl
Türk mimarlarının ilk kez bir yarışmaya katılmaları, 1931’de Türkiye’de ilk mimarlık
yarışmasının düzenlenmesi, içte ve dıştaki mimarlık gelişmelerini tanıtacak ve
mimarların seslerini duyurabilecekleri Mimar dergisinin yayımına başlanması
sayılabilir170.
Batı modernleşme mekanının kent olması gibi, Türkiye’de modernleşmenin de
mekanı kenttir. Modernleşmenin başlayacağı kent ise, Cumhuriyetin başkenti olarak
seçilen Ankara’dır171. Ankara için 19. yüzyılın sonunda belirleyici önemde olan kente
demiryolunun gelmesiydi. Ancak kentin, ekonomik ve toplumsal yapısında anlamlı
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dönüşümler olmamış, sanayi ilerlememiş, tam tersine tarım ağırlıklı ekonomi
güçlenmiştir. Çağdaşlaşma yolunda böyle bir kentin modern olmaktan başka bir
seçeneği yoktur. Bir başkentin fiziksel görünümünün simgesel olarak siyasi gücün
ideolojisini temsil eder anlayışı ve ideolojisi ile Ankara’nın imarı da modernist olmak
zorundadır172.
1930’larda Türkiye’de mimarlık başlıca iki grup mimarın elinde farklı
gelişmeler göstermiştir. Daha yaygın bir imar etkinliğinin yürütüldüğü bu dönemde, bir
yanda, 1920’lerden başlayarak yurda çağrılan ve 1930’lardan sonra sayıları artan
yabancı mimarlar, diğer yanda teşvik görmeden kendi başlarına varlıklarını kanıtlamaya
çalışan Türk mimarları yer almaktadır. Yabancılar karşısında yerli mimarların tutumu
ya ulusçuluk duyguları içinde bir ulusal mimarlık, ya da devrimler koşutunda
uluslararası mimarlık yaratma isteği biçiminde olmuştur173.
1932-1938 döneminde yabancı mimarlar anıtsallığı temel alan biçimsel neoklasik nitelikte ve uluslar arası üslupta etkinlik göstermişlerdir. Yerli mimarlar ise,
genellikle ya batı kaynaklarına dönük uluslararası ilkeleri temel alan rasyonelfonksiyoncu bir tutumla, ya da Türkiye’deki yabancı mimarların biçimsel, anıtsal yapı
anlayışına paralel çalışmışlardır. Bazılarının ulusal mimarlığı yaratma çabaları da
olmuştur174.
20. yüzyılın başlarında, yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen
Kemalettin Bey ve Vedat Beylerin başlattıkları, I. Ulusal Mimarlık akımı da, 19.
yüzyılda Türk mimarlığına hakim olan yabancı mimarlara ve başıbozuk bir şekilde
mimarlığımıza

giren,

Avrupa

mimarlık

formlarına

karşı

bir

tepkiyi

içinde

barındırmaktadır. Kemalettin ve Vedat Beyler de eğitimleri sırasında Avrupa’daki neoklasik gelişmelerden etkilenmiştir; fakat eski Osmanlı ve Selçuklu formlarına yönelerek
bir Türk neo-klasizmi, geleneksel-milli mimarlık dili oluşturmaya çalışmışlardır. Bu
dönemin diğer mimarlarının da bu yolu izledikleri görülmektedir. Söz konusu olan bu
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akım, yeni Türkiye devletinin mimarlık ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Bu duruma,
yıllarca ihmal edilmiş ve örneklerine göre geri kalmış olan Osmanlı Devletinin
mimarlık eğitiminde yetişmiş, az sayıdaki Türk aydınının, savaşlarda yitirilmesi ve hem
gayrimüslim, hem de yabancı mimarların, yapı ustalarının yurt dışına göçmeleri
sonucunda meydana gelen büyük kadro açığı da eklenirse, yeni rejim mimarlığını
oluşturmak üzere yabancı uzmanların davet edilmesinin, o günün şartlarında en kesin ve
kolay çözüm olduğu anlaşılabilir. Yabancılar, özellikle 1927’de, endüstriyi özendirmek
amacıyla çıkarılan Teşvik-i Sanayi Yasası ile ülkemizde çalışma olanağı bulmuşlardır.
Böylece hızlı bir imar faaliyetine giren Türkiye Devletinde, yabancı mimarlar
görevlerine başlamışlardır. Bu noktada ortaya çıkan yabancı mimar olgusu, olumlu ve
olumsuz yönleriyle ilerleyen yıllarda çok tepki almış, mimarlığımız ve mimarlarımız
üzerinde büyük etki yaratmıştır175.
Osmanlı ve Selçuklu motifleri ve yapı öğeleri ile bezenen, çağının mimarlıktaki
devinimine kapalı ancak Cumhuriyet mimarlığına Türk karakteristiği vermeye çalışan
ulusal akım sürerken, Yenişehir’de T. Post’un yeni bir devlet yapısı olarak Sağlık
Bakanlığı yükseliyordu. S. Özkan’a göre, T. Post’un bu yapısı ilk önemli modern
mimarlık yapıtıydı. Post ile birlikte bu yeni aşamada katkısı olan bir başka mimar E.
Egli’dir176. Yeni akımın teknolojiye, fonksiyona, malzeme ve geometriye dayanan
biçimlendirme anlayışı Cumhuriyet’in pozitivizmi ile uygun düşmüştür. Ancak
1927’den sonra ülkeye gelen yabancı mimarlardan, bina ölçeğinde tasarım yapan Post
ve Egli’nin dışında Ankara imar planı için açılan yarışmayı kazanan H. Jansen dikkati
çekmektedir 1930’lara kadar177. Özellikle Almanca konuşan mimarların Ankara’daki
imar ve mimariye yönelik ilgileri, I. Dünya Savaşında yenilgiye uğrayan Alman ve
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Avusturya ekonomilerinin bozulması ile işlerinin bozulması ve uzun vadeli iş olanakları
aramaları nedeniyledir178.
1926’da aslında Vedat Bey’in Ankara Palas ve G. Mongeri’nin kuleli Osmanlı
tarzındaki Gazi Köşkü büyük tepkiler alacak ve yeni bir mimarlık anlayışı için Viyana
ile ilk temaslar başlayacaktır179. Zeki Sayar özellikle Atatürk’ün modern mimariden
yana olduğunu ve 1930’larda Mongeri’nin Ziraat Bankasını ki bu yapı Mongeri’nin son
yapısı olacaktır, özellikle tasvip etmeyerek Viyana’dan C. Holzmeister’i getirttiğini
belirtir. Yine Sayar’a göre Faik Rıfkı Atay’da modern mimariyi ve yabancı mimarlara
görev verilmesini destekleyerek Türk mimarlarının aleyhine çalışmıştır180.
Bu arada bu gelişmelere paralel olarak Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim de
değişecektir. Mongeri ve Vedat Bey’in atölyeleri kapatılarak yerlerine H. Poelzig ve E.
Egli yeni programı hazırlamak ve uygulamak üzere çağırılacaktır, ancak Poelzig
1936’da ölümüne kadar gelişini erteleyecektir. 1883’den beri Vallauri, Mongeri ve
Vedat Bey’lerle devam eden Beaux-Arts’ın akademik klasisizmi 1930’lardan sonra
değişecektir. Aslında 1922’de Vedat Be eğitimi eleştirir, ancak eleştirisi, Türk ruhunun
yapıtlarda temsil edilmediği üzerine olacaktır. 1933’lere kadar Egli’nin desteği ile S.H.
Eldem’in ulusal mimarlık seminerlerini başlatmadan önce de alternatifsiz olarak modern
mimarlık anlayışı sürdürülecektir181.
Devletin ideolojisini yeni bir ulus devletin inşasında yansıtması için getirttiği
mimarlar, kısa ya da uzun süreli olmak üzere Türkiye’de bulunmuşlar ve mimarlık
pratiğinde söz sahibi olmuşlardır. Bu çok sayıdaki mimarlardan iz bırakan bazıları E.
Egli, C. Holzmeister, H. Jansen, P. Bonatz, G. Mongeri, H. Prost, B. Taut, Le
Corbusier, G. Oelsner, V. Vietti, M. Wagner, B. Zevi’dir. Türkiye’ye yabancı
mimarların çağırılmalarının veya gelmelerinin nedeni, bu alanda yerli uzman sayısının
az olması kadar, bu mimar, şehirci, sanatçı, bilim adamlarının Nazi baskısından kaçarak
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Türkiye’ye sığınmalarıdır, ayrıca 1929 ekonomik krizi ile belirginleşen sorunlardır. Z.
Sayar’a göre Mimarlar Birliği kurulduğu zaman Đstanbul’da 60-70, Ankara’da 30-40,
Đzmir’de ise yalnızca üç mimar bulunuyordu182. Ancak yüzün üzerinde mimar sayısı
yine de yeni Türkiye’nin inşasında yeterli olabilirdi. Sorun yerli mimar sayısının az
olmasından ziyade, Türk mimarlarına bu selahiyeti vermekte tecrübelerinin azlığı
nedeniyle

güvensizlik

ve

modern

mimarlık

düşüncesini

yeterince

mimariye

yansıtamayacaklarına dair bir inançtır. Oysa 1930’dan beri Akademi’de modern
mimarlık ağırlıklı bir eğitim sürmeye başlamış ayrıca Akademi’den mezun olan bir
kısım mimar yurt dışına eğitim görmek üzere gönderilmiştir183.
1920 ile 1940 yılları arasında resmi olarak Türkiye’ye davet edilen 14 mimar ve
plancı bilinmektedir184. Bunların 9’u Alman ve biri Avusturyalıdır185.
1938’lerde halen yabancı mimar sorunu olup “Yerli Yabancı Mimar” adlı
yazısında Z. Sayar sorunu şöyle ifade etmektedir. “Halen Türk mimarlığı buhran
geçirmektedir. Biz de, her şeyde olduğu gibi mimarın da yabancısına rağbet var. Devlet
teknik büroları yabancı mimarlarla doludur, belediyeler şehir işlerini sipariş için yabancı
mimar aramaktadırlar. Şimdiye kadar denediğimiz ecnebi mimarlar bizi tatmin ettiler
mi? Hayır. Buna rağmen şehirlerimizde her gün yeni yeni yabancı denemesi eserler ile
karşılaşıyoruz. Diğer taraftan milli bir inkılap mimarisinin meydana gelmediğinden
şikayetçiyiz. Şehirlerimiz yabancıların eserleri ile dolarken, Türk mimarlarına yetişmek
ve inkişaf etmek fırsatını vermezken bunu beklemek beyhudedir. Şehirlerimizi yabancı
mimarların sanat denemelerine bırakmaktan vazgeçelim”186.
Yabancı mimarların en önemli olumlu etkileri olarak Türk Mimarlığına bilimsel
bir tutum getirmeleri ve Türkiye’de mimarlık mesleğini bir disiplin olarak
yerleştirmeleridir. Yabancıların sözlerine daha çok güvenilmesinin bazı durumlarda
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Türk Mimarlığına olumlu katkıları olmuş; yabancı mimarlar ve şehirciler bu disiplinlere
kendi ülkelerinde gösterilen saygının Türkiye’de de yerleşmesine çalışmışlardır.
Nitekim E. Egli, Akademideki görevinden ayrılırken “Ben Türkçe de öğrendim, buranın
adetlerini de biliyorum artık Türkleştim. Bunun için benim sözüm fazla dinlenmez oldu,
size bir Avrupalı mimar gerekli” diyerek yabancı mimarlara verilen değeri ortaya
koymuştur. Yabancı mimarlara görev verilmesinin başka bir olumlu etkisi olarak Türk
mimarlarını yetiştirmelerine değinmek yerinde olur. Kendilerinden eğitim alanında
yararlanmanın olumlu olacağı bugün bile kabul edilen bu kişiler Türk mimarlık
öğretimine disiplin ve sağlam bir yapı bilgisinin yerleşmesini sağlamışlardır187.
Bizde “kübik”, “asri”, ya da “yeni” mimarlık olarak adlandırılan ve ilk dönemin
son yıllarında yabancı mimarlarca Türkiye’ye giren uluslararası üslubun yerli mimarlar
tarafından yapılan ilk örnekleri 1930’dan önceye iner. Bunlardan, Mimar dergisinin ilk
sayısında yayınlanan Đstanbul’daki Bekir Bey Evi, kütle ve cephe düzeniyle Le
Corbusier’in kübist-pürist devresinin konutlarını anımsatmaktadır. Modern tutumun
yayılma nedenleri arasında geçmişin mimarlığının geçersizliğinin anlaşılması ile güncel
olma isteği, dışa açılma, bilinçlenme ve yabancı mimarlar yanında mimarların
varlıklarını kanıtlamaları sayılabilir. Batı dünyası dikta ülkelerinde modern mimarlığın,
yerini neo-klasik üsluba bıraktığı yıllarda, böyle bir politik yapının söz konusu olmadığı
Türkiye’de modern anlatımda yapıların sayısı giderek artmıştır.
Geleneğin katı kurallarının bırakıldığı uluslararası etkilerle tasarlanan yapılar,
süslemeden arınmış yalınlık, biçim-işlev birliği, iskelet sisteminin getirdiği olanaklarla,
1. ulusal mimarlık tutumundan tümüyle farklı bir anlatım bulmuştur. Simetri gibi katı
bir

kuralın

dışına

çıkamayan

ulusal

mimarlık

üslubunda

cephelerin

plan

gereksinmeleriyle organik olmayan ilişkileri, ilk dönemin sonunda ve ikinci dönemde
işlevcilik anlayışına uygun, plandan hareket eden bir gelişmeye dönüşmüştür. Bu yıllar
içinde yeni tutumu benimseyen yapıların yalınlığı yansıtmaktadır. Betonarme iskelet
sistemi tek katlı yapılarda bile kullanılmaya başlanmış, getirdiği olanaklardan
yararlanılmıştır. Uluslararası üslubu belirleyen düz çatı, teras, serbest planlama, kübik
187

A. Nasır, a.g.t., s. 302-303.

43

kütle anlayışı, simetriden kaçış, geniş cam yüzeyler ve özellikle yatay şerit pencereler
bu yapılar için karakteristiktir. 1925-1935 yılları arasında etkin olan pürist akımın
biçimsel özellikleri Türkiye’de de yankı bulmuştur. Yalın geometrik kutulardan oluşan
düz çatılı kütlelerde pürist ilkelerin uygulandığı kübist mimari, dönem boyunca
öncelikle konut, sonra da kamu yapılarında uygulanmıştır. Dönemin tipik pürist yapıları
Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanmıştır188.
Moderne geçiş yıllarında Türk mimar ve aydınları milli mimarlığa karşı yeni
mimarlığı savunmuşlar, yeni Türk mimarlığının modern anlayışa kolaylıkla uyum
sağlayacağına olan inançlarını dile getirmişlerdir. Örneğin Celal Esat Arseven
uluslararası üslubun diğer milletlerin mimarlıkları arasında en rasyoneli olan Türk
mimarlığına hiç de yabancı gelmeyeceğini, bu anlayıştaki binaların sütunlar üzerinde
yükselmesinin Türk evi geleneğinde zaten var olduğunu, dolayısıyla tarihin tekerrür
ettiğini belirtiyor189.
1930-1940 dönemi içinde göze çarpan ulusal mimarlık özellikleri gösteren
yapıların en başta gelenleri Sedat Hakkı Eldem tarafından yapılmıştır. Yerli mimarlığın
yaşatılması istekleri Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1934 yılında bir “Milli Mimari
Semineri” düzenlenmesiyle desteklenmişti190.
Đkinci Ulusal Miamrlık dönemi S.H. Eldem, E. Onat, P. Bonatz’ın önderliğinde
birçok mimar ve yapıtlarıyla kendisini ortaya koymuştur. 1950’li yıllara doğru biten
savaşın yaralarının kısa sürede kapatılması amacıyla, sade, kesin ve işlevsel yapı
üretimine geçildi. Uluslararası iletişimin giderek artması, dolayısıyla batı ülkeleriyle
yakın ilişkiler içerisine girilmesi, köklü olarak yerleşmemiş ulusal mimarlık görüşünün
yerini yeniden uluslararası mimarlık akımlarına bırakmasıyla sonuçlanmıştır191.
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Đkinci Ulusal Mimarlık döneminin en belirgin özelliği geleneksel Türk konutuna
yönelmiş olmasıdır. Bu dönemde Cumhuriyetin ulusçuluk ve halkçılık ilkeleri
doğrultusunda yönlenilmiş, bu ilkelerden yola çıkılarak geleneksel Türk evinin
araştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalara S.H. Eldem Milli Mimari
Seminerleri ile önderlik etmiştir192.
Türkiye’de ise 1950’li yıllar seçimler ile büyük umutlar ve beklentilerle iktidara
gelen Demokrat Parti’nin temel amacı tüm yurt çapında ekonomik kurumsallaşmayı
gerçekleştirmek ve özel sektörün gelişmesine öncelik tanımak olmuştur. Sanayileşme
konusunda DP önceliği özel sektöre vermekle birlikte, devlete ait ekonomik kuruluşları
genişleterek, Makine Kimya Endüstri Kurumu(1950), Denizcilik Bankası(1951), Et ve
Balık Kurumu(1952), Devlet malzeme Ofisi(1954) gibi yeni fabrikalar açmıştır. 1950
sonrası mimarlığı kendisine evrensel bir kimlik aramıştır. Bu dönemde Türkiye
kapılarını dünyaya açmaya başlamıştır. Oldukça teknik prizmatik formlar, yapıyı
doğadan koparma, doluluk-boşluk ilişkileri, cam perde duvarlar ve saydamlık bu
yapılara nesnel bir hava kazandırmıştır. 1950 öncesi oluşturulan yapıların büyük bir
kısmı kamuya ait binalar olurken 1950 sonrasında dönemin en önemli yapıları oteller,
konutlar, bankalar, fabrikalar ve büro binalarıdır193. Bir taraftan üniversite planlamaları,
öte yandan toplu konut, sanayi yapıları konusundaki uygulamalarda artış olmuştur.
Nüfusun hızla artması ve toplumsal, ekonomik koşullar nedeniyle artan göç, büyüyen
sanayileşme; yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Kentin çevrelerinde gecekondu
yerleşmelerinin hızla gelişmesiyle geniş halk kitleleri ilk defa modernliğin çelişkileri ile
karşı karşıya kalmıştır194. 1950’lerin sonlarına doğru artık iyice belirginleşen
Türkiye’nin yeni kentleşme eğilimleri Đstanbul’un diğer kentlerden daha hızlı
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büyümesine yol açar. Kent erken Cumhuriyet döneminde göreceli olarak yitirdiği
ağırlığını geri kazanır ve yeni bir gelişme ivmesi gösterir195.
1959 yıllarında Türkiye’de mimarlık eğitimi veren başlıca iki kurum vardı.
Bunlardan biri, köklü bir geleneği olan ve Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi adıyla 1883’te
kurulan Güzel Sanatlar Akademisi içinde yer alan Mimarlık Bölümü, diğeri ise Đstanbul
Teknik Üniversitesi’nde yeni açılmış olan Mimarlık Fakültesi idi196.
1960 sonrasında mimari üslup karmaşalarıyla kendini gösteren bir ortam
oluşmuştur. Tüm mimari arayışlara karşın, teknik ve ekonomik koşullar rasyonel
tasarımları zorunlu kılmış, dünyada süre gelmekte olan bir çok mimari akım ülkemizde
genellikle Rasyonalizm çerçevesi içinde izlenmiştir. 60 dönemi, yeni söylem ve
tartışmalarla dolu daha demokratik bir dönemin başlangıcına damgasını vurmuştur.
Türk mimarlar sosyal ve çevresel sorunları ciddiyetle ele almaya, ekolojik konularla
ilgilenmeye başlamışlardır. Sorunları matematiksel veya sosyolojik yöntemlerle
çözmeye çalışmış; bilimsel araştırma destek görerek, yer, kimlik, kentleşme gibi
kavramlar tartışılmıştır. Mimarlar özellikle endüstri yapılarında prefabrikasyon gibi yeni
yapım yöntemleriyle malzemeleri denemiş, bireysellik desteklenmiş ve daha kişisel
tasarımlar inşa edilmiştir. Bazı mimarlar Yeni Brütalizm, Bölgeselcilik ve Organik
Mimarlık gibi daha önce ortaya çıkmış olan yaklaşımlardan etkilenmişlerdir. Bu dönem
Geç Modern Çoğulculuk’un dinamik dönemi olmuştur. Rasyonalizmden uzaklaşma
dönemi olan 1960–70 döneminin dikkate değer yapıları arasında; Büyük Ankara Oteli
(Marc Saugey, Yüksel Okan, 1960), ODTÜ Kampüsü ( Behruz Çinici-Altuğ Çinici,
1961), SSK Zeyrek Tesisleri ( Sedad H. Eldem, 1963), Türk Tarih Kurumu (Turgut
Cansever, Ertur Yener, 1967) sayılabilir197.
1970’lerin siyasal ve ekonomik durumu incelendiğinde 12 Mart 1971’de askeri
müdahaleyle birlikte önüne geçilemeyen şiddet eylemleri, sıkıyönetim ilan edilmesine
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yol açmıştır. 1973 seçimleri 12 Mart dönemini sona erdirirken, 1980 yılına kadar devam
edecek olan bir başka dönem başlamaktadır. Özellikle 1976 yılından sonra başlayan
öğrenci/işçi hareketlerinin ileri boyutlara ulaşması ve ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntı bu süre boyunca aşılamamıştır. Bu dönemde Türk Mimarlığı’nda
modern sonrası ve dış etkilere dayalı çoğulculuk örnekleri yaygınlaşmıştır. Türkiye'nin
ekonomik ve sosyal çalkantıları nedeniyle çağdaş Türk mimarlığı, toplumun düzensiz
hızlı gelişiminden olumsuz etkilenmiş, gecikmiş endüstri devrimi ve aşırı hızlı nüfus
artışı sonucu; düzensiz, plansız ve yoğun bir kentleşme yaşanmıştır. 1950’lerden
1980’lere Türkiye’de modernleşme projesinde tek partili siyasal yaşama geçilmesi hızlı
bir kentleşme sürecini başlamıştır. Çok partili düzene geçme isteği buna sebep olmuş ve
sanayi alanında oldukça sınırlı kalınmıştır. Çok partili rejime geçilmesiyle birlikte
çıkartılan aflar, yerel siyasi kararlar, zaman zaman oy ve rant elde etmek için yapılan
düzenlemeler ile gecekondulara güvence verilmiş, yasallaşmaları sağlanmıştır198.
Türkiye’de 1970’li yıllarda kentlileşemeyen kentler, değişen kırsal, konut ve
apartmanların prototip gibi hızla yayılmaları mimari anlayışı da etkilemiştir. Büyük
kentlerde, kamu ve hizmet binalarının büyük bir kısmı inşa edilmiş olduğu için,
mimarideki uygulama alanları konut sektörüne kaymıştır. Bakanlık yarışmaları,
Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nın çalışmaları, Mimarlar Odası’nın da desteklediği
politikalarla, mimarlık daha çok yapım ve üretim politikalarıyla ilgilenmiştir. Batı’dan
esin kaynaklı değil, gecekondu bölgelerinin ıslahına yönelik toplumsal kaynaklı mesleki
uygulamalar yaygınlaşmıştır. Öte yandan bu uygulamaların siyasal rant uğruna
yapılması, mimarlığı bir kaosa sürüklemiştir. Yap-sat düzeni, kalfa yapıları, kaçak
yapılar, gece kondular, düzensiz, plansız ve çarpık kentleşmeyi de beraberinde
getirmiştir. Aynı yıllarda Batı’da Modern harekete karşı bir tepki olarak çıkan PostModernizm, yine aynı yıllarda Türkiye’de tanınmaya ve tartışılmaya başlansa da, bu
anlayışta eserler verilmesi 1980’leri bulmuştur199.

198

Đ. Tekeli, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Değişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda
Değişen Kent ve Mimarlık, Đstanbul Tarih Vakfı, Đstanbul, 1998, s.148-149.
199
M. Erbay, Küreselleşme Etkisi Altında Türkiye Mimarlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Trabzon, 2007, s. 51.

47

Türkiye’de 1980 sıkıyönetiminden sonra hem toplumsal yapı, hem sosyolojik,
hem de ekonomik açıdan yepyeni bir döneme girilmiştir. Özellikle dönemin
hükümetleri tarafından desteklenen dışa açılım, süratle değişen toplumsal yapı,
ekonomide serbestleşme, her alanda küreselleşmenin de kapılarını ardına kadar açmıştır.
Ülke ilk defa renkli televizyonla, cep telefonuyla ve Internet’le tanışmıştır. 1980’lerde
başlayan bu yeni yapılanma sermaye hareketlerinin de serbest bırakılmasıyla son şeklini
almıştır. Marjinal düşüncelerin, popüler kültür içinde kendilerine yer bulmalarıyla
kentler

kebapçılarla,

arabesk

müzikle,

gecekondularla,

hiçbir

estetik

kaygı

duyulmaksızın biçimlendirilmiş ucuz mahalle camileriyle tanışmaya ve artık bunları
yadırgamamaya başlamıştır200. Bu yüzden Batı’da Modern Mimari’ye karşı bir tepki
olarak çıkan Post-Modernizm akımı, Türkiye’de aynı felsefi altyapıyla olmasa da, ancak
bu yıllarda, ülkenin içinde bulunduğu kültürel kargaşada kendine yer bulmuştur 201.
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III-MODERN CAMĐ MĐMARĐSĐNĐN KAYNAK VE SORUNLARI
III-A-DĐN OLGUSU
III-A-1-MESCĐT, CAMĐ VE CEMAAT KAVRAMLARI
Đbadet yerleri her dinde güçlü bir merkez simgesine sahiptir. Üç ana merkez
sembolü olduğunu söyleyen kaynaklar, yer ile göğün birleştiği kutsal dağları, kutsal
şehirleri ve kutsal ev ya da mabetleri işaret etmektedir202. Ana mabedin dünyanın
merkezi olması gibi diğer mabetler de bulundukları şehirlerin merkezidirler. Mescit
Milattan önce 5. yüzyılda Yahudi Elephantine papirüslerinde “ibadet yeri” anlamında
kullanılmış, Milattan önce 1. yüzyılda yaşayan ve “Ölüdeniz yazmaları” kendilerine
izafe edilen Esensiler de ibadet yerlerine mescit demişlerdir. Pederson Amharice’e göre
“masged”203 kelimesi Arapçaya mescit olarak geçmiş, Habeş dilinde de “mesgad”
(mabed, kilise) anlamında kullanılmıştır204.
Mescit, Arapça dik durmak, eğilmek, yere kapanmak anlamına gelen “scd”
kökünden gelmekte, mekan ismi olarak insanın daha ilk yaratılışında karşılaştığı bir
hürmet, saygı ifadesi olan secde edilen yer anlamında kullanılmaktadır205. Đslamın
mabetlerine eskiden beri “mescid” denilmesinin sebebi kulun Rabbine en yakın olduğu
anın secde anı olmasındandır206.
Mescit, Kur’an-ı Kerim’de tekil ve çoğul olmak üzere yirmi beşten fazla yerde
geçmektedir. Bu ayetlerden on altısı Mescid-i Haram, biri Mescid-i Nebevi (Medine
Mescidi), biri Mescid-i Aksa, bir diğeri de Hz. Peygambere suikast düzenlemek
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amacıyla münafıklar tarafından inşa edilen Mescid-i Dırar ile ilgilidir. Kalan diğer
ayetlerde ise genel olarak ibadet edilen yerden bahsedilmektedir207.
Đslam dininin mabedi Kur’an’da ayrıca, Arapçanın atası sayılan Akkadça kökenli
bir kelime olup, ev yanında mabet anlamında da kullanılan ve Đbranice bet, beth, beyt,
bayt, bayıt şeklinde telaffuz edilen ve ev anlamında kullanılan beyt208 kelimesiyle de
ifade edilir209.
Mescit ve Beyt kelimeleri dışında, Bayram namazı kılınan büyük açık alanlara
salattan “namaz kılınan yer” anlamına “musalla” denilmiştir. Namazgah kelimesi de
Farsça’dan geçmiş olup musalla anlamına gelir veya yol boylarında inşa edilen mihrap
yeri belli üstü açık mescitler için kullanılmaktadır210..
Cami kelimesi, aslında mescit kelimesinin sıfatı olup insanları bir araya getiren,
toplayan mescit anlamına gelmektedir211. Gerek Hz. Peygamber, gerekse Hülefa-i
Raşidin döneminde cami, sadece bir ibadet yeri olarak görünmemiş, Müslümanların, her
konudaki problemlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir yer olarak kullanılmıştır.
Cami, ibadet yeri, ilim tahsil mekanı (mektep, medrese, okul), kaza (yargı) dairesi, ordu
karargahı, elçilerin kabul yeri, sosyal yardımlaşma merkezi, şûra mahalli, misafirhane
ve az da olsa hapishane gibi görevleri yerine getirmiştir212.
Cami kelimesinin kullanımı kaynaklarda 4. yüzyıldan sonra görülmektedir. Ebu
Ömer Muhammed b. Yusuf el-Kindî’nin Kitabü’l-vülat ve kitabü’l-kudat’ında mesela
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Ahmed b. Tolon Cami için el-Mescidü’l-Cami ifadeleri kullanılırken daha sonra yapılan
zeylinde dördüncü asrın ortalarındaki kadıların görevleriyle alakalı “Camiye girdi fakat
cülus (ders veya kaza için oturmaya) muktedir olamadı” gibi ifadeler geçmektedir. Yine
aynı dönem için el-Cami’u’l-ezher’den söz edilir. Batı dillerinde cami için kullanılan
mosque kelimesi mescidin farklı telaffuzundan doğmuştur213.
Kur’anı Kerim’de, hadislerde ve ilk dönem Đslam kaynaklarında camiye karşılık
olarak mescit kavramı geçmektedir. Cami kavramı ise, ilk defa bir yerleşim bölgesinde
Cuma ve bayram namazlarının topluca kılınması için inşa edilen mescidü’l-caminin
kısaltılmış hali olarak kullanılmaya başlanmış ve daha sonra topluca ibadet edilen ve
mescitten büyük olan yerlere denmiştir214.
Cami, Đslam toplumunda merkezi bir rol oynamıştır. Hz. Peygamber, hicretten
sonra vardığı Medine (Yesrib) de ilk iş olarak bir cami inşa ettirmişti, böylece o, Đslami
kurumları oluşturmaya camiden başlamıştı. Bunun içindir ki tarih boyunca cami, Đslam
müesseseleri için her zaman önemli bir kaynak olarak yerini muhafaza etmiştir.
Đslam şehir mimarisinde en önemli temel yapının cami olması sebebiyle yeni
kurulan şehirlerde veya fethedilen yerlerde cami merkezli bir yerleşim oluşmakta idi.
Günümüzde hemen her yerleşim merkezinde “Ulu Cami” veya “Cami-i Kebir” denilen
merkezi bir caminin oluşu, bu anlayışın bir sonucudur215.
Đslam’da ibadet etmek için özel bir yer yoktur, yeryüzünün her yerinde namaz
kılmak mümkündür; ancak yerleşik durumda olanların farz namazlarını kılacakları yer
mescitlerdir. Hz. Peygamber, her zaman farz namazlarını cemaatle ve mescitte kılmıştır.
Savaşta dahi namazı, cemaatle kılmanın emredilmesi gibi ayetler ve cemaatle namaz
kılmanın gereğine dair hadisler cemaatin önemini vurgulamaktadır216.
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Hz. Peygamber zamanında sünnet namazları evlerde kılınıyor, camide sadece iki
rekatlık tahiyyetü’l-mescit namazı kılıyordu. Tesbih, dua ve istiğfarlar da cemaat
halinde yapılmıyordu. Camide kılınan namaz zamanla, öncesine ve sonrasına kılınan
nafile namazların (sünnetlerin) eklendiği ve en sonunda topluca istiğfar, tesbihat ve dua
yapılan bir ritüel haline gelmiştir. Bugün camide kılınan namaz, sünnet öncesi salavat,
sünnet namazları, farz öncesi okunan ihlaslar, kamet, farz namazı ve en sonunda yapılan
tesbihatlar, toplu dua ve aşır ile detaylı bir ritüel şeklindedir217.
Geleneğimizde

camilerde

bilgilendirme

hizmeti

de

verilmektedir.

Bu

bilgilendirmenin yapıldığı yerlerden biri Cuma hutbelerinin okunduğu minberdir.
Hutbelerin Türkçe okunmaya başlaması ile bilgilendirmenin önemli bir işleve
bürünmesi sağlanmıştır. Bir diğeri vaaz kürsüleridir; özellikle bayram namazı ve teravih
öncesi yapılan vaazlar önemlidir. Büyük camilerde kullanılan “dersiyye meksureleri”
veya “dersiyye kürsüleri”nde saygın din alimleri, “dersi’am”larla, haftanın belirli
günleri dersler takip edilir ve halkın katılımına açılırdı. Camideki bilgilendirme ayrıca
imamlar tarafından mihraplarda da yapılırdı. Bunlar namaz surelerinin ve dualarının
öğretilmesi, hataların düzeltilmesi, temel ilmihal bilgilerinin Mızraklı Đlmihal ya da
Nûru’l-Đzah gibi Türkçe veya Arapça kitaplardan verilmesi şeklindeydi218.
Müslümanların vakit namazlarını birlikte kılmaları önemsenmiş, Cuma ve
bayram namazlarının cemaatle kılınması ise şart koşulmuştur. Bu yüzden, Hz.
Peygamber’den itibaren mescit ve camilerin yapılması, Đslam toplumlarında önemli bir
gelenek haline gelmiştir219.
Namaz, cami ya da mescitte cemaatle kılınacağı gibi, herhangi bir yerde tek
başına veya cemaatle de kılınabilir. Ancak ibadet yerlerinin temizliği, sükuneti,
namazları topluca kılmanın birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve dayanışma duygularını
güçlendirmesi nedeniyle sevap kabul edilmesi, bir arada kılınan namazların
217
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sosyalleşmeyi sağladığı, Cuma ve bayram namazlarını cemaatle kılmanın zorunlu
olduğu gibi nedenlerle özel ibadet mekanlarının yapılması gerekli hale gelmiştir220.
Hz. Peygamber, hicreti sırasında Medine’ye yaklaştığı zaman bir süre
konakladığı Kuba’da bir mescit inşa etmiştir. Medine’ye geldiği zaman da vakit
kaybetmeden mescit inşaatına başlamıştır. Bu uygulamaları, Müslümanların bulunduğu
her yerde ilk düşünülecek şeyin mescit olması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca Hz.
Peygamber Medine’de, Mescid-i Nebevi’ye uzak mahallelerde mescit açılmasına da izin
vermiştir. Bundan hareketle her mahallede en az bir mescit bulunması gerektiği ortaya
çıkmıştır221.
Başlangıcı Hz. Peygamber dönemine dayanan camiler, tarih boyunca Đslam
toplumlarında inanç ve kültürel varlığın bir simgesi olmuş, fethedilen bölgelerde
Müslümanların yaşadıkları mahalle ve köylerde mescit ya da cami yapmak gelenek
haline gelmiştir. Günümüzde de bu gelenek büyük bir hassasiyetle sürdürülmekte, yeni
yerleşime açılan bölgelere camiler yapılmaktadır.
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III-A-2-CAMĐ ĐNŞASI ĐLE ĐLGĐLĐ SURE VE HADĐSLER
Cami inşa etmek ya da cami inşasına maddi olarak yardım etmek halk arasında
sevap kabul edilen görevlerdendir. Bu nedenle çoğu arazi, sahipleri tarafından cami için
hibe edilmekte veya mevcut arazilere hayırseverler tarafından cami yaptırılmaktadır.
Sevap görülen bu görevi destekleyen hadislerden222 anlaşılacağı üzere, cami inşasını
teşvik sağlanmakta ve günümüz cami mimarisinin çok sayıda niteliksiz örneğinin de
sebebi ve temel sorunu olmaktadır.
Hadisler tam mealleriyle bilinmese de herkes tarafından bilinen “Camilerin
Allah’ın evleri olduğudur”. Allah’ın evi olarak nitelenen bir yapıyı inşa etmek ya da
inşasına vesile olmak halk arasında elbette oldukça önemli bir görev halindedir.
“Camiler, yeryüzünde Allah’ın evleridir. Yıldızlar, yeryüzündekileri aydınlattığı
gibi; camiler de gökyüzündekileri aydınlatır”223 ve “Şöyle ki, camiler Allah’ın
yeryüzünde evleridir. Đnşa edilmeleri, korunmaları, gözetilip temiz tutulmaları sünnet
kılınmıştır”224 hadisleri “Allah’ın evi” sıfatını desteklemektedir.
Mescitlerin inşa ve imarı Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Mescitleri gerek
maddi yardımlarla gerekse cemaati olarak yaşatmak “iman belirtisi” olarak
görülmektedir225. Hz. Peygamberin mescit yaptırmanın karşılığının cennette bir köşk
olduğu müjdesi hatta mescidi tamir etmenin de bu müjdeye dahil edilmiş olması226 cami
ve mescit yaptırmaya en büyük teşviklerdendir.

222

Hadislerle ilgili Bkz. M.Ş. Musannifoğlu, Caminin Kaybolan Mahiyeti, Eramat Yayınları, 1996.
Mecmau’z-Zevaid, 2/7. ; Taberani Đbn Abbas’dan rivayettir. ; M.Ş. Msannifoğlu, a.g.e., s. 42.
224
Nenevi, el-Mecmu’, 2/185
225
Bkz. Et-Tevbe (9), 17-18.
226
Bkz. Müslim, Mesacid 24. ; A. Uraler, a.g.m., s.95.
223

54

Hadislerde mescitlerin inşa edileceği yerlere ait bilgilerin veilmesi ve mescidin
mimarisi üzerinde durulması da mescit inşasının devam edip gitmesi gerektiğini
göstermektedir227.
En-Nur Suresinde; “Büyük olsun küçük olsun, helal maldan cami inşa etmek,
Allah’a yaklaştıran ibadetlerin en faziletlilerindendir.” Allah-u Teala şöyle buyurur
“Allah, camilerin yüksek yapılmasına, camilere hürmet edilmesine ve içlerinde isminin
zikredilmesine izin vermiştir”228 denmektedir Bakara Suresinde de “Rabbimiz! Bizden
(duamızı) kabul buyur; şüphesiz, (edilen duaları hakkıyla) işiten, (yapılan işleri
kemaliyle) bilen ancak sensin”229 denmektedir. Burada bahsedilen yükseltme camilerin
maddi ya da manevi olarak yükseltilmesi şeklinde yorumlanmaktadır.
“Osman bin Affan Mescid-i Nebevi’yi yeniden bina etmek istemiş fakat halk
bunu hoş karşılamayarak onu olduğu gibi bırakmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Hz.
Osman: Ben Resulullah’ı; “Her kim Allah için bir mescid bina ederse, Allah da ona
Cennette onun mislini bina eder” buyururken işittim, demiştir”230. Hadisin bazı
rivayetlerinde, “Bir kimse bağırtlak kuşunun yuvası kadar yahut daha küçük bir mescit
yaparsa Allah ona cennette bir ev yapar”231 buyurulmuştur.
Büyük ya da küçük, hatta minicik olsun cami ve mescit inşasını destekleyen
hadislere devam edilir ise, “Öldükten sonra mü’mine amel ve hasenatından ulaşacak
olan, öğrettiği ve yaydığı ilim, arkada bıraktığı Salih evlat, okunmak için miras olarak
bıraktığı Mushaf, inşa ettiği cami veya yaptığı kervansaray, akıttığı su, veya hayatında
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ve sağlığında malından çıkarıp verdiği sadaka-i cariyedir”232 hadisinde öldükten sonra
da cami ya da mescit inşa edenin sevabının devam ettiği söylenmektedir.
Camilerin inşasını teşvik eden hadislerin yanında süslemesi ile ilgili hadisler de
mevcuttur, bunlar teşvikten ziyade, fazla süslemeden uzak durulması konusunda vurgu
yapmaktadır. Mescitlerin çok renkli süslenmesi, namaz kılanları meşgul ettiği için
mekruh görülmüştür. Hz. Peygamber “Ben mescitleri süslü püslü yükseltmekle
emrolunmadım” buyurmuştur233.
Sure ve hadislerin yanında son olarak dini yapılar için yakıştırılan ve bu nedenle
sık kullanılagelen bir öğe durumuna gelen yeşil renkten bahsetmek gerekmektedir.
Cenneti simgeleyen ve “renklerin güzeli” olarak görülen yeşil renk, cami mimarimizde
de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yeşilin sıkça ibadet yeri için kullanılmasından ötürü
“türbe yeşili” tabiri ile karşılaştığımız günümüz renk anlayışında, çağdaş dönemde inşa
edilen camilerimizin dış cephelerinin büyük bir kısmının veya tümünün yeşil renge
boyanması dinde renk sembolünün bir göstergesidir. Cami olduğu zor anlaşılan kimi
yapıların ise özellikle yeşil renkli dış cepheleri ya da örtüleri ile, minare ya da kubbe
gibi rengin de cami tasvirinin bir parçası olduğunu göstermektedir.
Renklerin iyilik ve kötülüğe, uğur ve uğursuzluğa, dindarlık ve din dışılığa
delalet eder tarzda algılanması, onların kutsal birer fenomen olarak görüldüğünü
düşündürmektedir. Cennet-cehennem, gök, yer ve yeraltı değişik renklerle ifade
edilmektedir. Đslam kültüründe renkler önemlidir. Allah’ın nurunun rengi yoktur fakat o
yansıdığı cismin rengine göre tezahür eder. Đslam dininde yeşil renk her zaman cennetle,
olumlu ve manevi şeylerle bağlantılıdır ve yeşil renkte giysi giyenler melekler, veliler
veya şehitlerdir. Yeşil renk aynı zamanda Peygamberin rengidir ve onun soyundan
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gelenler yeşil sarık sararlardı234.
Kent slüeti içerisinde birbirine çok yakın mesafede, büyük, küçük ya da minicik
inşa edilen günümüz cami mimarisinin oluşmasında, tasarımının ve inşasının daha çok
hayırsever halk tarafından yapıldığı düşünülür ise, sure ve hadislerin etkisi gün yüzüne
çıkmaktadır. Đnşa edileceği arsaya uygun olup olmadığı ya da eskiden kullanılmış bir
konutun camiye çevrilmesinde karşılaşılacak sorunları düşünülmeksizin yapılan camiler
bu nedenle gecekondu olarak tanımlanmaktadır. Bu tabirin kullanılmasında denetimsiz
olarak inşasının da büyük rolü vardır.
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III-A-3-CUMHURĐYET DÖNEMĐ DĐN POLĐTĐKASI
2010 yılı sonunda TÜĐK tarafından tutulan istatistiklere ait verilere göre ülke
nüfusu 73.722.988 iken, cami sayısı 81.844’tür. Đzmir Đli baz alındığında ise, 3.948.848
nüfuslu kentimizde 1.767 cami bulunmaktadır. Buna göre oransal olarak, ülkemizde her
899 kişiye bir cami, kentimizde ise her 2.234 kişiye bir cami düşdüşüyor gibi görünse
de, cami ve cemaat ilişkisinin incelendiği bir bilimsel çalışmada yer alan anket sonucu
elde edilen veriler bu oranları farklı göstermektedir. Konya ili kapsamında gerçekleşmiş
ankette, araştırma grubunun yaşa göre namaz kılma mekanları açısından yapılan bir
inceleme sonucunda, katılımcılar arasında beş vakit namazını camide kılan yaş
grubunun 70-79 yaş grubu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır235. Bu veri göz önüne
alındığında Bayram, Cenaze ve Cuma namazları haricinde camiyi beş vakit namazda
kullanan cemmat sayısı azdır ya da cami sayısı cemaate göre fazladır. 1950 yılından
sonra cemaatine ya da yakınında yer alan camilere bakılmaksızın cami yaptırma
furyasının olduğu açıktır. Her mahelleye bir cami yaptırılması isteği ile bu sayı her
geçen yıl giderek artmaktadır.
Oysa başlangıçta, Cumhuriyet dönemi geçmişi hatırlatan simge, sembol ve
alışkanlıkları tasviye etmek veya uzak durma eğiliminde olmuştur. Bu dönemde geçmişi
hatırlatıcı sembollerden biri olan camiler gerek ideolojinin değişmesi, gerekse de
modern toplumun yeni yapı tiplerine ihtiyaç duyması ile önceki önemini kaybetmiştir.
Bunun yerine teknolojik imkanların artması ile ortaya çıkan demiryolu gibi ulaşım
araçları ile tren garlarına, eğitim şeklinin değişmesi ile okullara, modern tıbbın
gelişmesi ile hastane binalarına, ülkenin yönetim şeklinin değişmesi ile yeni
yapılanmaya uygun idari binara, ekonomik düzenin değişmesi ile banka yapılarına ve
buna benzer yeni yapı tiplerine ihtiyaç duyulmuştur. Modernleşme öncesi cami,
külliyesi ile birlikte en önemli kamusal yapı niteliğinde iken artık bu özelliğini
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kaybetmiş durumdadır236. Bunu erken Cumhuriyet Dönemi mimarlarından Behçet
Ünsal’ın “Günümüz mimarlığının amacı dine hizmet etmek değil, halka hizmet
etmektir…” şeklindeki sözlerinden de anlamaktayız237.
Osmanlı Đmparatorluğu, Batılılaşma çabasıyla birlikte temelde devamlılığını
dinden sağlamaktayken238; Cumhuriyet, yeni oluşturduğu kimlik ve sistemde dini
referans almamıştır239. Dine karşı tutumu itibariyle Osmanlı’dan ayrılan Cumhuriyet
dönemi idaresinde din politikaları devrin şartlarına göre şekillenmiştir. Zaman
içerisinde farklılaşan din politikaları üç dönem halinde incelenmektedir. Đlk dönem,
gerek

din

politikaları

gerekse

kullanılan

söylemler

nedeniyle

Osmanlı

modernleşmesinin bir devamı niteliğinde olan Milli Mücadele dönemidir. Hilafetin ve
Đslam memleketinin düşman işgalinden kurtarılmasını hedefleyen, dini hissiyatın ve dini
söylemin ön plana çıkarıldığı bu dönem, Lozan Antlaşması ile yeni kurulan devletin
tanınması süreci ile sonra ermiştir. Đkinci dönem, Lozan sonrası devlet, hukuk, eğitim ve
kültürde Batılılaşma ve ulus-devletin inşası yönünde izlenen laik vurgulu, dine karşı
mesafeli, hatta dini kısıtlayan ve dönüştüren inkılapların olduğu dönem II. Dünya
Savaşı sonrasına kadar sürmüştür. Üçüncü dönem ise çok partili hayata ve demokratik
uygulamalara geçilen dönemdir. Tek partili yıllarda izlenen politikalar bu dönemde
yumuşamaya başlamış, din politikaları değişikliğe uğramıştır240.
Milli Mücadele'nin başlangıcından Cumhuriyet'in ilanına kadar, halk arasında
ulusçu bilincin yaygın olmaması nedeniyle, Đslami dayanışmadan yararlanılmıştı. Hatta
dinin siyasete alet edilmesi yolunda, Osmanlı dönemine oranla daha da ileriye
gidilmişti. 1924 yılında hilafet kaldırılıp hanedan üyeleri yurtdışına sürülürken, eğitim
ve yargıdaki din kurumları da yasaklanmıştı. Ancak, 1924 Anayasası'nın 1928 yılında
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yapılan değişikliklerine kadar, “Türkiye devletinin dini, din-i Đslamdır” hükmü
korunmuştur241.
Laikleşme adımlarının başlıcaları şapka ve kıyafet devrimleri; tekke ve
zaviyelerin kapatılması, tarikatların yasaklanması şeklinde başlamıştır. 1925 yılı
sonlarında, hicri ve rumi takvimler yerine, Miladi takvimin ve alafranga saatin kabulü,
1926 yılında, aile, borçlar gibi konularındaki dinsel hükümlerin kaldırılması ile devam
eden süreçte 1928 yılında uluslararası rakamlar ve Latin esaslı Türk alfabesi
kanunlaştırıldı. Halka yeni harfleri öğretmek için, Millet Mektepleri Teşkilatı kuruldu.
1931 yılında, ölçüler metrik sisteme uyarlandı, 1935’te pazar günü hafta tatili olarak
benimsendi242.
Temelleri Meşrutiyet dönemi tartışmalarına varan Türkçe Kuran, Türkçe hutbe,
Türkçe ibadet konuları Cumhuriyet öncesi “dini ıslahat” çerçevesinde ele alınırken,
Cumhuriyetle birlikte “dinin millileşmesi ve modernleşmesi” anlamını kazanmıştır243.
Türkçe Kuran’dan sonra ibadetin Türkçeleştirilmesi çabaları kapsamında 22 Ocak
1932’den itibaren camilerde Kuran’ın Türkçe tercümesi okunmaya başlamış, tekbir,
ezan, kamet, sala ve hutbelerin Türkçeleştirilmesine çalışılmıştır244. Türkçe ezan ilk kez
30 Ocak 1932 tarihinde okunmuştur. Bütün müezzinlere yeni ezan öğretilmiş ve 1933
başlarında çıkarılmış olan bir emir doğrudan yasaklamamakla birlikte Arapça ezanın
yerine Türkçesini koymuştur. Arapça ezan yasağına uymayacakların cezalandırılacağına
dair yasa 1941 senesinde çıkmıştır245.
II. Dünya Savası’nın sonunda, Türkiye’de iç politika gelişmeleri gözle görülür
bir şekilde hızlanmış, yönetime karşı gerek basında gerekse CHP ve TBMM’de görülen
muhalefet artmaya başlamıştı. 1945 yılı sonu ve 1946 yılı baslarında çok partili
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demokrasiye doğru süreç hızlandı. 1945 ile 1950 yılları arasında Türkiye’de 24 parti ve
kuruluş ortaya çıkmıştır. Bunların çoğu kısa bir dönem ayakta kalabilmiş, bir kısmı
devlet yetkilileri tarafından kapatılmış, bir kısmı da halk desteği alamayınca kendini
feshetmiştir. 7 Ocak 1946’da Celal Bayar yönetiminde Adnan Menderes, Fuat Köprülü
ve Refik Koraltan tarafından Demokrat Parti kurulmuştur. 28 Şubat 1946 yılında
kurulan Sosyal Adalet Partisi, amacının Dünya Müslümanları Birliği’nin desteklenmesi
olduğunu vurgularken, 24 Nisan 1946’da kurulan Çiftçi ve Köylü Partisi, Türk’ün
tarihi, adalet ve değeri ile ilgili bütün özellikleri tatbik etmek için Đslami esaslara
dayanılacağını belirtmiştir. Kurulan tüm yeni partilerin hepsinin ortak hareket noktası,
Đslami vurguyu artırmaları olmuştur246.
1945 yılında dinde reform yapmak üzere hazırlanan bir önerge parti içinde tepki
ile karşılanmış ve dinin, inanç ve pratikleriyle ilgili konuların devletçe düzenlenmesinin
dine müdahale olduğu ifade edilmiştir247. 1947 yılında toplanan CHP Yedinci Kurultayı
program üzerinde yapılan görüşmelerde parti mensupları dini sahaya önem verilmesi
gerektiğini belirtmişler, CHP’nin tek partili dönemde izlediği laiklik politikasında
değişimi talep etmişlerdir.
CHP yönetimi dinsizlik suçlamalarına karşı 1946’da ilkokullarda din dersleri
konulmasını kabul etmiş, 1948 senesinde hacca gideceklere döviz verilmesi ve vize
imkanının sağlanması ile çalışmayı sağlamıştır. 1950 seçimlerinden önce Başbakanlığa
getirilen Şemsettin Günaltay hükümet programı dahilinde Đlahiyat Fakültesi açılmasını
ilan etmiş, Ankara Üniversitesi Senatosu 7 Ocak’ta Fakültenin açılış kararını vermiştir.
Mart ayında ise 19 türbenin ziyarete açılması söz konusu olmuştur. Böylece tek parti
yönetiminin inkılap döneminde izlediği din politikasında bir kırılma yaşanmıştır. Dinin
daha özgür olarak yaşanması, dini eğitime önem verilmesi, din hizmetlerinde görev
alacak eleman ihtiyacının karşılanması gibi konularda yeni bir canlanma başlamıştır248.
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16 Haziran 1950 tarihine kadar uygulan Arapça ezan konusu, 16 Haziran 1950
tarihinde TBMM’ye sunuldu. Tasarı oylamaya katılan DP ve CHP milletvekillerinin oy
birliği ile kabul edilmiş oldu249.
Cami inşasında ise 1956-1957 yılında Ankara Kocatepe Camisinin Adnan
Menderes’in yapılmasını istemesine kadar durgunluk sürmüştür250. Batı ile ilişkilerin
arttığı bu dönemde ülkedeki mimarlar, yurtdışı ile olan ilişkiyi arttırma imkanı
yakalamış, yabancı dergilerin ve mimari yayınların takibini daha sık ve rahat
gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu sayede mimarlık alanında güncel gelişmeler daha
rahat takip edilebilmiş ve bu durum da mimarlık alanında kendini göstermeye
başlamıştır. Cami mimarisi konusunda da bu dönemden itibaren modern arayışları söz
konusu olmuştur251. Ancak Cumhuriyet ideolojisiyle birlikte durgunluk yaşayan bu
mimari alanda, günümüze kadarki uygulamalara bakıldığında, az sayıda modern örneğin
görülmesini engelleyememiştir.
Yeni kurulan Cumhuriyet, din işleri ile ilgili Diyanet Đşleri Başkanlığı kurumunu
yetkili kılarken ibadet yapıları ile ilgili bir düzenlemeye gitmemiştir. Devlet
ideolojisinden desteğini kaybeden cami yapıları, inşaat ile ilgili kanuni yetkilendirme ve
düzenlemeden de uzak kalmıştır. Bunun sonucunda cami yaptırma dernekleri kurulmuş
ve cami yapımı ağırlıklı olarak bu yol ile gerçekleştirilmiştir252.
Din işleri ilgili kurulan bir kurum olan Diyanet Đşleri Başkanlığının cami yapma
ve yaptırma konusunda herhangi bir hukuksal gücü ve sorumluluğu bulunmadığından
cami yapımıyla ilgili olarak kurum yalnızca yeni yapılan camilere başkanlıkça uygun
görülmesi durumunda personel ataması ile ilgilenmektedir. Başkanlığa başvuran birkaç
cami yaptırma derneğine yardım amaçlı olarak gönderilmiş olan sayılı miktarda cami
mimari projesi söz konusu olup bu projelerin hayata geçirilmesi ise çok az seviyededir.
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Buna Arkitera Forum’da yayınlan bir cami projesinin uygulama sonrasındaki çizimi ile
örnek verilebilir. Diyanet Đşleri Başkanlığı’ndan temin edilen cami projesi değiştirilerek
uygulanmış ve uygulamada tek şerefeli minare yerine üç şerefeli öinare uygun
görülmüştür (Fotoğraf.480.)253.
Yasal olarak başıboş kalan cami yapımı bu nedenle gecekondu yapılır gibi inşa
edilmiştir ve halen bu şekilde devam etmektedir.
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III-B-CAMĐ ĐNŞASINDA HUKUKĐ ÇERÇEVE, GENEL HÜKÜMLER
III-B-1- GENEL MEVZUAT
Cami inşasında denetimsizlikten kaynaklanan sorunlara değinmiştik. Đmar
Kanunu ve mevzuatı, imar planlarında ibadethaneler ve camiler için yer ayrılması ile
ilgili hususları düzenlemektedir. Vakıflar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu ve Diyanet Đşleri Başkanlığı mevzuatının önemli bir kısmı, mevcut
camilerin temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile ilgili hususları ele
almaktadır. Diyanet’in diğer mevzuatında ise, genellikle camilerdeki din hizmetlerinin
yürütülmesine ilişkin hükümler ve camilerde sunulan din hizmetlerinin idare ve
kontrolüne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır254. Ancak cami inşasını düzenleyen ve
denetleyen bir hüküm yer almamaktadır.
Camilerin ihtiyaca uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, “3194 sayılı
Đmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 4380 Sayılı Kanun” ile camilerin
yapımı hususu, ilk defa 1998 yılında Đmar Kanunu’nun ikinci ek maddesinde yer
almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4928 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Đlişkin Kanunun 9. maddesi ile, “cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak; izin mercii de
“müftü” yerine “mülki idare amiri” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle
birlikte anılan kanunun, ikinci ek maddesi şöyledir: “EK MADDE 2- (2.8.1998 tarih,
23421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4380 sayılı Kanunun, 19.7.2003 tarih,
25173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 4928 sayılı Kanun ile değişik hali) Đmar
planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları
göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır.
Đl, ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına
uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir. Cami yeri, imar mevzuatına aykırı olarak
başka maksatlara tahsis edilemez.” denmektedir.
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02/09/1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Đmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” de
hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapımında ve imar planı değişikliklerinde
camilerin inşası için yer ayrılması kabul edilmiştir. Yönetmelikte yer alan “EK-1 e
Camiler” isimli tabloda, camiler için ayrılacak yerlerin; Küçük camiler için 2,500 m2,
Orta camiler (semt camisi) için 5,000 m2, Büyük merkez camiler için 10,000 m2,
olması ve dini yapılar içerisinde yer alan tüm yapılanmaların belirtilen tabloda
belirlenmiş olan asgari alan kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Tarihi süreç içerisinde camiler çok yönlü fonksiyonlar icra etmesine rağmen
günümüzde cami hizmetlerini imamet, ikamet ve irşat olarak sınıflandırmak
mümkündür. Günde beş vakit ezan camilerden okunmakta, ikamet getirip namaz
kıldırılmaktadır. Hutbe ve vaazlar yoluyla da irşat görevi yapılmaktadır. Ezan
konusunda ses kirliliğini gidermek ve daha güzel ezan okunmasını temin etmek için çok
yerde merkezi sisteme geçilmiş, bir yerde okunan ezan çevredeki tüm camilerden halka
duyurulmuştur255.
Cami yapımında çoğu zaman planlı programlı olarak ve ihtiyaç yerlerinin iyi
tespit edilerek hareket edilmediği dikkati çekmektedir. Bu durumu önlemek için
Diyanet Đşleri Başkanlığı örnek cami tip projeleri geliştirmiş olmasına rağmen bunun
uygulamasında başarılı olunamamıştır. Bu projelerden yararlanılmış ancak, çoğu kez
yaptıran ya da uygulayan istediğini yapmıştır. Cami yapımındaki bu denetimsizkil ve
başıboşluğa son vermek ve cami sayısındaki artışı önlemek için son zamanlarda bazı
ölçütler getirilip Diyanet Đşleri Başkanlığı ve müftülüklere bu konuda yetkiler verilmiş,
yapılacak camiler için müftülüğün olur vermesi şartı getirilmiştir256. Bugün bağlı
bulunduğu il müftülüğüne giden bir hayırsever “EK-94: Protokol”, “EK-95: Yurt
Genelinde Yapılacak Cami Projelerinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar ve
Müştemilatlar” tablosuna ve EK-96/1, EK-96/2, EK-96/3, EK-96/4, EK-97’ye rahatlıkla
ulaşabilmektedir.
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EK-94, mülkiyeti Maliye Hazinesine veya belediyelere ait olup, cami inşa etmek
üzere Diyanet Đşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş olan arsa üzerine yaptırılacak olan
cami ve müstemilatının yapımı için hazırlanmış “Protokol”ü kapsamaktadır. Protokolde
yer alan şartlar arasında yer alan “Cami ve müştemilatının yapımında Başkanlığa ait tip
projeler veya Yapımcı tarafından Başkanlığın kabul edeceği niteliklere haiz olarak
sebest proje bürolarında çizdirilen projeler kullanılacaktır. Başkanlığa ait tip projelerin
kullanılması halinde projeler Başkanlıkça onaylanacaktır. Özel proje kullanılması
halinde,

projeler

müellifleri

tarafından

onaylanacak

Başkanlıkça

incelenenip

uygulanabilir kaşesi vurulduktan sonra ilgili belediyeye ruhsat için sunulacaktır” şartını
içeren 2. maddeden anlaşılacağı üzere uygulayıcı Diyanet Đşleri Başkanlığınca
düzenlenmiş tip projelerden yararlanabilmektedir. Ayrıca uygulayıcı kendisi de proje
hazırlatabilmektedir (Bkz. Ek.1).
EK-95, cami yapılacak yerlere göre kapasitelerini, cami tiplerini ve bulunması
gerekli bölümleri içeren tablodur. Bu tablo cami inşasında göz önünde bulundurulması
gerekli birim ve müştemilatları içererek, camilerin kullanımında rahatlığının sağlanması
hedeflenmektedir. Ancak birtakım yanlış anlamalara da sebep olmaktadır. Özellikle
minare uygulaması konusunda 50 kişilik bir mezra-yayla camisinde tek şerefeli tek
minare öngörülmüş ve büyüklüğe göre minare ve şerefe sayısı arttırılmıştır. Bu da halk
arasında “minaresiz cami olmaz” yorumunu gündeme getirmiştir. Mimaresi
bulunmayan camiye imam ataması olmayacağını düşünen halk, cami ne kadar küçük de
olsa ve parsel açısından yer olmasa da, kendini minare uygulamak zorunda hissetmiştir.
Bu nedenle de çok farklı, ölçüsüz ve şekilsiz minare uygulamaları karşımıza çıkmıştır
(Bkz. Ek.2).
Tip projelerin hazırlanması ve bunların uygulatılması ne kadar doğrudur sorusu
gündeme gelmektedir. Diyanet Đşleri Başkanlığınca temin edilen EK-96/1, EK-96/2,
EK-96/3, EK-96/4, EK-97’de cami ve minareye ait uyulması gerekli ölçüler yer
almaktadır. EK-96/1 fevkani planlı, düz tavanlı bir camide caminin aleme kadar olan
yüksekliği ile minaresinin çap ve ölçüleri konusunda fikir vermektedir (Bkz. Ek.3). EK96/2’de “minare bileziği veya en fazla mukarnas alt tabakası kubbe kotunu geçmemeli”

66

notu yazılarak minarenin yüksekliği konusunda uyulması gereken şartlar belirtilmiştir
(Bkz. Ek.4). EK-96/3 ve EK-96/4’de de EK-96/2’ye benzer şekilde ancak daha geniş
kapsamda minare ve camide yer alması gereken oranlar yer almıştır (Bkz. Ek.5-6). EK97 minare görüşü ile birlikte özellikle hoparlörün bulunması gerekli yeri göstererek
görüntü kirliliğini önlemeyi amaçlamıştır (Bkz. Ek.7).
Diyanet Đşleri Başkanlığı ve Müftülüklerce sağlanan tip proje kullanımı
uygulayıcıya kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca özel olarak proje hazırlatılması esnasında
harcanacak olan paranın caminin inşasında farklı bir yerde kullanılması imkanını da
vermektedir. Bu nedenle tercih edilecek olan bu imkan birbirine benzeyen ya da
birbirinin tamamen aynısı camilerin inşasın sağlayacaktır. Tip projeleri hazırlayan
kişilerin kim oldukları da bir muammadır. Bu kişiler hangi cami örneğini baz alırlar
veya beğenirlerse ona göre mi tip proje hazırlanmaktadır.
Mimarların cami tasarlamaktan kaçınması ya da cami tasarlamakla uğraşmaması
bu nedenle midir bilinmez ancak, yeni tasarımları, tipleştirilen bir mimari anlayış
engelleyecektir.
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III-B-2-DĐYANET ĐŞLERĐ BAŞKANLIĞI
“Devletten bağımsız olarak örgütlenmiş dini teşkilatlar” ile “Devlete bağlı dini
teşkilatlar” olarak 2 dini teşkilat tipi vardır. Devlete bağlı ve devlet denetimindeki dini
kuruluş olarak ülkemizdeki tek resmi dini teşkilat Diyanet Đşleri Başkanlığıdır257.
1924 yılında Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin ortadan kalkması ve dini işlerinin
yeniden

yapılandırılması

gündeme

gelmiş,

bu

konuda

TBMM

de

yapılan

müzakerelerde, bu yapılandırmada dini kurumuna verilecek isim için çeşitli teklifler
ileri sürülmüştür. Siirt milletvekili Halil Hulki ve 56 arkadaşı yeni oluşacak din
kurumunun “Umur-u Diyaniye Riyaseti” olmasını, Konya Milletvekili Mustafa Fevzi
“Umur-u Diyniye” olmasını teklif etmiştir. Bu tekliflerin görüşülüp oylama yapıldığı
esnada Zonguldak milletvekili Tunalı Hilmi “Diyanet Đşleri Reisliği” olması
doğrultusunda bir önerge verir. Yapılan müzakereler sonunda yeni kurulan dini
kurumun adı “Diyanet Đşleri Reisliği” olmuştur258.
Đlk Diyanet Đşleri Reisi olarak Ankara Müftüsü M.Rıfat Börekçi atanmıştır.
Kurumun adı 1950 yılına kadar bu haliyle devam etmiş, 23.03.1950 tarih ve 5634 sayılı
kanunla Diyanet Đşleri Reisliği’nin adı 1950 yılında Diyanet Đşleri Başkanlığı olarak
değiştirilmiştir259.
Diyanet Đşleri Başkanlığı, cami projesi talebiyle gelen kişi, kurum ya da
derneklere tip projeler sunmaktadır (Şekil.1-2). Bu projeleri hazırlamak ya da sağlamak
kurumun görev ve soromluluğu dahilinde olmamakla birlikte ücretsiz olarak
verilmektedir.
Diyanet Đşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanunda (31.07.1998 gün ve 4379 sayılı kanun)
257
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“Cami ve Mescitler Diyanet Đşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır” denilmektedir.
Đmar Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanunda ise (31.07.1998 gün ve 4380
sayılı kanun) “il, ilçe ve kasabalarda müftünün izni alınmak ve imar mevzuatına uygun
olmak şartıyla ibadethane yapılabilir” ibaresi yer almıştır. Bu ibare, 15.07.2003 gün ve
4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun ile “il, ilçe ve
kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla
ibadethane yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla şu anda ibadethane açma
izin yetkisi mülki idare amirinindir. Ayrıca Diyanet Đşleri Başkanlığınca 1999 yılı
itibariyle yurt genelinde yapılacak cami projelerinde, caminin kapasitesine göre
bulunması gereken asgari unsurlar belirlenmiştir (Bkz. Ek.2).
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III-B-3-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihi camilerin çoğunun mülkiyetine sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü de
Diyanet Đşleri Başkanlığı gibi cami tip projeleri sağlamaktadır. Cami yaptırmak
isteyenler tip projeleri yine Diyanet Đşleri Başkanlığından temin edilenler gibi ücretsiz
olarak alabilmektedir.
Kurumda 100 kişilik camilerden 1500 kişilik camilere kadar tip projelere
ulaşmak mümkündür. 100 ve 300 kişilik camiler genellikle çatılı, 300 kişilikten büyük
camiler ise kubbeli olarak tasarlanmıştır (Şekil.3-4-5-6-7).
Tip projelerin tümü Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanmıştır. Talepte
bulunan kişi ya da derneğin projeyi uygulama zorunluluğu bulunmamakla birlikte,
projede istenilen değişiklik yapılabilmektedir. Cami tip projesi tasarlamak gibi bir
görevi bulunmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü camilerin denetiminden de sorumlu
değildir. Amaç sadece cami projesi talebiyle gelen vatandaşı geri çevirmemektir.
Sonuç olarak görülmektedir ki, Diyanet Đşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan tip projeler günümüz cami mimarisine hizmet
edememektedir. Bu tip projeler eğer hizmet edebilselerdi, günümüz camilerinin tümü
birbirinin kopyası olur idi.
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III-C-TÜRKĐYE’DE GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE CAMĐ MĐMARĐSĐ
ÖRNEKLERĐ
Mezarlıklar ve temiz olmayan yerler hariç, bütün yeryüzü, namaz kılınabilecek
mescid konumundadır ve böylece Đslam dini, ibadet edebilmek için özel bir mekanı şart
koşmamıştır. Fakat Cuma ve Bayram namazlarının cemaatle kılınmalarının gerekliliği
Müslümanları cemaatle namaz kılabilecekleri özel bir mekan arayışına sürüklemiştir
ayrıca ferdi olarak da kılınabilen günlük namaz ibadetlerinin, cemaatle kılınmasının Hz.
Muhammed tarafından tavsiye edilmesi260, namaz kılınacak mekanın temiz olması
zorunluluğu, herkes tarafından bilinen bir mekanda toplanabilmenin kolaylığı, iklim
şartlarından doğabilecek zararlardan ve her türlü dış tehdit ve tehlikelerden emin olma
isteği, cami denilen bir mekanın doğuşunu hazırlayan sebeplerden olmuştur261.
Cami mimarisi Đslam dininin bulunduğu her coğrafyada yer almakla birlikte
sürekli bir gelişim göstermiştir. Farklı coğrafyalar, farklı istekler ve beğeniler
sonucunda inşa edilmiş camiler çoğu zaman birbirinin devamı ya da benzeri gibi
görünse de bir gelişim çizgisi izlenmektedir.
Đzmir’de modern cami mimarisini konu alan çalışmada Anadolu cami mimarisi
örneklerinin incelenmesi, özellikle her örneğin kendi dönemi içerisinde modern bir
örnek olduğu ortaya çıkacaktır. Böylelikle cami inşasında asıl ulaşılmak istenen,
mimaride uygulama olanağı bulabilen ve belki de zamanla simgeselleşen kimi öğeleri
de saptamış olacağız.
Anadolu’nun en eski camisi olarak bilinen 1091-93 yılına tarihlenen Diyarbakır
Ulu Cami, enine planı, mihrabönünde yer alan kubbesiz transepti ile daha sonrasında
kubbeli mihrabönü mekanı vurgusunun başlayacağını göstermektedir. Emeviler
Döneminin önemli bir yapısı olan 705-715 yılında yıkılan bir kilisenin yerine inşa
edilen Şam Ümeyye Cami’ne enine yerleştirilmiş üç sahın ve mihrabönünde sahınları
kesen transept sahını ve revaklı avlusu ile benzemekle birlikte, mihrabönünde kubbenin
260
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E. Nefes, a.g.t., s. 1.
N. Çam, Đslam’da Sanat, Fotoğraf ve Mimari, Ank., 1994, s. 106.
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kullanılmamış olmasıyla farklılık göstermektedir. Kubbenin kullanılışı Karahanlı
Dönemi camilerinden Hazar Degaron Cami (11. yüzyıl), Talhatan Baba Cami (11.
yüzyıl sonu-12. yüzyıl başı), Gazneliler Dönemi camilerinden Leşker-i Bazar Ulu Cami
(11. yüzyıl), Büyük Selçuklular Dönemi camilerinden Đsfahan Mescid-i Cuması (1080),
Zevvare Mescid-i Cuması (1135), Memlukler Dönemi Camilerinden Kahire Baybars
Cami’nde (1266-69) de görülmektedir.
Anadolu Selçuklu Döneminde, Büyük Selçukluların Đsfahan Mescid-i Cuması
(1080), Zevare Mescid-i Cuması (1135) ve Ardistan Mescid-i Cuması’nda (1158-1160)
örnekleri görülen, mihrap önünde kubbeli, çok destekli harimi ve revaklı ve eyvanlı
avlulu plan şeması kullanılmıştır. Ancak, Büyük Selçuklu Mescid-i Cuma’larının plan
şeması Anadolu’da bir değişikliğe uğramış, revaklı ve eyvanlı avlu küçültülerek harime
dahil edilmiştir262.
1281 tarihinde Göçer Arslan ile hanımı Sivasti Hatun tarafından yaptırılan
Kayseri Develi Ulu Cami’nde kıble duvarına dik uzanan beş sahın sivri kemerli
tonozlarla örtülüdür. Mihrabönü mekanı kubbe örtülü yapıda mihrab ekseninde aydınlık
feneri yer almaktadır.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Huand Hatun tarafından 1238
tarihinde yaptırılan Kayseri Huand Hatun Cami’nde de kıble duvarına dik uzanan sekiz
sahını, mihrabönü kubbesi ve mihrab ekseninde yer alan küçük kare avlusu ile orta
eksen vurgulanmaktadır.
12. yüzyıl ortalarında yapılmış Konya Alaaddin Cami’nde de mihrabönü mekanı
kubbesi ile mihrabönü mekanı vurgulanmıştır. Bugüne çeşitli dönemlerde yapılan
eklemelerle gelmiş yapı avluludur.
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1224 tarihinde Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan Malatya Ulu Cami ve
1238 tarihli Kayseri Huand Hatun Cami’nde de Siirt Ulu Cami, Bitlis Ulu Cami, Silvan
Ulu Cami, Kızıltepe Dunaysır Ulu Cami’ndeki gibi iki sahın genişliğinde mihrabönü
mekanı kubbe ile örtülüdür.
Kayseri Develi Ulu Cami ve Kayseri Huand Hatun Cami planına benzer şekilde
Mengücekoğlu Ahmed Şah’ın 1228-29 tarihinde yaptırdığı Divriği Ulu Cami’nde kıvrık
piramidal örtülü mihrabönü kubbesi tm yapıya hakimdir. Mihrab ekseninde bir kar
kuyusu bulunan yapıda orta eksen daha geniş ve vurguludur.
Anadolu’da yaygın bir kullanım alanı bulan çok destekli camilerde sahınlar;
kıble duvarına paralel ya da kıble duvarına dik olarak düzenlenmiştir.
1150 tarihli Bitlis Ulu Cami kıble duvarına paralel üç sahınlı avlusuz plan
şemasına sahip yapıda mihrabönü kubbesi dıştan konik bir çatı ile örtülüdür.
12. yüzyıl başlarına tarihlenen Siirt Ulu Cami de Bitlis Ulu Cami gibi
avlusuzdur. Kıble duvarına paralel üç bölümün kubbe ile örtülü olduğu yapıda minare
yapıdan bağımsızdır.
1152-57 tarihli Silvan Ulu Cami planına bakıldığında ise mihrabönü mekanında
kullanılan kubbe enine üç sahın genişliğinde olup Leşker-i Bazar Ulu Cami, Zevvare
Mescid-i Cuması, Kahire Baybars Cami’ndeki uygulamalara benzemektedir. Siirt Ulu
Cami ve Bitlis Ulu Cami’de aşamalı olarak mihrabönü bölümünde yer alan kubbe
uygulaması artık cami mimarisinde kubbenin yerleştirildiği alanın önemsendiğini
göstermektedir.
1204 tarihli Kızıltepe Dunaysır Ulu Cami’nde ve 1179 tarihli Erzurum Ulu
Cami’nde de Silvan Ulu Cami’ne benzer şekilde mihrabönü mekanı kubbesi iki sahın
genişliğindedir. Kızıltepe Dunaysır Ulu Cami’nin aksine Erzurum Ulu Cami de Siirt
Ulu Cami, Bitlis Ulu Cami ve Silvan Ulu Cami gibi avlusuzdur.
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Anadolu Selçuklularında yine mekan düzenlemesinde merkezi bir mekan ve ona
bağlı mekanlardan meydana gelen düzen ve desteklerin çeşitli tarzlarda örtülerek
bölümlere ayrıldığı camilerde, bazen üç sahınlı bir plan görülmektedir. 1223 tarihli
Niğde Alaaddin Cami’nde mihrabönü kubbesi geleneği devam etmekte ve mihrap bu
şekilde belirtilmektedir. Plan şemasında her bölüm değişik tonozlarla örtülmüş ve orta
sahın daha yüksek tutulmuştur263.
Yine planlama açısından çok destekli cami grubu içerisinde ahşap direklere
oturan camiler de yer almaktadır. 1297 tarihli Beyşehir Eşrefoğlu Cami ahşap 48 adet
ayaktan oluşan mihraba dik uzanan 7 sahından oluşmaktadır. Orta sahın diğerlerinden
daha geniştir ve mihrabönü mekanı kubbe ile örtülüdür. Beyşehir Eşrefoğlu Cami’ne
benzer şekilde 1272 tarihli Afyon Ulu Cami, 1275 tarihli Sivrihisar Ulu Cami ve 12891290 tarihli Ankara Arslanhane Cami 13. yüzyıldaki diğer ahşap örtülü ve ahşap ayaklı
camiler grubundandır.
Tek kubbeli mescitler, 13. yüzyıl Anadolu Türk mimarisinin diğer bir grubunu
meydana getirirler. Konya’da 1215 tarihli Taş Mescid, 1219 tarihli Beşarebey Mescidi,
1220 tarihli Erdemşah Mescidi, 1248 tarihli Küçük Karatay Mescidi, 13. yüzyılın ikinci
yarısından kalmış olması mümkün Sırçalı Mescid, Hoca Hasan Mescidi, 13. yüzyılın
sonlarından Tahir ile Zühre Mescidi ve Beyhekim Mescidi, Alanya’da 1230 tarihli
Akşebe Sultan Mescidi, Akşehir’de 1235 tarihli Küçük Ayasofya Mescidi, 1226 tarihli
Güdük Minare Mescidi, 1250 tarihli Taş Medrese Mescidi, Harput’ta 1279 tarihli Arap
Baba (Alaca) Mescidi264 belirtilmeye değer nitelikte örneklerdir. Buralarda denenen
merkezi mekan anlayışı ve hazırlık mekanları, 14. yüzyıl içinde gelişerek klasik tek
kubbeli ve son cemaat yeri bulunan revaklı cami tipine temel olacaktır.

263

S. Ögel, “Ortaçağ Çevresinde Anadolu Selçuklu Sanatı”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s. 132133.
264
S. Dilaver, “Anadolu’daki Tek Kubbeli Selçuklu Mescitlerinin Mimarlık Tarihi Yönünden Önemi”,
Sanat Tarihi Yıllığı, IV, Đstanbul, 1971, s. 18-20. ; M. Sözen, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar
Sinan, Đstanbul, 1975, s. 36-38.

74

1376 tarihli Manisa Ulu Cami kubbenin kullanılışı ve merkezi plan şemasının
oluşmasında önemli bir yapıdır. Kubbe, mihrab duvarına bitişik iki sütun ve altı adet
paye tarafından taşınarak sekizgen bir bölümü oluşturmaktadır.
1376 tarihli Selçuk Đsa Bey Cami’nde de mihrab duvarına paralel iki sahından
oluşan harimde mihrabönü bölümünde iki kubbeli bölüm kullanılmıştır.
1378-1392 tarihli Đznik Yeşil Cami’nde harim iki bölüm halindedir. Tek kubbeli
bölüm ve kuzeyinde son cemaat yerinin tekrarı durumunda üç birimli bölümden oluşan
harim kuzeye doğru genişletilmiştir.
Anadolu Cami mimarisi içerisinde sadece ibadet hizmeti vermeyen ve bu
nedenle diğer camilerden ayrılan, Ahilerin ve gezici dervişlerin toplantı, ibadet ve
barınma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış yapılar olan Tabhaneli
Camiler grubu yer almaktadır. Orta Asya’nın dört eyvanlı-avlulu bina tipi, erken
Osmanlı döneminde XIV-XV. yüzyıllarda cami mimarisinde de uygulanarak gelişmiş
ve tabhaneli camiler plan tipini oluşturmuştur.
Bursa Hüdavendigar Cami, Yıldırım Cami ve Yeşil Đmaret örneklerinde
Anadolu’da sıklıkla kullanılan kapalı avlulu medrese planının uygulanmış, kubbeli
avlulu geleneksel avlunun devamcısı olduğunu göstermek için, bir aydınlık feneri ve bu
fenerin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilmiş bir şadırvan/fıskiyeli havuz
kullanılmıştır.
Tabhaneli camilerde ana şema, girişe göre aynı eksen üzerinde avlu ve ibadet
mekanı ile yanlarda avludan girişi sağlanan tabhane mekanlarından meydana
gelmektedir. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu şemada değişiklik yapılmıştır.
Bursa Hüdavendigar Đmareti ve Yeşil Đmaret örneklerinde olduğu gibi harimin giderek
küçülmüş ve orta avluya doğru kaymıştır. Aynı zamanda Đstanbul Davut Paşa Cami,
Đnecik Đmaret Cami, Trabzon Hatuniye Cami’ndeki gibi tabhane mekanları da girişleri
dışarıdan sağlanan mekanlar haline gelmiştir.
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Đbadet mekanı diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılır. Zemin seviyesi avlu ve
tabhanelere göre bir iki basamakla çıkılan bir yüksekliğe sahiptir. Đbadet mekanı ile avlu
arasında enine atılmış bir kemer bulunmaktadır.
Đbadet mekanı ve avlu eş büyüklükte mekanlar olabileceği gibi farklı boyutlarda
da olabilmektedir. Erken tarihli örneklerden Đznik Yakup Çelebi Đmareti, Bursa
Timurtaş Paşa Đmaretinde bu mekanların kubbe boyutları ve yükseklikleri farklıdır.
Bursa Hüdavendigar Đmareti, Edirne Gazi Mihal Cami, Üsküp Alaca Đmareti
örneklerinde olduğu gibi ibadet mekanı ve avlunun farklı örtü sistemine sahip olduğu
yapılar da bulunmaktadır.
Avlu yapının ilk girilen mekanıdır ve tabhanelere geçiş buradan sağlanmaktadır.
Bütün bu saydığımız özellikleri ile buranın ayakaltı diyebileceğimiz bir özelliği vardır.
Đbadet için ayrılmış bir mekan değildir. Burası diğer mekanlara geçişi sağlayan bir
dağılım mekanı durumundadır.
Tabhane mekanları olarak adlandırdığımız mekanların ibadet mekanı ile hiçbir
şekilde doğrudan ilgisi yoktur. Girişleri orta avluya açılmaktadır. Yenişehir Postinpuş
Baba Zaviyesi, Bursa Muradiye Zaviyesi, Bursa Karacabey Đmareti gibi örneklerde
koridor şeklindeki mekanlardan da girişin sağlandığı görülmektedir. Đnecik Đmaret
Cami, Sincanlı Sinan Paşa Cami gibi geç tarihli örneklerde tabhane mekanlarının
doğrudan dışa açılan girişlere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Edirne II.Bayezid Cami,
Đstanbul Sultan Selim Cami ve Đstanbul Bayezid Cami gibi son örneklerde ise tabhaneler
kendi içinde bağımsız birer şemada inşa edilmiştir.
Klasik Dönem Osmanlı Camileri genellikle bir külliye içerisinde yer alarak
külliyenin ana yapısını veya merkezini oluşturmuşlardır. Osmanlı Döneminde ilk
devirlerden itibaren cami harimlerini tek bir çatı altında toplamak arzusu ortaya çıkmış
ve bunu gerçekleştirmek amacıyla tek kubbe ile örtülü, geniş alanların cami harimine
dahil edilme imkanları araştırılmıştır. Silvan Ulu Cami ile kendini gösteren, Manisa Ulu
Cami ile iyice belirginleşen mihrabönü kubbesinden merkezi kubbeli plana geçişin
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denemelerinin yapılmasından sonra 1437-1447 tarihleri arasında Edirne’de yaptırılan
Üç Şerefeli Cami, Klasik Osmanlı Mimarisinin başlangıcı kabul edilebilir. Caminin
harimi altı ayak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülmüştür. Merkezi kubbenin doğu
ve batısında iki kubbeli birimleri ile arasında kalan üçgen bölümler daha sonraki
örneklerde çözüme kavuşturulmaya çalışılan bir aksaklık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Canin dört minaresi mevcuttur.
Kubbe önceki dönemlerdeki uygulamaları gibi en önemli öğedir. Đç mekanın bir
büyük kubbe altında toplanması bir yönüyle tevhidi, bir yönüyle de Osmanlı Devletinin
merkezi yapısını simgelemektedir. Ayrıca merkezi planın sağlamış olduğu mekan
bütünlüğü ile caminin yükselmesi sağlanmıştır265. Merkezi planlı camilerin en başarılı
örnekleri Klasik Osmanlı mimarisi döneminde verilmiş olup, en önemli rolü Mimar
Sinan oynamıştır266.
Osmanlı Mimarisinin büyük camilerinde tek kubbenin yetersiz kaldığı
durumlarda temel birim kubbe yardımcı elemanlarıyla yani yarım kubbelerle
desteklenerek cami iç mekanı büyütülmüştür.
Đstanbul’da 1471 tarihinde yapılan Eski Fatih Cami, etrafındaki şifahane,
tabhane, sıbyan mektebi, kütüphane, muvakkıthanesi ile düzenli bir Osmanlı
külliyesidir. Edirne'deki Üç Şerefeli Cami gibi bir geçit yapısı olan Fatih Cami’ne
yenilik getiren asıl eleman yarım kubbedir. Merkezi plan geleneğine ulaşımı sağlamak
amacıyla bir tam ve bir yarım kubbe örtülü mekan oluşturulmuştur
Edirne’de 1488’de mimar Hayreddin’in yaptığı Bayezid II Cami’nde dört
yüksek duvarın üzerini örten bir kubbe ile harim oluşturulmuş, yanlarda ise alçak
kubbeli tabhane odaları yer almıştır. Kare plan üzerine tek kubbeli harimi ve beş kubbeli
son cemaat yeri ile 1538 tarihinde yapılan Haseki Sultan Cami de, Đznik, Bursa ve
265
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Edirne'de yapılan tek kubbeli camiler geleneğine bağlı olarak mekan gelişimini
sürdüren bir diğer yapıdır.
1502 yılında Đstanbul’un Bayezid semtinde yaptırılan Đstanbul’daki Bayezid
Cami, Fatih Cami planının biraz daha gelişmiş şeklidir. Đstanbul Bayezid Cami'nde
merkezi plana doğru mekansal gelişimde sonuca götürecek bir adım daha atılarak bir
eksen üzerinde sıralanan ana kubbe ile iki yarım kubbe ve yanlarda kubbeli dörder
bölümden meydana gelen bir plan şeması vardır.
1547-1548 yılları arasında yapılmış Üsküdar Mihrimah Sultan Cami, aşhane,
tabhane, sıbyan mektebi ve medresesi ile bir külliye içerisinde yer almıştır. Camide
Bayezid Cami'nden bir adım daha ileri gidilerek merkezi kubbenin iki yönünde bulunan
yarım kubbelere bir üçüncüsü eklenmiş ve tek ve büyük merkezi mekana biraz daha
yaklaşılmıştır.
Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği 1544-1548 tarihleri arasında yapılan
Şehzade Cami, yine Şehzade Külliyesinin merkezini teşkil etmektedir. Dört fil ayağı
üzerinde yükselen merkezi kubbe ve merkezi kubbeye dört yönde ilave edilmiş dört
yarım kubbesi ile Mihrimah Sultan Cami’nin daha gelişmiş bir örneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dört fil ayağı, üst örtüde ağırlık kuleleri olarak devam etmekte olup plan
şeması dışarıdan da algılanabilir şekildedir.
Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri de Đstanbul Süleymaniye
Cami ve Külliyesi’dir. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımladığı yapı, değişik
amaçlı yapıların bir arada, arazinin imkanları içinde biçimlendirildiği Süleymaniye
Külliyesi’nin merkezini teşkil eden bir noktada yer alır. Süleymaniye Cami’nde Mimar
Sinan, Şehzade ve diğer yapılarının ardından tekrar ortada merkezi bir kubbe ve buna
kuzey ve güney yönlerinde ilave edilmiş iki yarım kubbeli plan şemasına dönmektedir.
Şehzade Cami ile kıyasladığımızda mekan gelişimi bakımından geri bir adım olarak
görülmekle birlikte, pek çok teknik, mimari ve şehircilik probleminin çözüldüğü çok
önemli bir eserdir. Ortada bir kubbe iki yanda yarım kubbeler, yanlarda değişik
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boyutlarda küçük kubbelerden oluşan caminin geçmiş çözümlemeleri de içerdiği
görülmektedir. Şehzade Cami’nde başlayan payanda sistemi Süleymaniye’de biraz daha
gelişip, olgunlaşarak devam etmektedir. Payanda sistemi ile kalın ve hantal duvarlar
yerine hafif ve incelmiş duvarlar görülmektedir. Yapının dört minaresi vardır. Şerefeler
ve şerefelerdeki mukarnaslar en olgun halindedir. Avluya girişi sağlayan taç kapı son
derece ihtişamlıdır. Organik olarak yapıya bağlanan minareler ve anıtsal avlu ile her şey
bir bütünlük duygusu içinde ele alınmıştır267.
Mimar Sinan’ın cami mimarisinde ulaştığı en son nokta 1569-1575 yılları
arasında Edirne’de, ustalık eserim dediği Selimiye Cami’dir. Selimiye Cami tek
merkezi kubbe ile, mekan birliği düşüncesini en mükemmel biçimde yerine getiren bir
yapı olmuştur. Cami, beraberindeki medreseler, darül-hadis, sıbyan mektebi ile bir
külliye oluşturmaktadır. Merkezi kubbe sekiz ayak tarafından taşınmaktadır, onikigen
gövdeli olan fil ayaklarının mekandaki etkisi, yivlerle hafifletilmeye çalışılmıştır.
Mimar Sinan’ın kullandığı payanda sistemi bu eserde en olgun halini almıştır. Harime
dışarıdan beş kapı ile girilmektedir. Yapının dört köşesinde dört minare vardır. Fil
ayaklarının üst örtüde inceltilerek uzatılması sonucu ağırlık kuleleri oluşmuştur.
Yüklerin gerektiği biçimde dağılarak dış-iç ilişkilerin yeterince kurulmaya çalışılmıştır.
Minareler de bu büyük merkezi kubbeyi dışarıda dört bir taraftan sınırlayarak, iç ve
dıştaki simetriyi güçlendirmektedir. Selimiye Cami ile birlikte merkezi planlı mekan
gelişimi bitmiştir, ancak benzer planda cami yapılmaya devam edilmiştir.
Klasik Dönem Sonrası denilebilinecek 1720-1850 tarihleri arasında inşa edilen
üzeri kubbe örtülü ve kare planll camilerde, kubbeye geçiş elemanları yine tromp ya da
pandantif olmaktadır. Bu dönem camilerinde Nur-u Osmaniye Cami (1755) ve Laleli
Camisinde (1763) olduğu gibi mekana genişlik sağlamak amacıyla iki yanda galeriler
olduğu görülmektedir.
18. yüzyıl sonlarında Beylerbeyi Camisinde olduğu gibi iki katlı son cemaat
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yerleri görülmeye başlamıştır.
18. yüzyıl camilerinde ibadet mekanında klasik şemaya çok farklılık
getirilmemiştir. Planda görülen yenilikler, harim dışında olup, son cemaat yeri, hünkar
mahfili bütünleşmesi ve yüzyıl sonlarına doğru avludaki değişimlerde görülmektedir.
18. yüzyılın ilk yarısında Đstanbul’daki cami avlularında, ibadet mekanında olduğu gibi
dörtgen, revaklı ve şadırvanlı klasik avlu şeması uygulanırken yüzyıl sonlarında cami
avlularında bir değişim görülmektedir. Revaklı avludan ziyade bahçe tipi serbest avlular
benimsenmiştir.
Bu dönemde ayrıca pencere tiplerinde de değişiklikler görülmektedir. Yuvarlak,
oval ve ince uzun olmak üzere değişik şekillerde ve bol miktarda pencere kullanıldığı
dikkati çekmektedir. Nur-u Osmaniye Cami, Hekimoğlu Ali Paşa Cami, Laleli
Cami’nde de görülen yuvarlak pencereler Klasik Osmanlı Mimarisine yabancıdır.
18. yüzyıl Đstanbul camilerinde, yükseklik izlenimi vermek üzere kubbe kasnağı
yüksek tutulmuş, çift kasnak varmış gibi bir görünüm verilmiş, böylelikle ana kubbe tek
başına bırakılarak belirginleştirilmiştir. Ayrıca ince uzun minareler, ince uzun köşe
kuleleri ve ince uzun pencereler, camilere yükseklik kazandıran özelliklerdir. Ayrıca
anıtsal girişleri oluşturan yayvan basamaklı merdiven düzeni de döneme özgü bir
özeliktir268.
19. yüzyıl ortalarındaki Osmanlı cami mimarisi örneklerinden Đstanbul Ortaköy
Cami tek kubbeli bir yapıdır. Duvar yüzeyleri parçalanmış, adeta yok olmuş ve bu
nedenle de caminin içinin aydınlık olması sağlanmıştır
1853 tarihli Đstanbul Dolmabahçe Cami, Ortaköy Camisine göre daha sadedir.
Batı sanatının klasik motiflerinin karşmıza çıktığı yapıda Ampir üslup egemendir
19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı sanatında Batı Neo-Klasiği yerine Türk Neo268
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Klasiği uygulanmaya çalışılmıştır. Đstanbul Aksaray’daki 1871 tarihli Valide Cami bu
akımın öncülerindendir. Birçok üslubu barındıran yapıda özellikle dış süsleme dikkati
çekmektedir. Türk Neo-Klasik üslubu 20. yüzyılın başlarında mimar Kemalettin
tarafından yapılan Bebek Camisinde görülmeye devam etmiştir.
III-D- TÜRKĐYE’DE MODERN CAMĐ MĐMARĐSĐ ÖRNEKLERĐ
Anadolu’da modern cami mimarisi örnekleri içerisinde piramidal örtülü camiler
grubunda Aksaray Ağaçlı Cami (1998), Çanakkale Çan Seramik Fabrikası Cami (1970),
Bursa Fatma Bodur Valide (Uludağ Üniversitesi) Cami (1982), Malatya Abdurrahmani
Erzincani Cami (1974), Bursa Eyüp Yıldız Cami (1995), Đstanbul Kınalıada Cami
(1964)269 yer almaktadır. Bu örneklerin dışında Ergün Subaşı tarafından tasarlanan,
1989-2004

yılında

yapılmış

Düzce Akçakoca Cami270

de piramidal

örtülü

örneklerdendir (Fotoğraf.8). Cami içten şerefeli iki minaresi ve aynı örtü sisteminin
kullanıldığı şadırvanı ile modern cami örnekleri arasında yer almaktadır.
Piramidal örtülü diğer bir örnek de Doğan Kuban’ın, Alpay Kabacalı’yla yaptığı
söyleşide “Amerika Birleşik Devletleri Hava Gücü’nün bize hediye ettiği casus
uçaklardan birini kamufle etmek için kullandığımız yapı” şeklinde bahsettiği271 Đstanbul
Yedpa Çarşısı Cami’dir272 (Fotoğraf.9).
Ramazan Altıntaş tarafından tasarlanan Samsun Havza Sanayi Cami273 ve
şadırvanı da piramidal örtülüdür. Tek minareli caminin minaresi caminin formunun
aksine iki şerefeli, silindirik gövdeli külahlı bir örnek olup, Klasik Osmanlı minare
formuna benzemekle birlikte, çok yüksek tutulması bakımından uyumsuz bir görünüm
dikkati çekmektedir.
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Örtü sistemine göre piramidal örtülü camiler dışında kubbe örtülü camilere
bakıldığında Anadolu örnekleri içerisinde Isparta Karabilal Cami (1963-65), Bolu
Camlı Cami (1971), Burdur Merkez Kemalettin Cami (1967), Eskişehir Şeker Fabrikası
Cami, Manisa Şeyh Fenari Cami (1961), Çorum Şeker Fabrikası Cami, Antalya Karakaş
Cami, Amasya’da isimsiz bir cami, Đstanbul Abdurrahman Soyak Cami (1997), Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Cami, Burdur Gölhisar Çarşı Cami (1973), Ankara Gazi
Merkez Cami (1968), Ankara Merkez Đmam Hatip Okulu Cami (1973), Mersin Ulu
Cami (1974), Đstanbul Trabya Merkez Cami (1964), Ankara Çankaya Merkez Cami
(1960), Tokat Kümbettepe Cami (1973), Mersin Merkez H. Bedriye Çetinkaya Cami
(1995), Ankara TBMM Cami (1989), Ankara Gölbaşı TEK Cami (1988)274 yer
almaktadır. Bu örneklerinin dışında Ankara Hacı Ahmet Öztürk Cami275 yapıya hakim
kubbesi ve çokgen sekizgen gövdeli minaresi üzerinde tek kenar üzerinde yer alan farklı
şerefesiyle modern bir örnektir (Fotoğraf.10).
Bursa Đnegöl Sani Konukoğlu Cami276 de kubbe örtülü harimi ve harimi üç
yönde genişleten kırma çatılı mekanları ve çokgen gövdeli minaresi ile modern örnekler
arasında yer almaktadır (Fotoğraf.11).
Kubbe örtülü başka bir örnek de Bursa Nilüfer Merkez Edebali Cami277’dir.
5000 kişilik cami iki minarelidir (Fotoğraf.12).
Kubbe örtülü bir diğer örnek Kozyatağı Modern Mehmet Çavuş Cami278’dir.
Adının içinde “modern” sözcünü içermesi bakımından ayrıca ilginç olan yapıda örtü
dışında gövde formu üzerinde oluşturulmuş üçlü örtü elemanları ilgi çekmektedir.
Minaresi ise silindirik gövdeli, tek şerefeli ve konik külahlıdır (Fotoğraf.13).
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Manisa’da Hasan Ali Zengin tarafından tasarlanan 650 kişi kapasiteli Merkez
Efendi Cami, 2001 tarihinde yapılmıştır (Fotoğraf.14). Kubbe örtülü cami sekiz köşeli,
zeminden örtüye doğru daralan gövdesi ve kuzeydoğu köşesinde yer alan içten şerefeli,
konik külahlı minaresi ile modern örnekler arasındadır (Fotoğraf.15-16). Harim
duvarları dışta btb (cam mozaik) kaplamalı yapının kuzeyinde 5 birimli haçvari tonoz
örtülü son cemaat yeri vardır. Mihrap ve mihrabın bulunduğu cephe bitkisel ve yazı
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.17). Minber ahşap malzemeden yapılmıştır,
yalnızca merdiven, merdiven korkuluğu ve köşk kısmından ibaret minber güney
cepheye yaslanmış durumdadır. Yapıda vaaz kürsüsü bulunmamaktadır.
Manisa’da 2010 yılında inşa edilmiş Şükrü Karagöz tarafından tasarlanmış olan
Bedirye Tiryaki Mencik Cami279 de kubbe örtülü bir örnektir. Kubbenin kuzeyde yer
alan bölümü kesilerek aydınlatma olarak görev yapmakla birlikte içte geleneksel cami
kubbelerinin iç tasarını gibi boya ile yapılmış süslemelidir. Prefabrik yapı sistemi ile
yapılan caminin minaresi içten şerefelidir (Fotoğraf.18-19).
Kubbenin örtü görevi görmesinin yanında gövde formunu da sağladığı örnekler
de mevcut olup Anadolu’da Sivas Deveci (1969), Tarsus Başer (Eski Paktaş) Fabrikası
(1982) ve Samsun Ulu (1985) camilerinde280 görülmektedir. Kubbesel gövdenin
uygulandığı ve günümüzün en tanınan camilerinden birisi olan Đstanbul Şakirin Cami281
Zeynep Fadıllıoğlu tarafından tasarlanmıştır. Gövdeyi oluşturan kubbede kaplama
malzemesi olarak balık pulu formunda alüminyum kompozit levhaların kullanıldığı
yapı, minber ve mihrap formlarıyla ve cephelerde boyda boya kullanılan dini içerikli
yazılı cam levhaları ile modern örnekler arasındadır (Fotoğraf.20).
Kubbesel gövdenin uygulandığı bir başka örnek de Đstanbul Ümraniye’de Yeşil
Vadi Cami’dir. Adnan Kazmaoğlu tarafından tasarlanan caminin inşaatına 2007 yılında
başlanmış, 2010 yılında tamamlanmıştır. Caminin ana kütlesi bir su yüzeyi üzerine
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yerleştirilmiş olup iki yarım kürenin iç içe geçmesinden oluşan planı ve diğer öğelerinin
kullanımı ile modern örnekler arasındadır282.
Kubbemsi gövdeli bir diğer örnek Yalova Merkez Cami283’dir. Örtüden
başlayarak aynı kaplama malzemesi ile gövdeyi de örten kubbesel gövdeli cami minare
uygulaması ile de dikkat çekmektedir. Çift minaresi bulunan yapıda minare gövdesi
giderek sivrilerek alem seviyesinde son bulmaktadır. Çift şerefe de gövdeye göre farklı
ölçülerde olup çanak formundadır (Fotoğraf.21).
Kubbe örtüsünün gövde formu olarak kullanıldığı örneklerin yanında piramidal
örtü de gövde formu olarak kullanılmaktadır. Anadolu’da Eskişehir Terzievleri (1990),
Ankara Batıkent Merkez (1986), Ankara Ostim (1979-1985), Ankara Şaşmaz Otomotiv
Endüstrisi (1981-1986), Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (1987), Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi (1989)284 camileri buna örnektir. Piramidal gövdeli cami örnekleri
arasında 2006 tarihinde inşa edilmiş olan Bursa Hasan ağa TOKĐ Cami285’de yer
almaktadır (Fotoğraf.22).
Ankara’da yer alan Ahi Evran Cami de piramidal gövdeli camilerdendir
(Fotoğraf.23). Kare gövdeli ve gödeye uygun tasarlanmış tek şerefeli minaresi de
modern tarzdadır.
Yakup Hazan tarafından tasarlanmış olan Antalya Terminal Cami286’ye ait henüz
uygulanmamış projesine bakıldığında cami piramidal gövdelidir. Büyük bir avlu
içerisinde etrafında yer alan binaları ile birlikte bir kompleks oluşturan yapıda tek
minarenin kullanılmıştır. Minare zeminden üst noktasına kadar silindirik formdadır.
Külahı bulunmayan minare içten şerefelidir (Fotoğraf.24-25).
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Manisa Yarhasanlar Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında
yaptırılmıştır. Piramit şeklindeki örtüsü yapının cami bölümünün gövdesini de
oluşturmaktadır. Örtü kuzey ve güneyde cam kaplamalıdır. Piramidal örtülü cami
bölümünün altı Manisa Belediyesi Su Đşleri ve çarşı olarak kullanılmaktadır. Caminin
zeminden külaha kadar silindirik gövdeden oluşan tek şerefeli minaresi yapıdan
bağımsızdır (Fotoğraf.26-27).
Modern cami mimarisi örnekleri arasında kübik gövdeli camilerden Aydın Söke
Hacı Ahmet Özbaş Cami (1986), Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Cami (1965-1966)
ve Nevşehir Derinkuyu Park Cami (1971-1989)287 yer almaktadır. Bunların dışında
kübik gövdeli camiler arasında Ankara Mogan Cami288 de sayılabilir. Hüseyin Bütüner
ve Hilmi Güner tarafından tasarlanan cami 2006’da inşa edilmiştir (Fotoğraf.28).
Kübik gövdeli başka bir örnek inşa malzemesi ile dikkati çekmektedir. Organik
malzemelerle yapılması planlanan Yeşil Cami289, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve
Kayseri Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Büyük Usta Mimar Sinan’ın Anısına Cami
Mimarisi Üzerine Mimari Fikir Yarışması”nda 250 proje arasında ödül almıştır. Yeşil
Cami aslında cam prizma formlu bir yapıda iken Mimar Didem Durakbaşa Tuwien ve
Ömer Selçuk Baz, Hedera adlı; yaz, kış yapraklarını dökmeyen bir sarmaşık türü
kullanarak caminin dış çeperini oluşturmayı planlamıştır (Fotoğraf.29).
Farklı tasarımlar olarak değerlendireceğimiz henüz proje aşamasında olan,
örtüsü ile dikkati çeken Adana’da Ziyapaşa Bölgesi’nde yapılması tasarlanan yapıdır.
Pınar Hansoy tarafından yapılan projede290 mimar kubbe örtüyü portakal kabuğu gibi
parçalara ayırarak tasarladığı örtü ile birlikte iç tasarımı da örtüye uydurmuştur
(Fotoğraf.30).
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Başka bir tasarım da “Büyük Usta Mimar Sinan’ın Anısına Cami Üzerine Fikir
Yarışması Projesi” kapsamında Aytaç Manço, Ali Manço tarafından tasarlanan
projedir291. Projede secde eden insan formu göz önünde tutularak oluşturulan form ile
Kabe’nin sade formu karıştırılmıştır. Avlunun köşesine yerleştirilen tek minare içten
şerefeli olup aynı zamanda saat kulesi görevindedir (Fotoğraf.31).
Anadolu’da modern örnekler olarak sayabileceğimiz bu yapılarin yanında
geleneksele yakın daha çok kubbeli örnekler de mevcuttur. Bunlardan biri modern
olarak tasarlanmışken uygulanma imkanı bulamayan Ankara Kocatepe Cami’dir.
Kubbesel gövdeli camiler arasında bahsedilecek bir yapı olacak iken
uygulanmamış ve proje halinde kalmış tasarımın mimarı Vedat Dalokay ve Nejat
Tekelioğlu’dur. Ankara Kocatepe Cami için tasarlanan projede yapı, kubbesel gövdeli
ve içten şerefeli dört minarelidir (Fotoğraf.32).
Đlk olarak 8 Aralık 1944 tarihinde “Ankara Yenişehir’de Bir Cami Yaptırma
Kanunu” adlı 72 kişilik kurucu heyet tarafından kurulan dernek tarafından caminin
yapılması için Ziya Gökalp Caddesinde, daha sonra Güven Park’ta, sonra da Saraçoğlu
Mahallesinde bir arsa tahsis edilmiş ancak bu arsalar düşünülen projede, 2000 kişilik
cami, Diyanet Đşleri Başkanlığı Binası, Yüksek Đslam Enstitüsü Binası, Konferans ve
Müze Salonları, Dini Eserler Kütüphanesi, 4 adet Đmam ve Müezzin Evi, 200 araçlık
otopark, 10.000 m2 lik bahçe, turistik çarşı, aş evi ve yoksullara hizmet verecek bir
poliklinik bulunması istenilen külliyeye uygun bulunmamıştır. 1947 yılında dernek bir
yarışma açmış, fakat 14 projenin katıldığı yarışma sonucunda uygulanabilir bir eser
seçilememiştir. 1956’da Başbakan Adnan Menderes’in müdahalesiyle Ankara’ya hakim
Kocatepe Mevkii uygun görülmüştür. Dernek daha sonraları “Türkiye Diyanet Sitesi
Yaptırma ve Yaşatma Derneği” adını alarak 1957 yılında yeni bir proje yarışması
açmıştır. Ancak Başbakanlık, üniversiteler ve mimarlar odası temsilcilerinden oluşan
jüri, 36 eseri inceleyerek “Projelerin hiçbirinin arzu edilen neticeye tam olarak
erişemediği; ancak Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu’nun ortak projelerinin uygun
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olduğu ve tatbik edilebileceği” kabul edilmiştir ancak yeni ve denenmemiş bir sistem
olan caminin kabuk çatı sisteminin kalıcılığı ve sağlamlığı bakımından tereddütler
oluşmuş ve projeden vazgeçilmiştir.
Cami için üçüncü defa girişimde bulunulmuş ve cami için mimarlara “Başkente
yaraşır, Osmanlı ve Selçuklu yapılarına uygun bir tarzda ve her yönüyle mükemmel bir
eser” yapılması için mimarlara mektup gönderilmiştir292. 1967 yılında yapılan
yarışmada Hüsrev Yayla ve Fatih Uluengin’in projesi birinci olmuştur (Fotoğraf.33).
Yeni projenin temeli 30 Ekim 1967’de atılmıştır. Bütünüyle bir külliye olarak
düşünülen Kocatepe Cami 16. yüzyıl Klasik Osmanlı camilerinin karakteristik
özelliklerini taşımaktadır. Merkezi kubbe ve yarım kubbeli planı ve üçer şerefeli 4
minaresi ile camide 16. yüzyıl estetiği ile 20. yüzyıl teknolojisinin birleştirdiği ileri
sürülmektedir293. Yapı betonarme olarak inşa edilmiştir, ancak kubbelere gelenekselde
olduğu gibi gergi çubuklar konulması gibi geleneksel camilere benzesin diye bazı
zorlamalar da yapılmıştır. Caminin resmi açılışı da 28 Ağustos 1987’de yapılmıştır.294.
Bir de modern dönemde yapılmış ancak hiçbir tasarım yaklaşımına girmeyen ya
da kötü tasarlanmış camiler olarak adlandırılabilecek yapılar bulunmaktadır.
Bolu’da Yurdaer Kalaycı tarafından yaptırılan cami295 modern tasarım örnekleri
içerisinde yer alamayan, farklı mimarisi nedeniyle halk arasında kiliseye benzetilen
aslında herhangi bir ibadethaneye benzetemediğimiz yapının kütüphanesi, sergi ve
seminer salonları, terapi odaları bulunmakla birlikte bir külliye şeklindedir
(Fotoğraf.34).
Ümraniye’de iş merkeziyken Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı tarafından satın
alınarak girişi camiye dönüştürülen Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’ndeki Mareşal
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Fevzi Çakmak Cami296 modern dönemde modern örnekler arasında yer alamayacaktır.
Minare yapacak yer olmadığından yangın merdiveni ilginç bir tasarımla minareye
dönüştürülmüştür (Fotoğraf.35).
Farklı bir minare uygulamasının görüleceği başka bir yapı da Manisa Galericiler
Sitesi Cami’sindedir. Saç kaplamalı minaresi ile dikkat çeken yapı Sanayi bölgesi
içerisinde dükkan olarak kullanılan alt katın üzerinde kubbe örtülü harimi ile yer
almaktadır (Fotoğraf.36).
Zonguldak’da Muslu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Cami297, Dernek Başkanı
koyu Fenerbahçe’li olduğundan sarı lacivert renklere boyanmış minaresi ile ilginçtir
(Fotoğraf.37).
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Milliyet. “Yangın Minaresi”. 30.12.2007.
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III-E- MODERN MALZEME VE TEKNĐK
Her teknolojik değişim, mimarlığı etkilemiştir; ancak Modern Mimarlıkta daha
çok mimarları teknolojik gelişmeye karşı sorumlu tutan etik bir kaygı mevcuttur. Bu
kaygı nedeniyle, modern mimar kuşağı teknik gelişmeleri mimarlığa uygulamayı bir
ahlaki zorunluluk gibi ele almıştır298.
Modern kavramı cami mimarisi için söz konusu olduğunda modern çatısı altında
ele alınacak yapıları belirlemek için kriterleri belirlemek biraz problemdir. Çünkü inşa
edilen camiler yalnızca kullanılan malzemeleri bakımından modern cami grubunda
incelenmeli midir? Yoksa 20. yüzyılda inşa edilmiş bir cami malzeme ve tekniğine
bakılmadan modern olarak mı değerlendirilmelidir? Bu soruların yanıtı henüz
verilememektedir.
Modern malzeme denildiğinde akla gelen ilk malzeme betondur. Beton; çimento,
agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak
karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun
hidratasyonu sebebiyle katılaşıp, istenilen kalıbın şeklini alarak sertleşen kompozit bir
yapı malzemesidir299.
Betonu günümüzde önemli bir yapı malzemesi yapan özellikler, ekonomik
olması, yüksek basınç dayanımına sahip olması, çok düşük olan çekme dayanımının
tasarım ve uygulamada çelik donatı ile dengelenebilmesi, dayanıklı olması, diğer yapı
malzemelerine göre daha az enerji ile üretilebilmesi, şekil verilebilme kolaylığına sahip
olması, istenen her yerde üretilebilir olmasıdır300.
Betonun ilk bulunuş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber beton
teknolojisinin tarihi yaklaşık 1850 yıllarına kadar gitmektedir. Đlk betonarme yapının
1852 yılında yapıldığı bilinmektedir. Çimentonun patentinin ise 1825 yıllarında alındığı
298
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tahmin edilmektedir. Đlk beton şartnamesi ABD’de 1904 ve Almanya’da 1906 yılında
hazırlanmıştır. Türkiye’de ilk betonarme yapı 1920 yılında inşa edilmiştir.
Beton malzeme üzerine en ayrıntılı araştırmalar ve karışım hesapları 1950-1960
yılları arasına rastlamaktadır. Daha sonraki yıllarda, betonun uzun süredeki davranışı,
döküm tekniği, ekipman kalitesinin devamlılığı, kalite kontrol deneyleri, betonda
ekonomiyi artırma, daha zor şartlarda beton yapıların inşası, yeni malzemeler, katkı
maddeleri, iş programlaması yöntemi ve ekonomisi konularında büyük gelişmeler
olmuştur301.
Son yıllarda kimyasal katkı maddesi, lif ve taze betona vakum uygulayarak
betonun mekanik ve fiziksel özellikleri oldukça geliştirilmiştir. Bazı katkı maddesi
kullanarak cm2 ye 1500 kgf yük taşıyabilecek beton üretilmekte ve 208 metre
yükseklikte binalar inşa edilebilmektedir302.
Modern malzeme içerisinde bahsedebileceğimiz bir diğer malzeme de çelik ve
çelik konstrüksiyon yapım tekniğidir. Çelik konstrüksiyon yapı sistemleri (Light Gauge
Steel), ABD’de 1950’li yıllardan sonra konut sektöründe artarak kullanılmaya başlanan
yapı sistemidir. Bundan sonra gelişmiş ülkelerde ve özellikle deprem tehdidi taşıyan
coğrafyalarda yoğun olarak tercih edilmektedir303.
Modern yapı malzemesi, cami mimarisi için söz konusu olduğu zaman,
Selçuklu, Beylikler Devri ve Osmanlı Mimarisinin zengin mimari platformu üzerinde
tamamen farklı bir etki yaratacaktır. Yeni malzeme kullanımının ve sürekli gelişen
yapım tekniklerinin cami inşasında ne denli başarılı olduğu mimaride karşılaşılan
sorunlar, tümü için kolay ve kullanılabilir denilmesine rağmen sadece cami tasarımında
oluşan deformasyonlar dikkat çekicidir ve maalesef önüne geçilemeyen bir durumdur.
Bunda ise uygulama alanı ve teknik değil tamamen dinin mimarinin dayattığı düşünce
ve istekler etkilidir. Dolayısıyla, henüz bunun yorumunu yapmak erken olacaktır ama,
301
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modern malzeme ve tekniğin başarısız olduğu tek mimari alan camilerdir. Mimarinin en
temel bileşenlerinden biri, olmazsa olmazı malzemedir. Hatta malzemenin mimarinin
bütünlüğünü

belirlediği

yönündeki

yaklaşımlara

dahi

rastlanmıştır.

Mimarlık

literatüründe taş, toprak ve ahşap gibi malzemeler “geleneksel” malzemeler olarak,
betonarme, çelik gibileri ise “çağdaş malzemeler” olarak tanımlanır304.
Geleneksel malzeme denildiğinde akla ilk gelen malzemeler ahşap, taş, kerpiç
gibi yapının yapıldığı coğrafyada kolayca bulunan ve bir endüstriyel işlem
gerektirmeden elde edilen malzemeler olmaktadır. Çağdaş malzeme ise hammaddesi
yine doğada bulunan, fakat endüstrileşmenin sunduğu imkanlarla oluşturulan/geliştirilen
ve uluslar arası dolaşıma girebilecek malzemeler anlamında kullanılmaktadır.
Diğer taraftan günümüz teknolojisi ile taş malzeme de çeşitli endüstriyel
işlemlerden geçebilmekte ve yeni yeni bir malzeme niteliğine bürünebilmektedir305.
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IV- ĐZMĐR’DE MODERN CAMĐ MĐMARĐSĐ ÖRNEKLERĐ ÜZERĐNDE
TĐPOLOJĐK BĐR ĐNCELEME
IV-A-GELENEKSEL YAKLAŞIM ÖRNEKLERĐ
Đzmir’de modern cami mimarisi örnekleri üzerine yapılan inceleme sonucunda
ilk grubumuzu oluşturan Geleneksel Yaklaşım örneklerine bakıldığında, tarihi
nitelikteki camilerin planlarına yakın, hatta kopyası olmaya çalışılan, ancak daha çok
uygulamada aksaklıklar gösteren yapılar yer almaktadır.
Klasik Dönem Osmanlı cami mimarisinde karşılaşılan mimari özellikleri
kullanmayı amaç edinen, Mimar Sinan ile ulaşılmış mimari yaklaşımı referans kabul
ederek buna göre oluşturulan yapılarda, Klasik Dönem Osmanlı mimarisinden farklı
olarak malzeme niteliği ve kullanım şekli değişmiş, beton ve betonarme kullanılmıştır.
“16-18. yüzyıl camilerinin 100.000 çirkin kopyası”306 olarak da değerlendirilmiş
yapılar, diğer yaklaşım örneklerinden sayıca fazladır. Bu örneklerin tasarımında, Klasik
Dönem Osmanlı mimari tarzı hakim iken, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet Đşleri
Başkanlığı tarafından temin edilebilen tip projeler de etkili olmuştur. Ancak tip projeler
uygulama esnasında değişikliklere uğramakla birlikte, zaten zaman içerisinde de
denetimsiz

oldukları

için

maddi

olanaklar

elverdikçe

değiştirilebilmektedir

(Fotoğraf.480). Böylelikle günümüz cami mimarisinde asıl belirleyici unsur kullanıcı ve
yaptırandır.
Ülkemizde cami ihtiyacının karşılanmasının en fazla söz konusu olduğu yöntem,
inşaatın cami yaptırma derneklerinin vasıtası ile gerçekleştirilmesidir307. Cami yapımı
ile ilgili tüm söz hakkı ve yetki, cami yaptırma derneği başkanı ve dernek
yönetimindedir. Bu nedenle caminin mimarisi, büyüklüğü gibi tüm konular bu
yönetimin takdirine kalmaktadır. Cami yaptırma derneklerinin yaptırdığı camiler
bağışlardan toplanan paralardan inşa edildiği için mimari proje hazırlatmak bir masraf
olarak görülmekte ve kaçınılmakta ya da mevcutta bulunan hazır bir projenin kopyası
306
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veya benzeri camiler inşa edilmektedir. Ayrıca da zaman içerisinde maddi olanakların
sağlanabildiği ölçüde tamamlanan camiler söz konusu olmaktadır.
T. Cansever, “Türkiye’de cami mimarlığı konusunda bir duyarsızlık değil tam
tersine ‘özel’ bir ‘duyarlılık’ olduğundan bahseder. Bu duyarlılık, görünüşte, geçmişle
olan ilişkiyi öne çıkarmakta, ama bu ilişkiyi kalıplara indirgemiş bir süreklilik olarak
görülür”, düşüncesindedir. Aynı eserde, “Cami tasarımı zordur. Mimarlar diğer yapıları
tasarlarken duymadıkları endişeleri simgesel ağırlığının büyük yapılara göre fazla
olmasından dolayı, cami tasarlarken duymaktadırlar. Çünkü camiler geçmişin en
görkemli mirasıdır. Cami tasarımının bir diğer özelliği de camide çözüm bekleyen
işlevsel sorunların olmayışıdır. Cami tasarımı saf bir mekanı ve dış biçimlendirmeyi
kapsar. Caminin estetik boyutu ön plandadır” demektedir308.
T. Cansever’in görüşleri doğrultusunda günümüz yapı teknolojisi gittikçe
gelişmekte iken, Konak Varyant Camisi örneğinde kullanılan ağırlık kuleleri, gömme
payeler gibi işlevi bulunmayan mimari öğeler neden kullanılmaktadır? Bu soruya K.
Gönençen

şu

yorumla

cevap

olabilmektedir

ki,

durumu

‘cehalet’

olarak

değerlendirmiştir: “Betonarmenin yapı sanatına girmesinden önce kubbeler tuğlalardan
yapılmaktaydı. Hele büyük açıklıklı kubbelerde kalınlık 1 metre dolaylarında olmak
zorundaydı. Böyle bir yarım kürenin mesnetlendiği duvar veya sütunlara taşıdığı gerek
düşey ağırlık, gerekse daha önemli olan yatay yükler o kadar büyüktür ki, kubbenin
yana açılarak çökmesini önlemek, o dönemlerin hesaptan çok sağduyuua dayanan
mimarlığında en önemli sorundu… bugün betonarmenin sağladığı olanaklarla, değil 1
metre kalınlıklar, 10 cm. kalınlıklarda 100 metreler, kabuklar, kubbeler ve çeşitli
formlarla geçilmekte; kontrforlar (destek kulesi, gömme paye) ve ağırlık kulelerine
gereksinim duymayacak biçimde; yatay yükler, çember donatılar vb. önlemlerle veya
eğilmeye dayanıklı kolonlarla dengelenebilmektedir… Günümüz amatörlerinin çelişkisi
buradadır. Yanal deplasmanları kendi içinde dengeleyerek kendi içinde dengeleyerek
tüketen betonarme bir yapıya ağırlık kuleleri, kontrforlar koymak ve betonarme
kemerlerin yatay deplasmanlarını demir gergilerle almaya kalkmanın adı mimari
308
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terminolojide

olmamakla

birlikte,

her

dilin

sözlüğünde

‘cehalet’

olarak

tanımlanmaktadır. Bugünkü bilgi ve teknolojiyle dünkü yapıları yapmaya kalkışmaksa,
‘taklit ve kopya’ kapsamına girer ki, bunu başarmanın hiçbir sanat dalında tarih
boyunca örneği olmamıştır”309. Ö.Đ. Tuluk da “Ölçü, oran gibi temel biçimsel
değerlerden yoksun, 16. yüzyıl cami mimarisini sözüm ona yineleyen fakat onun
karikatürü olmaktan öteye gidemeyen, soba borusu gibi minareli, ne işe yaradığı belli
olmayan işlevsiz ağırlık kuleli, payandalı ve mutlaka kubbeli camiler …”310, şeklinde
eleştiride bulunmuştur. Bunun yanında T. Cansever “Mimaride önemli olan husus
eğitim, en az önemli husus ise malzemedir. Mimari eser, kültür ve mimarlık eğitimi
mevcutsa her türlü malzemeyle yapılabilir”311 demekte olup, mimarlık eğitimine dikkati
çekmektedir. Đzmir camilerinden yoğunlukla üzerinde bahsedilen bir yapı olan Konak
Varyant Fatih Cami Ç. Uzun tarafından tarafından “klasik yaklaşımın başarısız bir
örneği” şeklinde değerlendirilirken altı adet, kubbe örtülü ağırlık kuleleri küçük
minareler olarak değerlendirilmiştir312.
D. Kuban, “Türkiye yarım yüzyılda dünyadaki bütün yeni kiliselerin,
sinagogların toplamından daha çok cami inşa etti. Hemen hepsi sözde klasik Osmanlı
mimarisini örnek alan bu yapılar dünyadaki çirkin dini yapıların en zengin
koleksiyonunu oluşturdular. Oysa Türkiye’nin bütün mimarlık okullarında aynı
dönemde mimarlık öğrencileri yepyeni cami tasarımları yaptılar. Nedense kerpiç ve taş
yapıdan çok katlı apartmana yağdan kıl çeker gibi kolaylıkla geçen halk, camisini
yeniden tasarlamak gücünü gösteremedi. Taklit duvarına çarptı”

313

demekte kültür

tarihi içinde en önemli yere sahip olan, mimari ve güzel sanatların en geleneksel ve
aşılamayan yöntem314 olarak tanımlanan taklide vurgu yapmaktadır.
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Kubbeli ve çok işlevli cami planları uygulanırken oluşan bazı sorunlar farklı
isimlendirilebilinecek yapıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. A. Onay ve K. K.
Eyüpgiller’in “apartman cami” olarak adlandırdığı yapı grubu, cami bölümü ve en az iki
katlı farklı işlevli alt katlardan oluşan ve bu sebeple bulunduğu bölgeye hakim, yüksek
yapılar karşımıza çıkmaktadır.
IV-A-1-BORNOVA ALĐ RIZA GÜVEN CAMĐ
Ergene Mahallesi 116/12 Sokak adresinde bulunan cami, içerisinde bulunan
“Cami Açılış Beratı”ndan315 edinilen bilgiye göre, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına
ait, 450 kişi kapasitelidir ve Ali Rıza Güven tarafından yaptırılmıştır. 1997 yılında inşa
edilen caminin mimarı Ömer Eryılmaz’dır.
Fevkani planlı camide alt kat mescit olarak kullanılmaktadır. Yuvarlak ve kare
kolonlarla taşınan, düz tavanlı mescit bölümünde mihrap ve minber uygulanmamıştır.
Đmam evi, dernek odası, şadırvan, tuvalet birimlerinin yer aldığı avlunun
merkezinde bulunan cami, pandantif geçişli tek kubbeli harimi, harimin kuzeyinde yer
alan düz tavanlı birimi ve harimin batı duvarının kuzeyinde yer alan yapıya bitişik
yüksek kaideli minaresinden oluşmaktadır (Fotoğraf.38). Harimde kubbe içi, pandantif
yüzeyleri, pencere çevresi ve pencere aralarında dikey olarak yerleştirilen yazı şeridi ile
tüm harimi yatay olarak ikiye ayıran boya ile yapılmış yazı şeridi ve yazı panoları ile
oldukça süslemeli camide harim duvarları ayrıca pencere alt seviyesine kadar bitkisel
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.42). Harim dört sıra pencere düzeni ile
oldukça yüksek tutulmuştur. Alt sırada dikdörtgen formlu pencere kullanılırken
yukarıya doğru ikinci ve üçüncü sırada kemerli pencere, en üst seviyede ise kemerli ve
iki yanında dairesel formlu pencereler kullanılmıştır.

315

Cami Açılış Beratı, yapının bağlı bulunduğu Müftülükçe düzenlenmiş, cami ile ilgili (caminin adı,
yapanı, yaptıranı, mülkiyeti, yapılış tarihi ve mimari özellikleri) bilgilerin yazılı bulunduğu, bir tanıtım
panosudur. Cami duvarına asılı şekilde karşılaşılan bu yazı panosu incelenen çoğu yapıda karşımıza
çıkmamıştır.

95

Mihrap mermer kaplamalı olup dışa taşıntı yapmaktadır. Mukarnas kavsaralı
mihrabın kavsara kenarlarında rozetler ve içteki çerçevede yazı panosu yer almaktatır
(Fotoğraf.44).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Minberin yan aynaları
oyma teknikli bitkisel süslemeli iken dolap korkuluğu ve merdiven korkuluğu ajur
teknikli geometrik süslemelidir. Vaaz kürsüsünün kaidesi ve köşk kısmı ile tüm yüzeyi
oyma teknikli bit1kisel süslemeli olup ayrıca köşk kesimi tacında sarkıt şeklinde stilize
bitkisel süslemeler yer almıştır (Fotoğraf.45-46).
Harimin kuzeyinde yer alan beş birimli son cemaat yeri düz tavanlıdır. Son
cemaat yerinin üst katı durumundaki bölüm kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır.
Son cemaat yerinin batısında yer alan merdivenle ulaşılan kadınlar mahfili de son
cemaat yeri gibi düz tavanlı beş birimden ibarettir (Fotoğraf.41-43). Son cemaat yeri ve
kadınlar mahfili bölümünde tavan yüzeyleri boya ile yapılmış bitkisel süslemelidir. Son
cemaat yeri güney duvarında yer alan giriş mermer kaplamalı çerçevesi, palmet sıralı
frizle sonlandırılmış taç kısmı, çerçeve içinde yer alan yazı panosu ve çift kanatlı üçer
panolu ahşap kapısı ile taçkapı düzenlemesine sahiptir.
Son cemaat yeri kuzey cephesinde yer alan camekanla örtülü kemerli bölümler,
onikigen ve altı kollu yıldızların iç içe geçmesiyle oluşan geometrik süslemeli mermer
paravanlıdır. Aynı tarzda geometrik formlu mermer paravan son cemaat yerine ulaşımı
sağlayan, doğu ve batı yönde yükselen merdivene ait korkulukta da kullanılmıştır. Beş
birimli son cemaat yerinin kuzeyinde, cephenin merkezinde, düz tavanlı, üç yöne
kemerle açılan giriş bölümü yer almaktadır (Fotoğraf.39).
Minare kare kaideli olup kaide yüksekliği kadınlar mahfili tavanı seviyesindedir.
Kalın tutulan kaideden sonra ince silindirik gövdeli çift şerefeli minare konik külahlıdır.
Minareye giriş dışarıdan kaidenin kuzeyinde yer alan açıklıktan sağlanmaktadır
(Fotoğraf.40).
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IV-A-2-BORNOVA FĐDANLIK VĐLAYET CAMĐ
Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesinde bulunan yapının 1973 tarihinde inşa
edildiği batı cephesinde yer alan mermer levha üzerinde yazılıdır. Yapı içerisinde “Cami
Açılış Beratı” bulunmamaktadır. Cami, kubbeli harimi, düz tavanlı son cemaat yeri ve
doğu cephesinde yer alan çift şerefeli minaresi ile geleneksel yaklaşım örnekleri
arasında yer almaktadır (Fotoğraf.47).
Fevkani planlı camide alt kat mescit olarak kullanılmaktadır. Bu bölüme giriş
caminin kuzey cephesinin doğu ve batı kenarlarında yer alan açıklıklardan
sağlanmaktadır. Kare ayaklarla taşınan düz tavanlı mescit katında seramik kaplamalı bir
mihrap nişi kullanılmıştır (Fotoğraf.50).
Harim, kubbe ve kubbeli bölümün kuzey, batı ve doğusunda düz tavan örtülüdür
(Fotoğraf.52). Düz tavanlı bölümler kadınlar mahfili olarak kullanılmakta olup, ulaşımı
son cemaat yeri batı cephesinde yer alan merdivenden sağlanmaktadır (Fotoğraf.51).
Son cemaat yeri kadınlar mahfilinin kuzeyinde yer almaktadır. Son cemaat yeri
de kadınlar mahfili gibi düz tavanlıdır.
Mescit bölümündeki seramik kaplamalı mihrap gibi harim mekanında yer alan mihrap
da seramik kaplamalıdır. Sivri kemerli kavsaralı mihrapta, bitkisel ve yazı süslemeli
seramik kaplamalı mihrap nişi dışa çıkıntı yapmaktadır (Fotoğraf.53).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Minberde yan aynalar ve
korkuluk panolara ayrılmış, panolarda oyma teknikli bitkisel süsleme kullanılmıştır
(Fotoğraf.54). Vaaz kürsüsü kare kaide ve kürsü kısmından meydana gelmekte olup
kaide üzerinde bitkisel motifli oyma, kürsü korkuluğunda ise geometrik motifli
kabartma süsleme kullanılmıştır (Fotoğraf.55).
Camide harim dış duvarları btb (cam mozaik) kaplamalıdır. Güney cephede
Kabe tasviri, kuzey cephede çiçek motifi kullanılmıştır (Fotoğraf.48).
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Sekizgen kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefeli minare yapıdan bağımsız
olup, minare işlevinin yanında baz istasyonu görevi görmektedir (Fotoğraf.49).
IV-A-3-BOSTANLI CAMĐ
Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan yapıda “Cami Açılış
Beratı” bulunmamakta ve kim tarafından yaptırıldığı ve yapıldığı tarih kesin olarak
bilinmemektedir. Cami, sekizgen planlı harim ve harimin kuzeydoğusunda yer alan üç
kat şeklinde düzenlenen birimleri ve kuzeydoğu köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi
ile geleneksel yaklaşım örnekleri içerisinde yer almaktadır (Fotoğraf.56).
Sekizgen planlı harim kubbe ile örtülüdür. Harimin doğusunda yer alan iki kenar
bu cephede yer alan çok destekli birimlerle bağlantıyı sağlamak amacıyla kemerli
açıklık şeklinde bırakılmıştır. Dört serbest ayak ile taşınan sekiz adet farklı boyut ve
formdaki bölüm ile genişletilen harime ek birimler üstte iki katta da tekrarlanmıştır
(Fotoğraf.58). Tüm katlarda birimler düz tavanlıdır. Zemin kattaki birim, harimle
bağlantılı iken birinci kattaki birimden yalnızca camekanla bağlantı sağlanmıştır. Đkinci
kattaki birim ile harim arasında ise bağlantı bulunmamaktadır. Camiye giriş hem
sekizgen formlu harimin kuzey kenarındaki açıklıktan hem de ek birimin kuzeyinde yer
alan açıklıktan sağlanmaktadır. Ek birimlere, birimler içerisinde kuzeybatı kenarda yer
alan merdiven ile ve dışarıdan abdest alma mahalli yanındaki merdivenle
ulaşılmaktadır.
Sekizgen harim ile üç katlı ek birimin açıklıkları dikdörtgen pvc pencereler
şeklindedir. Sekizgen harimin üst sıra pencereleri ise yuvarlak kemerli alçı içlikli iken,
dışta sivri kemerli beton sövelidir ve dışta dairesel petekli beton dışlık kullanılmıştır.
Kasnak seviyesinde pencere açıklığı bulunmamaktadır.
Harimde kubbe göbeğinde boya ile yapılmış yazı süslemesi ve kemer aralarında
da yazı panoları kullanılmıştır. Ek birimin zemin katına ait ayaklar üzerinde de yazı
panoları yine boya ile yapılmıştır.
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Mihrap nişi ve bulunduğu kenar mihrap seviyesine kadar bitkisel ve yazı
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.59).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap kuruluşludur. Yan aynalıkları ve dolap aynalığı
bulunmayan minber, merdiven, merdiven korkuluğu, köşk korkuluğu, kapı çerçevesi ve
külahtan ibaret olup süslemesizdir (Fotoğraf.60). Vaaz kürsüsü ise minberin aksine
oyma ve ajur teknikli süslemelidir. Bitkisel ve yazı süslemeli vaaz kürsüsü mihrap ile
minber arasında sekizgen formun güneybatı kenarında yer almaktadır.
Harimin kuzeydoğu köşesinde yer alan kare kaideli, silindirik gövdeli minare tek
şerefelidir ve konik külahı kurşun kaplamalıdır (Fotoğraf.57).
IV-A-4-BUCA ÇALDIRAN MAHALLESĐ TAŞOCAKLARI CAMĐ316
Çaldıran Mahallesi 433 Sokak’ta bulunan, 1967 yılında yapımına başlanan ve
1968’de ibadete açılan fevkani planlı yapıda alt kat Kur’an Kursu ve abdest alma yeri
olarak kullanılmaktadır.
Kare planlı kubbe örtülü harim dört köşede düz tavanlı bölümlerle ve harimin
kuzeyinde yer alan düz tavanlı iki katlı birimle genişletilmiştir. Kadınlar mahfili harim
mekanının kuzeyi ve son cemaat yeri olarak kullanılan bölümün üst katı şeklindedir.
Harim cephelerinde, harimin kuzeyindeki ek bölümlerde ve kasnak seviyesinde
pencereler yuvarlak kemerli olup pvc malzemedendir (Fotoğraf.61).
Yuvarlak kavsaralı mihrap nişi tek renkli, süslemesiz seramik kaplamalı iken,
çerçevesi yazı ve bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap
malzemeden yapılmıştır ve süslemesizdir (Fotoğraf.62).
Caminin batısında yer alan minare yapıya bitişiktir. Kare kaideli silindirik
gövdeli minare üç şerefeli ve konik külahlıdır.
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IV-A-5-BUCA ÇAMLIK CAMĐ317
Çamlık Mahallesi Onat Caddesi’nde bulunan cami 1973 tarihinde inşa
edilmiştir. 640 kişi kapasiteli cami fevkani kuruluşludur. Lojman, kütüphane, gasilhane,
tuvalet ve abdest alma yerleri ile birlikte bir kompleks halindeki yapıda bu birimler alt
katta ve ek birimler halinde karşımıza çıkmaktadır.
Harim kubbe örtülü bölüm ve üç yönde düz tavanlı birimlerden oluşmaktadır.
Tromp geçişli, sekizgen kasnaklı bölümün, kuzey, batı ve doğusunda düz tavanlı
birimler yer almıştır. Harimin kuzey, batı ve doğusundaki bölümde yer alan galeri katı
kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Harimin kuzeyinde düz tavanlı son cemaat yeri
yer almaktadır. Fevkani planlı yapıda son cemaat yerine ulaşım yüksek merdivenlerle
sağlanmaktadır (Fotoğraf.63).
Alçı malzemeden yapılmış mihrap üçgen kavsaralıdır. Niş dikine yivlerle
hareketlendirilmişken; çerçeve, kavsara üzerinde yer alan yazı şeridi haricinde
süslemesizdir. Camide minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır ve
süslemesizdir (Fotoğraf.64).
Caminin doğu cephesinde yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli, tek
şerefeli ve konik külahlıdır.
IV-A-6-BUCA KAYNAKLAR YILDIZLAR CAMĐ318
Yıldızlar Mahallesi Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde bulunan, fevkani planlı
caminin alt katı Kur’an kursu olarak kullanılmaktadır. Harim kubbe örtülü bölüm ve üç
yönde düz tavanlı birimlerden oluşmaktadır. Kubbeli bölüme geçişte önce sekizgen
sonra onaltıgen kasnak kullanılmıştır (Fotoğraf.65). Harim kuzey, batı ve doğusunda
düz tavanlı birimlerle genişletilmiştir. Harimin kuzey, batı ve doğusundaki bölümde yer
317

Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.
318
Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.

100

alan galeri katı kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Harimin kuzeyinde düz tavanlı
son cemaat yeri yer almaktadır.
Harimde iç duvarlar belli seviyeye kadar bitkisel süslemeli seramik
kaplamalıdır. Ayrıca duvar yüzeyinde ve kubbe içi yüzeyinde boya ile yapılmış
süslemeler kullanılmıştır.
Dışa çıkıntı yapan yuvarlak kavsaralı mihrapta, niş ve çerçeve yazı ve bitkisel
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.66).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap kuruluşlu olup süslemesizdir. Minber boyut
olarak kısa tutulmuş olmasına rağmen çok basamak kullanılmasıyla orantısız bir
görünüme sahiptir (Fotoğraf.67).
Caminin kuzey cephesinde yer alan minare, sekizgen kaide üzerinde silindirik
gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altı mukarnaslı olan minarede konik külah kurşun
kaplamalıdır.
IV-A-7-ÇĐĞLĐ EGEKENT CAMĐ
Egekent Mahallesi 8845/1 Sokak’ta bulunan cami 1992 tarihinde inşa edilmiştir.
“Cami Açılış Beratı”nda yer alan bilgilere göre caminin mimarı Nurettin Dönmez’dir.
Egekent Cami Derneği tarafından yaptırılan yapı 2000 kişi kapasitelidir. Mimarının
“Pakistan’daki Taç Mahal Camisine benzetmek istediğini” söylediği yapının avlusu ve
yapı kütlesi oldukça geniştir.
Avlunun kuzeybatısında baldaken kuruluşlu, kubbeli iki adet şadırvanı yer
almaktadır. Şadırvanların altında bodrum kat halinde tuvalet mekanı bulunmaktadır.
Fevkani planlı camide zemin katta dükkan, Kur’an Kursu ve imam odası
bulunmaktadır (Fotoğraf.68).
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Merkezi kubbeli camide, merkezde yer alan kubbe kuzey, doğu ve batıda yarım
kubbelerle genişletilmiştir. Altı adet sütunla taşınan merkezi kubbenin üç yönünde
yarım kubbeler arasında sekiz adet kubbeli bölüm yer almıştır. Harim bölümü böylece
toplam dokuz kubbe, üç yarım kubbe ile örtülüdür (Fotoğraf. 69).
Yapının merkezi kubbesinin soğanvari formu aslında inşası sırasında ortaya
çıkmış bir durumdur. Merkezi kubbenin soğanvari dış cidarı ve kuzeyinde yer alan
benzer formda ancak daha küçük iki kubbesi ile cami farklı bir görünüşe sahip
olmuştur.
Kadınlar mahfili harimin kuzey kesimde yer almaktadır. Kadınlar mahfiline
girişi sağlayan iki açıklığa ulaşım son cemaat yerinden merdivenlerle sağlanmaktadır.
Harime açılan bölümü ahşap korkuluklu olan mahfil, altta düz tavanlı üstte ise
kubbelidir (Fotoğraf.70). Harimin kuzeyinde yer alan iki kat halindeki son cemaat
yerinde, alt kat düz tavanla üst kat ise beş kubbe ile örtülüdür. Kadınlar mahfili
örtülerinden kuzeyde yer alan ikisi son cemaat yeri kubbeleriyle birleşerek içte dörtlü
kubbe grubu oluştururken, dışta ise tek bir soğanvari kubbe ile örtülmüştür.
Çiğli Egekent Cami’nde mihrap yüzeyi ve üçgen kemerli nişi seramik
kaplamalıdır. Mihrap çerçevesi palmet dizisi bitkisel süslemesi ile son bulmaktadır.
Kavsara üzerinde dairesel ve yatay dikdörtgen formlu kitabe bölümleri kullanılmıştır,
diğer bölümlerde bitkisel ve geometrik süsleme mevcuttur (Fotoğraf.72).
Minber de mihrap gibi seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.71).Vaaz kürsüsü külah
formunda yapılmış, geometrik ve bitkisel süslemeli seramik kaplamalı, ahşap bir
merdiveni bulunan ve güney duvarına bitişik bir elemandır.
Cami inceleme yapıldığı gün itibariyle minaresiz bir örnektir. Ancak kuzey
cephesinin doğusunda ve batısında minare inşası için gerekli hazırlıklar yapılmış ve
demir bağlantısı avluda hali hazır durumdadır. Dernek ve cemaat gerekli maddi olanağa
sahip olduğunda yapı, çifte minareli camiler arasında yerini alacaktır. Projesine göre
yapıdaki iki minare, kare kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefeli ve konik külahlı olarak
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tasarlanmıştır. Minaresi bulunmayan yapının çifte minaresi yapılana kadar minare
ihtiyacını karşılamak amacıyla merkezi kubbenin sekizgen kasnağı köşelerinde yapılmış
sekiz adet minarecik, yatayda dört bölüm oluşturacak şekilde bölümlere ayrılarak dört
şerefeli görünüm kazanmış ve külahla örtülmüştür (Fotoğraf.69).
IV-A-8-GAZĐEMĐR BEYAZEVLER CAMĐ319
Beyazevler Mahallesi 515 Sokak’ta bulunan, merkezi kubbeli, fevkani planlı
camide zemin kat Kur’an kursu ve imam odası olarak kullanılmaktadır. Harimde kubbe
dört yönde yarım kubbelerle genişletilmiştir. Harimin kuzeyinde düz tavanlı, batı cephe
üzerinde yer alan merdivenlerle ulaşımı sağlanan son cemaat yeri yer almaktadır
(Fotoğraf.73).
Harimde merkezi kubbenin güneyinde bulunan yarım kubbeli birimde mihrabın
bulunduğu duvar yüzeyi seramik kaplamalı bir bölüm halinde karşımıza çıkmaktadır.
Bölümün merkezinde mermer kaplamalı mihrap nişi yer almıştır. Sivri kemerli kavsaralı
mihrap nişi süslemesiz, çerçevesi yazı ve bitkisel süslemelidir. Minber ve vaaz kürsüsü
ahşap malzemeden yapılmıştır ve süslemesizdir (Fotoğraf.74).
Caminin batı cephesinin kuzey kesiminde yer alan yapıdan bağımsız olan minare
kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir. Şerefe altında mukarnas dizileri
bulunan minarede konik külah kurşun kaplamalıdır (Fotoğraf.73).
IV-A-9-GAZĐEMĐR EYYUB-EL ENSARĐ CAMĐ320
Aktepe Mahallesi 147 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı yapıda zemin kat Kur’an
Kursu olarak kullanılmaktadır. Kubbe örtülü harimi, harimin kuzeyinde yer alan beş
birimli kubbeli kadınlar mahfili ve kadınlar mahfilinin kuzeyinde yer alan düz tavanlı
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son cemaat yeri ile cami geleneksel yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır
(Fotoğraf.75).
Harimde güney cephe seramik kaplamalıdır. Sivri kemerli dilimli kavsaralı
mihrap nişi ve çerçevesi de cepheye benzer şekilde bitkisel ve yazı süslemeli seramik
kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü de mihrap gibi bitkisel ve yazı süslemeli seramik
kaplamalı elemanlardır (Fotoğraf.76).
Yapının doğusunda yer alan minare yapıdan bağımsızdır. Sekizgen kaideli
silindirik gövdeli minare çift şerefelidir.
IV-A-10-GAZĐEMĐR GÜLHANE CAMĐ321
Atıfbey Mahallesi 72 Sokak’ta bulunan, sekizgen ve onaltıgen kasnaklı kubbe
örtülü birimi ve bu birimin kuzey, batı ve doğusunda kubbe ile örtülü on bir birimden
oluşan harim mekanı ile harimin kuzeyinde yer alan beş kubbeli son cemaat yerinden
oluşan yapı fevkani planlıdır (Fotoğraf.77).
Zemin katta yer alan Kur’an kursu olarak kullanılan birime giriş caminin doğu
cephesinden sağlanmaktadır. Cami bölümü yuvarlak kemerli pencereli iken Kur’an
Kursu bölümü dikdörtgen pencerelidir. Camiyi dört yönde çevreleyen avlunun
doğusunda sekiz sütunla taşınan, kubbe örtülü şadırvanı yer almaktadır (Fotoğraf.78).
Mihrap duvarı, yuvarlak kemerli kavsaralı mihrap nişi ve çerçevesi gibi bitkisel
ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Ahşap kuruluşlu minber ve vaaz kürsüsü de
bitkisel süslemelidir (Fotoğraf.79).
Minare caminin batı cephesinin kuzey kısmında yapıdan bağımsız durumdadır.
Kare kaideli silindirik gövdeli minare çift şerefelidir.
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IV-A-11-GAZĐEMĐR H. OSMAN CAMĐ322
Irmak Mahallesi 96 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı cami, merkezi kubbeli
harimi, harimin kuzeyinde yer alan düz tavanlı son cemaat yerinden meydana
gelmektedir (Fotoğraf.80). Merkezi kubbe dört yönde yarım kubbelerle genişletilmiştir.
Harimde merkezi kubbe ve yarım kubbelerin iç yüzeyleri boya ile yapılmış bitkisel
süslemelidir.
Harimin kuzeyinde sütunlarla taşınan ve harime ahşap korkulukla açılan kadınlar
mahfili yer almaktadır.
Harimin kuzeyinde yer alan düz tavanlı son cemaat yeri bir giriş mekanı olarak
tasarlanmıştır. Bu bölüme batısında ve doğusunda yer alan merdivenlerle ulaşılmakta
olup geniş beton saçaklıdır.
Harimde mihrabın yer aldığı güneyde yer alan yarın kubbeli bölümde tüm yüzey
seramik kaplamalıdır. Mihrap çerçevesi ve yuvarlak kavsaralı mihrap nişi de seramik
kaplamalı olup yazı ve bitkisel süslemelidir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşapmalzemeden
yapılmıştır. Basit dikdörtgen panolardan oluşan minber ve vaaz kürsüsü süslemesizdir
(Fotoğraf.81).
Caminin batı cephesinin kuzey kesiminde yer alan, yapıdan bağımsız durumdaki
minare sekizgen kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir (Fotoğraf.80).
IV-A-12-GAZĐEMĐR ĐSTASYON HACI BAYRAM CAMĐ
9 Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesi’nde bulunan, 1994 yılında inşa edilmiş
cami fevkani planlıdır. Alt katta, güney cephede dükkan birimleri, batı cephede tuvalet
ve dernek odası yer almaktadır (Fotoğraf.82-83).
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Batı cepheden girişi sağlanan caminin harimi girişin güneyinde yer almaktadır,
giriş mekanının kuzeyinde ise cami görevlisine ait oda ve kadınlar bölümü olarak
kullanılan ek birim yer almaktadır.
Harim, mihrabönü bölümünde yer alan kubbe ve bu bölümü kuzey, batı ve
doğuda çevreleyen düz tavanlı birimlerden oluşmaktadır. Harimde mihrabönü mekanı
kubbesini beş ayak taşımaktadır. Ayakların bulunduğu yer nedeniyle kadınlar mahfili
katı doğu ve batıda simetrik değildir (Fotoğraf.85-86). Harimde kubbe yüzeyi tüm kolon
ve kirişlerde boya ile yapılmış süslemeler yer almıştır.
Sivri kemerli kavsaralı mihrap nişi ve çerçevesi ile tüm güney duvarı çerçeve üst
seviyesine kadar bitkisel ve yazı süslemeli seramik ile kaplanmıştır (Fotoğraf.87).
Mihrap dışa taşıntı yapmamaktadır.
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Vaaz kürsüsü
süslemesizken minberin yan aynaları ve dolap aynalarında dairesel formlu süslemeli
bölümler kullanılmıştır (Fotoğraf.88-89).
Minare yapının batı cephesinin güneyinde yer almaktadır. Sekizgen kaideli
silindirik gövdeli tek şerefeli minarede gövde dikine yivlidir. Minareye giriş harim
içerisinde batı cephenin güneyinde yer alan açıklıkla sağlanmaktadır (Fotoğraf.84).
1999 yılında yapılmış minare yapıdan bağımsız şekilde tasarlanmışken kaide kısmı ile
yapıya bitiştirilmiştir.
IV-A-13-GAZĐEMĐR KÖMÜRCÜLER CAMĐ323
9 Eylül Mahallesi Kömürcüler Mevkii’nde bulunan, kare planlı düz tavanlı cami
fevkani planlıdır. Zemin katın abdest alma yeri ve tuvalet olarak kullanıldığı camide
harim bölümünde dört serbest ayak yer almaktadır. Bu ayaklarla altı bölüme ayrılan
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harimde her bölüm düz tavanlıdır. Harimde duvar lar ve ayaklar pencere altı seviyesine
kadar ahşap kaplamalıdır.
Harimin kuzeyinde kadınlar bölümü olarak kullanılan ek birimi yer almaktadır.
Ek birime kuzey cephede yer alan giriş mekanından ulaşılmaktadır. Giriş mekanının üst
katı durumundaki bölüm de harim gibi düz tavanlıdır ve harime bağlantı camekanla
sağlanmaktadır (Fotoğraf.90).
Mihrap nişi ve mihrabın bulunduğu bölümde duvar yüzeyi tavana kadar, iki
renkli süslemesiz seramik kaplamalıdır. Yuvarlak kemerli kavsaralı niş dışarı çıkıntı
yapmaktadır. Ahşap malzemeden yapılmış minber güney duvarı ile batı duvarına
yaslanmış durumdadır (Fotoğraf.91).
Yapının doğu cephesinin güney kesiminde yer alan minare kare kaideli,
silindirik gövdeli ve tek şerefelidir (Fotoğraf.90).
IV-A-14-GAZĐEMĐR MUHAMMEDĐYE CAMĐ324
Binbaşı Reşatbey Mahallesi 373 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı camide alt kat
abdest alma yeri ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Kubbe örtülü harimi ve harimin
kuzeyinde yer alan üç birimli son cemaat yeri ve son cemaat yerinin üst katı
durumundaki kadınlar mahfili ile cami geleneksel örnekler arasındadır (Fotoğraf.92).
Kubbe örtülü harimin kuzeyinde yer alan üç birimli, son cemaat yeri düz
tavanlıdır. Son cemaat yerinin batısında yer alan merdivenle ulaşılan üst katı
durumundaki kadınlar mahfili de üç birimlidir ve son cemaat yerinden farklı olarak
birimler kubbe ile örtülüdür. Harimde, son cemaat yerinde ve kadınlar mahfilinde yer
alan tüm pencere açıklıkları yuvarlak kemerlidir.
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Yuvarlak kemerli kavsaralı mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış olup
süslemesizdir (Fotoğraf.93).
Caminin batı cephesinde yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift
şerefelidir.
IV-A-15-GÜZELYALI ESENTEPE CAMĐ
General Kazım Özalp Mahallesi 46 Sokak No:131 adresinde bulunan, 1975
tarihinde inşa edilen cami fevkani planlıdır. Caminin batısında yer alan ek birimi ile
birlikte harim düz tavanlıdır (Fotoğraf.96).
Sivri kemerli beton söveli iki sıra pencerenin kullanıldığı harim mekanına
batıdan eklenen birim kadınlar bölümü olarak kullanılmakta olup harimden farklı olarak
dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına sahiptir (Fotoğraf.95).
Caminin batısında yer alan ek birimin batı duvarının kuzeyinde yer alan kare
kaideli, silindirik gövdeli minare tek şerefelidir. Şerefe altı mukarnaslı olan minareye
giriş ek birimin içerisinde batı cephede yer alan açıklıkla sağlanmaktadır (Fotoğraf.96).
IV-A-16-GÜZELYALI HACI ARĐF KÜÇÜKDOĞAN CAMĐ
Esentepe Mahallesi 69 Sokak’ta bulunan, 1979 tarihinde inşa edilmiş cami tek
kubbeli harimi ve harimin batısında yer alan düz tavanlı ek bölümünden oluşmaktadır
(Fotoğraf.97). Fevkani planlı caminin doğu cephesinde yer alan açıklık ile alt kattaki
Kur’an Kursu olarak kullanılan bölüme ulaşılır.
Kubbe örtülü harim bölümünün kuzeyinde yer alan düz tavanlı bölümde kadınlar
mahfili yer almaktadır (Fotoğraf.98).

108

Minare caminin batı cephesinin kuzey kesiminde bulunur. Kare kaideli,
silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-17-HALKAPINAR CAMĐ
1204/3 Sokak No:20 Halkapınar adresinde bulunan, Eski Otogar Cami olarak da
bilinen yapı 1987 tarihinde inşa edilmiştir. Fevkani planlı yağıda, camiye ulaşım kuzey
cephenin iki kenarında yer alan merdivenlerle sağlanmaktadır.
Merkezi kubbeli harimde, kubbenin kuzeyinde yarım kubbe ve iki yanında
küçük kubbeli birimler kullanılmıştır (Fotoğraf.99-100). Harimin kuzeyinde kadınlar
mahfili yer almaktadır. Mahfile çıkış harim içerisinde yer alan ahşap merdivenlerle
sağlanmaktadır. Kadınlar mahfilini kuzeyinde kubbe örtülü üç birimli son cemaat yeri
bulunmaktadır. Son cemaat yeri kemer içleri camekan ile kapatılmıştır (Fotoğraf.101).
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı olup dışa
çıkıntı yapmaktadır. Minber ve vaaz kürsüsü ise süslemesiz ahşap elemanlar şeklinde
karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf.102).
Minare yapının kuzeybatı köşesinde yapıya bitişik durumdadır. Yüksek kare
kaideli, silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-18-KARABAĞLAR AKTAŞ CAMĐ
Barış Mahallesi 4688 Sokak’ta bulunan, 1983 tarihinde inşa edilmiş fevkani
planlı camide alt kat abdest alma yeri ve tuvalet olarak kullanılmakta olup ulaşımı
güney cepheden sağlanmaktadır.
Sekizgen planlı kubbe örtülü harim ve harimin kuzeyinde yer alan dört birimli
düz tavanlı son cemaat yeri ve son cemaat yerinin üst katı durumunda kubbe örtülü
kadınlar mahfili ile cami geleneksel örnekler arasındadır (Fotoğraf.103-104-106).
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Sekizgen harim ve kuzeyinde yer alan bölümde dış cephe tümüyle btb (cam
mozaik) kaplamalıdır ve ek birimin batı cephesi yüzeyine palmiye ve güneş motifi
işlenmiştir.
Ek birimin kadınlar mahfili durumundaki üst katı sekizgen formlu harimin üç
kenarında kemerlerle harime açılmaktadır. Bu bölümde batı ve doğudaki kubbeler
ortadaki iki kubbeden daha büyük boyuttadır (Fotoğraf.105).
Harim kubbesi içi, kadınlar mahfili kubbe içleri ve son cemaat yeri tavanında da
boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır.
Harim mekanında tüm duvar yüzeyleri mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ile
birlikte son cemaat yeri duvarları seramik kaplamalıdır. Bitkisel, geometrik ve yazı
süslemeli seramik kaplama Altın Çini tarafından Usta Bayram Tuday’a yaptırılmıştır
(Fotoğraf.107-108-109).
Minare sekizgen harimin batı cephesinin kuzeyinde yer almaktadır. Sekizgen
kaideli, silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-19-KARABAĞLAR BAHÇELĐEVLER HELALPARA CAMĐ
Bahçelievler Mahallesi 510 Sokak No:86 adresinde bulunan camide yer alan
“Cami Açılış Beratı”na göre, 1977 yılında dernek tarafından yaptırılan ve mülkiyeti de
derneğe ait olan fevkani planlı cami 350 kişi kapasitelidir.
Kare planlı kubbe örtülü harimi, harimin kuzeyinde yer alan, daha sonra
eklenmiş birimleri ve minaresi ile yapı, geleneksel yaklaşım grubu içerisinde
incelenmektedir (Fotoğraf.110).
Kubbe örtülü harimde kubbe içi, kemerler, kasnak seviyesi pencere kenarları
boya ile yapılmış süslemelerle doldurulmuştur (Fotoğraf.113).
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Harimin kuzeyinde dört serbest ayakla taşınan kadınlar mahfili harimin kuzey
cephesinin tamamını, doğu ve batı cephesinin ise bir kısmını kaplamaktadır. Beş
birimden oluşan kadınlar mahfilinde kuzeyde yer alan üç birim kubbe örtülüdür. Bu
bölümde de kubbe yüzeyinde, kolonlarda ve duvarda boya ile yapılmış süslemeler
kullanılmıştır (Fotoğraf.112).
Harimin kuzeyinde iki kat ve teras katı şeklinde düzenlenen sonradan eklenen
birimler çok destekli düz tavanlı bölümlerden meydana gelmektedir. Altı adet serbest
destek ile eş büyüklükte olmayan oniki birimli ek bölümde üst kata ulaşım birimin
kuzeyinde yer alan ahşap merdivenle sağlanmaktadır. Caminin kadınlar mahfili
kubbelerine ve harim örtüsüne ulaşılan teras katı yaz aylarında kullanılmakta olup demir
korkulukla çevrilmiştir.
Harimde doğu ve batı cephede alt seviyede dörder adet yuvarlak kemerli pencere
kullanılmıştır. Güney cephede mihrabın iki yanında, kuzeyde de giriş kapısının iki
yanında birer adet yuvarlak kemerli pencere kullanılmıştır. Pencereler alüminyum
doğramalı olup, kuzeydekiler alçı şebekelidir. Harim iç duvarı yüzeyinde kullanılan
seramik kaplama üst sıra pencere altına kadar devam etmekte, üst sıra pencerelerdeki
gibi kasnak seviyesinde de kemer içlerinde kullanılan üçlü pencerelerde renkli camlı
alçı dışlık kullanılmıştır.
Mihrap dışa taşıntı yapmamakta olup bitkisel, geometrik ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır. Minber ise ahşap malzemelidir ve güneybatı köşeye bitişik
durumdadır. Minberde yan aynalıklar ve korkuluk sade olup dolap aynalığında kapının
kemerinde ve kürsüsünde, kapı tacında kıvrım dal motifli kabartma kullanılmıştır
(Fotoğraf.111). Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap malzemeden yapılmış olup korkuluk
ve kaide bölümü, süslemesiz dikdörtgen tablalardan oluşmaktadır.
Harimin batı duvarının kuzeyinde camiye bitişik olan minarenin kaidesi camiye
bitişik imam evi olarak kullanılan yapılar nedeniyle görülmemektedir. Silindirik
gövdeli, tek şerefeli minarede gövde taş kaplamalıdır.

111

IV-A-20-KARABAĞLAR BOZYAKA KĐLĐMCĐTEPE CAMĐ
Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi’nde bulunan camide yer alan “Cami
Açılış Beratı”na göre, Turgutlulu Mehmet Usta tarafından tasarlanan, 1000 kişi
kapasiteli caminin inşası 1980 yılında başlamış, 1989’da ibadete açılmıştır. 3 adet
lojmanı, imam odası, Kur’an Kursu, abdest alma yeri bulunan cami fevkani planlıdır.
Alt kat Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf.114-115).
Kubbe örtülü harim mekanı kuzey, doğu ve batıda toplam sekiz birim ile
genişletilmiştir. Birimler altta düz tavanlı iken, üstte kubbe ile örtülmüştür. Kubbeli
olan bölüm kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf.116). Harimde kubbe içi,
geçişler, pencere çevreleri, kemer üzeri ve düz tavanlar boya ile yapılmış süslemelidir.
Harimin batısında düz tavanlı iki birim halindeki bölüm son cemaat yeri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Son cemaat yerine ulaşım, caminin batısında yer alan avlu
bölümünden sağlanmakta olup, harime giriş de batı cephe üzerindendir.
Mihrap nişi ve çerçevesi güney duvarında üst sıra pencereler hizasına kadar
seramik kaplamalı üç kemerli form içerisindedir. Bitkisel ve yazı süslemesi içeren sivri
kemerli dilimli kavsaralı mihrap dışa taşıntı yapmamaktadır (Fotoğraf.117).
Ahşap malzemeden yapılmış minberin yan aynaları geometrik formlara
bölünmüş ve korkuluk ile süpürgelik bölümleri ile birlikte oyma teknikli bitkisel
süslemeler kullanılmıştır (Fotoğraf.118).
Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap malzemeden yapılmıştır. Vaaz kürsüsünde
köşk korkuluğu kısmında oluşturulmuş panolar içerisinde yer alan dairesel form
içerisindeki

çok

çelenkli

çiçek

motifi

haricinde

süsleme

kullanılmamıştır

(Fotoğraf.119).
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Harimin kuzeydoğu ve kuzeybatısında yer alan minareler kare kaidelidir. Kare
kaideli, silindirik gövdelidir. Kaide ile gövde arasında üçgen dilimli bölümlerin yer
aldığı minareler çift şerefelidir (Fotoğraf.114).
IV-A-21-KARABAĞLAR BOZYAKA YAVUZ SELĐM CAMĐ
Bozyaka Mahallesi 3104 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı yapıda alt kat kadınlar
bölümü olarak kullanılmakta olup girişi de doğu cephe üzerinden sağlanmaktadır.
Harime giriş ise caminin batı ve doğu cephesinde yer alan merdivenlerle
sağlanmaktadır. Kare planlı harim, harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ve
harimin batı cephesinde yer alan minaresiyle yapı geleneksel yaklaşım örnekleri
arasındadır (Fotoğraf.120). Harimin kuzeyinde üç kubbeli kadınlar mahfili yer
almaktadır. Kadınlar mahfilinin kuzeyinde de batıdan ve doğudan merdivenlerle
ulaşılan girişlerin ve de parsel durumunun daralttığı son cemaat yeri yer almaktadır. Son
cemaat yeri iki birimli olup düz tavanlıdır.
Tek kubbeli harim mekanında üst sıra ve kemer içi pencereleri yuvarlak kemerli
olup dairesel formlu petek görünümlü alçı içliklidir.
Mihrap nişi ve çerçevesi tümüyle bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı
olup dışa taşıntı yapmamaktadır. Minber ahşap kuruluşlu olup korkuluk ve aynalıkları
yivlerle hareketlendirilmiştir (Fotoğraf.122).
Caminin batısında yer alan sekizgen kaideli, silindirik gövdeli minare çift
şerefelidir (Fotoğraf.121).
IV-A-22-KARABAĞLAR BOZYAKA ZĐNCĐRLĐKUYU CAMĐ
Bozyaka Mahallesi Coşkun Kale Sokak No:32 adresinde bulunan, fevkani planlı
camide alt kat bugün Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Merkezi kubbeli harim ve
harimin kuzeyinde yer alan beş birimli son cemaat yerinden oluşan camide, kadınlar
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mahfili harimin kuzey, doğu ve batısında yer almaktadır.
Merkezi kubbe kuzey, doğu ve batıda yarım kubbelerle genişletilmiştir. Yarım
kubbelerin iki yanında da daha küçük boyutlu kubbeler kullanılmıştır (Fotoğraf.123).
Harimde kemer araları, kubbe yüzeyi ve pencere kenarlarında boya ile yapılmış
süslemeler yer almıştır. Harimi üç yönde kaplayan kadınlar mahfile çıkış, harimim
kuzeyinde doğu ve batı bulunan merdivenle sağlanmaktadır.
Harimin kuzeyinde bulunan son cemaat yeri beş birimlidir ve her birim kubbe ile
örtülüdür. Bölüm üç yönde camekanla kapatılmıştır. Son cemaat yerinin batısına
bitiştirilmiş ek birimler sonradan yapılmıştır.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Mihrap
dışa taşıntı yapmamaktadır. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış
olup oyma teknikli bitkisel süslemelidir (Fotoğraf.125).
Caminin doğu ve batı cephesinde, harimin kuzeyinde beden duvarına bitişik
şekilde bulunan iki minaresi de kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir
(Fotoğraf.124).
IV-A-23-KARABAĞLAR ESKĐĐZMĐR MEHDĐYYE CAMĐ
Özgür Mahallesi 3947 Sokak’ta bulunan, 1994 ile 1997 yılları arasında yapılmış
cami iki katlı Kur’an Kursu bölümünün üzerinde yer almaktadır. Cami bu hali ile
“apartman tipi cami”ler grubu içerisindedir. Harim merkezde kubbe, dört köşede daha
küçük boyutlu kubbeli birimler ve düz tavanlı birimlerden oluşmaktadır (Fotoğraf.126).
Kadınlar mahfili harimin kuzey, doğu ve batı cephelerinde yer almaktadır
(Fotoğraf.129). Kadınlar mahfili altı birimden oluşmakta olup üç birim kubbe örtülü, üç
birim ise düz tavanlıdır.
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Son cemaat yeri ise harimin kuzeyinde yer almaktadır ve düz tavanlıdır. Geçiş
bölümü olarak kullanılan bölüme giriş yapının batı cephesinden, üst yol seviyesinden
sağlanmaktadır. Yapının batı cephesi üzerinde balkon bölümü şeklinde düzenlenmiş
bölümler yer almaktadır (Fotoğraf.127).
Mihrap bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı camide, minber ve vaaz
kürsüsü ise malzemeden yapılmıştır ve süslemesizdir (Fotoğraf.128).
Caminin güney cephesinde yer alan minare yüksek sekizgen kaideli, silindirik
gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-24-KARABAĞLAR ESKĐĐZMĐR ORTASARAY CAMĐ
Gazi Mahallesi 3887/2 Sokak’ta bulunan camide yer alan “Cami Açılış
Beratı”na göre, Mimar Kazım Şimşek’in tasarladığı, dernek tarafından 1972’de
yaptırılan cami 150 kişi kapasitelidir. Avlusu alt yol seviyesinde bulunan camide
şadırvan ve tuvalet birimleri de bu bölümdedir. Cami “apartman tipi cami”ler grubu
içerisindedir.
Tromp geçişli tek kubbeli harimi ve harimin kuzeyinde yer alan üç birimi
bulunan camiye giriş batı ve kuzey cephesinde yer alan girişlerden sağlanmaktadır
(Fotoğraf.130-131). Harimin kuzeyinde yer alan üç birimin üst katı kadınlar mahfili
olarak kullanılmakta olup kubbe örtülüdür (Fotoğraf.132).
Harimin batısında düz tavanlı son cemaat yeri bulunmaktadır. Asıl giriş olan üst
yol seviyesinden sağlanan giriş bu bölümde yer almaktadır.
Mihrap nişi ve çevresi, bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır
(Fotoğraf.133). Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmıştır ve
süslemesizdir (Fotoğraf.134-135).
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Minare caminin alt yol seviyesinden doğmaktadır. Yapıdan bağımsız durumdaki
minare yüksek kare kaideli, silindirik gövdeli ve iki şerefelidir. Minare alt yol
seviyesinde yer almasından dolayı ayrıca oldukça yüksektir.
IV-A-25-KARABAĞLAR ESKĐĐZMĐR ÖZEN CAMĐ
Gazi Mahallesi 3896 Sokak’ta bulunan camide yer alan “Cami Açılış Beratı”na
göre, 1982 tarihinde dernek tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli cami kubbe örtülü
harimi ve harimin kuzeyinde yer alan kubbeli kadınlar mahfili ve düz tavanlı son
cemaat yerinden oluşur (Fotoğraf.137-138).
Parsel durumuna göre caminin doğu cephesi alt yol seviyesinde kalmaktadır ve
burada cami görevlisine ait lojman ve Kur’an Kursu olarak kullanılan iki kat daha yer
almaktadır. Camibu hali ile “apartman tipi cami”ler grubu içerisindedir.
Harimin kuzeyinde yer alan bölümün galeri katı kubbeli üç birimden ibaret olup
kadınlar mahfili şeklinde kullanılmaktadır (Fotoğraf.139-140).
Kadınlar mahfilinin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ise düz tavanlıdır. Son
cemaat yerine ulaşım kuzey cephenin merkezinde yer alan açıklıktan sağlanır.
Harim iç duvarları, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü bitkisel, geometrik ve yazı
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.141-142-143).
Minare harimin güney duvarının batı kesiminde yer almaktadır. Çokgen kaideli,
silindirik gövdeli ve tek şerefeli minarenin gövdesi, cami dış duvarlarındaki gibi btb
(cam mozaik) kaplamalıdır (Fotoğraf.137).
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IV-A-26-KARABAĞLAR ESMA-ÜL HÜSNA CAMĐ
Kibar Mahallesi 3763 Sokak’ta bulunan, 1995 tarihinde inşa edilmiş cami,
pandantif geçişli kubbeli harimi ve harimin kuzey, batı ve doğusunda kubbe örtülü onbir
birimden oluşur.
Harimi üç yönde çevreleyen onbir birimli kubbe örtülü bölüm kadınlar mahfili
olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf.144-148). Harim kubbesi ve kadınlar mahfili
kubbeleri ile duvar yüzeylerinde boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır
(Fotoğraf.147).
Harimin kuzeyinde beş birimli son cemaat yeri yer almaktadır. Son cemaat yeri
birimleri de kubbe örtülüdür (Fotoğraf.146).
Alt katın Kur’an Kursu olarak kullanıldığı fevkani planlı camide, güney cephe
alt yol seviyesinde kalmaktadır ve bu cephe ikinci bir alt katı barındırmaktadır. Cami
“apartman tipi cami”ler grubu içerisindedir. Cami avlu içerisinde bulunmakta olup,
avlunun kuzeyinde kubbe örtülü şadırvanı yer almaktadır. Şadırvan, cami duvarları gibi
btb (cam mozaik) kaplamalıdır (Fotoğraf.145).
Mihrabın bulunduğu cephe mermer kaplamalıdır ve bu bölümde camiye adını
veren “Esma-ül Hüsna” yazılıdır (Fotoğraf.149). Minber ve vaaz kürsüsü de mermer
malzemeden yapılmış olup süslemesizdir (Fotoğraf.150-151).
Caminin kuzey cephesinin batı kesiminde, yapıdan bağımsız durumda bulunan
minare yüksek kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-27-KARABAĞLAR KAVAKLIPINAR CAMĐ
Kazım Karabekir Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi No:119 adresinde bulunan,
1965 tarihinde inşa edilmiş cami, pandantif geçişli kubbe örtülü harim, harimin
kuzeyinde yer alan bölümler ve batısında yer alan düz tavanlı teras katlı ek bölümlerden
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oluşmaktadır. Fevkani planlı camide alt kat dükkan birimleri olarak kullanılmaktadır
(Fotoğraf.152-153).
Kubbe örtülü harim mekanının kuzeyinde bulunan beş kubbeli bölüm kadınlar
mahfili olarak kullanılmaktadır. Kadınlar mahfilin alt katı da son cemaat yeri olarak
kullanılmakta olup düz tavanlıdır (Fotoğraf.154).
Harimin batısında yer alan düz tavanlı bölüm teras katı da bulunan ek bölümdür.
Harim ile arasında batı cephedeki açıklıklarla geçiş sağlanan bölümün doğusundan
caminin minarelerinden biri doğmaktadır (Fotoğraf.155).
Mihrap nişi ve çerçevesi ile birlikte güney cephede yer alan kemer içi bitkisel ve
yazı süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.156).
Minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Yan aynaları ve korkulukta oyma
teknikli, yaldız boyalı bitkisel süslemelidir (Fotoğraf.157). Vaaz kürsüsü de minber gibi
ahşap malzemeden yapılmıştır (Fotoğraf.158).
Harimin doğu ve batı cephesinde yer alan minarelerden batıdaki, harimin
batısındaki ek birimin içinde kalmış durumdadır ve girişi de ek birimden
sağlanmaktadır. Đki minare de, kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-28-KARABAĞLAR LĐMONTEPE MERKEZ CAMĐ
Salih Omurtak Mahallesi 9600 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı camide alt yol
seviyesindeki iki kat Kur’an kursu olarak kullanılmaktadır. Cami “apartman tipi
cami”ler grubu içerisindedir.
Harime giriş üst yol seviyesinden, batı cepheden sağlanmaktadır. Kubbe örtülü
harimin kuzey, batı ve doğusunda onaltı birimle genişletilmiştir. Harimin batısında ve
doğusunda üçer birim kullanılmışken, kuzeyinde iki sıra halinde beş birim
kullanılmıştır. Tüm birimler kubbe ile örtülmüştür (Fotoğraf.159-160).
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Harimin kuzey, doğu ve batısındaki birimler kadınlar mahfili olarak
kullanılmaktadır.
Yapıda mihrap, minber ve vaaz kürsüsü mermer kaplamalıdır (Fotoğraf.161).
Minare, yapının kuzey cephesinin batı kesiminde yapıdan bağımsız durumdadır.
Yüksek kaideli, silindirik gövdeli minare çift şerefelidir.
IV-A-29-KARABAĞLAR MEHMET AKĐF ERSOY CAMĐ
Bahriye Üçok Mahallesi 9677 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı camide alt kat
cami görevlisinin kullandığı bölümdür. Kare planlı harimde, mihrapönü bölümünde bir
adet ve harimin kuzeyinde daha küçük üç kubbeli bölümden oluşan caminin kuzeyinde
kadınlar mahfili bölümü yer almaktadır. Son cemaat yeri, girişinin batı cepheden
merdivenlerle sağlandığı bölüm olup düz tavanlıdır (Fotoğraf.162).
Mihrap ve mihrabın yer aldığı bölüm süslemesiz seramik kaplamalıdır
(Fotoğraf.163). Minberi ise mermer kaplamalıdır ve mihrap gibi süslemesizdir
(Fotoğraf.164).
Minare yapının batısında, yapıdan bağımsız durumdadır. Kare kaideli, silindirik
gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-30-KARABAĞLAR SALĐH NEVVAR ĐŞGÖREN CAMĐ
Salih Omurtak Mahallesi 9635 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı cami, tek
kubbeli harim mekanı ve harimin kuzeyinde yer alan üç kubbeli kadınlar mahfilinden
oluşmaktadır. Camide son cemaat yeri bulunmamaktadır (Fotoğraf.165-166).
Yapının batı cephesinin kuzeyinde yer alan minaresi yapıdan bağımsızdır.
Yüksek kaideli, silindirik gövdeli minare çift şerefelidir.
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IV-A-31-KARABAĞLAR SEVGĐ MAHALLESĐ SEVGĐ CAMĐ
Sevgi Mahallesi 4577/3 Sokak’ta bulunan, 1997 yılında yapımına başlanan cami
2000 yılında tamamlanmıştır. Fevkani planlı camide, alt kat mescit olarak
kullanılmaktadır. Basık, çok destekle taşınan bölümün güneyinde, seramik kaplamalı
yüzeysel mihrap ve basit ahşap kuruluşlu minber yer almaktadır (Fotoğraf.170-171).
Kubbe örtülü harim, doğu ve batıda düz tavanlı bölümlerle genişletilmiştir.
Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili olarak kullanılan üç birim ise kubbelidir
(Fotoğraf.167-169).
Camiye giriş, kuzeyde yer alan düz tavanlı doğu ve batısında yer alan yüksek
merdivenlerle ulaşılan geçiş mekanından sağlanmaktadır. Bu bölümden sonra düz
tavanlı son cemaat yerine ulaşılmaktadır (Fotoğraf.168).
Harim mekanında mihrap bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı, minber
ve vaaz kürsüsü ise süslemesiz olup ahşap malzemedendir.
Sekizgen kaideli, silindirik gövdeli minare yapının batı cephesinin kuzeyinde yer
almaktadır. Yapıdan bağımsız durumda olan minare çift şerefelidir.
IV-A-32-KARABAĞLAR YAĞHANELER MERKEZ SABĐT BEY CAMĐ
Eskiizmir Caddesi No:40 Yağhaneler adresinde bulunan, 1989 tarihinde inşa
edilmiş cami fevkani planlıdır. Alt katı mescit olarak kullanılan bölümde basit,
süslemesiz bir mihrap nişi ve mihrabın doğusunda ahşap kaplamalı vaaz kürsüsü
kullanılmıştır (Fotoğraf.174-175-176). Düz tavanlı mescit bölümü beton ayaklarla
taşınmaktadır (Fotoğraf.174). Mescit bölümünün doğusunda, ulaşımı mescit içerisinden
sağlanan, pvc panolarla kapatılmış kadınlar bölümü olarak kullanılan bölüm yer
almaktadır (Fotoğraf.177).
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Mescit bölümünün kuzeydoğusunda yer alan ahşap merdivenle ulaşılan cami
bölümü, sekizgen planlı ve tek kubbelidir. Kuzeyinde ise genişleyerek kuzeye doğru
açılan bölüm üç kubbeli kadınlar mahfilidir (Fotoğraf.178-179).
Camide mihrap nişi ve çerçevesi ile bulunduğu kenar bitkisel ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır. Bu bölümde ayrıca boya ile yapılmış bitkisel ve yazı süslemesi
kullanılmıştır (Fotoğraf.180).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup yaldız boyalı
kabartmalarla süslenmiştir (Fotoğraf.181-182).
Camide sekizgen gövde ile kuzeyinde yer alan ek bölüm arasında yer alan iki
minare sekizgen kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
IV-A-33-KARABAĞLAR YEŞĐLYURT GÜVEN CAMĐ
Vatan Mahallesi 9092 Sokak’ta bulunan, 1992 ile 1998 yılları arasında inşa
edilmiş caminin batısında, bir iç avlu bulunmaktadır. Avlunun güneybatı köşesinde
abdest alma bölümü ve doğusunda kitap satış yeri olarak kullanılan dükkan bölümü yer
almaktadır. Fevkani planlı camide iki kat halinde kullanılan alt katlar ve caminin
batısında yer alan altı katlı yapı camiye ait Kur’an Kursudur (Fotoğraf.183). Bu bina ile
cami arasında bağlantı harimden, kadınlar mahfili bölümlerinden de sağlanmaktadır.
Cami ve bitişiğindeki çok katlı bina ile “apartman tipi cami”ler grubu içerisindedir.
Caminin iç avlusuna girişi sağlayan kapı, caminin kuzeyinde taçkapı olarak
düzenlenmiştir. Kuzey duvarında çıkıntı yaparak oluşturulmuş kapı taş kaplamalı olup
üzerinde korkuluklu bir bölüm yer almıştır. Đki yanda spiral yivli sütunçelerle
sınırlandırılmış kapıda, yuvarlak kemerli kapı açıklığının üzerinde de başka bir yuvarlak
kemerli bölüm oluşturulmuş ve aradaki bölümde oval pencere formu kullanılmıştır.
Taçkapıda kemerlerdeki kabartma süslemeli bölümler, korkuluk konsolları ve kapıyı
sınırlayan sütunçeler haricinde süslemeli bölüm bulunmamaktadır (Fotoğraf.184).
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Kübik gövdeli kubbe örtülü harim, kubbe geçişleri seviyesine kadar dört sıra
pencere kullanılarak oldukça yüksek tutulmuştur. Tek kubbeli harim kuzey ve batı
yönde düz tavanlı bölümlerle genişletilmiştir. Bu bölümlerde kullanılan ayaklar, kemer
ve harim duvarları birinci kat seviyesine kadar bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır.
En alt seviyedeki pencereler dikdörtgen formlu ikinci, üçüncü ve dördüncü sıra
pencereleri yuvarlak kemerlidir, tüm pencereler pvc doğramalıdır. Dördüncü sıradaki
üçlü düzende yerleştirilmiş pencerelerde alçı içlik kullanılmıştır. Pandantiflerle geçişin
sağlandığı kubbe yüzeyinde boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır (Fotoğraf.186).
Harim içinde iki minarenin gövdesi yer almaktadır. Harimin kuzeyindeki düz
tavanla genişletilmiş bölümde minareye girişler mevcuttur. Harimden başlayan kare
formlu minare gövdesi kadınlar mahfilinde de devam etmektedir(Fotoğraf.186).
Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili iki kat şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca kadınlar mahfili üstte teras kat olarak da görülmektedir (Fotoğraf.185). Demir
korkuluklu teras bölümü yaz aylarında toplantı amaçlı kullanılmaktadır. Harimin
kuzeyinde yer alan düz tavanlı bölümün doğusundaki pvc camekanlı birim de kadınlara
ait başka bir bölümdür.
Mihrap nişi ve çerçevesi harin duvarlarındaki kaplamaya benzer tarzda seramik
kaplamalıdır. Mihrap nişinde bitkisel süsleme yer almışken, çerçevede daha çok yazı
süslemesi yer almıştır (Fotoğraf.187).
Minber ahşap malzemedendir. Yan aynaların kullanılmadığı minberde korkuluk,
köşk ve dolap aynalığı yer almaktadır. Dolap aynalığında merkezde bulunan kare formu
çevreleyen dikdörtgen parçalardan oluşan geometrik süsleme kullanılmıştır. Korkuluk
kısmı ise sekizgenlerin iç içe yerleştirilmesiyle oluşan geometrik süslemesi ile
karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf.188).
Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap malzemedendir. Harim güney duvarına
yaslanmış durumdaki vaaz kürsüsünün korkuluk kısmı ve kaide kısmı süslemelidir.
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Çift minareli camide minareler harim içinden doğmaktadır. Minarelere girişler
harim içinden ve kadınlar mahfilinden sağlanmaktadır. Çift şerefeli minareler konik
külahlıdır.
IV-A-34-KARABAĞKAR YEŞĐLYURT ULU CAMĐ
Vatan Mahallesi 9068 Sokak’ta bulunan, 1968 tarihinde inşa edilmiş cami kübik
gövdeli kubbe örtülü harimi, harimin kuzeyinde düz tavalı üç sahınlı birimleri ve bu
birimlerin doğusunda yer alan iki katlı doğu-batı yönlü üç sahından oluşan
birimlerinden oluşmaktadır (Fotoğraf.189-190-193).
Güney cepheden girişi sağlanan avlunun batısında kubbeli harim mekanı,
kuzeyinde iki katlı ek bölüm, doğusunda da abdest alma bölümü ve tuvalet mekanları
bulunmaktadır. Fevkani planlı camide alt kat dükkan olarak kullanılmaktadır. Harimin
doğusunda yer alan avlu ile bağlantısı bulunmayan dükkan birimleri, alt yol
seviyesindedir (Fotoğraf.191).
Camide kadınlar mahfili kubbeli harim mekanının kuzeyinde ve kuzeydeki düz
tavanlı ek birimin üst katı şeklindedir. Kadınlar mahfiline harim içinden iki çıkış yer
almaktadır. Basit demir korkulukla harime açılan kadınlar mahfilinde kuzeydeki bölüm
demir camekanla ayrılmıştır.
Ahşap malzemeden yapılmış mihrap nişi beş kenarlıdır. Đki yanda sütunçelerle
sınırlanmış niş mukarnaslı kavsaralıdır. Kavsara üzerinde iki adet çarkıfelek motifli
kabara ve kabaraların üzerinde de dini içerikli yazı panosu kullanılmıştır (Fotoğraf.194).
Minber de ahşap kuruluşludur. Korkuluk bölümü dikey panolara ayrılmış, her
bir panoda oyma teknikli karanfil ve nar motifleri kullanılmıştır. Yan aynalarda
merkezde dairesel formlu bölümün içinde geometrik formlu süsleme ve köşelerde de
palmet, rumi ve kıvrım dallardan oluşan bitkisel süsleme kullanılmıştır. Minber
külahına geçişte mihrap çerçevesi üzerindekine benzer şekilde palmet süslemeli bordür
yer almıştır (Fotoğraf.195).
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Caminin tek minaresi, harimin batı cephesinde güneye yakın kısımda harim
duvarına bitişik şekilde inşa edilmiştir. Kare formlu yüksek bir kaide üzerinde yükselen
minarenin silindirik gövdesi boyuna yivlidir. Çift şerefeli minarede şerefe altı bölümü
de yivlidir. Konik külahı cam malzeme kaplamalı minare ayrıca baz istasyonu olarak
kullanılmaktadır (Fotoğraf.192).
IV-A-35-KARABAĞLAR YEŞĐLYURT YADĐGAR CAMĐ
Vatan Mahallesi 9313 Sokak’ta bulunan, 14 Ocak 1996 tarihinde ibadete açılan
cami fevkani planlıdır. Caminin kuzeybatısında alt katı WC olarak kullanılan şadırvanı
yer almaktadır. Caminin alt katı Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Caminin batı
cephesinden girişi sağlanan Kur’an Kursu doğu cephede yol kotunun altında
kalmaktadır.
Cami kubbe örtülü birim, bu birimin doğu ve batısında yer alan üçer birim,
kuzeyinde ise beş birimden oluşmaktadır. Harim kubbesi dilimli tromp geçişlidir.
Kuzey, doğu ve batıda yer alan toplam onbir birim altta düz tavanlı, üstte ise kubbelidir.
Harimin kuzey, batı ve doğusunda kubbeli bölümlerden kuzeydoğu ve kuzeybatı
köşedekiler düz tavanlıdır. Kadınlar mahfilinin kuzeyinde, harim içinden başlayan ve
kadınlar mahfilinde devam eden minare gövdesine ayrıca bir giriş mevcuttur.
Harimde yuvarlak kemerlerin taşındığı beton payeler ve harim duvarları
zeminden pencere altı seviyesine kadar ahşap kaplamalıdır.
Harimin kuzeyinde yer alan üç birimli bir son cemaat yeri düz tavanlıdır. Son
cemaat yerinin doğusunda ahşap paravanla kapatılmış birim imam odası olarak
kullanılmaktadır ve batıdaki bölümde yer alan merdivenle de kadınlar mahfiline
çıkılmaktadır (Fotoğraf.196-197).
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Mihrap bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır. Beşgen nişin üzerinde kademeli
olarak daralan altı yatay bölümden oluşan kavsara bölümü bulunmaktadır. Mihrap nişi
üzerinde iki adet yanında da birer adet yazı panosu kullanılmıştır (Fotoğraf.199).
Minber ahşaptandır. 10.06.2006’da basit sunta malzemeden yapılmış süslemesiz
minber değiştirilmiştir. Yeni yapılan minberin yan aynaları tablalara ayrılmıştır ve
korkuluk ile birlikte süslemesizdir (Fotoğraf.199).
Harim güney duvarına yaslanmış durumdaki ahşap malzemeden yapılmış vaaz
kürsüsünün korkuluk kısmında basit bir süsleme formu oluşturulmaya çalışılmıştır.
Duvara yaslanan bölümünde duvar yüzeyinde dairesel formlu bitişli bir çerçeve kısmı
oluşturulmuştur. Dairesel form verilen bitişte oyma teknikli kıvrım dallar ve merkezinde
“Allah” yazısı kullanılmıştır.
Minare harim içinden doğmakta, kadınlar mahfili içinde de devam etmektedir.
Çift şerefeli minarede şerefe altı bölümü yatay iki şeritle üç bölüme ayrılmıştır. Konik
külah saç kaplamadır (Fotoğraf.198).
IV-A-36-KARŞIYAKA BAHÇELĐEVLER GÜLBAHÇE CAMĐ
Bahçelievler Mahallesi 1851 Sokak No:18 adresinde bulunan, 1988 tarihinde
inşa edilmiş cami fevkani planlıdır. Yapının alt katı ının bir bölümü mescit olarak
kullanılmaktadır. Bu bölüm çok desteklidir ve güney cephede seramik kaplamalı bir
mihrabı bulunmaktadır. Batıda ise dükkan ve tuvalet bölümü yer almaktadır. Dükkan
bölümü yalnızca caminin batısında yola bakan cephesindedir.
Sekizgen formlu harim kubbe örtülüdür. Harimde kubbeli bölüm kuzey, batı ve
doğuda düz tavanlı bölümlerle genişletilmiştir (Fotoğraf.200-201). Harim içinde güney
cephede mihrabın iki yanında kullanılan yuvarlak kemerli pvc doğramalı pencerelerin
alt seviyesine kadar karo fayans kaplama kullanılmıştır. Kaplamada bitkisel motifler
bulunmaktadır. Harim diğer duvarları ve kolonlar pencere altı seviyesine kadar ahşap
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kaplamalıdır. Harim kubbesi yüzeyi düz tavanlı bölümler ve kiriş yüzeylerinde boya ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.
Kadınlar mahfili harimin kuzey, batı ve doğusunda yer almaktadır. Sivri kemerli
dokuz bölümden oluşan mahfilde, birimler kubbe örtülüdür. Kubbe yüzeylerinde ve
kemerlerde boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır. Kadınlar mahfiline çıkış harim
içerisinde bir ahşap merdivenle sağlanmaktadır (Fotoğraf.203).
Sekizgen formlu harim mekanının mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel süsleme ve
yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Mihrap mescit bölümünün mihrabına göre daha
büyük boyuttadır (Fotoğraf.204).
Minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Minber yan aynaları ve korkuluğunda
oyma teknikli bitkisel süslemeler kullanılmıştır (Fotoğraf.205).
Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap kuruluşludur. Zemine oturan gövdesi ve
korkuluğu sekizgen formludur ve yüzeyler süslemesizdir.
Caminin kuzey cephesinin doğusunda camiye bitişik bulunan sekizgen kaideli,
silindirik gövdeli minare tek şerefelidir (Fotoğraf.202).
IV-A-37-KARŞIYAKA BAŞÇILAR CAMĐ325
Dedebaşı Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde bulunan, fevkani planlı cami,
kubbe örtülü harimi, harimin doğu, batı ve kuzeyinde yer alan bölümleri ve minaresi ile
geleneksel yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır (Fotoğraf.206). Alt katın Kur’an
kursu olarak kullanıldığı yapıda alt sıra, üst sıra ve kasnak seviyesinde yuvarlak kemerli
pencerelerden alt sıra pencereleri pvc malzemeli, üst sıra ve kasnak pencereleri petek
desenli alçı içliklidir.
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Kuzey, doğu ve batıda yer alan düz tavanlı birimlerle genişletilen harimde
kadınlar mahfili üç yönde yer almaktadır. Kadınlar mahfiline ulaşım harim kuzey
cephede, doğu ve batı köşede yer alan merdivenle sağlanmaktadır.
Harim bölümünün kuzeyinde yer alan son cemaat yeri, kadınlar mahfiline benzer
şekilde düz tavanlıdır.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı olup dışa
çıkıntı yapmaktadır. Minber ahşap kuruluşlu olup süslemesizdi (Fotoğraf.207).
Caminin batısında yer alan kare kaideli, silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.
III-A-38-KARŞIYAKA CUMHURĐYET PAZARYERĐ CAMĐ326
Cumhuriyet Mahallesi 6719 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı camide, alt kat
Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Kübik gövdeli harim, kubbe örtülüdür. Harim içi
duvar yüksekliği boyunca seramik kaplamalıdır. Harim batı cephede düz tavanlı ek
birim ile genişletilmiştir. Bu birim ile harim arasındaki geçiş kemerli açıklıklarla
sağlanmıştır. Bu birim kadınlar bölümü olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf.208).
Yuvarlak kavsaralı mihrap nişi ve çerçevesi harim duvarlarına benzer şekilde
yazı ve bitkisel motifler içeren seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü de aynı
tarzdadır (Fotoğraf.209).
Minare caminin kuzey cephesinde yer almaktadır. Harim ile harime bitişik ek
birim arasında camiye bitişik minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
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IV-A-39-KARŞIYAKA DEDEBAŞI CAMĐ327
Nergiz Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde bulunan, fevkani planlı yapıda alt
kat Kur’an kursu ve kütüphane olarak kullanılmaktadır. Camide, kubbe örtülü harimi
mekanı kuzey, doğu ve batı yönde onbir birim ile genişletilmiştir. Harimin kuzeyinde
beş birim, doğu ve batısında üçer birimden oluşan bu bölüm kadınlar mahfili olarak
kullanılmaktadır (Fotoğraf.210).
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemesi içeren seramik kaplamalıdır.
Minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Yan aynası geometrik formlu kabartma desen
içermekte olup, merdiven korkuluğu ve dolap korkuluğu ajur teknikli geometrik
süslemelidir (Fotoğraf.211).
Caminin doğu ve batı cephesi üzerinde kuzeye yakın kesimde bulunan iki
minare, çokgen kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-40-KARŞIYAKA DEMĐRKÖPRÜ CAMĐ328
Demirköprü Mahallesi 6186 Sokak’ta bulunan, kare formlu camide sekizgen
kasnaklı kubbe örtülü harim ve dört köşede birer küçük kubbe ile örtülü bölüm yer
almaktadır (Fotoğraf.212). Tüm harim duvarları üst seviye pencerelerinin alt sövelerine
kadar bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır.
Dışarı çıkıntı yapmayan mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır. Minber harimin güneybatı cephesine, vaaz kürsüsü de güneydoğu
köşesine yaslanmış durumdadır. Minber ve vaaz kürsüsü de mihrap gibi bitkisel
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.213).
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Minare caminin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kare kaideli silindirik
gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-41-KARŞIYAKA DĐZDAR CAMĐ329
Örnekköy Mahallesi 7554 Sokak’ta bulunan, kare formlu kubbe örtülü harim üç
yönde serbest sütunlarla taşınan düz tavanlı bölümlerle genişletilmiştir. Harim kubbesi
iki kademeli üzerine oturmakta olup alttaki sekizgen kasnak oldukça yüksek tutulmuştur
(Fotoğraf.214). Harimi üç yönde çevreleyen düz tavanlı galeri katı kadınlar mahfili
olarak kullanılmakta olup demir korkulukla harime açılmaktadır.
Harimde güney cephede alt sıra ve üst sıra pencereleri yuvarlak kemerli olup alt
sıradakiler pvc malzemeli üst sıradakiler ise dairesel petekli alçı içliklidir. Kasnak
pencereleri de üst sıra pencereleri gibi alçı içliklidir. Kuzey, doğu ve batı cephede
harimi genişleten bölümlerde alt sıra pencereleri gibi üst sıra pencereleri de pvc
malzemeden yapılmıştır.
Mihrap nişi ve çerçevesi yazı ve bitkisel süslemeli seramik kaplamalı olup dışarı
çıkıntı yapmamaktadır. Minber ve vaaz kürsüsü de mihrap gibi seramik kaplamalıdır
(Fotoğraf.215).
Yapının batısında yer alan minare sekizgen kaideli, silindirik gövdeli ve çift
şerefelidir.
IV-A-42-KARŞIYAKA ESER CAMĐ330
Postacılar Mahallesi 7490 Sokak’ta bulunan, fevkani planlı camide Kur’an kursu
ve kadınlar bölümü olarak kullanılan zemin kat üzerinde yer alan cami merkezi
kubbelidir. Merkezi kubbe kuzeyde yarım kubbe ile genişletilmiş, yarım kubbenin iki
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yanında da birer küçük kubbeli birim yer almıştır (Fotoğraf.216). Harim, doğu ve batıda
da düz tavanlı birimlerle genişletilmiştir. Kadınlar mahfili harimin kuzey, batı ve
doğusunda yer almaktadır.
Caminin kuzeyinde alt katı abdest alma yeri olarak kullanılan bölümün üst
katında imam evi yer almaktadır.
Yuvarlak kemerli kavsaralı mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemesi
içeren seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmıştır.
Vaaz kürsüsü süslemesizken, minberin korkuluk kısmı ajur süslemelidir (Fotoğraf.217).
Caminin kuzey cephesinin doğusunda yer alan minare kare kaideli, silindirik
gövdeli, tek şerefelidir. Şerefede, şerefe altı mukarnaslıdır ve korkuluk sekizgenlerden
oluşan geometrik süslemelidir.
IV-A-43-KARŞIYAKA H. ALĐ GÜLTEKĐN CAMĐ331
Zübeyde Hanım Mahallesi 7563/10 Sokak’ta bulunan, fevkani kuruluşlu caminin
alt katı Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Merkezi kubbeli harim, dört yönünde
yarım kubbelerle genişletilmiştir. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili
merkezde yer alan yarım kubbenin iki yanında ikişer kubbeli bölüm olarak karşımıza
çıkmaktadır. Caminin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ise düz tavanlı üç birimden
oluşmaktadır (Fotoğraf.218-219).
Dışa taşıntı yapmayan mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış olup
süslemesizdir (Fotoğraf.220).
Minare caminin batı cephesinin kuzeyinde yapıdan bağımsız durumdadır.
Sekizgen yüksek kaideli, silindirik gövdeli minare iki şerefelidir
331
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IV-A-44-KARŞIYAKA HÜRRĐYET CAMĐ332
Cumhuriyet Mahallesi 6700 Sokak’ta bulunan, kare planlı düz tavanlı cami
kuzeyinde yer alan iki katlı ek birim ve batısında yer alan tek şerefeli minaresi ile
geleneksel yaklaşım örnekleri arasındadır. Caminin kuzeyinde yer alan alt katı abdest
alma yeri ve tuvalet olarak kullanılan bölümün üst katı kadınlar bölümü olarak
kullanılmaktadır.
Kare planlı düz tavanlı harim, kiremit çatılıdır (Fotoğraf.221). Doğu ve batı
cephede yer alan yuvarlak kemerli pencereler ve güney cephede mihrabın iki yanında
bulunan pencereler oldukça büyük boyutta olup pvc malzemedendir. Üst sıra
pencereleri de yuvarlak kemerlidir ve dairesel petekli alçı içliklidir.
Mihrap nişi ve çerçevesi süslemesiz olup mermer kaplamalıdır. Minber ve vaaz
kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış süslemesiz elemanlardır (Fotoğraf.222).
Caminin batısında yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek
şerefelidir.
IV-A-45-KARŞIYAKA OSMANPAŞA CAMĐ333
Bahriye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak’ta bulunan, kare planlı düz ahşap
tavanlı harimi ve doğusunda yer alan tek şerefeli minaresi ile cami geleneksel yaklaşım
örnekleri arasındadır.
Kare planlı ahşap tavanlı cami dışta kiremit çatılıdır. Kalın duvarlardan oluşan
camide alt sıra pencereler ve üst sıra pencereler yuvarlak kemerlidir. Güney cephede ise
mihrabın iki yanında üst sırada dairesel formlu pencereler kullanılmıştır (Fotoğraf.223).
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Mihrap alçı malzemeden yapılmış olup iki yanda sütunçelerle sınırlandırılmış
yuvarlak kemerli niş içerisinde perde motifi kullanılmıştır. Mihrap üzerinde ise yazı
panosu yer almaktadır. Mihrabı üstte sınırlayan bitkisel süslemeli taç tavan
seviyesindedir.
Minber süslemesizdir ve ahşap malzemeden yapılmıştır.
IV-A-46-KARŞIYAKA ŞEMĐKLER ESKĐ CAMĐ334
Şemikler Mahallesi 6286 Sokak’ta bulunan, kare planlı, düz ahşap tavanlı cami
fevkani planlı olup alt kat Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Harim iç duvarları
belli seviyeye kadar ahşap kaplamalıdır (Fotoğraf.224). Harim duvarlarında pencere
üzerinde dairesel formlu ve mihrap üzerinde dikdörtgen formlu yazı panoları
kullanılmıştır.
Minber alçı malzemeden, yuvarlak kemerli kavsaralı nişten ibaret olup
süslemesizdir. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemedendir (Fotoğraf.225).
Caminin batısında yer alan minare, kare planlı, silindirik gövdeli ve tek
şerefelidir. Konik külahı ise cam kaplamalıdır.
IV-A-47-KARŞIYAKA ŞEMĐKLER MERKEZ CAMĐ335
Şemikler Mahallesi 6418 Sokak’ta bulunan, merkezi kubbeli camide merkezi
kubbe kuzey, doğu ve batıda yarım kubbelerle genişletilmiştir. Köşelerde de kubbe
örtülü üçer küçük birim ve kuzeyinde yer alan üç birimli son cemaat yeriyle cami
geleneksel yaklaşım örnekleri arasındadır (Fotoğraf.226).
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Yüksek tutulmuş harimde üç sıra pencere kullanılmıştır. Harimin kuzey, doğu ve
batında kadınlar mahfili yer almaktadır.
Harimin kuzeyinde yer alan üç birimli son cemaat yeri, camekanlıdır.
Cami içi güney cephe duvarı tümüyle seramik kaplamalı olup tüm pencereler
yuvarlak kemerlidir. Mihrap yuvarlak kemerli olup seramik kaplamalıdır. Yazı ve
bitkisel süslemeli seramik kaplamalı mihraba benzer şekilde, minber ve vaaz kürsüsü de
seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.227).
Minare yapının batı duvarının kuzey kesiminde yer almakta olup kare kaideli,
silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-48-KARŞIYAKA SERĐNKUYU CAMĐ336
Đmbatlı Mahallesi 6086 Sokak No:33 adresinde bulunan, dikine dikdörtgen
planlı düz ahşap tavanlı harimi ve batısında yer alan kadınlar bölümü olarak kullanılan
ek birimden oluşan camide (Fotoğraf.228), iç duvarlar, pencere altı seviyesine kadar
ahşap kaplamalıdır.
Mihrabın iki yanında yer alan pencereler basık kemerli, doğudaki pencereler
dörtgen formludur. Caminin batısında yer alan ek bölümü ile arasında yer alan kapı ve
pencere açıklıkları da basık kemerlidir. Batıda yer alan bölümde minareye çıkışı
sağlayan açıklık yer almaktadır.
Süslemesiz mihrap basık kemerli kavsaralıdır ve alçı malzemeden yapılmıştır.
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemedendir ve süslemesizdir (Fotoğraf.229).
Caminin kuzeyinde yer alan minare, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek
şerefelidir.
336

Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.

133

IV-A-49-KONAK ALSANCAK HOCAZEDE AHMET RAGIP ÜZÜMCÜ
CAMĐ
Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak adresinde bulunan, Mimar Fahri Nişli337
tarafından tasarlanan caminin inşası 1948 yılı Ekim ayında başlamış, 1950 yılı Aralık
ayında tamamlanmıştır. Alsancak Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Vakfı tarafından
yaptırılan cami ile ilgili bir gazete haberinde “Mimarı Nişli aynı Mimar Sinan gibi bir
davranışta bulunmuş, caminin projelerini, zamanın bozuk paralarını, bir de bir sayfa
kadar izahat notunu kubbenin altına gömmüş”338 denilmektedir.
Caminin dört yönünde bulunan avlunun batısında imam odası, kadınlar için
ayrılmış birim, tuvalet ve Kur’an Kursu mekanları yer alır. Avlunun kuzeyinde avlu
duvarına yaslanmış durumda bir çeşmesi bulunur.
Kübik gövdeli, tek kubbeli harimde kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.
Kubbe içi, kasnak pencereleri çevresi, pandantif içleri boya ile yapılmış süslemelerle
doldurulmuştur. Harim batı ve doğu cephede alt sırada üçer adet dikdörtgen formlu, üst
seviyede ise sivri kemerli, süslemeli alçı içlikli ve dairesel petekli alçı dışlıklı pencereler
kullanılmıştır. Caminin doğu ve batı cephesi simetriktir (Fotoğraf.231).
Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili üç birimlidir. Son cemaat yerinin
üst katı şeklindeki kadınlar mahfiline son cemaat yeri içinden ve son cemaat yeri
dışında doğu ve batıda yer alan girişlerden ulaşılır. Düz tavanlı kadınlar mahfilinde
tavan yüzeyinde ve tavan duvar bağlantısında boya ile yapılmış süslemeler
kullanılmıştır. Harime mermer korkulukla açılan kadınlar mahfili harimin kuzey
duvarına oturan profilli mermer konsollarla taşınmaktadır.
Harim iç duvarları alt sıra pencerelerinin orta seviyesine kadar ve pencere
çevreleri mavi renkli çini mozaik kaplamalıdır. Cami duvarları dışta taş kaplamalıdır ve
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duvar kalınlığı oldukça fazladır, bu nedenle pencere altları gömme raflarla
değerlendirilmiştir.
Harimin kuzeyinde yer alan üç birimli son cemaat yeri kadınlar mahfilinin alt
katı durumundadır. Kadınlar mahfili gibi düz tavanlı son cemaat yerinde tavan
yüzeyinde, duvar tavan bağlantısında boya ile yapılmış süslemeler yer almıştır. Son
cemaat yeri kuzey cephesi harim kuzey cephesiyle simetrik bir düzenlemeye sahiptir
(Fotoğraf.230). Merkezde yer alan girişin iki yanında dikdörtgen formlu birer pencere
kullanılmıştır, harim kuzey cephesinin aksine son cemaat yerine giriş açıklığı basık
kemerlidir.
Caminin mihrabı alçı malzemeden yapılmış olup dışarı taşıntı yapmamaktadır.
Beş kenarlı mihrap nişinin iki yanında sütunçeler yer almaktadır. Mukarnas kavsaralı
mihrapta

kavsaranın

iki

yanında

çarkıfelek

desenli

kabara

bulunmaktadır

(Fotoğraf.233).
Minber mermer malzemeden yapılmıştır. Merdiven korkuluğu, dolap korkuluğu
ve yan aynalarda ajur teknikli süslemeli minberde süpürgelik, kaide, kapı tacı ve yan
aynalarda ajur süsleme dışında kalan bölümlerde ve de ajur teknikli süsleme yüzeyinde
oyma teknikli bitkisel süslemeler yer almıştır (Fotoğraf.234).
Vaaz kürsüsü de minber gibi mermer malzemeden yapılmıştır. Profilli bir ayak
üzerine oturan kürsüde korkuluk yuvarlak kemerli birimlere ayrılmış, her bir birimde
düz ve ters yerleştirilmiş lale motifi kullanılmıştır.
Harimin batı cephesinin kuzeyinde yer alan minare kare kaideli, silindirik
gövdeli ve iki şerefelidir. Minarede şerefe altları mukarnaslıdır ve konik külah kurşun
kaplamalıdır (Fotoğraf.232).
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IV-A-50-KONAK BALLIKUYU MURADĐYE CAMĐ
H. Halilefendi Caddesi No:236 Ballıkuyu adresinde bulunan, kübik gövdeli düz
tavanlı cami güney ve doğu cephede yer alan parsellerle bitişik nizamda inşa edilmiştir
(Fotoğraf.235). Düz tavanlı kiremit çatılı harimin doğusunda cami görevlisinin
kullandığı bölüm yer almaktadır. Harimin doğusunda harim duvarına bitişik tek şerefeli
minareye giriş harim içinde doğu cephede yer alan açıklıkla sağlanmaktadır.
Kuzey cephede demir doğrama giriş açıklığı ve batısında üst sırada yuvarlak
kemerli, alt sırada dikdörtgen formlu ikişer penceresi yer almaktadır. Yapının batı
cephesinde dört adet yuvarlak kemerli pencere kullanılmış ancak güneye yakın
bölümdekiler daha büyük boyuttadır (Fotoğraf.236).
Harim güney cephede açıklık yer almamakta olup mihrap nişi ve çerçevesi ile
birlikte tüm duvar yüzeyi seramik kaplamalıdır. Bitkisel süslemeli seramik kaplamalı
mihrap yuvarlak kemerli kavsaralıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden
yapılmış olup süslemesizdir.
Minare yapının doğu cephesinde harim içerisinden başlamakta olup silindirik
gövdeli, yek şerefelidir.
IV-A-51-KONAK HATAY ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ CAMĐ
Dokuz Eylül Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Esenyalı Mahallesi 108/2 Sokak’ta
bulunan, Hacı Ahmet Tatari Refikası Hacı Fatma Tatari tarafından 20.09.1974’de
Dokuz Eylül Đlahiyat Fakültesi Kampüsü içerisinde yaptırılmış olan cami kübik gövdeli
düz tavanlı harimi, son cemaat yeri ve harimin batısında yer alan minaresinden oluşur.
Kuşbakışı ay ve yıldız formunda tasarlanmış avlu oldukça büyük olup batısında
şadırvanı yer alır. Şadırvanın altında bodrum katı şeklindeki bölüm abdest alma yeri ve
tuvalet olarak kullanılmaktadır.
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Yapıda düz tavanlı harim kare planlıdır ve dört serbest destekle taşınmaktadır.
Harimi kuzeyde genişleten bölümde de serbest dört destek yer almakta, üstü kadınlar
mahfili olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf.241). Harimde mihraba dik orta bölüm daha
geniş tutulmuştur.
Harimin kuzeyindeki genişletilmiş bölümün üst katı olarak kullanılan ve harime
yüksek ahşap korkulukla açılan kadınlar mahfili de düz tavanlı olup girişi cami
dışından, batı cephesinde yer alan merdivenlerle sağlanır.
Harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri de düz tavanlı üç birimden oluşur
(Fotoğraf.237). Kuzey, batı ve doğu cephede sivri kemerli açıklık altı adet sütunla
taşınmaktadır. Tavan merkezlerinde alçı ile yapılmış bitkisel süslemeler boya ile
renklendirilmiştir.
Camide harim mekanının doğu ve batı cepheleri simetrik olup altta üçer adet
dikdörtgen söveli, dışta demir lokmalı parmaklıklı, içte ahşap kanatlı pencereler; üst
seviyede ise yine üçer adet sivri kemerli, dairesel petekli alçı dışlıklı ve altıgen petekli
alçı içlikli pencereler kullanılmıştır (Fotoğraf.238). Güney cephede mihrap derin
dikdörtgen bir çıkıntı olarak cephenin merkezinde yer almakta ve iki yanında birer adet
üst sıra ve alt sıra penceresi yer almaktadır. Pencereler form ve tarz olarak doğu ve batı
cephelerdekilerle aynıdır. Kuzey cephede de merkezde yer alan dikdörtgen mermer
çerçeveli basık kemerli giriş kapısı ve iki yanında birer adet dikdörtgen çerçeveli alt sıra
penceresi yer almaktadır.
Kiremit çatılı harimde, ahşap çatı saçağı geometrik formlarla hareketlidir.
Saçağın dört köşesinde ise on altı kollu yıldızdan gelişen geometrik süslemeli kabartma
yer almaktadır.
Mihrap nişi ve çerçevesi alçı malzemeden yapılmış, niş dikine yivlerle
hareketlendirilmiştir. Kavsarası kademeli olarak daralan formda yapılmış mihrapta
çerçevede yazı panosu kullanılmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden
yapılmış olup süslemesizdir (Fotoğraf.240).
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Harimin batı cephesi üzerinde kuzeye yakın kesimde yer alan tek minare kare
kaideli silindirik gövdelidir. Minare yapıdan bağımsız durumda iken kadınlar mahfiline
çıkış bölümü ve altındaki minareye giriş koridoru ile bağlantı sağlanmıştır. Harimin
kuzeyinde yer alan genişletme bölümünden girişi sağlanan minare tek şerefelidir. Şerefe
altı mukarnaslı olan minarede şerefe korkuluğu sade olup konik külah kurşun
kaplamalıdır (Fotoğraf.239).
IV-A-52-KONAK KADĐFEKALE GAYRETĐYE CAMĐ
Akarcalı Mahallesi Ballıkuyu’da bulunan, 1953-1959 tarihleri arasında yapılmış
olan cami sekizgen planlı, tek kubbeli harimi ve harimin kuzeyinde yer alan alt yol
seviyesindeki dört katlı bölümden oluşmaktadır (Fotoğraf.244).
Harimin güneyinde ise üst yol seviyesinde beş kubbeli bir giriş bölümü
oluşturulmuştur. Giriş bölümü dar bir avlu şeklindedir ve batı duvarında abdest alma
bölümü yer almaktadır (Fotoğraf.242-243). Dar avlu bölümünün kuzeybatısından üst
kattaki imam evine ve dernek odasına ulaşılmaktadır.
Pandantif geçişli tek kubbeli harimde kubbe yüzeyi, pandantif araları ve pencere
kenarları boya ile yapılmış süslemelerle doldurulmuştur.
Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili pandantifler seviyesindedir. Beton
sütunlarla taşınan kadınlar mahfilinin taban yüzeyinde boya ile yapılmış süslemeler
kullanılmıştır (Fotoğraf.245).
Yuvarlak kavsaralı mihrap nişi ve dikdörtgen formlu çerçeve seramik
kaplamalıdır. Harimde tüm harim duvarları da pandantif geçişler hizasına kadar seramik
kaplamalıdır(Fotoğraf.246).
Mihrap gibi minber ve vaaz kürsüsü de seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.247).
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Minare caminin doğu cephesinin kuzeyinde yer almaktadır. Sekizgen kaideli,
silindirik gövdeli minare tek şerefelidir (Fotoğraf.243).
IV-A-53-KONAK KADĐFEKALE YEŞĐLDERE CAMĐ
Yeşildere Mahallesi 1083 Sokak’ta bulunan, 1954 tarihinde inşa edilmiş cami
tek kubbeli harimi ve harimin kuzeyinde yer alan ek bölümlerden oluşur. Ek bölümler
iki katlı düzenlemeye sahip olup en üstte terası bulunmaktadır (Fotoğraf.149).
Kuzey cephede avluda Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Neylersin, ölüm herkesin
başında, uyudun uyanmadın olacak, kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık
saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında…” mısraları musalla taşının arkasında
bir mermer panoya yazılı durumdadır.
Harim kubbesi tromp geçişlidir. Sekizgen yüksek kaidede iki sıra halinde
yuvarlak kemerli alçı içlikler kullanılmıştır. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar
mahfili kubbeli üç birimden oluşmaktadır (Fotoğraf.250).
Son cemaat yeri düz tavanlı dört bölümden oluşmaktadır. Son cemaat yerinin
batısında pvc camekanlı imam odası yer almaktadır.
Mihrap basık kemerlidir. Mihrap nişi ve çerçevesi traverten kaplamalıdır.
Minber de mihrap gibi traverten kaplamalıdır ancak külahı ahşaptır. Vaaz kürsüsü
mermer malzemedendir (Fotoğraf.251).
Minare caminin batı cephesinin kuzeyinde yer almaktadır. Kare kaideli,
silindirik gövdeli minare tek şerefelidir. Konik külah yeşil renkte olup saç kaplamalıdır.
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IV-A-54-KONAK EYÜP-EL ENSARĐ CAMĐ
Salih Omurtak Mahallesi 9663 Sokak’ta bulunan, 24.06.1990 tarihinde yapımına
başlanan ve 15.02.1996’da tamamlanan cami fevkani planlıdır. Alt katta iki katın
bulunduğu camiye giriş üst yol seviyesinden sağlanmaktadır (Fotoğraf.252). Cami
“apartman tipi cami”ler grubu içerisindedir.
Merkezi kubbeli harimde yer alan pandantif geçişli kubbe, dört yönde yarım
kubbelerle genişletilmiştir (Fotoğraf.253). Dört adet yarım kubbe ve on adet kubbe ile
örtülü harimde, kuzey, batı ve doğuda kadınlar mahfili yer almaktadır.
Harimde ve kadınlar mahfilinde kubbe içleri, merkezi kubbeye geçişi sağlayan
pandantiflerin yüzeyleri, kemerler ve pencere çevrelerinde boya ile yapılmış süslemeler
bulunmaktadır (Fotoğraf.255). Harim iç duvarları ve merkezde yer alan kubbeyi taşıyan
dört serbest ayak belli seviyeye kadar bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır.
Yuvarlak kemerli kavsaralı mihrap nişi, çerçevesi ve güney cephenin büyük
bölümü bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Mihrap dışa çıkıntı
yapmamaktadır. Minber de güney duvarına bitişik bitkisel ve yazı motifli seramik
kaplamalı bir öğedir. Vaaz kürsüsü basamakları, kaidesi ve korkuluğu da aynı cephede
yer almakta olup benzer şekilde seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.254).
Minare yapının doğu cephesinin güney köşesinde yer alır. Yapıdan bağımsız
olan minare kare kaideli, silindirik gövdelidir. Çift şerefeli minare konik külahla
örtülüdür.
IV-A-55-KONAK ÜÇYOL BAHÇELĐEVLER CAMĐ
Bahçelievler Mahallesi Đnönü Caddesi No:171 adresinde bulunan cami iki
bölümden oluşmaktadır. Eski Cami ve Yeni Cami olarak adlandırılan bu bölümlerden
eskisi 1956-59 yılı arasında, yenisi ise eski caminin batısına bitişik olarak 2005 yılında
inşa edilmiştir. Yeni cami inşa edildiği sırada asıl cami bölümü olan eski caminin büyük
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bir bölümü de yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Bugün asıl harim bölümü yeni camidir
(Fotoğraf.256).
Caminin kuzeydoğusunda beton ayaklı, diyagonal beton saçaklı şadırvanı
camiye bitişiktir ve diyagonal saçak yüzeyinde boya ile yapılmış süslemeler
kullanılmıştır (Fotoğraf.257).
Eski Caminin harimi tromp geçişli tek kubbelidir. Kubbe yüzeyi, geçişler ve
kemer yüzeyinde boya ile yapılmış bitkisel süslemeler kullanılmıştır. Bu bölüm asıl
cami bölümü olmasına rağmen yeni caminin eklenmesi sonucunda mihrap ve minberi
olmayan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yeni Cami merkezi kubbelidir. Merkezi kubbe dört yönde yarım kubbelerle
genişletilmiş ve dört köşede küçük kubbeli birimler oluşturulmuştur (Fotoğraf.259). Bu
bölümde de kubbe yüzeyi, geçişler ve kemer yüzeyinde boya ile yapılmış bitkisel
süslemeler kullanılmıştır. Mihrap ve minber bu bölümde kullanılmış olup bölümün
merkezinde mermer bir fıskiye yer almaktadır.
Kadınlar mahfili Yeni Caminin bodrum katı ve hem eski hem de yeni caminin
kuzeyinde ayaklarla taşınan kubbeli birimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni
bölümün bodrum katı olan kadınlar bölümü çok destekli ve düz tavanlıdır
(Fotoğraf.258).
Eski ve yeni caminin kuzeyinde kubbeli üçer bölümden oluşan kadınlar mahfili
arasında da harimdeki gibi geçiş sağlanmaktadır (Fotoğraf.262-264).
Hem eski hem de yeni bölümün son cemaat yeri düz tavanlı üçer birimden
oluşmaktadır. Đki son cemaat yeri arasında geçiş, harim ve kadınlar mahfilinin aksine
bulunmamaktadır. Bu bölümler bugün ayakkabı muhafaza dolaplarının yer aldığı bir
geçiş mekanı olarak kullanılmaktadır.
Mihrap yeni cami bölümünde olup mermer malzemeden yapılmıştır. Konyalı
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ustalarca yapılmış mihrap nişi ve mihrap çerçevesinin iki yanında sütunçeler yer
almıştır (Fotoğraf.260.
Minber ahşap malzemedendir, ceviz ağacından Kahramanmaraş’ta yaptırılmıştır.
Minber yan aynası, korkulukları ve dolap aynaları oyma teknikli süslemelidir
(Fotoğraf.261).
Vaaz kürsüsü yeni bölümde yer almaktadır. Ahşap malzemeli vaaz kürsüsünün
kaidesi sütundan oluşmaktadır. Çiçek motifi ile süslenmiş eleman minber gibi ceviz
ağacından Kahramanmaraş’ta yaptırılmıştır.
Caminin iki minaresi bulunmaktadır. Đki minare de harim duvarına bitişiktir.
Kare kaideli, yivli silindirik gövdeli minareler çift şerefelidir.
IV-A-56-KONAK VARYANT FATĐH CAMĐ
Birleşmiş Milletler Caddesi No:41 Varyant adresinde bulunan, mescit haline
çevrilmiş olan bir evin parselinde inşa edilmiş cami Varyant Fatih Cami Koruma ve
Yaşatma Derneği tarafından bugünkü halini almıştır. Fevkani planlı yapının alt katında
öğrenci yurdu yer almıştır. Cami, E. Kayın tarafından yapılan bir çalışmada avlusu,
öğrenci yurdu, bulunduğu mevki ve planı ile “dil birliği sağlanamamış”
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bir yapı

olarak değerlendirilmiştir.
Caminin kuzeyinde bulunan avlunun merkezinde kubbeli şadırvanı yer
almaktadır (Fotoğraf.267). Avlunun kuzeyinde üç kubbeli yüksek mukarnaslı taç kısmı
mevcut giriş bölümü yer akmaktadır. Bu bölüm dernek ve cami görevlisi tarafından
kullanılan odaları barındırmaktadır.
1988-1996 tarihleri arasında inşa edilmiş cami kübik gövdeli tek kubbeli harimi,
harimin kuzeyinde yer alan geniş kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır.
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(Fotoğraf.265-266). Harimde kubbe yüzeyi düz tavan yüzeyi ve kemerlerde de boya ile
yapılmış süslemeler yer almıştır (Fotoğraf.272).
Harimde alt sırada yer alan dikdörtgen formlu pencerelerin üzerinde bitkisel
süslemeli sivri kemerli bölümler yer almaktadır. Süslemeler Bursa Yeşil Cami’nin
mermer pencere üzeri süslemesinin alçı taklidi olarak karşımıza çıkmaktadır
(Fotoğraf.269).
Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde sekiz adet sütunla taşınan 12 birimden
oluşmaktadır. Mahfile çıkış, avlunun doğu cephesinde yer alan metal merdivenle
sağlanmaktadır. Kadınlar mahfilinde her birim kubbe örtülüdür. Kubbe içlerinde ve
kemerlerde harimdeki gibi boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır. Harime ahşap
korkulukla açılan mahfil korkuluğu ajur teknikli bitkisel süslemelidir (Fotoğraf.270271).
Son cemaat yeri kubbeli üç birim halindedir (Fotoğraf.268). Kubbe yüzeyi ve
geçişlerde yine harimdekine ve kadınlar mahfilindekine benzer şekilde boya ile yapılmış
süslemeler kullanılmıştır.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Minber
ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış olup bitkisel ve geometrik süslemelidir.
(Fotoğraf.273).
Caminin kuzey cephesinin doğusunda yer alan kare kaideli silindirik gövdeli
minarede gövde nervürlüdür. Çift şerefeli minarede şerefe korkuluklarında on kollu
yıldızdan gelişen geometrik süsleme kullanılmıştır. Şerefe altı da mukarnaslıdır.

143

IV-A-57-MENEMEN ÇALTI KÖYÜ CAMĐ340
Menemen Çaltı Köyü’nde bulunan, kübik gövdeli düz tavanlı harimi, harimin
kuzeyinde yer alan kırma çatılı düz tavanlı son cemaat yeri ve minaresi ile cami
geleneksel yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır (Fotoğraf.274).
Betonarme inşa tekniğinin kullanıldığı yapıda alt sırada dikdörtgen formlu, üst
sırada ise dairesel formlu pencere yer almaktadır. Son cemaat yeri camekan şeklindedir
ve harim pencereleri ile birlikte doğramalar pvc malzemedendir.
Harimin batı duvarının güneyine bitişik minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve
tek şerefelidir.
IV-A-58-ÖDEMĐŞ BAYINDIR PINARLI KÖYÜ ÇAYIR CAMĐ
Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü’nde bulunan, 1972 yılında yapılmış cami fevkani
planlı olup alt katın abdest alma yeri ve tuvalet mekanlarından meydana gelmektedir.
Dikdörtgen formlu düz tavanlı harimde doğu ve batı duvarlar içte belli seviyeye
kadar ahşap lambri kaplamalıdır. Güney duvarı ise seramik kaplamalıdır. Harim güney
cephesinde dikdörtgen formlu pencerelerin kemerli formlu çerçevesinde boya ile
yapılmış perde motifini andıran süsleme kullanılmıştır.
Harimin kuzeyinde son cemaat yeri yer almaktadır. Kuzey cephenin merkezinde
yer alan dikdörtgen formlu ahşap kapı ile ulaşılan son cemaat yeri demir gergili ahşap
tavanlıdır. Son cemaat yerinin kuzey cephesinde dört adet geniş pencere ve giriş kapısı
yer almaktadır (Fotoğraf.175). Birimin batısındaki kapı ile minareye, doğusundaki
açıklık ile de son cemaat yerinin üst katı durumundaki kadınlar mahfiline çıkılır.
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Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel süslemeli seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz
kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmış süslemesiz öğeler şeklindedir (Fotoğraf.277).
Minare, son cemaat yerinin batı cephesine bitişiktir. Kalın kare kaideli minare
yivli silindirik gövdeli ve tek şerefelidir (Fotoğraf.276).
IV-A-59-ÖDEMĐŞ HAMDĐBEY CAMĐ
Ödemiş Salı PazarI Mevkii’nde bulunan, 1997 yılına Türkiye Diyanet Vakfı
Ödemiş Şubesi tarafından yaptırılan, Nihal Bağlan tarafından tasarlanan 750 kişilik
cami fevkani planlıdır. Alt kat kütüphane ve okuma odası olarak kullanılmaktadır
(Fotoğraf.280).
Merkezde yer alan pandantif geçişli kubbeli bölüm kuzey, batı ve doğu yönde
kubbe örtülü onbir birimle genişletilmiştir.

Bu bölüm kadınlar mahfili olarak

kullanılmaktadır.
Harimin kuzeyinde yer alan beş birimli son cemaat yeri de kubbe örtülüdür. Son
cemaat yerinin kuzeyinde ise dört birimli düz tavanlı ikinci son cemaat yeri
bulunmaktadır (Fotoğraf.278).
Camide mihrap nişi ve çerçevesi ile birlikte mihrabın bulunduğu cephe seramik
kaplamalıdır. Yuvarlak kemerli kavsaralı niş ve çerçevesi yazı ve bitkisel süslemelidir
(Fotoğraf.281). Minber ve vaaz kürsüsü de mihraba benzer şekilde gibi seramik
kaplamalıdır (Fotoğraf.282).
Caminin batı cephesinde son cemaat yerine bitişik durumdaki minarenin kare
kaidesi hemen hemen harim yüksekliği seviyesindedir (Fotoğraf.279). Silindirik gövdeli
ve tek şerefeli minare, konik külahlıdır.
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IV-A-60-ÖDEMĐŞ ĐRFANLI CAMĐ
1970 yılında yapılmış cami, kare planlı düz tavanlı harimi ve harimin kuzeyinde
yer alan ahşap tavanlı son cemaat yerinden oluşur (Fotoğraf.283).
Camide üst ve alt sıra pencereleri yuvarlak kemerlidir. Son cemaat yeri kuzey,
batı ve doğuda camekanlarla dışarı açılmaktadır (Fotoğraf.284). Mihrap güney cephede
dışa taşıntı yapmamaktadır.
Minare caminin batı cephesinin kuzeyinde camiye bitişik durumdadır. Kare
kaideli, silindirik gövdeli minare, tek şerefelidir.
IV-A-61ÖDEMĐŞ SANAYĐ CAMĐ
1994 tarihinde yapılmış cami fevkani planlıdır. Alt katta kuzeyde yer alan
bölüm mescit, diğer cephedekiler ise dükkan olarak kullanılan bölümler içermektedir.
Kuzeyinde oldukça geniş bir avlusu bulunan caminin iki adet şadırvanı mevcuttur.
Merkezi kubbeli harimde, merkezi kubbe dört yönde yarım kubbelerle
genişletilmiştir (Fotoğraf.285-286). Yarım kubbeler arasında dört bölüm oluşturulmuş
camide her bölüm kubbe ile örtülmüştür. Harimin kuzeyinde ise beş birim yer almakta
olup bu birimler de yine kubbe örtülmüştür. Böylece dört yarım kubbe ve yirmi iki
kubbeden oluşan harim biriminin kuzeyinde kadınlar mahfili yer almaktadır.
Harimin kuzeyinde yer alan beş birimli son cemaat yeri de kubbe örtülüdür. son
cemaat yeri üç yönde kemerlerle avluya açılmaktadır (Fotoğraf.287).
Camide mihrap dışa taşıntı yapmamaktadır. Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve
yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü de mihraba benzer
tarzdadır ve seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.288).

146

Harimin kuzeyinde, doğu ve batı kesimde yapıya bitişik durumdaki minareler
yüksek kare kaideli, silindirik gövdeli ve çift şerefelidir.
IV-A-62-ÖDEMĐŞ ŞEKER CAMĐ
Ödemiş Müftülüğü tarafından yapılmakta olan, Diyanet Đşleri Başkanlığı Teknik
Hizmetler Şubesi tarafından tasarlanmış caminin 2011 Nisan ayında inşaatı devam
etmektedir.
Fevkani planlı camide merkezde yer alan kubbe henüz inşa edilmemiştir.
Merkezdeki birim dokuz kubbeli birimlerle çevrilmiştir. Harimin kuzeyindeki beş
birimli son cemaat yeri de kubbe örtülüdür (Fotoğraf.289).
Kuzey cephesi üzerinde doğu ve batı köşelerde yer alan minareler yüksek
kaideli, ince silindirik gövdeli ve çift şerefelidir. Caminin aksine bitmiş durumdaki
minarelere ait giriş bulunmamakla birlikte şerefelerinde de kapı açıklığı yer
almamaktadır (Fotoğraf.290).
IV-A-63-ÖDEMĐŞ ÜÇ EYLÜL CAMĐ
1983 yılında yapılmış cami kare planlı, düz tavanlıdır. Kuzey ve doğu cephe
üzerinde harime girişleri bulunan camide üst sıra ve alt sıra pencereleri sivri kemerli
olup pvc malzemeden yapılmıştır.
Minare caminin batı cephesindedir. Üç şerefeli minare silindirik gövdelidir. Kare
kaidesiyle camiye bitişik durumdaki minare 1983-1985 tarihleri arasında Ali Çakır
tarafından yaptırılmıştır (Fotoğraf.291).
IV-A-64-ÖDEMĐŞ YENĐKÖY KAHVELERĐ CAMĐ
Ödemiş Yeniköy’de bulunan, 1972 yılında yapılmış kübik gövdeli düz tavanlı
cami geleneksel yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır (Fotoğraf.292).
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Harim mihraba paralel iki serbest sütun ile iki bölüme ayrılmıştır. Kuzeyde
kalan kısım üstte kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır.
Harimin kuzeyinde düz tavanlı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat
yerinin doğusunda ve kuzeyinde giriş açıklıkları yer almakta olup asıl giriş doğudakidir.
Son cemaat yerinin batısında kadınlar mahfiline çıkışı sağlayan merdiven yer
almaktadır. Bu bölümün batı kesimi kadınlar mahfiline çıkış merdiveni ve imam odası
olarak kullanılan birimle daraltılmıştır.
Mihrap alçı malzemeden yapılmış olup dışa taşıntı yapmamaktadır. Niş
içerisinde perde motifi, üzerinde de yazı panosu kullanılmıştır. Minber ahşap
malzemeden yapılmış olup süslemesizdir (Fotoğraf.293).
Caminin doğu cephesi üzerinde camiye bitişik durumda bulunan kare kaideli
silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.
IV-A-65-YENĐŞEHĐR TEPECĐK MERKEZ CAMĐ
Güney Mahallesi Gaziler Caddesi’nde bulunan, 1950 tarihli cami tek kubbeli
pandantif geçişli harim, harimin kuzeyinde yer alan beş birimli kubbeli son cemaat
yerinden oluşmaktadır (Fotoğraf.294-295-296). Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde
sütunlarla taşınan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf.298). Kadınlar
mahfiline ulaşın son cemaat yeri doğu cephesinden sağlanmaktadır (Fotoğraf.297).
Camide alçı malzemeden yapılmış mihrap nişi perde motiflidir. Mihrap nişinin
iki yanında mihrap çerçevesi yüksekliğinde ve onun iki yanında akantus yapraklı
başlıklı ikişer küçük sütunçe yer almaktadır. Mihrap üzerinde yatay dikdörtgen ve
madalyon şeklinde yazı panosu bulunmaktadır (Fotoğraf.299).
Ahşap malzemeden yapılmış minberde, yan aynalıklar ve korkuluklar ajur
teknikli bitkisel ve geometrik süslemelidir (Fotoğraf.300).
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Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap malzemeden yapılmıştır ancak süslemesizdir
(Fotoğraf.301)
Minare caminin batı cephesinin kuzey kesiminde yer alır. Yüksek kare kaideli
minare silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
IV-A-66-URLA MERKEZ CAMĐ341
Kübik gövdeli düz tavanlı harimi, harimin kuzeyinde yer alan kırma çatılı düz
tavanlı son cemaat yeri ve minaresi ile cami geleneksel yaklaşım örnekleri arasında yer
almaktadır (Fotoğraf.302).
Yapıda batı ve doğu cephe simetrik olup alt sırada dikdörtgen formlu, üst sırada
ise yuvarlak kemerli üçer adet pencere yer almaktadır. Son cemaat yeri camekan
şeklindedir ve harim pencereleri ile birlikte doğramalar pvc malzemedendir
(Fotoğraf.303).
Caminin güney duvarının batısına bitişik yüksek kare kaideli, silindirik gövdeli
minare tek şerefelidir.
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IV-C-MODERN YAKLAŞIM ÖRNEKLERĐ
Geleneksel yaklaşım örneklerinin yoğun görüldüğü günümüz camileri arasında
az da olsa modern malzeme ile birlikte modern tasarımın da kullanıldığı modern
anlayış, plana farklı bir yorum getirmeyi amaçlayan, ayrıca Klasik Dönem Osmanlı
mimarisinin merkezi plan geleneğini bir adım daha ileri götürerek, harimi gerçek
anlamda tek bir kubbe formu altında değerlendirerek, ya da kubbeyi ortadan kaldırarak
modern örtü sistemlerinin kullanım olanağının denendiği örneklerinden oluşmaktadır.
Çalışmamızda modern yaklaşım örnekleri 11 adettir. Yaklaşımın ana prensibi
gelenekselin dışında kendi tarzı ve estetiğinde yapılmış farklı olma çabası ile ortaya
çıkan ürünlerdir. Bu nedenle malzeme kullanımının modernliği bu grup için yeterli
değil, tasarımda da modernlik aranmaktadır. “Yaratıcılık var oluştaki en büyük isyandır.
Eğer yaratmak istiyorsan, bütün şartlanmalardan kurtulmak zorundasın. Aksi halde
yaratıcılığın kopya çekmekten başka bir işe yaramaz…Yaratıcı kişi, daha önce ayak
basılmış yolları izleyemez. Kendi yolunu aramalı, hayat ormanını araştırmalıdır. Yalnız
gitmek zorundadır…Yaratıcılık, bireysel özgürlüğün güzel kokusudur…Ve, yaratıcı
insan içsel bir kavrayışa sahiptir, başkalarının daha önce görmediğini görür,
başkalarının daha önce duymadığını duyar…”342 diyen Osho’nun tanımladığı yaratıcılık
bu örneklerde görülmeye başlamıştır. Örnekler Đzmir ili ile sınırlı olduğundan modern
yaklaşım

örnekleri

içerisinde

mimari

özellikleri

açısından

bir

gruplamada

bulunulmamıştır. Çünkü örneklerin çoğu tektir (Tablo.9.).
IV-C-1-ALĐAĞA PETKĐM SĐTELER CAMĐ
Pektim Siteler’de bulunan camide yer alan “Cami Açılış Beratı”na göre, Tansu
Alper tarafından tasarlanan cami Pektim A.Ş. tarafından 1989 tarihinde yaptırılmıştır.
1000 kişi kapasiteli cami, piramidal gövdei kubbe örtülü betonarme harimi, harimin
kuzeyinde yer alan son cemaat yeri, revaklı avlusu ve yapıdan bağımsız minaresi ile
modern yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır (Fotoğraf.304).
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Cami, avlusu ile birlikte bir platform üzerindedir, platformun altı kuzeyde
tuvalet ve abdest alma yerlerinin bulunduğu bölüm olarak değerlendirilmiştir. Avlu,
caminin batı cephesinin güneyinde yer alan rampalı giriş haricinde tümüyle revakla
çevrilidir. Caminin kuzeyinde yer alan revakların merkezinde ve kuzeydoğu ve
kuzeybatı birimlerinde de daha küçük boyutlu fıskiyeli şadırvanları vardır. Revakların
beton ayakları zemine doğru incelerek devam etmiştir (Fotoğraf.305-306).
Kubbe örtülü harimde, harim duvarları zeminden kubbeye doğru daralan sekiz
kenardan

oluşmaktadır.

Böylece

kubbe

ile

gövde

arasında

bir

kasnak

kullanılmamıştır(Fotoğraf.309). Taş kaplamalı harim beden duvarları alt seviyede cephe
genişliğince devam eden pencere açıklıkları dışında sağırdır. Alt seviyede batı ve doğu
cephede altışar adet kare formlu pencere yer alırken, güney cephede mihrabın iki
yanında üçer adet dikey dikdörtgen formda pencere açıklığı

kullanılmıştır

(Fotoğraf.307-310-311).
Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfiline çıkış harim içerisinden
sağlanmaktadır. Beton ayaklarla taşınan mahfil katı yüksek ahşap korkulukla harime
açılmaktadır.
Harimin kuzeyinde yer alan beş birimli son cemaat yeri kuzey, doğu ve batıda
ahşap camekanlıdır. Avlu revaklarına benzer şekilde yükseltilmiş düz tavan örtülü son
cemaat yerinde kuzeyindeki giriş ile birlikte doğu ve batıdan da giriş sağlanmaktadır
(Fotoğraf.308).
Dikdörtgen formlu üçlü niş halinde tasarlanmış mihrap ve çerçevesi seramik
kaplamalıdır. Geometrik ve bitkisel süslemeli seramik kaplama, kadınlar mahfili
korkuluğu dahil tüm harim içinde de kullanılmıştır (Fotoğraf.312).
Minber ve vaaz kürsüsü süslemesiz ahşap elemanlar olarak karşımıza çıkmakla
birlikte, minber formu açısından gelenekselin dışındadır. Merdiven korkuluğu, üç adet
dikey platforma yaslanmış ve merdiven üzerinde ahşap saçak uygulanmıştır
(Fotoğraf.313-314).
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Harimde yer alan yüksek kaideli, çokgen köşklü müezzin mahfili oldukça
yüksektir gelenekselin dışında bir uygulamadır (Fotoğraf.315).
Minare yapının batısında yer almakta olup yapıdan bağımsızdır. Harim
gövdesinin formuna benzer şekilde yüksek sekizgen kaideli, silindirik gövdeli ve içten
şerefeli minarede şerefe ile külah arasındaki bölüm sivrilerek devam etmiştir. Gövde
boyunca kullanılan aydınlatmalar bir şerit halinde devam eder.
IV-C-2-BORNOVA HACI MEHMET ÖZKAN CAMĐ
Mansuroğlu Mahallesi 260 Sokak’ta bulunan, 1983 tarihinde inşa edilmiş cami
sekizgen planlı harimi, harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri, batı cephesinin
kuzey kesiminde yer alan minaresinden oluşmaktadır.
Avlunun kuzeyinde pvc camekanlı mescit olarak kullanılan tek katlı birim ve
güneyinde de dört beton ayakla taşınan şadırvanı bulunmaktadır (Fotoğraf.318).
Yapının avlusunun kuzeyinde pvc camekanlı mescit olarak kullanılan tek katlı birim ve
güneyinde de dört beton ayakla taşınan şadırvanı bulunmaktadır.
Fevkani planlı camide alt kat kadınlar bölümü olarak kullanılmaktadır.
Sütunlarla taşınan bölüm caminin doğu bölümde yer almaktadır (Fotoğraf.319).
Sekizgen planlı harimde sekizgenin her kenarı üç kenar oluşturacak biçimde
şekillendirilmiş ve pramidal örtü ile örtülmüştür (Fotoğraf.316). Örtünün merkezi dört
adet sütunla taşınmakta olup bu sütunlar kadınlar mahfilinin de taşıyıcısı durumdadır
(Fotoğraf.320-322). Piramidal örtünün merkezinde yer alan sekizgen bölüm de kendi
içinde ışık pencereleri kullanılan bölümler şeklindedir ve ayrı bir piramidal örtüye
sahiptir.
Harimin kuzeyinde son cemaat yeri olarak kullanılan düz tavanlı bölümün
doğusunda yer alan merdivenle kadınla mahfiline çıkılmaktadır (Fotoğraf.317).
Kadınlar mahfili dairesel formdadır ve büyük bir alanı kaplamaktadır (Fotoğraf.321).
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Mihrabın dikdörtgen formlu nişi ve üçgen alınlı çerçevesi bitkisel ve geometrik
süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.323).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup süslemesizdir
(Fotoğraf.324-325).
Sekizgen gövdeli minare, yapının batı cephesinin kuzey kesiminde yer
almaktadır. Đki şerefeli minarede şerefeler ve korkulukları betondur, külahı ise harim
örtüsüne benzer şekilde piramidaldir (Fotoğraf.317).
IV-C-3-BORNOVA H. MÜZEYYEN ÇOLAKOĞLU CAMĐ
Manavkuyu Mahallesi 274/5 Sokak’ta bulunan, 2010 tarihinde inşa edilen
camiyi Ziyaeddin Bilgin tasarlamıştır.
Avlu içerisinde dernek odası ve tuvalet mekanının ayrı bir betonarme bina olarak
kullanıldığı yapıda harim, düz tavanlıdır (Fotoğraf.326-333). Merkezde yer alan düz
tavanlı birim, üç yönde daha düşük kotta düz tavanlı birimlerle genişletilmiştir. Harimde
tavan yüzeyleri, kolon ve kirişler boya ile yapılmış süslemelerle bezenmiştir. Yapıdaki
tüm açıklıklar dikdörtgen formludur (Fotoğraf.327-328).
Harimde düz tavanlı alçak kottaki birimler kadınlar mahfili olarak kullanılmıştır.
Harim kuzey cephesinde doğu ve batıda yer alan merdivenlerle ulaşılan mahfil metal ve
cam korkulukludur. Kare ayaklarla taşınan mahfilde ayaklar seramik kaplamalıdır
(Fotoğraf.330-331-332).
Son cemaat yeri kullanılmayan camide düz tavanlı küçük bir giriş bölümü yer
almıştır.
Dışa çıkıntı yapan mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik
kaplamalıdır (Fotoğraf.334). Minber ve vaaz kürsüsü benzer tarzda seramik
kaplamalıdır (Fotoğraf.335-336).
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Caminin batı cephesinin güneyinde yer alan kare kaideli, kare gövdeli minare
tek şerefelidir. Gövde formuna uygun şekilde şerefe de kare formludur. Yapıdan
bağımsız durumdaki minare gövdesinde, kuzeyde yer alan giriş açıklığı dışında açıklık
kullanılmamıştır. Gövdede her kenar yüzeyinde külaha kadar seramik kaplamalı diket
şeritler kullanılmıştır. Aynı süslemeli şerit şerefe korkuluğunda da görülmektedir.
Minarede piramidal külah, cam kaplamalıdır (Fotoğraf.329).
IV-C-4-ÇĐĞLĐ ATATÜRK ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ CAMĐ
Çiğli Atatirk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, 1995 yılında inşa edilmiş
cami Ziyaeddin Bilgin tarafından tasarlanmış olup 1000 kişi kapasitelidir.
Đki kare formun iç içe, içteki kenarlara dıştaki formun köşeleri denk gelecek
şekilde, yerleştirilmesiyle oluşan cami (Fotoğraf.374) mimarının “Đzmir Çiğli Organize
Sanayi Bölgesi’nde endüstri bölgesinin etkileri olsun istedim. Yani bir nevi 20. yüzyılın
teknolojisi burada kendisini göstersin dedim. Mesela endüstri bölgesindeki teknolojik
en önemli olay, benim için çelik düzenlerdir. Bu camide yatay ana taşıyıcıyı ilk andan
beri çelik kafes kirişlerle tasarladım. Sonunda uygulama için uzay kafes sistemi
kullandık. Uzay kafes kirişleri, çatıyı ve feneri taşıyor”

343

sözleriyle tanımladığı gibi

modern malzeme ve tekniğin kullanıldığı bir örnektir (Fotoğraf.337).
Caminin dıştaki formu beton ayaklarla taşınmaktadır. Her kenarda üçer
köşelerde de birer ayak olmak üzere 16 ayak bulunmaktadır (Fotoğraf.338).
Uzay çatı sistemi ile örtülü içteki kare formda (Fotoğraf.339) yer alan harim
mekanının kuzey cephesinde kadınlar mahfili yer almaktadır. Kadınlar mahfili ahşap
tavanlı ve ahşap döşemelidir (Fotoğraf.340).
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Harimde, dış yüzeyde yalnızca kuzeydeki duvar ahşap kaplı, diğer cepheler taş
kaplamalıdır. Alt katta şadırvanın bulunduğu birim ve dernek ve toplantı odası olarak
kullanılan birimler yer alır. Ayrıca esnaf tarafından kullanılan birimler de mevcuttur.
Harimin doğusunda düz tavanlı bir ek birim yer almaktadır. Güneyinde
harimdeki mihraptan daha küçük boyutlu bir mihrabın kullanıldığı birimde, merkezde
bulunan mihrap nişi iki yanında renkli, stilize palmet desenli renkli camlı ışık gözleri ve
üst kesimde de mihrabın iki yanında kare formlu renkli camdan yapılmış stilize palmet
motifli aydınlatma gözleri bulunmaktadır.
Yapının kuzeyinde rampalı merdivenli bir giriş yer almaktadır. Bölüm biri avlu
dışında merdivenin başlangıcın, diğeri ise harimin dışındaki dörtgen forma ulaşılan
bölümde dikdörtgen kemerler kullanılmıştır.
Mihrap nişi, güney duvarında dışa taşıntı yapan üçgen formdadır. Üçgen formun
merkez kenarı cam malzemeden yapılmış dikey şeritten oluşmaktadır. Mihrabın
bulunduğu duvar yüzeyinde ayrıca dikey yerleştirilmiş cam şeritler ışıklandırmaya
yardımcı elemanlardır. Tüm harimi yatayda ikiye bölen yazı şeridi mihrap üzerinde de
devam etmektedir. Mihrap ve doğusundaki bölüm yüzeyi bitkisel süslemeli seramik
kaplamalıdır (Fotoğraf.341).
Minber için batı cephe duvarında özel bir bölüm tasarlanmıştır. Minber formuna
uygun ölüm dış cephede de merdiveni yansıtan kademeleri ile vurgulanmıştır. Doğu
cephede yan aynadan ve korkuluktan ibaret minber kare panolardan oluşan ahşap bir
elemandır (Fotoğraf.342).
Caminin kuzeyinde yer alan minare camiden bağımsızdır. Kare kaideli
minarenin gövdesi ve iki şerefesi de kare formludur. Gövdede köşeler pahlıdır ve şerefe
korkulukları süslemesizdir. Minare külahı, harimdeki örtüsü ile aynı tarzda olup üçgen
prizma formundadır.
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IV-C-5-EVKA-4 MEHMET AKĐF CAMĐ
Evka-4 Mahallesi 1035 Sokak’ta bulunan, Ziyaeddin Bilgin tarafından
tasarlanan cami, 900 kişi kapasitelidir. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve Türk Đslam
Kültür Vakfı tarafından yaptırılmış cami fevkani planlıdır. Alt kat alışveriş merkezi
olarak kullanılmaktadır.
Caminin kuzeyinde yer alan üstü kapalı avlu, çok desteklidir. Avlunun
kuzeyinde rampalı merdiveni, batısında sekizgen şadırvanı ve minaresi, doğusunda da
görevli odası yer almaktadır (Fotoğraf.348).
Sekiz birimli harimde her bir birim, piramidal örtülüdür (Fotoğraf.343-344-345).
Örtüde, kuzeyde bulunan bölüm camekan şeklinde kullanılmıştır. Harimin kuzey
cephesi, kapı açıklıkları dışında tümüyle cam kaplamalıdır (Fotoğraf.347).
Harimin kuzeyi ve batısında kadınlar mahfili yer almaktadır. Demir korluluklu
mahfile ulaşım harimin batısında bulunan merdivenle saplanmaktadır (Fotoğraf.349350).
Dışa taşıntı yapan üçgen formda yapılmış mihrap oldukça geniştir. Rahle
görünümü kazanan mihrabın bir kenarında “Fatiha” diğerinde “Ayet-el Kürsü” yazılıdır.
Dışa taşıntı yapan mermer kaplamalı mihrapta, üçgen kemerli kavsaranın iki yanında
yazı panosu bulunur (Fotoğraf.351).
Minber ve vaaz kürsüsü de mermer malzemeden yapılmıştır. Minber aynası
üzerinde ve vaaz kürsüsü korkuluğunda oyma teknikli tekli çiçek motifi yer almıştır
(Fotoğraf.352-353).
Avlunun batısında yer alan minare, beton gövdeye avludan üstü açık
merdivenlerle ulaşılan formda inşa edilmiştir. Merdiven ile birlikte ilk şerefeye
ulaşılmaktadır. Kare formlu gövdenin kullanıldığı minarede, külah kademeli olarak
sivrilerek devam etmektedir (Fotoğraf.346).
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IV-C-6-GAZĐEMĐR YENĐ CAMĐ
Gazi Mahallesi Y. Refik Cesur Caddesi’nde bulunan, 2011 Temmuz ayında
inşası devam eden yapının mimarı Yavuz Selim Barbaros’tur. Mimar iç tasarımını
tamamlamadan vefat ettiğinden inşası devam eden caminin iç tasarımını Gaziemir
Müftüsü üstlenmiştir.
Cami ile birlikte kültür merkezi olarak kullanılacak yapıda Müftülük bölümü,
derslikler, kütüphane, lojmanlar, konferans salonu, 500 kişilik çok amaçlı salon ve
kapalı otopark yer alacaktır (Fotoğraf.354-355). Caminin kaba inşaatı sürmekte olup
tonoz örtüyü oluşturacak çelik kolonları yapılmış durumdadır.
Fevkani planlı tasarlanmış camide yapıya bitişik minare de modern formdadır.
Kare kaideli, kare gövdeli ve tek şerefeli minarede, külah kullanılmamıştır
(Fotoğraf.356).
IV-C-7-KARABAĞLAR UZUNDERE TOKĐ CAMĐ
Uzundere Toplu Konut Đdaresi Konutları içerisinde bulunan, inceleme yapıldığı
dönemde henüz ibadete açılmamış olan cami piramidal gövdeli harimi, çift minaresi ve
şadırvanı ile TOKĐ konutlarının merkezinde yer almaktadır (Fotoğraf.357).
Fevkani planlı camide alt kat Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde bulunan sekizgen planlı şadırvanın alt
katında tuvalet mekanı yer almaktadır (Fotoğraf.358).
Kübik gövde zeminden cami katı seviyesine kadar kare formda yükselirken,
örtüye doğru daralarak devam eder. Düz tavanla örtülü yapıda her bir cephe beş bölüme
ayrılmış olup bölümler birbirinden çifter yerleştirilmiş dikey kolonlarla ayrılmıştır.
Harimde duvar yüzeylerinde, dışta kolonlarla oluşturulan bölümler içte de
mevcut olup, her bölümde yazı panoları hat örnekleri kullanılmıştır (Fotoğraf.360). Düz
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tavanlı harimde tavan göbeğinde de dairesel formlu yazı süslemesi boya ile yapılmıştır
(Fotoğraf.362).
Kadınlar mahfili, caminin kuzeyinde yer almakta olup harimin doğusunda yer
alan merdivenle ulaşılan bir bölümdür (Fotoğraf.361).
Harimin kuzeyinde dokuz birimli, kolonlarla taşınan düz tavanlı son cemaat
yerinde merkezdeki bölüm daha geniştir. Kuzey cephede yüksek merdivenle giriş
sağlanan son cemaat yerine batıdan da rampa ile ulaşılmaktadır (Fotoğraf.359). Son
cemaat yerinin merkezinde beton silmelerle belirtilmiş giriş açıklığı iki kanatlı ahşap
kapılıdır. Giriş açıklığı üzerinde “La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah” yazılıdır.
Mihrap dışa taşıntı yapmakta olup içte yuvarlak kemerli kavsaralı nişi ve
çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.363).
Ahşap minber ve vaaz kürsüsünde, korkuluk bölümlerinde ajur teknikli
altıgenlerin iç içe geçmesiyle oluşan geometrik süsleme kullanılmıştır (Fotoğraf.364365).
Camiye doğu cephe ve batı cephe üzerinde kuzey kesimden bitişik yüksek kare
kaideli, silindirik gövdeli minareler tek şerefelidir. Gövde beton silmelerle sepet örgü
formla hareketlidir. Konik külahlar kurşun kaplamalıdır.
IV-C-8-KARŞIYAKA HACI MUSTAFA BEŞĐKÇĐOĞLU CAMĐ
Atakent Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda bulunan camide yer alan “Cami
Açılış Beratı”na göre, Enis Aşıkoğlu tarafından tasarlanan cami, 1000 kişi kapasiteli
olup 1988-1991 tarihinde inşa edilmiştir. Oldukça geniş bir avlu içerisinde yer alan
caminin alt kotunda tuvalet birimleri ve görevlilere ait bölümler ye almaktadır. Avlunun
kuzeyinde beton altı ayakla taşınan, kubbe örtülü şadırvanı yer almaktadır. Şadırvan
kubbesi dışta kurşun kaplamalıdır. Kubbe içi boya ile yapılmış bitkisel süslemelidir.
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Oldukça yüksek kübik gövdeli kubbe örtülü harimi, üç birimli son cemaat yeri
ve yapıdan bağımsız minaresi ile cami geleneksel örnekler arasında yer almaktadır.
Harim duvarlarında güney, batı ve doğuda ikişer adet üç sıra pencere kullanılmıştır. Bu
düzen dışta boydan boya açıklıkmış gibi değerlendirilmiş ve kafes örtülmüştür
(Fotoğraf.366).
Harim kubbesi yüzeyi boya ile yapılmış süslemelerle doldurulmuştur. Harim iç
duvarları dikey panolara ayrılmış ve panolardan alt sevidekileri seramik kaplamalı, üst
seviyedekiler boya ile yapılmış çerçeveli ve içlerinde yazı panoları içeren düzendedir.
Pencere çevrelerinde ve çerçeve dışı bölümlerde de boya ile yapılmış bitkisel süslemeler
kullanılmıştır. Pencereler vitray süslemelidir ve yazı içeren bölümlerle özenli bir işçilik
sunmaktadır. Harim duvarları zeminden pencere altı seviyesine kadar tek renkli seramik
kaplamalıdır.
Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde yer almaktadır. Düz tavanlı kadınlar
mahfiline çıkış son cemaat yerinden sağlanmaktadır (Fotoğraf.368).
Üç birimden oluşan son cemaat yeri kubbe örtülüdür. Kubbe yüzeyinde boya ile
yapılmış bitkisel süsleme kullanılmıştır. Son cemaat yeri cephesi üç yönde kompozit
plak ve camdan oluşan giydirme cephe kaplamalıdır. Son cemaat yerine giriş fotocell
kapı ile sağlanmaktadır (Fotoğraf.367).
Bitkisel süslemeli seramik kaplamalı mihrapta mukarnas kavsaralı niş, iki yanda
sütunçelerle sınırlandırılmıştır. Mihrap çerçevesinin üzerinde dini içerikli yazı panosu
bulunmaktadır (Fotoğraf.369).
Ahşap malzemeden yapılmış minberde dolap aynası, yan aynalar ve
korkuluğunda kare ve dörtgenlerin kullanılmasıyla oluşturulmuş geometrik süsleme
bulunmaktadır (Fotoğraf.370).
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Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap malzemeden yapılmıştır. Kafes şeklinde
korkuluğa sahip kürsüde, kaide ve merdiven korkuluğunda altıgen formlar
oluşturulmuştur.
Caminin kuzeybatısında camiden bağımsız şekilde bulunan minare mermer
kaplamalı kaideli, silindirik gövdelidir. Tek şerefeli minarede şerefe korkuluğu ve altlığı
sade tutulmuştur. Konik külahı yüksek tutulmuştur ve saç kaplamalıdır.
IV-C-9-KARŞIYAKA KEMALPAŞA CAMĐ
Donanmacı Mahallesi 1723 Sokak’ta bulunan, 1956-62 yıllarında inşa edilmiş,
Mimar Affan Karaca tarafından tasarlanmış cami kubbesel gövdeli plan şemasında iken
cemaat ve dernek görevlilerinin bu planı cami mimarisi açısından uygun görmemesi
nedeniyle kare planlı hale çevrilmiştir (Fotoğraf.371). Sonradan yapılan müdahalelerle
ilk inşa planı dıştan algılanamayan yapıda bugün de eklemeler devam etmektedir
(Fotoğraf.375-376).
Fevkani planlı yapıda alt kat Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Yapının
güneyine sonradan dernek odası ve çeşitli birimler eklenmiştir.
Kubbesel gövdeyi oluşturan sekiz ayak ile ayaklar arasında kemerlerden oluşan
cami, yalnızca dairesel formlu harim bölümünden oluşmaktadır (Fotoğraf.378).
Zamanında kemer içleri camekanlarla kapalı iken herhangi bir ışıklandırma sorunu ile
de karşılaşılmamakta iken, bugün kemer araları açık olmasına rağmen dışta yer alan
dörtgen perde duvar nedeniyle ışıklandırma sorunu doğmuştur. Đlk yapıldığı haliyle
pencere açıklığına ihtiyaç duymayan yapıda ışıklandırma, kubbe göbeğindeki gözler ile
de sağlanmaktayken; yine halk tarafından yadırganması nedeniyle bu gözler de
kapatılmıştır. Kubbe dıştan kare forma uydurularak kurşun kaplanınca deforme bir örtü
ortaya çıkmıştır (Fotoğraf.372-374).
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Dairesel formlu harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili plana uygun olarak
dairesel formdadır. Mahfil katı sütunlarla taşınmakta olup betonarme korkuluk ile
harime açılmaktadır (Fotoğraf.377).
Caminin kuzeyinde, dükkan birimleri ile arasında oluşturulan bölüm son cemaat
yeridir. Düz tavanlı birime doğuda ve batıda yer alan yüksek merdivenlerle ulaşılır.
Camide mihrap, dairesel form üzerinde bir kemer gözünü kapatır şekildedir.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır. Mihrap
çerçevesi palmet dizisi ile son bulmaktadır (Fotoğraf.379).
Minber süslemesiz olup taş malzemeli basamak, metal korkuluk, köşk ve
külahtan meydana gelmektedir (Fotoğraf.380).
Ahşap malzemeden yapılmış vaaz kürsüsü çokgen formdadır ve süslemesizdir.
Çift minareli camide, minareler son cemaat yerinin batı ve doğu cephesinde yer
almaktadır. Zaman içinde yapılan değişiklikler nedeniyle bugün cami kütlesi içinde
kalan minareler kare kaideli, silindirik gövdelidir. Gövde üzerinde dikey cam şeritlerin
bulunduğu minareler tek şerefeli ve konik külahlıdır (Fotoğraf.373).
IV-C-10-KONAK KADĐFEKALE HAVA ŞEHĐTLERĐ CAMĐ
998 Sokak No:1 Kadifekale adresinde bulunan yapıda yer alan “Cami Açılış
Beratı”na göre, 1963 tarihinde inşa edilen cami, Lütfi Akat tarafından tasarlanmıştır.
3000 kişilik cami, tek kubbeli harim bölümü, kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ve çift
minareden oluşmaktadır.
Cami doğu cephesinde yol seviyesinin altında kalmaktadır, bu nedenle cepheden
yalnızca kubbe örtüsü ve kasnağı görülebilmektedir (Fotoğraf.381). Caminin
güneydoğu cephesinde imam evi olarak kullanılan bölüm yer almaktadır. Caminin
avlusunda iki şadırvan bulunur. Şadırvanlardan doğudaki sekiz beton ayak üzerinde
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beton kubbelidir. Şadırvan ayakları ve muslukların yer aldığı bölüm mermer
kaplamalıdır. Avlunun alt katı tuvalet mekanı olarak kullanılmaktadır.
Tek kubbeli caminin sekizgen kasnağı yapıya hakim durumdadır. Kurşun
kaplamalı kubbe ile sekizgen yüksek kasnak arasında aydınlatma olarak kullanılan bir
kasnak daha yer almaktadır. Dıştan seramik kaplamalı sekizgen kasnak kubbeden harim
gövdesine doğru genişlemektedir (Fotoğraf.384).
Kubbe örtülü ana birim üç yönden düz tavanlı birimlerle genişletilmiş ve dörtgen
form oluşturulmuştur. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili kasnak
seviyesindedir (Fotoğraf.385).
Son cemaat yeri düz tavanlıdır. Tüm duvar yüzeyi seramik kaplamalı bölümde
pencereler ve kapı demir doğramadır. Son cemaat yerinin doğusunda kadınlar mahfiline
çıkışı sağlayan merdiven yer almaktadır.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır
(Fotoğraf.386).
Ahşap malzemeden yapılmış minberde, korkuluk bölümünde altı kollu yıldızın
etrafında onikigenlerin iç içe geçmesiyle oluşan geometrik süsleme ajur tekniklidir.
Aynı süsleme dolap korkuluğunda da yer almaktadır (Fotoğraf.387).
Vaaz kürsüsü de ahşaptır. Kürsünün gövdesinde 10 kollu yıldızdan gelişen
altıgen ve beş kollu yıldız süslemesi bulunmaktadır.
Yapı çift minarelidir. Kare kaideli, silindirik gövdeli minareler çift şerefelidir
(Fotoğraf.383).
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IV-C-11-NARLIDERE UĞURLU CAMĐ
Huzur Mahallesi’nde bulunan, 1998 tarihli cami Ziyaeddin Bilgin tarafından
tasarlanmıştır. Avlunun kuzeyinde imam ve dernek odası olarak kullanılan bölümler yer
almaktadır.
Düz tavanlı kare mekanın üçgen prizma formu içerisine yerleştirilmesiyle oluşan
camide, içteki kare bölümüm örtüsü daha yüksek tutulmuştur (Fotoğraf.388). Kasnak
seviyesinde kullanılan açıklıkları ile piramidal örtülü bölüm içte de piramidal tavanlıdır
(Fotoğraf.392). Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili yer almaktadır. Üçgen formun
kuzeyindeki kenar, giriş mekanı olarak kullanılan yapıda, kadınlar mahfiline çıkış da
buradan sağlanmaktadır.
Seramik kaplamalı mihrap, üçgen bir nişten ibarettir. Üçgen kavrara iki mermer
sütun tarafından taşınmaktadır (Fotoğraf.393). Mihrap dışa çıkıntı yapmaktadır.
Minber, beden duvarlarında yer alan kademeli merdiven formuyla belirtilmiştir.
Ahşap malzemeden yapılmış minber yalnızca doğu cephesinde yer alan korkuluktan
ibarettir (Fotoğraf.389-390).
Minare üçgen prizmanın kuzeyinde bulunur. Camiden bağımsız durumdaki
minare kare kaideli, kare gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe, minare formuna uygun
şekilde kare formlu, külah da piramidaldir (Fotoğraf.391).
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IV-E-ĐLKESĐZ YAKLAŞIM ÖRNEKLERĐ
Bir ibadethane için çirkin344, ilginç ya da ucube345 tanımları kullanılır mı?
Günümüzde inşa edilmiş, ya da günümüzde camiye çevrilmiş yapılar vardır ki cami
oldukları bile zorla anlaşılmaktadır. Giriş cephesinde yer alan isim tabelası ya da
minaresi görülmedikçe cami denilemeyecek yapılar için kullanılan bu tabirleri hak eden
yapıların varlığı söz konusudur. Çalışmamızda Geleneksel Yaklaşım ve Modern
Yaklaşım olarak grupladığımız yapıların yanında Đlkesiz Yaklaşım örnekleri olarak
verilen yapılar bu bölümü oluşturmuştur.
Günümüz cami mimarlığı denildiğinde düzeysiz örneklerin yer aldığı, “kitsch”
mimari tanımlamasının kullanıldığı mimari üretim tarzı doğmuştur. Umursamaz ve
hiçbirşeyi dert etmeyen bir tavır olarak adlandırılan kitsch346, 20. yüzyıl içinde üretilmiş
çeşitli nesnelerde rastlanan zevksiz, kökeni belirsiz ve estetik değer taşımayan bir
tasarım anlayışını tanımlanmaktadır. Almanca kökenli sözcük, Türkçede yakın anlamlı
olarak “rüküş” sözcüğüyle karşılanabilmektedir347.
Đlkesiz Yaklaşım Örnekleri geleneksel ya da modern yaklaşım çerçevesi
içerisinde göremeyeceğimiz yapılardır. Yaklaşımda kesin sınırlar olmamakla birlikte
konutların camiye dönüştürülmesi, halkın kendi imkanları ile belirli arazilerde hatta
kısıtlı parsellerde yapmaya çalıştığı örnekler, bitişik nizam uygulamalar ya da yapanın
kişisel estetik anlayışının etkisiyle ortaya çıkan bazen de zorlama uygulamalar ile
karşılaşılmıştır (Tablo.10.).
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D. Kuban, a.g.m., s. 17.
G. Tümer, a.g.m., s. 63.
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D. Öztürk, “Avant-garde ve Kitsch: Mimarlığa Etkisi”, Mimarizm: Dış Ses, Mimarizm, Mimarlık ve
Tasarım Yayın Platformu, 07.02.2008.
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IV-E-1-BAYRAKLI RAVZA MESCĐDĐ
1615 Sokak Bayraklı’da bulunan, 2006 yılında ibadete açılmış cami iki katlı bir
ev görünümündedir (Fotoğraf.394). Alt katı Kur’an kursu olarak kullanılan bölüme giriş
güney cephede yer alan açıklıktan sağlanır. Harim mekanına giriş ise güneyde yer alan
yol üzerindendir. Yapı “konut planlı camiler” grubu içerisinde yer almaktadır.
Düz tavanlı harim, kuzeyinde yer alan odadan ibarettir. Mihrap kare formun
köşesinde yer almaktadır. Ahşap kaplama malzemesinin köşe duvarlara oturtulmasıyla
yapılmış mihrap üçgen kemerli kavsaralıdır (Fotoğraf.396-397).
Minber, alçak harimde külah kısmı istenilen ölçüde tutulmamış ahşap bir öğedir.
Yan aynası ve dolap aynası tek parçadan oluşmaktadır (Fotoğraf.398).
Mihrabın batısında, mihraba bitişik durumdaki vaaz kürsüsü ahşap malzemeden
yapılmış olup süslemesizdir.
Yapının güney duvarının batısında yer alan saç kaplamalı ince minare, demir
korkuluklu şerefe ve konik külahtan ibarettir (Fotoğraf.395).
IV-E-2-BORNOVA GÜNDOĞDU CAMĐ
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı’nda bulunan, iki kat yüksekliğinde, kare planlı,
düz tavanlı birimi ve harimin batısında yer alan zemin üzerinde iki kattan oluşan Kur’an
Kursundan oluşan yapı, güney cephesine eklenen minaresi ile camiye çevrilmiştir
Fotoğraf.399). Yapı “konut planlı camiler” grubu içerisinde yer almaktadır.
Yapının batısında ve kuzeyinde yer alan girişlerle harime ulaşılır. Düz tavanlı
harimde, kuzeyde doğuda ve batıda bulunan kadınlar mahfiline ulaşım yapının
kuzeyinde yer alan merdivenle sağlanır.
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Mermer kaplamalı mihrap basık kemerli kavsaralı nişi ve çerçevesi ile
süslemesizdir. Yalnızca niş üzerinde yazı süslemesi bulunmaktadır. Minber ve vaaz
kürsüsü malzemeden yapılmış olup süslemesizdir (Fotoğraf.400).
Caminin güneyinde yer alan Kare kaideli, silindirik gövdeli minare tek
şerefelidir.
IV-E-3-BORNOVA ĐSĐMSĐZ CAMĐ
1587 Sokak Bornova’da bulunan, 2. Sanayi Sitesi’nde iki katlı bir tamirhane
olarak kullanılan yapının köşesinde yer alan yeşil renkte saç kaplamalı minaresi
(minarecik348) ve şerefeyi andıran hoparlör sistemi ile tespit edilen yapı bugün cami
olarak kullanılmamaktadır (Fotoğraf.401). Yapı “konut planlı camiler” grubu içerisinde
yer almakta iken, camiden bir iş yerine çevrilmesi ile ilginç bir örnektir.
IV-E-4-BUCA DUMLUPINAR CAMĐ349
Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak’ta bulunan, önceleri iki katlı bir ev iken
1900’lü yıllarda cami cemaati tarafından satın alınıp ibadethaneye çevrilen yapı 1937’de
imam atanarak cami olarak kullanılmaya başlanmıştır (Fotoğraf.402). Yapı “konut
planlı camiler” grubu içerisinde yer almaktadır.
Fevkani planlı yapının kuzeyinde yer alan açıklıktan ulaşılan harim ahşap
tavanlıdır. Caminin kuzeyinde ve doğusunda ikişer dikdörtgen formlu, güneyinde de
mihrabın sağında ve solunda birer adet dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Doğu
cephesinde açıklık bulunmamaktadır.
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Đncelenen örnekler içerisinde en fazla deformasyona uğrayan öğe durumundaki minare, bu örnekteki
gibi çatıya eklenmiş ve çoğu zaman soba borusu kalınlığında ve formunda bir öğe olmuştur. Minare
denilemeyecek kadar küçük ölçülerdeki bu öğe minarecik olarak tanımlanmıştır.
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Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.
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Mihrap alçı malzemeden yapılmış, yuvarlak kemerli sade bir niş şeklindedir.
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup süslemesizdir (Fotoğraf.403).
Camini doğu cephesinin kuzeyinde kare kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefeli
minare yer almaktadır. Minaresi haricinde cami olduğunu anlayamayacağımız yapı bu
hali ile ilkesiz örnekler arasındadır.
IV-E-5-GAZĐEMĐR MEHMET AKĐF CAMĐ
Sevgi Mahallesi 80 Sokak’ta bulunan camide yer alan “Cami Açılış Beratı”na
göre, dernek tarafından 1989 tarihinde yapılmış cami 550 kişi kapasitelidir
(Fotoğraf.404-405). Harim ile birlikte harimin batısına ve doğusuna bitişik düz tavanlı
birimleri yer almaktadır (Fotoğraf.406). Halen doğusuna eklenen birimleri ile
genişletilmeye çalışan yapı geniş bir avlu içerisinde bulunmaktadır. Avlunun kuzeyinde
yer alan kubbeli bir şadırvanı, cami kütlesinden daha yüksektir.
Harimin merkezinde içte ahşap kaplamalı, dışta saç kaplamalı piramidal örtü
kullanılmıştır. Diğer bölümler düz tavanlıdır. Avluda kubbeli bir şadırvanı bulunan
camide şadırvan cami kütlesinden daha yüksektir.
Mihrap cephesinde iki niş bulunmaktadır. Biri mihrap olarak, diğeri sürülerek
açılabilir sistemli, gerekmediğinde nişin içerisinde konumlanarak cemaate yer sağlayan
vaaz kürsüsüdür (Fotoğraf.407-410). Mihrap ve vaaz kürsüsünün yer aldığı niş seramik
kaplamalıdır.
Minber basit merdiven korkuluğundan oluşan ahşap malzemeden yapılmış bir
elemandır (Fotoğraf.409).
Caminin batısında, gövdesi çatı seviyesinde başlayan minare silindirik
gövdelidir. Kare formlu şerefe ve gövdeye göre oldukça büyük külahtan oluşan minare,
saç malzemeden yapılmıştır.
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IV-E-6-GAZĐEMĐR MEHMET MUMCU MESCĐDĐ
Akçay Caddesi’nde bulunan, düz tavanlı mescit, kuzeyinde yer alan alüminyum
saçak üzerine oturtulmuş minarecikten oluşmaktadır (Fotoğraf.411).
Yapının batısında abdest alma yeri ve tuvalet mekanı yer almaktadır. Oldukça
dar avlu bölümü caminin kuzeyinde bulunmaktadır.
Harimin güneyinde yer alan mihrap, yüzeysel seramik kaplamadan ibarettir.
Minarecik, saçak seviyesinde başlamakta olup, saç kaplamalı bodur gövde ve
konik külahtan ibarettir. Hoparlör sistemi, külahın bitim noktasında yer alır.
IV-E-7-GAZĐEMĐR ÖZER ACITAŞ CAMĐ350
Fevkani planlı cami, kubbeli harim, kuzey, batı ve doğu yönde kubbeli 11
birimden oluşmaktadır. Harimin kuzeyinde kubbe örtülü beş birimli son cemaat yeri
bulunmaktadır.
Mihrap nişi ve çerçevesi ile birlikte güney cephe bitkisel, geometrik ve yazı
süslemeli seramik kaplamalıdır. Minber ahşap kuruluşlu olup yan aynalıklar ve
merdiven korkuluğu süslemelidir (Fotoğraf.413).
Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”
kapsamında düzenlenen “En Güzel Cami” yarışmasında Đzmir'de birinciliği el eden
cami minare uygulaması bakımından ilkesiz örnekler içerisinde yer almıştır351. Caminin
doğu ve batı cephesinde minareleri, sekizgen kaideli ve sekizgen gövdeli olup, tek
şerefelidir. Şerefe korkuluğu seviyesi cami beden duvarı seviyesindedir ve camiye göre
bodur görünümdedir (Fotoğraf.412).
350

Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.
351
Anadolu Ajansı, 28.09.2011 Çarşamba. (http://www.haberler.com/izmir-in-en-guzel-camisi-ozeracitas-camisi-3021938-haberi)
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IV-E-8-IŞIKKENT AYAKKABICILAR SĐTESĐ CAMĐ

6135 Sokak No:9 Bedesten Çarşısı Işıkkent adresinde bulunan, kübik gövdeli
cami, Ayakkabıcılar Sitesi içerisinde Bedesten Çarşı olarak bilinen dört katlı binanın
beşinci katı durumundadır (Fotoğraf.414). Terasın avlu olarak kullanıldığı yapıda,
sekizgen planlı kubbe örtülü şadırvan ve tuvalet mekanı yer almaktadır (Fotoğraf.415416). Yapı böylece “bağlı bulunduğu binanın bir katı durumundaki yapılar” grubu
içerisinde yer almaktadır.
Cami, merkezde sekizgen kasnak üzerinde piramidal örtülüdür (Fotoğraf.418).
Kadınlar mahfili harimin kuzey ve doğu cephesi arasında yer almakta olup mahfile
ulaşım kuzey cephe üzerinde kuzeydoğuda yer alan son cemaat yerinden sağlanır. Son
cemaat yeri üst kat durumundaki harim düz tavanlıdır. Đçte pvc kaplamalı tavan dışta
harim merkezinde yer alan örtüye benzer tarzda üç adet piramidal örtülüdür
(Fotoğraf.419).
Mihrap caminin köşesinde yer almaktadır. Sivri kemerli kavsaralı mihrap nişi ve
çerçevesi bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.421-422).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır (Fotoğraf.304).
IV-E-9-KARABAĞLAR EBUBEKĐR SIDDIK CAMĐ
Bahriye Üçok Mahallesi 9686/1 Sokak’ta bulunan, 2007 yılında inşa edilmiş
cami fevkani planlı olup zemin katta imam odası, Kur’an Kursu yer almaktadır
(Fotoğraf.423).
Beton ayakların taşıdığı harim düz tavanlıdır. Parsel durumuna göre yapılmış
caminin mihrabı kare formun köşesindedir. Kadınlar mahfili de mihraba paralel olarak
kare kütleyi çapraz olarak bölmektedir. “Yalancı kubbe” uygulamasının görüldüğü
yapıda, camiye dıştan bakıldığında görülen kubbe harim içinde görülmemekte, yalnızca
düz tavana oturtulmuş bir form olarak karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf.424-426).
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Mihrap ve minber bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.427428).
Caminin çift şerefeli minaresi sonradan inşa edilmiş olup, bu minare inşa edilene
kadar yerine harimin güney cephesinde yer alan saç malzemeden yapılmış minarecik
kullanılmıştır (Fotoğraf.425). Sonradan caminin batısına yapılan minare, sekizgen
kaideli, yivli silindirik gövdeli ve iki şerefelidir.
IV-E-10-KARŞIYAKA TERSANE CAMĐ
Tersane Mahallesi 1662 Sokak’ta bulunan, 1995 tarihli cami, çok katlı evler
arasında yer almakta olup komşu parsellerle bitişik nizamdadır (Fotoğraf.429). Dışta iki
katlı bir kuruluma sahip caminin girişi kuzeybatıdır.
Kare planlı caminin alanı mihrap yönüne göre değil arsaya göre tasarlanmış
olduğundan mihrap, kübik gövdenin köşesine denk gelmektedir (Fotoğraf.432). Dışta
kiremit çatılı caminin merkezinde kubbe yer almaktadır. Kadınlar mahfili harimin
kuzeyinde yer almakta olup demir korkulukludur.
Giriş cephesinde iki giriş açıklığı kullanılmıştır. Açıklılardan batıdaki kadınlar
mahfiline çıkışı sağlayan merdivene ulaşımı sağlamaktadır. Diğeri cephenin
merkezindedir. Giriş cephesinde üst seviyede üç adet yuvarlak kemerli pencere yer
almaktadır. Diğer bir pencere de giriş kapısının doğusundadır. Pencere kanatları pvc
doğramalıdır. Harime giriş holünün doğusunda cami görevsine ait oda yer alır. Düz
tavanlı bölüme giriş cephesi pvc camekan şeklindedir.
Mihrap nişi ve çerçevesi bitkisel ve geometrik süslemeli seramik kaplamalıdır.
Minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Dolap aynaları ve korkuluk yüzeylerinde
boya ile yapılmış süsleme kullanılmıştır. Vaaz kürsüsü de minber gibi ahşap
kuruluşludur.
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Minare, caminin doğusunda yer almakta olup cami içerisinden doğmaktadır.
Silindirik gövdeli, tek şerefeli minarede, şerefe bölümü ile külaha, hatta aleme ulaşımı
sağlayan metal merdiven korkuluğu yer almaktadır.
IV-E-11-KARŞIYAKA YUNUS EMRE CAMĐ352
7449 Sokak Öenekköy’de bulunan, kare planlı düz tavanlı cami güneydoğu
köşesinde yer alan minareciği ile ilkesiz örnekler arasındadır. Minarecik, çatının
güneydoğu köşesinde, beton kaide üzerinde silindirik gövdesi ve külahıyla yer alır
(Fotoğraf.433).
IV-E-12-KONAK HASAN HOCA MESCĐDĐ
1307 Sokak No:41 Mezarlıkbaşı adresinde bulunan, Konak Müftülüğü Hizmet
Binası’nın yakınında buluna cami 1974 tarihlidir. Üstü kapalı dar bir avludan ulaşılan
cami, tek kubbeli harimi ve harimin kuzeyinde yer alan düz tavanlı kadınlar mahfilinden
oluşmaktadır. Kubbe oldukça basık olmasına rağmen, kubbe eteğinde pencereler
kullanılmıştır.
Ahşap malzemeden yapılmış mihrap nişi kenarlıdır ve mukarnas kavsaralıdır.
Bitkisel ve yazı süslemesi kullanılan mihrap, altın ve gümüş rengi yaldızla boyalıdır
(Fotoğraf.436).
Minber ve vaaz kürsüsü de ahşap malzemeden yapılmıştır ve mihraba benzer
tarzda süslemelidir (Fotoğraf.437-438).
Caminin güneybatı cephesinde yer alan, kaidesi ve merdiveni bulunmayan bodur
minare, gövde kısmından, silindirik bir saç levha ile camiye bitiştirilmiştir. Minarenin
şerefesinden itibaren külahı cam kaplamalıdır (Fotoğraf.434).

352

Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.
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IV-E-13-KONAK KADĐFEKALE HORASANCI CAMĐ
Çimentepe Mahallesi 586 Sokak’ta bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü’ne
ait, Camcı Hacı Ali Bey tarafından yaptırılan cami, 140 kişi kapasitelidir. Cami, tek
kubbeli harim, harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri, batısında yer alan giriş holü
ve minaresinden oluşur (Fotoğraf.439-440).
Caminin kuzey cephesi camekan şeklindedir (Fotoğraf.441). Bu bölümden son
cemaat yerine ulaşılmaktadır. Bir diğer giriş de caminin güneyinde yer alan avlu içinden
yapının batısında yer almaktadır.
Caminin beden duvarları dışta taş kaplamalıdır. Pencere bölümleri dikey
bölümlere ayrılarak ince dikine pencereler kullanılmıştır. Dış duvarların üst kesimi yay
şeklindedir.

Bu

form

basık

durumdaki

kubbenin

dışarıdan

algılanmasını

engellemektedir
Harimi örten kubbe oldukça basıktır. Kubbe sekiz kemerle bölünmüş ve kemer
içlerine cam kaplanmıştır (Fotoğraf.442).
Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde yer almaktadır. Đnce sütunlarla taşınmakta
olan mahfil demir korkulukla harime açılmaktadır.
Son cemaat yeri düz tavanlıdır. Bölümün doğusunda, kadınlar mahfiline çıkışı
sağlayan ahşap merdiven yer alır. .
Üçgen alınlıklı mihrap nişi ve dikdörtgen çerçevesi geometrik ve yazı süslemeli
seramik kaplamalıdır (Fotoğraf.443).
Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır ve süslemesizdir
(Fotoğraf.444).
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Caminin batı cephesinin kuzey köşesinde beden duvarı üzerinde yer alam
minare, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Gövdenin büyük kısmının cam kaplamalı
olduğu minare şeffaf bir görünüme kavuşmuştur.
IV-E-14-KONAK KADĐFEKALE KALELĐLER CAMĐ
1015 Sokak No:60 Kadifekale adreisnde buluna, konut olarak kullanılan yapı,
sonradan cami olarak düzenlenmiştir. 1968 tarihinden itibaren cami olarak kullanılan
yapı, zemin kat üzerinde iki kat ve teras kattan oluşmaktadır (Fotoğraf.445-446). Yapı
“konut planlı camiler” grubu içerisinde yer almaktadır.
Zemin kat abdest alma yeri ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Beton merdivenle
ulaşılan harimde iki sütun ve iki ayak bulunmaktadır. Harimde kuzey cephede yer alan
giriş açıklığı dışında başka bir açıklık bulunmamaktadır. Bu da harimde aydınlanma
problemine neden olmuştur. Harimin kuzey, doğu ve batısında kadınlar mahfili yer
almaktadır (Fotoğraf.448). Mahfil korkuluğu yatay demir gergilerle yapılmıştır. Mahfile
çıkış harimin batısında yer alan beton merdivenle sağlanmaktadır.
Mermer çerçeveli mihrabın, sivri kemerli niş yeşil renkte seramikle kaplanmıştır.
Minber ahşap malzemeden yapılmıştır (Fotoğraf.449).
Caminin terasında bir minareciği vardır. Tuğladan örtülerek tapılmış minarecik,
şerefe ve külahtan oluşmaktadır. Külahın dört yönü hoparlörlerle çevrelenmiştir
(Fotoğraf.447).
IV-E-15-KONAK KERĐMHAN MESCĐDĐ
1362 Sokak Kerimhan Đşhanı içerisinde 5. katta bulunan mescit, hanın
merkezinde yer alan minareciği ile fark edilebilmektedir (Fotoğraf.450). Yapı böylece
“bağlı bulunduğu binanın bir katı durumundaki yapılar” grubu içerisinde yer almaktadır.
Minarecik, binanın çatısında yer alırken, ondan iki kat altta yer alan mescit katı, ince
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ahşap desteklerle taşınan kadınlar için ayrılan bölümü ile harim bölümünden
oluşmaktadır (Fotoğraf.451).
Harimin köşesine denk gelen mihrap ve batısında yer alan sağır cephe seramik
kaplamalıdır. Bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplama dışında diğer cepheler boydan
boya pencerelidir (Fotoğraf.452).
Vaaz kürsüsü mihrabın batısında yer almaktadır. Ahşap korkuluklu vaaz
kürsüsünde kaide seramik kaplamalıdır.
Minber de vaaz kürsüsüne benzer şekilde ahşap dolap ve merdiven korkuluğu ve
seramik kaplamalı yan ayna ve dolap aynasından oluşur (Fotoğraf.453).
IV-E-16-KONAK KÜLTÜRPARK MESCĐDĐ
Fuar Kültürpark Alanı içinde bulunan yapı kare planlı düz tavanlı tek birimden
oluşmaktadır

(Fotoğraf.454-455).

Caminin

kuzeybatısında

yer

alan

avlunun

kuzeydoğusunda alt katın tuvalet, üst katın imam odası olarak kullanıldığı birimler yer
alır. Avlu üzeri çelik konstrüksiyon ve ondülin kaplama ile kapatılmıştır. Avlunun
dışında üçlü niş halinde, merkezde çeşme ve su haznesi kullanılmıştır.
Harime giriş kuzeybatı köşede yer almaktadır. Mihrap harim duvarının köşesine
denk gelmektedir. Düz tavanlı harimde yalnızca üst seviyede yatay olarak yerleştirilmiş
açıklıklar kullanılmıştır.
Kadınlar mahfilinin bulunmadığı yapıda, harimin kuzeyinde perde ile ayrılmış
bölüm kadınlar bölümü olarak kullanılmaktadır.
Mihrap, bitkisel süslemeli seramik kaplamalı yüzeysel bir öğe durumundadır.
Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeden yapılmıştır ve süslemesizdir
(Fotoğraf.457).
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Avlunun dışında, kuzeybatı köşesinde yer alan minare, tek şerefelidir. Beton
platform üzerinde sekizgen gövdeden ibaret minareye giriş bulunmamakla birlikte
içerisinde merdiven basamakları da yer almamaktadır (Fotoğraf.456).
IV-E-17-KONAK MÜFTÜLÜĞÜ MESCĐDĐ
Fevzi Paşa Bulvarı No:71 K:2 Konak adresinde bulunan, Konak Müftülüğü
binasının bulunduğu binanın 1. ve 2. katını oluşturan mescitte alt kat erkeklerin
kullandığı, üst kat da kadınların kullandığı bölümdür (Fotoğraf.458). Yapı böylece
“bağlı bulunduğu binanın bir katı durumundaki yapılar” grubu içerisinde yer almaktadır.
Đki kat arasında güney kesimde bir galeri boşluğu yer almaktadır (Fotoğraf.459).
Beton kolonlarla taşınan tek birim halindeki erkekler bölümünde mihrap, ahşap
kaplamalı, süslemesiz, basık kemerli bir niş halindedir. Güney cephesinin doğusunda
yer alan vaaz kürsüsü ve batısında bulunan minber de ahşap malzemeden yapılmış olup
süslemesizdir (Fotoğraf.460).
Çok katlı binanın çatısında, çokgen kaide ve üzerinde yer alan aleminden ibaret
minarecik bulunmaktadır.
IV-E-18-MENDERES KÜNER KÖYÜ CAMĐ
Menderes’te Küner Köyü’nde 1996 yılında yaptırılan cami, Küner Köyü
Yardımlaşma Derneği’nin satmakta olduğu su satışlarından elde edilen kazançla
yaptırılmış olup çeşitli eklemelerle zamanımıza ulaşmıştır.
Cami, merkezi kubbeli harimi, kuzeyinde yer alan kubbeli son cemaat yeri ve
doğu ve batı köşesinde bulunan minarelerinden oluşmaktadır (Fotoğraf.461).
Merkezi kubbe doğu, batı ve kuzeyde yarım kubbelerle genişletilmiş olup,
köşelerinde kubbeli birimler meydana getirilmiştir. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar
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mahfili kubbe örtülü beş birimlidir (Fotoğraf.462). Son cemaat yeri de beş birimli olup,
pandantif geçişli kubbe örtülüdür.
Camide kubbe yüzeylerinde, geçişlerde, pencere çevrelerinde ve duvar
yüzeyinde boya ile yapılmış süslemeler kullanılmıştır.
Harimde bitkisel ve yazı süslemeli seramik kaplamalı mihrap, dışa taşıntı
yapmaktadır (Fotoğraf.463). Minber ve vaaz kürsüsü ahşap kuruluşlu olup
süslemesizdir (Fotoğraf.464).
Yapının batı ve doğusunda yer alan iki minare farklı zamanlarda yapılmış olup
farklı boyutlardadır. Đki minare de kare kaideli, silindirik gövdeli ve konik külahlı
olmasına rağmen batıda yer alan minare önceden yapılmış olup maddi olanakların
yetersizliği nedeniyle tek şerefeli iken doğudaki minare çift şerefelidir (Fotoğraf.461).
IV-E-19-MENEMEN ALANĐÇĐ KÖYÜ CAMĐ353
Alaniçi Köyü’nde bulunan, kare planlı düz tavanlı cami batı cephesinin kuzey
kesiminde yer alan hantal gövdeli minaresi ile ilkesiz yaklaşım grubu içerisinde yer
almaktadır.
Minare, sekizgen kasnaklı kaide üzerinde sekizgen gövdeden ibarettir. Gövde
yüzeyi cam kaplamalı dikey şeritlerden oluşmaktadır. Cami kütlesinin üçte biri
kalınlığındaki minare ile cami arasında üst seviyede kadınlar mahfili katında yer alan
açıklık ve minare gövdesine ulaşılan demir korkuluklu bir köprü ile ulaşılır
(Fotoğraf.465).

353

Yapı ile ilgili fotoğraf ve bilgiler, bağlı bulunduğu müftülüğün resmi internet sitesinden temin
edilmiştir.
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IV-E-20-ÖDEMĐŞ ARDUHANLI CAMĐ
Ödemiş Müftülüğü’ne ait bir bina olarak kullanılırken sonradan camiye çevrilen
yapı düz tavanlıdır (Fotoğraf.477). Camide girişin yer aldığı doğu cephe en dar cephe
olup, yapıya batı cepheden giriş sağlanmaktadır (Fotoğraf.468).
Düz tavanlı harimde duvarlar pencere altı seviyesine kadar ahşap kaplamalıdır.
Kalın duvarlı yapıda mihrap dışa taşıntı yapmamaktadır. Yuvarlak kavsaralı mihrap nişi
çevresinde ve çerçeve köşelerinde boya ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Minber
ve vaaz kürsüsü ahşap kuruluşlu olup süslemesizdir (Fotoğraf.469).
Batı duvarı üzerinde güney kesimde camiye bitişik silindirik gövdeli minare
hantal kaide ve bodur gövdeden oluşmasına rağmen çift şerefelidir. Kaide, şerefe araları
ve külah bu nedenle birbirine çok yakındır (Fotoğraf.466).
IV-E-21-ÖDEMĐŞ BAYINDIR YAKACIK KÖYÜ ŞĐRĐNKIR MAHALLE
CAMĐ
Bayındır Yakacık Köyü Şirinkır Mahallesi’nde bulunan, 1987 tarihinde inşa
edilmiş yapı, kare planlı düz tavanlı harimi ve harimin kuzeyinde yer alan düz tavanlı
kadınlar bölümü olarak kullanılan ek biriminden oluşmaktadır (Fotoğraf.470). Kare
planlı harimin merkezinde tek bir beton ayak bulunmaktadır.
Güney cephesinde dışa taşıntı yapmayan mihrap basık kemerli niş ve süslemesiz
çerçeveden ibarettir. Mihrabın iki yanında dikdörtgen birer pencere bulunmaktadır
(Fotoğraf.472). Batı cephede yer alan minber, basit ahşap kuruluşludur.
Harimin doğusunda ve batısında birer pencere yer almaktadır. Harimin
kuzeyinde yer alan düz tavanlı bölümün batısında harime ulaşımı sağlayan açıklığa,
kuzeyinde de kadınlar bölümü olarak kullanılan birime ulaşım sağlanır.
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Caminin batısında yer alan minare, kare kaideli, silindirik gövdelidir. Kare kaide
ve silindirik gövde hem geniş hem de kısadır. Demir korkuluklu şerefesi ve renkli cam
külahı ile minare, boyut olarak camiye hakimdir (Fotoğraf.471).
IV-E-22-ÖDEMĐŞ H. VASFĐ KURTOĞLU CAMĐ
1964 tarihli cami, fevkani kuruluşlu olup alt katı market olarak kullanılmaktadır
(Fotoğraf.473). Yan parsellerle bitişik nizamdaki yapı, dışarıdan iki katlı bir konut
görünümdedir (Fotoğraf.474). Yapı “konut planlı camiler” grubu içerisinde yer
almaktadır.
Camide kuzeydoğu köşede imam odası olarak kullanılan ahşap bölüm yer
almaktadır (Fotoğraf.476). Düz tavanlı harimin kuzeyinde iki oda yer bulunmaktadır,
odalardan batıdakine ait bir de balkon görülmektedir.
Mihrap, dışa çıkıntı yapmaktadır. Oldukça basık harimde, mihrap hemen hemen
tavan yüksekliği kadardır. (Fotoğraf.477).
Minber, güney batı köşede yer almaktadır. Lambri kaplamalı basamaktan ve
korkuluktan ibaret minberde korkuluk ufak bir külahla son bulmuştur (Fotoğraf.478).
Vaaz kürsüsü güneydoğu köşede yer almış ahşap kuruluşta bir öğedir.
Kiremit çatı kaplamasının üzerinde saç levhadan oluşan, ince silindir formunda
karşımıza çıkan minarecik, bir külahla son bulmaktadır (Fotoğraf.475).
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IV-E-23-YENĐŞEHĐR YENĐ MEVLANA CAMĐ
Yenidoğan Mahallesi 1137 Sokak’ta bulunan, 1999 tarihinde inşa edilmiş cami,
kare planlı tek kubbeli harimi ve harimin kuzey ve batıda kubbeli birimlerden
oluşmaktadır.
Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, önceden yapılmış olup çokgen
kaideli silindirik gövdeli olup tek şerefeli iken güneydoğu köşede bulunan, sonradan
yapılan minare aynı formda ancak üç şerefelidir (Fotoğraf.479).
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V-DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ
2010 yılı sonu verilerine göre kentimizde 1.767 cami bulunmaktadır. 1950
yılından sonra cemaat kapasitesine ya da yakınında yer alan camilere bakılmaksızın
cami yaptırma furyasının olduğu açıktır. Başlangıçta, Cumhuriyet dönemi geçmişi
hatırlatan simge, sembol ve alışkanlıklardan uzak durma eğiliminde olmuştur. Geçmişi
hatırlatıcı sembollerden biri olan camiler gerek ideolojinin değişmesi, gerekse de
modern toplumun yeni yapı tiplerine ihtiyaç duyması ile önceki önemini kaybetmiştir.
Bunun yerine tren garlarına, okullara, hastane binalarına, idari binalara, banka
yapılarına ve buna benzer yeni yapı tiplerinin yapılmasına önem verilmiştir.
Cumhuriyet döneminde, laiklik ön planda olmuş din politikalarında reformlar
uygulanmıştır. Bu reformlar çok partili hayata geçiş döneminde yumuşamaya ve
değişmeye başlamıştır. 1947 yılında toplanan CHP Kurultayı görüşmelerinde, parti
mensupları, dini sahaya önem verilmesi gerektiğini belirtmeye başlamış, CHP’nin tek
partili dönemde izlediği laiklik politikasında değişim talep edilmiştir. Bu tarihten
itibaren alınan kararlarla din politikasında kırılmalar yaşanmış, 16 Haziran 1950 tarihine
kadar uygulanan Türkçe ezan, yeniden Arapçaya çevrilmiştir. Dini mimaride ise 1956
yılında Ankara Kocatepe Camisinin Adnan Menderes’in yapılmasını istemesine kadar
durgunluk sürmüştür.
Din işleri ile ilgili Diyanet Đşleri Başkanlığı yetkili kılınırken ibadet yapıları ile
ilgili bir düzenlemeye gidilmemiştir. Kurum yalnızca yeni yapılan camilere başkanlıkça
uygun görülmesi durumunda personel ataması ile ilgilenmektedir. Yasal olarak başıboş
kalan cami yapımı bu nedenle gecekondu yapılır gibi inşa edilmiştir ve halen bu şekilde
devam etmektedir.
Zamanımız Türk mimarlığını etkileyen en önemli mimarlık dönemi Osmanlı
mimarlığıdır. Đmparatorluğun yükseliş döneminde Mimar Sinan ile ulaşılan cami
mimarisi bundan sonraki dönemlerin mimarisini büyük ölçüde etkisi altında tutmuştur.
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Cami inşa etmek ya da cami inşasına maddi olarak yardım etmek halk arasında
sevap kabul edilmektedir. Bu nedenle çoğu arazi, sahipleri tarafından cami için hibe
edilmekte veya mevcut arazilere hayırseverler tarafından cami yaptırılmaktadır. Sevap
görülen bu görevi destekleyen hadislerden354 anlaşılacağı üzere, cami inşasını teşvik
sağlanmakta ve günümüz cami mimarisinin çok sayıda niteliksiz örneğinin de sebebi ve
temel sorunu olmaktadır.
Halk arasında “Allah’ın evi” olarak bilinen ve büyük ya da küçük olsun inşası en
büyük sevaplardan kabul edilen, cami ihtiyacının karşılanmasının en fazla söz konusu
olduğu yöntem, inşaatın cami yaptırma derneklerinin vasıtası ile gerçekleştirilmesidir.
Bu nedenle caminin mimarisi, büyüklüğü gibi tüm konular bu yönetimin takdirine
kalmaktadır.
Hayırsever kişiler projesiz olarak gerçekleştirebildiği cami inşasını ayrıca
Diyanet Đşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak sunduğu tip
projelerden edinerek de gerçekleştirebilmektedirler. Cami inşasında tip projenin
kullanılmasının ya da bunun teşvik edilmesinin yanlışlığı bir yana, bu projelerin
uygulanması denetlenmediğinden ya da projeyi sağlayan kurum sorumlu olmadığından,
ilkesiz yaklaşım dediğimiz örneklerin fazlalaşmasına da neden olmuştur.
Modern mimarlık tarihi sürecinde Đzmir camileri konulu çalışma kapsamında,
konu ile ilgili yapılan çalışmaların genelinde, 1950 yılı sonrasında inşa edilen camiler
“Geleneksel ya da Klasik Yaklaşım” ve “Modern ya da Çağdaş Yaklaşım” grupları
içerisinde incelenmiştir. Bunun yanında modern tasarım örnekleri üzerinde mimari
özellikleri açısından da farklı tipolojiler söz konusudur. Günümüz modern yaklaşım
örneklerine bu çalışmalar kapsamında bakıldığında, örneklerin sayısının 50’yi
geçmediği görülmektedir. Đzmir örneklerinin incelendiği çalışmada, modern tasarım
yaklaşımı grubu içerisinde ele alınan yapıların sayısının oldukça az olması nedeniyle
yalnızca tasarım yaklaşımı açısından bir gruplama yapılmıştır. Đncelenen 100 adet cami
“Geleneksel, Modern ve Đlkesiz Yaklaşım” olarak üç gruba ayrılmıştır.
354

Hadislerle ilgili Bkz. M.Ş. Musannifoğlu, Caminin Kaybolan Mahiyeti, Eramat Yayınları, 1996.
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Çalışma kapsamında incelenen örnekler 1950-2011 tarihi arasında inşa
edilmiştir. Örneklerden en erken tarihli olanı 1948-1950 yılları arasında inşa edilen
Konak Alsancak Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, en yeni tarihli olanı ise henüz
inşası süren Gaziemir Yeni Cami ve Ödemiş Şeker Camisidir (Bkz. Tablo.1).
Yapıların mimarı ve inşa tarihleri ile bilgileri bağlı bulunduğu müftülükçe
düzenlenmiş “Cami Açılış Beratı”ndan öğrenmekteyiz. Ancak incelenen camilerden
yalnızca 16 adedinde cami açılış beratı bulunmaktadır. Đncelenen camilerden 15
adedinin mimarı bilinmektedir. Örnekler içerisinde yalnıza Ödemiş Hamdibey
Camisinin mimarı bir bayandır (Bkz. Tablo.1).
Çalışma kapsamındaincelenen 100 adet cami “Geleneksel, Modern ve Đlkesiz
Yaklaşım” olarak üç gruba ayrılmıştır (Bkz. Tablo.1). Đlk grubumuzu oluşturan
Geleneksel Yaklaşım örneklerine bakıldığında, tarihi nitelikteki camilerin planlarına
yakın, hatta kopyası olmaya çalışan, ancak daha çok uygulamada aksaklıklar gösteren
yapılar yer almaktadır. Bu grubu oluşturan örnekler diğer yaklaşım örneklerinden sayıca
fazladır. Bu örneklerin tasarımında, Klasik Dönem Osmanlı mimari tarzı hakim iken,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından temin edilebilen tip
projeler de etkili olmuştur. Ancak tip projeler uygulama esnasında değişikliklere
uğramakla birlikte, zaten zaman içerisinde de denetimsiz oldukları için maddi olanaklar
elverdikçe değiştirilebilmektedir.
T. Cansever, “Türkiye’de cami mimarlığı konusunda bir duyarsızlık değil tam
tersine ‘özel’ bir ‘duyarlılık’ olduğundan bahseder. Bu duyarlılık, görünüşte, geçmişle
olan ilişkiyi öne çıkarmakta, ama bu ilişkiyi kalıplara indirgemiş bir süreklilik olarak
görülür”, düşüncesindedir. Aynı eserde, “Cami tasarımı zordur. Mimarlar diğer yapıları
tasarlarken duymadıkları endişeleri simgesel ağırlığının büyük yapılara göre fazla
olmasından dolayı, cami tasarlarken duymaktadırlar. Çünkü camiler geçmişin en
görkemli mirasıdır. Cami tasarımının bir diğer özelliği de camide çözüm bekleyen
işlevsel sorunların olmayışıdır. Cami tasarımı saf bir mekanı ve dış biçimlendirmeyi
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kapsar. Caminin estetik boyutu ön plandadır” demektedir355.
T. Cansever’in görüşleri doğrultusunda günümüz yapı teknolojisi gittikçe
gelişmekte iken, Konak Varyant Camisi örneğinde kullanılan ağırlık kuleleri, gömme
payeler gibi işlevi bulunmayan mimari öğeler neden kullanılmaktadır? Bu soruya K.
Gönençen

şu

yorumla

cevap

olabilmektedir

ki,

durumu

‘cehalet’

olarak

değerlendirmiştir: “Betonarmenin yapı sanatına girmesinden önce kubbeler tuğlalardan
yapılmaktaydı. Hele büyük açıklıklı kubbelerde kalınlık 1 metre dolaylarında olmak
zorundaydı. Böyle bir yarım kürenin mesnetlendiği duvar veya sütunlara taşıdığı gerek
düşey ağırlık, gerekse daha önemli olan yatay yükler o kadar büyüktür ki, kubbenin
yana açılarak çökmesini önlemek, o dönemlerin hesaptan çok sağduyuua dayanan
mimarlığında en önemli sorundu… bugün betonarmenin sağladığı olanaklarla, değil 1
metre kalınlıklar, 10 cm. kalınlıklarda 100 metreler, kabuklar, kubbeler ve çeşitli
formlarla geçilmekte; kontrforlar (destek kulesi, gömme paye) ve ağırlık kulelerine
gereksinim duymayacak biçimde; yatay yükler, çember donatılar vb. önlemlerle veya
eğilmeye dayanıklı kolonlarla dengelenebilmektedir… Günümüz amatörlerinin çelişkisi
buradadır. Yanal deplasmanları kendi içinde dengeleyerek kendi içinde dengeleyerek
tüketen betonarme bir yapıya ağırlık kuleleri, kontrforlar koymak ve betonarme
kemerlerin yatay deplasmanlarını demir gergilerle almaya kalkmanın adı mimari
terminolojide

olmamakla

birlikte,

her

dilin

sözlüğünde

‘cehalet’

olarak

tanımlanmaktadır. Bugünkü bilgi ve teknolojiyle dünkü yapıları yapmaya kalkışmaksa,
‘taklit ve kopya’ kapsamına girer ki, bunu başarmanın hiçbir sanat dalında tarih
boyunca örneği olmamıştır”356. Ö.Đ. Tuluk da “Ölçü, oran gibi temel biçimsel
değerlerden yoksun, 16. yüzyıl cami mimarisini sözüm ona yineleyen fakat onun
karikatürü olmaktan öteye gidemeyen, soba borusu gibi minareli, ne işe yaradığı belli
olmayan işlevsiz ağırlık kuleli, payandalı ve mutlaka kubbeli camiler …”357, şeklinde
eleştiride bulunmuştur. Bunun yanında T. Cansever “Mimaride önemli olan husus
eğitim, en az önemli husus ise malzemedir. Mimari eser, kültür ve mimarlık eğitimi
355

T. Cansever, Kubbeyi Yere Koyamamak, Konuşmalar, Đz Yayıncılık, Đstanbul, 2002, s. 193-194
K. Gönençen, “Cami Mimarisinde Çağdaşlık”, Yapı, S.214, Eylül 1999, s.84.
357
Ö.Đ. Tuluk, “Çağdaş Cami Tasarım Anlayışı Đçin Bir Model Olarak Mimar Sinan”, Yapı, S. 353, Mart
2011, s. 13.
356
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mevcutsa her türlü malzemeyle yapılabilir”358 demekte olup, mimarlık eğitimine dikkati
çekmektedir. Đzmir camilerinden yoğunlukla üzerinde bahsedilen bir yapı olan Konak
Varyant Fatih Cami Ç. Uzun tarafından tarafından “klasik yaklaşımın başarısız bir
örneği” şeklinde değerlendirilirken altı adet, kubbe örtülü ağırlık kuleleri küçük
minareler olarak değerlendirilmiştir359.
Alsancak Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Camisinin mimarı Mimar Fahri Nişli
ile ilgili “Mimarı Nişli aynı Mimar Sinan gibi bir davranışta bulunmuş, caminin
projelerini, zamanın bozuk paralarını, bir de bir sayfa kadar izahat notunu kubbenin
altına gömmüş”360 denilmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu camide
mimar, kubbe örtülü mimariyi taklit etmenin yanında inşa anlayışını bile taklit etmiştir.
Geleneksel yaklaşım örneklerinin yoğun görüldüğü günümüz camileri arasında
az da olsa modern malzeme ile birlikte modern tasarımın da kullanıldığı modern
anlayış, plana farklı bir yorum getirmeyi amaçlayan, ayrıca Klasik Dönem Osmanlı
mimarisinin merkezi plan geleneğini bir adım daha ileri götürerek, harimi gerçek
anlamda tek bir kubbe formu altında değerlendirerek, ya da kubbeyi ortadan kaldırarak
modern örtü sistemlerinin kullanım olanağının denendiği örneklerinden oluşmaktadır.
Çalışmamızda modern yaklaşım örnekleri 11 adettir (Bkz. Tablo.9). Yaklaşımın ana
prensibi gelenekselin dışında kendi tarzı ve estetiğinde yapılmış farklı olma çabası ile
ortaya çıkan ürünlerdir. Bu nedenle malzeme kullanımının modernliği bu grup için
yeterli değil, tasarımda da modernlik aranmaktadır.
Đlkesiz Yaklaşım Örnekleri geleneksel ya da modern yaklaşım çerçevesi
içerisinde göremeyeceğimiz yapılardır. Yaklaşımda kesin sınırlar olmamakla birlikte
konutların camiye dönüştürülmesi, halkın kendi imkanları ile belirli arazilerde hatta
kısıtlı parsellerde yapmaya çalıştığı örnekler, bitişik nizam uygulamalar ya da yapanın
kişisel estetik anlayışının etkisiyle ortaya çıkan bazen de zorlama uygulamalar ile
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T. Cansever, “Ülkemizde Mimari Bir Kimliğin Varlığından Söz Etmek Đmkansızdır”, Kubbeyi Yere
Koymamak, Konuşmalar, Đz Yayıncılık, Đstanbul, 2002, s. 177.
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Ç. Uzun, a.g.t., s. 91-92.
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13.03.2007 tarihli Ahmet Arif Yalçın’ın haberinin hangi gazeteye ait olduğunu bilmemekteyiz.
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karşılaşılmıştır (Tablo.10).
Đncelenen camiler üzerine bir değerlendirme yapıldığında;
Plan: Geleneksel yaklaşım grubunu oluşturan örneklerde kubbe örtüsünün
çoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. Đncelenen yapıları harim planı açısından
grupladığımızda merkezi kubbeli, tek kubbeli ve düz tavanlı örnekler ile
karşılaşılmaktadır.
Örneklerden Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova Fidanlık Vilayet Cami,
Bostanlı Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami, Buca
Kaynaklar Yıldızlar Cami, Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir
Eyyub-el Ensari Cami, Gaziemir Gülhane Cami, Gaziemir H. Osman Cami, Gaziemir
Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Güzelyalı Hacı Arif
Küçükdoğan Cami, Halkapınar Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Bahçelievler
Helalpara Cami, Karabağlar Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Bozyaka Yavuz
Selim Cami, Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye
Cami, Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami,
Karabağlar Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar
Limontepe Merkez Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Salih
Nevvar Đşgören Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yağhaneler
Merkez Sabit Bey Cami, Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami, Karabağlar Yeşilyurt Ulu
Cami, Karabağlar Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami,
Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka Dedebaşı
Cami, Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka Eser Cami,
Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Alsancak
Hocazede Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Kadifekale Gayretiye Cami, Konak
Kadifekale Yeşildere Cami, Konak Eyüp El Ensari Cami, Konak Üçyol Bahçelievler
Cami, Konak Varyant Fatih Cami, Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş Sanayi Cami,
Ödemiş Şeker Cami, Yenişehir Tepecik Merkez Cami örneklerinde örtü olarak kubbe
tercih edilmiştir (Tablo.4.).
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Bu örneklerden Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bostanlı Cami, Güzelyalı Hacı
Arif Küçükdoğan Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami,
Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami,
Karabağlar Yeşilyurt Ulu Cami, Konak Alsancak Hocazede Ahmet Ragıp Üzümcü
Cami, Konak Kadifekale Gayretiye Cami, Konak Üçyol Bahçelievler Cami (Eski
Bölüm), Konak Varyant Fatih Cami tek kubbeli camiler grubundadır (Tablo.4.).
Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir H. Osman Cami,
Halkapınar Cami, Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karşıyaka Bahçelievler
Gülbahçe Cami, Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami,
Konak Üçyol Bahçelievler Cami (Yeni Bölüm), Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş
Sanayi Cami örnekleri merkezi kubbelidir (Tablo.4.).
Geleneksel yaklaşım grubu içerisinde incelenen Gaziemir Kömürcüler Cami,
Güzelyalı Esentepe Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karşıyaka Hürriyet
Cami, Karşıyaka Osmanpaşa Cami, Karşıyaka Şemikler Eski Cami, Karşıyaka
Serinkuyu Cami, Konak Ballıkuyu Muradiye Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi
Cami, Konak Menemen Çaltı Köyü Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır Cami,
Ödemiş Đrfanlı Cami, Ödemiş Üç Eylül Cami, Ödemiş Yeniköy Kahveleri Cami, Cami,
Urla Merkez Cami örnekleri düz tavanlıdır (Tablo.4.).
Geleneksel yaklaşım örnekleri içerisinde Bostanlı Cami, Buca Kaynaklar
Yıldızlar Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami,
Bozyaka Yavuz Selim Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami, Karabağlar Salih
Nevvar Đşgören Cami, Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami, Karabağlar Yeşilyurt Ulu
Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka
Hürriyet Cami, Karşıyaka Osmanpaşa Cami, Karşıyaka Şemikler Eski Cami, Karşıyaka
Serinkuyu Cami, Konak Ballıkuyu Muradiye Cami, Konak Eyüp El Ensari Cami,
Menemen Çaltı Köyü Cami, Ödemiş Üç Eylül Cami’nde son cemaat yeri
uygulanmamıştır.
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Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova Fidanlık Vilayet Cami, Buca Çaldıran
Mahallesi Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami, Çiğli Egekent Cami, Gaziemir
Beyazevler Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari Cami, Gaziemir Hacı Osman Cami,
Gaziemir Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Güzelyalı
Esentepe Cami, Güzelyalı Hacı Arif Küçükdoğan Cami, Karabağlar Aktaş Cami,
Karabağlar Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami,
Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar
Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi
Sevgi Cami, Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami, Karabağlar Yeşilyurt
Yadigar Cami, Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami,
Karşıyaka Dedebaşı Cami, Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami,
Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Alsancak
Hocazede Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Konak
Kadifekale Gayretiye Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami, Konak Üçyol
Bahçelievler Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş Đrfanlı Cami,
Ödemiş Şeker Cami, Ödemiş Yeniköy Cami, Urla Merkez Cami örnekleri son cemaat
yerinin kullanıldığı örnekler olup, düz tavanlıdır. Gaziemir Gülhane Cami, Halkapınar
Cami, Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karabağlar Esma-ül Hüsna Cami,
Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Varyant Fatih Cami, Ödemiş Hamdibey
Cami, Ödemiş Sanayi Cami, Yenişehir Tepecik Merkez Cami ise kubbe örtülü son
cemaat yeri bulunan örneklerdendir.
Örnekler incelendiğinde, Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova Fidanlık
Vilayet Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami, Buca
Kaynaklar Yıldızlar Cami, Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir
Eyyub-el Ensari Cami, Gaziemir Gülhane Cami, Gaziemir H. Osman Cami, Gaziemir
Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami, Gaziemir Muhammediye
Cami, Güzelyalı Esentepe Cami, Güzelyalı Hacı Arif Küçükdoğan Cami, Halkapınar
Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami, Karabağlar
Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim Cami, Karabağlar
Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami, Karabağlar
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Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Esma-ül
Hüsna Cami, Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami,
Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Salih Nevvar Đşgören Cami,
Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey
Cami, Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami, Karabağlar Yeşilyurt Ulu Cami, Karabağlar
Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami, Karşıyaka Başçılar
Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka Dedebaşı Cami, Karşıyaka
Dizdar Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka
Şemikler Eski Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Kadifekale Gayretiye Cami,
Konak Eyüp El Ensari Cami, Konak Üçyol Bahçelievler Cami, Konak Varyant Fatih
Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş
Sanayi Cami, Ödemiş Şeker Cami örnekleri fevkani plan şemaları ile karşımıza
çıkmaktadır (Tablo.2.). Örneklerin çoğunluğunda fevkani plan kullanıldığı görülmekte
ve bu plan şeması farklı tanımlamalara da sebebiyet vermektedir.
Bornova Ali Rıza Güven Cami, Ödemiş Sanayi Camileri alt katın mescit olarak
kullanıldığı örneklerdendir. Bornova Fidanlık Vilayet Cami, Karabağlar Yağhaneler
Merkez Sabit Bey Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Camilerinde alt kat mescit
olarak kullanılmasının yanında mihrap uygulaması görülürken; Karabağlar Sevgi
Mahallesi Sevgi Camisinde mescit olarak kullanılan alt katta mihrapla birlikte minber
de görülmektedir (Tablo.2.).
Fevkani planlı camiler içerisinde “apartman tipi cami” olarak adlandırılan bir
yapı grubu oluşmuştur. Cami bölümü ve altında en az iki kattan oluşan bu yapı tipi
Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami, Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami,
Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar
Limontepe Merkez Cami, Yeşilyurt Güven Cami, Konak Eyüp El Ensari Cami
örneklerinde görülmektedir (Tablo.2.).
“Apartman tipi cami” olarak yeni bir tanımlamanın yanında yeni başka bir
tanımla da karşılaşılmaktadır. Đncelenen camiler arasında Alsancak Hocazade Ahmet
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Ragıp Üzümcü Cami ve Karşıyaka Beşikçioğlu Cami “protokol cami” olarak
adlandırılmaktadır. Ünlü ya da geniş kapsamlı cenaze törenlerinin yapıldığı camiler,
kalabalık toplulukları bulundurması ve merkez nitelikte bir bölgede yer almaları
nedeniyle bu adı almışlardır. Bunun dışında diğer örnekler kimi birbirine çok yakın
mesafede inşa edilmiş mahalle camisi örnekleridir.
Modern malzeme ile birlikte modern tasarımın da kullanıldığı modern
yaklaşımda, plana farklı bir yorum getirmek amaçlanmıştır. Bu örneklerin plan şeması
incelendiğinde; en erken tarihli modern örnek, ayrıca kubbesel gövdeli tek örnek olan
Karşıyaka Kemalpaşa Camisidir. Sivas Deveci Cami (1969), Tarsus Başer Fabrikası
Cami (1982), Samsun Ulu Cami (1985) örneklerinde olduğu gibi kubbesel gövdeli cami
planı, halk ve dernek tarafından camiye benzetilmeyerek ve de beğenilmeyerek
değişikliğe uğramıştır. Bugün yapıyı tekrar moderne çevirme çabası gelişmiştir. Eski
plan şemasını tamamen değiştiren proje, modern iken klasikleştirilmeye çalışılan bir
yapı için bugün modernlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kubbesel gövdeyi sonradan
saran dörtgen formun dışına avlunun da bir kısmını alan proje çalışması henüz
sürmektedir (Tablo.9).
Đzmir’de 11 adet olarak belirlenen camiler içerisinde Karşıyaka Beşikçioğlu
Cami ve Kadifekale Hava Şehitleri Cami moderne geçiş dönemi yapıları361 ve modern
olarak da362 değerlendirilmiştir. Çalışmamızda bu modern yaklaşıma yakın örnekler
olduğundan bu grup altında incelenmiştir.
Gerek mimari tasarımı gerekse de öğelerin kullanılışı açısından dikkati çeken en
iyi örnek Aliağa Pektim Siteler Camisidir. Kubbe örtülü, sekizgen planlı gövdenin farklı
kullanılışı, revak uygulaması ve içten şerefeli minare formu ile Đzmir’deki tek örnektir.
Benzer bir tasarım, Manisa Merkez Efendi Camisinde karşımıza çıkmakla birlikte, avlu
tasarımı olarak Pektim Siteler Camisi daha gelişmiş bir örnektir. Yapıda ayrıca minber
ve müezzin mahfili gelenekselin dışındadır (Tablo.9).

361
362

T. Işıkyıldız, a.g.t., s. 95-96.
K.K. Eyüpgiller, a.g.m., s.16.
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Đzmir örnekleri içerisinde Ziyaeedin Bilgin’in 4 eseri bulunmaktadır.
Eserlerinden en erken tarihli olanı Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Camisidir.
Yapı iç içe yerleştirilmiş iki kare formdan oluşa planı, örtüsü, minare formu ve mihrap
ve minber uygulamasındaki özgünlüğü nedeniyle modern örnekler grubu içerisinde yer
almaktadır. Mimarın 1998 tarihinde tasarladığı Evka-4 Mehmet Akif Camisinde örtü ve
minare formu açısından modern yaklaşım görülebilirken, minber uygulamasında
klasikleşme görülmektedir. Aynı tarihte inşa edilen, daha küçük bir örnek olan
Narlıdere Uğurlu Camisinde harim ve minare piramidal örtülüdür. Minber uygulaması
Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Camisindeki benzer şekildedir. Minberin bulunduğu
bölümün dışında mimariye de yansımış olması dikkat çekicidir. Mimarın 2010 yılında
tasarladığı Bornova H. Müzeyyen Çolakoğlu Cami, mihrap ve minber uygulaması ile ve
yapının iç duvarlarında yer alan yoğun süslemesi ile daha çok klasiğe yakın bir örnektir.
Sanatçının en yeni tarihli eseri olmasına rağmen, mimarın tasarımına etki eden ve
önemli olan iki faktör halk ve yaptıranın istekleri ön plana çıkmıştır (Tablo.9.).
Modern örnekler içerisinde günümüze yaklaştıkça cami örneklerinde Karabağlar
Uzundere TOKĐ Camisinde olduğu gibi sadeleşme görülürken, halen inşaatı süren
Gaziemir Yeni Cami örneğinde olduğu gibi tamamen yeni ve farklı tasarlanmış büyük
ve dikkat çekici örnekler de bulunmaktadır. Buna göre giderek modernde sadelik,
yalnızca ibadet yeri amaçlı binalar inşa ediliyor diyemezken, tamamen özgün ve çok
işlevli tasarlanmış binalar ile devam ediliyor da diyememekteyiz.
Đlkesiz Yaklaşım Örnekleri geleneksel ya da modern yaklaşım çerçevesi
içerisinde göremeyeceğimiz yapılardır. Yaklaşımda kesin sınırlar olmamakla birlikte
konutların camiye dönüştürülmesi, halkın kendi imkanları ile belirli arazilerde hatta
kısıtlı parsellerde yapmaya çalıştığı örnekler, bitişik nizam uygulamalar ya da yapanın
kişisel estetik anlayışının etkisiyle ortaya çıkan bazen de zorlama uygulamalar ile
karşılaşılmıştır (Tablo.10.).
Bu yaklaşım örnekleri içerisinde konut planlı camiler olarak tanımladığımız grup
içerisinde Bornova Gündoğdu Cami, Bayraklı Ravza Mescidi, Buca Dumlupınar Cami,
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Kadifekale Kaleliler Cami, Ödemiş H. Vasfi Kurtoğlu Cami ve Bornova Đsimsiz Cami
yer almaktadır. Bornova Gündoğdu Cami, Bayraklı Ravza Mescidi, Buca Dumlupınar
Cami, Kadifekale Kaleliler Cami, Ödemiş H. Vasfi Kurtoğlu Cami örneklerinde konut
olarak kullanılan yapıların camiye çevrilmesi söz konusu iken, Bornova Đsimsiz Cami
örneği cami olarak kullanılırken dükkana çevrilmiştir.
Đlkesiz Yaklaşım örnekleri içerisinde Konak Kerimhan Mescidi, Konak
Müftülüğü Mescidi ve Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Camisi bulunduğu binadan
bağımsız bir kat durumundaki yapılardır. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Camisi birad
daha farklı olarak beş katlı bir işhanının terasında inşa edilmiştir.
Bu yaklaşım grubu içerisinde incelenen örneklerde kubbe örtülü harim planlılar
da yer almaktadır. Ancak kubbe, bozulan bir form halinde karşımıza çıkmaktadır.
Kadifekale Horasancı Camisinde basık tutulan ve üzerinde büyük pencere açıklıklarının
uygulandığı bozulan kubbe formu görülürken; Karabağlar Ebubekir Sıdık Camisinde ise
düz tavanlı harime uygulanan yalancı kubbe uygulaması ilgi çekicidir.
Avlu: Yapıların genelinde avlu, uygulanmaya çalışılan bir öğe olmasının
yanında, parsel durumuna göre, daha çok mahalle içerisinde yerleşime sonradan dahil
olan camiler nedeniyle, gelişigüzel oluşturulmuş bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.
Camiye ek birimler olan ve bulunması mecburi olan abdest alma yeri ve tuvalet
mekanlarını içeren avlu bölümü bazen yapının tek bir cephesinde, bazen girişte üzeri
kapalı bir gölgelik şeklinde, bazen de camiyi çevreleyen bir düzenlemededir.
Geleneksel Yaklaşım örnekleri içerisinde incelenen 66 adet yapı avlu
uygulaması açısından değerlendirildiğinde; Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova
Fidanlık Vilayet Cami, Bostanlı Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami,
Buca Çamlık Cami, Buca Kaynaklar Yıldızlar Cami, Çiğli Egekent Cami, Gaziemir
Beyazevler Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari Cami, Gaziemir Gülhane Cami, Gaziemir
Hacı Osman Cami, Gaziemir Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami,
Gaziemir Muhammediye Cami, Halkapınar Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar
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Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami, Karabağlar
Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Esma-ül
Hüsna Cami, Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami,
Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami,
Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami, Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami,
Karabağlar Yeşilyurt Ulu Cami, Karabağlar Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka
Bahçelievler Gülbahçe Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka
Dedebaşı Cami, Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka Eser
Cami, Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Hürriyet Cami, Karşıyaka Şemikler
Merkez Cami, Karşıyaka Serinkuyu Cami, Konak Alsancak Hocazede Ahmet Ragıp
Üzümcü Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Konak Kadifekale Gayretiye
Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami, Konak Üçyol Bahçelievler Cami, Konak
Varyant Fatih Cami, Menemen Çaltı Köyü Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır
Cami, Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş Đrfanlı Cami, Ödemiş Sanayi Cami, Ödemiş
Şeker Cami, Ödemiş Üç Eylül Cami, Ödemiş Yeniköy Cami, Yenişehir Tepecik
Merkez Cami, Urla Merkez Cami avlulu örnekler iken Güzelyalı Esentepe Cami,
Güzelyalı Hacı Arif Küçükdoğan Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami,
Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim Cami, Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami,
Karabağlar Salih Nevvar Đşgören Cami, Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka
Osmanpaşa Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Ballıkuyu Muradiye Cami,
Konak Eyüp El Ensari Cami avlusuz örneklerdendir. Böylece örnekler içerisinde 55
örnek avlulu, 11 örnek ise avlusuzdur (Tablo.2.).
Cami ile birlikte tasarlanan bir öğe durumunda avlu ve müştemilatları
uygulaması

modern

yaklaşım

grubunu

oluşturan

örneklerde

başarılı

olarak

kullanılmıştır.
Đlkesiz yaklaşım grubunu oluşturan örneklerin çoğu konut planlı, ya da bağlı
bulunduğu binanın bir katı surumundaki yapılar olduğundan avlu düzenlemesinden
bahsedilemez. Ancak Gaziemir Özer Acıtaş Cami, avlu düzenlemesi nedeniyle 2010
yılında en güzel cami ödülünü almıştır. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Cami örneği teras
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şadırvanı ve müştemilatıyla teras katta uygulanan ilginç bir avlu örneğini
göstermektedir.
Mihrap: Geleneksel yaklaşım örneklerinde sıkça görüldüğü gibi modern ve
ilkesiz yaklaşım örneklerinde de görülen seramik kaplamalı mihrap uygulaması
Bornova Fidanlık Vilayet Cami, Bostanlı Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları
Cami, Buca Kaynaklar Yıldızlar Cami, Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari
Cami, Gaziemir Gülhane Cami, Gaziemir Hacı Osman Cami, Gaziemir Đstasyon Hacı
Bayram Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Halkapınar
Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami, Karabağlar
Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim Cami, Karabağlar
Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami, Karabağlar
Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Kavaklıpınar
Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami,
Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami, Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami,
Karabağlar Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami, Karşıyaka
Başçılar Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka Dedebaşı Cami,
Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka
H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Kadifekale Gayretiye
Cami, Konak Eyüp El Ensari Cami, Konak Varyant Fatih Cami, Ödemiş Bayındır
Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş Sanayi Camisinde
görülmektedir (Tablo.6.).
Đncelenen örnekler içerisinde seramik kaplamalı mihrap uygulamasının yoğun
görülmesine rağmen mermer kaplamalı, alçı ve ahşap malzemenin kullanıldığı örnekler
de mevcuttur. Bornova Ali Rıza Güven Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Karabağlar
Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami, Karabağlar Mehmet Akif
Ersoy Cami, Karşıyaka Hürriyet Cami, Konak Alsancak Hocazede Ahmet Ragıp
Üzümcü Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami, Konak Üçyol Bahçelievler Cami
örneklerinde mermer kaplamalı, Buca Çamlık Cami, Karşıyaka Osmanpaşa Cami,
Karşıyaka Şemikler Eski Cami, Karşıyaka Serinkuyu Cami, Konak Alsancak Hocazede
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Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Ödemiş Yeniköy
Cami, Yenişehir Tepecik Merkez Cami örneklerinde alçı malzemeli ve Karabağlar
Yeşilyurt Ulu Camisinde de ahşap malzemeli mihrap kullanılmıştır (Tablo.6.).
Modern yaklaşım grubunu oluşturan örneklerde kullanılan seramik kaplamalı
mihrap, Aliağa Pektim Siteler Camisinde olduğu gibi dikdörtgen formlu niş halinde
karşımıza çıkmaktadır. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Camisinde de yine
seramik kaplamalı mihrap üçgen kesitli formu ve merkezinde yer alan dikey
aydınlatması ile farklı bir tasarımdır.
Minber: Mihrapta uygulanmasının yanında seramik kaplamanın kullanıldığı
diğer elemanlar, minber ve vaaz kürsüsüdür. Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Eyyub-el
Ensari Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karşıyaka
Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami,
Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Konak Kadifekale Gayretiye Cami, Konak Eyüp El
Ensari Cami, Hamdibey Camisinde mihrap ile birlikte minber de seramik kaplamalıdır.
Yine seramik kaplamanın yanında ahşap ve mermer malzeme kullanımının da
görüldüğü örnekler vardır. Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova Fidanlık Vilayet
Cami, Bostanlı Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami,
Buca Kaynaklar Yıldızlar Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir Gülhane Cami,
Gaziemir Hacı Osman Cami, Gaziemir Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir
Kömürcüler Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Güzelyalı Esentepe Cami, Güzelyalı
Hacı Arif Küçükdoğan Cami, Halkapınar Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara
Cami, Karabağlar Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim Cami,
Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami,
Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Sevgi
Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami, Karabağlar
Yeşilyurt Güven Cami, Karabağlar Yeşilyurt Ulu Cami, Karabağlar Yeşilyurt Yadigar
Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami, Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka
Dedebaşı Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka
Hürriyet Cami, Karşıyaka Osmanpaşa Cami, Karşıyaka Şemikler Eski Cami, Karşıyaka
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Serinkuyu Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Konak Üçyol Bahçelievler
Cami, Konak Varyant Fatih Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş
Yeniköy Cami, Yenişehir Tepecik Merkez Cami örneklerinde minber ahşap
malzemeden yapılmıştır. Karabağlar Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar Limontepe
Merkez Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Konak Alsancak Hocazede Ahmet
Ragıp Üzümcü Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami örneklerinde minber mermer
kaplamalıdır (Tablo.7.).
Modern yaklaşım örneklerinde de benzer şekilde klasik formda minber
uygulamaları görülmektedir. Az sayıda da olsa Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Camisinde ve Narlıdere Uğurlu Camisinde mimariye yansıyan bir öğe durumunda
karşımıza çıkan minber örneklerinin yanı sıra Karşıyaka Kemalpaşa Cami örneğinde
metal korkuluklu minber farklı bir uygulama olarak dikkati çekmektedir. Aliağa Pektim
Siteler Cami örneğinde yer alan ahşap minber özgün bir tasarımdır.
Vaaz Kürsüsü: Çiğli Egekent Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari Cami,
Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karşıyaka Cumhuriyet
Pazaryeri Cami, Karşıyaka Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka
Şemikler Merkez Cami, Konak Kadifekale Gayretiye Cami, Konak Eyüp El Ensari
Cami, Hamdibey Camisinde seramik kaplamalı vaaz kürsüsü kullanılmış, Karabağlar
Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami, Konak Alsancak Hocazede
Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Camisinde mermer vaaz
kürsüsü kullanılmışken, diğer örneklerde vaaz kürsüsü ahşap malzemedendir (Tablo.8.).
Modern yaklaşım örneklerinde vaaz kürsüsü basit kuruluşlu ahşap öğeler halinde
karşımıza çıkmaktadır. Aliağa Pektim Siteler Cami örneğinde ahşap kuruluşlu müezzin
mahfili, yapıda iç mekana hakim boyutlardadır.
Minare: Diyanet Đşleri Başkanlığı her ne kadar cami inşası ile ilgili yetkiye
sahip olmamakla birlikte “Yurt Genelinde Yapılacak Cami Projelerinde bulunması
Gereken Asgari Unsurlar ve Müştemilarlar” isimli bir tabloyu cami yaptıracak kişi ya da
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kurumlara sağlamaktadır. Tabloda küçük boyutlu camilerde tek minare, büyük boyutlu
camilerde iki minare ve bunlarda bulunması gereken şerefe sayıları gösterilmiş ancak
kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılarak “minaresiz cami olmaz, diyanet imam atamaz”
şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır.
Bu özelliklerinin yanında minareler caminin parasal sorunlarını gidermek için,
baz istasyonu kurulan, gelir getirici bölümler olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Geleneksel yaklaşım örnekleri içerisinde minaresi bulunmayan tek örnek Çiğli
Egekent Camisidir. Yapı çift minareli olarak tasarlanmış ancak maddi imkanlar
nedeniyle inceleme yapıldığı döneme kadar minarelerin inşasına başlanmamıştır. Diğer
örneklere bakıldığında; Bornova Ali Rıza Güven Cami, Bornova Fidanlık Vilayet Cami,
Bostanlı Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami, Buca
Kaynaklar Yıldızlar Cami, Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari Cami,
Gaziemir Gülhane Cami, Gaziemir Hacı Osman Cami, Gaziemir Đstasyon Hacı Bayram
Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Güzelyalı Esentepe
Cami, Güzelyalı Hacı Arif Küçükdoğan Cami, Halkapınar Cami, Karabağlar Aktaş
Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami, Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim
Cami, Karabağlar Eskiizmir Mehdiyye Cami, Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami,
Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar
Limontepe Merkez Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karabağlar Salih
Nevvar Đşgören Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yeşilyurt
Ulu Cami, Karabağlar Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Bahçelievler Gülbahçe Cami,
Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri Cami, Karşıyaka
Demirköprü Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka H. Ali
Gültekin Cami, Karşıyaka Hürriyet Cami, Karşıyaka Osmanpaşa Cami, Karşıyaka
Şemikler Eski Cami, Karşıyaka Şemikler Merkez Cami, Karşıyaka Serinkuyu Cami,
Konak Alsancak Hocazede Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Ballıkuyu Muradiye
Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Konak Kadifekale Gayretiye Cami, Konak
Kadifekale Yeşildere Cami, Konak Eyüp El Ensari Cami, Konak Varyant Fatih Cami,
Menemen Çaltı Köyü Cami, Ödemiş Bayındır Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş
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Hamdibey Cami, Ödemiş Đrfanlı Cami, Ödemiş Üç Eylül Cami, Ödemiş Yeniköy Cami,
Yenişehir Tepecik Merkez Cami, Urla Merkez Cami tek minareli örnekler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu örneklerden Bostanlı Cami, Buca Çamlık Cami, Buca
Kaynaklar Yıldızlar Cami, Gaziemir Đstasyon Hacı Bayram Cami, Gaziemir
Kömürcüler Cami, Güzelyalı Esentepe Cami, Güzelyalı Hacı Arif Küçükdoğan Cami,
Halkapınar Cami, Karabağlar Aktaş Cami, Karabağlar Bahçelievler Helalpara Cami,
Karabağlar Bozyaka Yavuz Selim Cami, Karabağlar Eskiizmir Özen Cami, Karabağlar
Esma-ül Hüsna Cami, Karabağlar Mehmet Akif Ersoy Cami, Karşıyaka Bahçelievler
Gülbahçe Cami, Karşıyaka Eser Cami, Karşıyaka Hürriyet Cami, Karşıyaka Osmanpaşa
Cami, Karşıyaka Şemikler Eski Cami, Karşıyaka Serinkuyu Cami, Konak Ballıkuyu
Muradiye Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi Cami, Konak Kadifekale Gayretiye
Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami, Menemen Çaltı Köyü Cami, Ödemiş Bayındır
Pınarlı Köyü Çayır Cami, Ödemiş Hamdibey Cami, Ödemiş Đrfanlı Cami, Ödemiş
Yeniköy Cami, Yenişehir Tepecik Merkez Cami, Urla Merkez Cami örneklerinde
minareler tek şerefelidir. Tek minare uygulamasının görüldüğü Bornova Ali Rıza Güven
Cami, Bornova Fidanlık Vilayet Cami, Buca Çaldıran Mahallesi Taşocakları Cami,
Gaziemir Beyazevler Cami, Gaziemir Eyyub-el Ensari Cami, Gaziemir Gülhane Cami,
Gaziemir Hacı Osman Cami, Gaziemir Muhammediye Cami, Karabağlar Eskiizmir
Mehdiyye Cami, Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Esma-ül Hüsna
Cami, Karabağlar Limontepe Merkez Cami, Karabağlar Salih Nevvar Đşgören Cami,
Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yeşilyurt Ulu Cami, Karabağlar
Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Başçılar Cami, Karşıyaka Cumhuriyet Pazaryeri
Cami, Karşıyaka Dizdar Cami, Karşıyaka H. Ali Gültekin Cami, Karşıyaka Şemikler
Merkez Cami, Konak Alsancak Hocazede Ahmet Ragıp Üzümcü Cami, Konak Eyüp El
Ensari Cami, Konak Varyant Fatih Cami örneklerinde ise iki şerefe kullanılmıştır.
Ödemiş Üç Eylül Camisinde ise tek minare üç şerefelidir (Tablo.5.).
Çift minare uygulamasının kullanıldığı örnekler olarak Çiğli Egekent Cami363,
Karabağlar Bozyaka Kilimcitepe Cami, Karabağlar Bozyaka Zincirlikuyu Cami,

363

Cami incelendiği tarihte minaresiz olmasına rağmen iki minareli olarak tasarlanmış olması bakımından
bu gruplama içerisine alınmıştır.
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Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Cami,
Karabağlar Yeşilyurt Güven Cami, Karşıyaka Dedebaşı Cami, Karşıyaka Konak Üçyol
Bahçelievler Cami, Ödemiş Sanayi Cami, Ödemiş Şeker Cami görülmekte olup
bunlardan yalnızca Karabağlar Yağhaneler Merkez Sabit Bey Camisindeki çift minare
tek şerefeli iken, diğer örnekler çift şerefelidir (Tblo.5.).
Ankara ilinde halka cami ve mimarlık ile ilgili birtakım soruların yöneltildiği bir
ankette, halkın %65’i klasik tarzda yapılmış camileri, %33’ü modern tarzda yapılmış
camileri tercih etmiştir. Ayrıca katılanların %83’ü örnek resimleri gösterilen modern
camileri beğenmediklerini belirtmiştir. Bu sonuçlar, modern camilerin sayısının az
olmasının

en

önemli

nedeninin

kullanıcıların

yani

halkın

isteği

olduğunu

göstermektedir.
Aynı ankette “Caminin ilk akla gelen öğesi hangisidir” sorusuna yanıtlara
bakıldığında %68’i minare yanıtını vermiştir. Ayrıca katılanların %80’i minare öğesinin
bulunmaması halinde bu durumun rahatsızlık verici olduğunu söylemiştir.
Günümüz teknolojisinde minare gibi bir elemana ihtiyaç olmazken Işıkkent
Ayakkabıcılar Sitesi Cami örneği haricinde tüm yaklaşım örnekleri içerisinde minare
yer almıştır364.
Yeni inşası yapılan yapılarda öncelikli olarak inşa edilen minare günümüz cami
mimarisinde böylece asıl vazgeçilemeyen öğe durumunda olduğunu göstermiştir. En
yeni tarihli örneklerden Ödemiş Şeker Camisinde şerefesine ulaşımı sağlayacak
merdiveni ve de girişleri yer almayan minare camiden önce inşa edilmiştir.
Geleneksel ve modern yaklaşım örneklerinde klasik minare formu görülürken,
Aliağa Pektim Siteler Cami içten şerefeli, Gaziemir Yeni Cami ve Evka-4 Mehmet Akif
Camileri ise özgün minare formlarıyla dikkati çekmektedir.

364

Çiğli Egekent Cami örneği incelendiği gün itibariyle minaresidir. Ancak daha sonra iki şerefeli iki
minareli örnekler içerisine dahil olmuştur.
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Özellikle ilkesiz yaklaşım örneklerinde minare en fazla deformasyona uğrayan
öğedir. Bu örneklerde boyutlarıyla yapıya gereğinden fazla hakim ya da derformasyona
uğramış minareler görülmektedir.
Buca Yunus Emre Mescidi, Gaziemir Mumcu Mescidi, Kadifekale Kaleliler
Cami, Ödemiş H. Vasfi Kurtoğlu Cami, Bornova Đsimsiz Cami, Konak Kerimhan
Mescidi ve Konak Müftülüğü Mescidi örneklerinde bulunduğu yapının çatısında
sembolik bir gövde ve külahtan oluşan minare, artık minarecik olarak adlandırılmıştır.
Bunun yanında Gaziemir M. Akif Ersoy Cami ve Bayraklı Ravza Mescidi
örneklerinde minareler saçtan imal edilmiş ince bir direk formundaki yapılarıyla da
karşımıza çıkmaktadır.
Menderes Küner Köyü Cami ve Yenişehir Yeni Mevlana Camisi örneklerinde
ise tek minare uygulanmışken, sonradan eklenen ikinci minare ilkinden daha yüksek
inşa edilmesi ile bu iki örnek ilkesiz yaklaşım grubuna dahil olmuştur.
Malzeme ve Teknik: Đncelen tüm örneklerde, Konak Alsancak Ahmet Ragıp
Üzümcü Cami dışında, betonarme inşa tekniği kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığında
modern malzeme ve tekniğin çoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. Ancak uygulama
açısından bakıldığında, modern malzeme ve tekni en iyi modern yaklaşım örneklerinde
uygulanmıştır.
Bir sembolik özellik olarak karşımıza çıkan, Đslam dininde renk her zaman
cennetle, olumlu ve manevi şeylerle bağlantılıdır ve ibadet yeri için en çok yakıştırılan
yeşil renk, camilerimizin bazılarının dış cephelerinde uygulanan bu renk modern
yaklaşım örnekeleri içerisinde yer alan bu yapıların örtülerinde de görülmektedir.
Đncelenen yapılardan Bayraklı Ravza Mescidi, Buca Çaldıran Mahallesi
Taşocakları Cami, Buca Çamlık Cami, Gaziemir H. Osman Cami, Gaziemir Đstasyon
Hacı Bayram Cami, Gaziemir Kömürcüler Cami, Gaziemir Muhammediye Cami,
Karabağlar Eskiizmir Ortasaray Cami, Karabağlar Kavaklıpınar Cami, Karabağlar Salih
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Nevvar Đşgören Cami, Karabağlar Sevgi Mahallesi Sevgi Cami, Karabağlar Yeşilyurt
Ulu Cami, Karabağlar Yeşilyurt Yadigar Cami, Karşıyaka Hürriyet Cami, Karşıyaka
Şemikler Eski Cami, Karşıyaka Yunus Emre Cami, Konak Hatay Đlahiyat Fakültesi
Cami, Konak Kadifekale Kaleliler Cami, Konak Kadifekale Yeşildere Cami, Konak
Kültürpark Mescidi, Menemen Çaltı Köyü Cami, Menemen Alaniçi Köyü Cami,
Ödemiş Bayındır Yakacık Köyü Şirinkır Cami, Ödemiş Sanayi Cami, Ödemiş Yeniköy
Cami, Urla Merkez Cami, Yenişehir Yeni Mevlana Cami yapılarında dış cephede
uygulanan yeşil boyanın yanında; modern yaklaşım örneklerinden Evka-4 Mehmet Akif
Cami ve Narlıdere Uğurlu Camilerinde de piramidal örtü yeşil renklidir. Bunun yanında
Konak Eyüp-el Ensari Cami ve Karabağlar Ebubekir Sıdık Cami kubbeleri yeşil
renklidir. Đster geleneksel, ister modern, isterse de ilkesiz yaklaşımda inşa edilmiş olsun
yeşil renk Đslam dininde sahip olduğu simgesel özelliği nedeniyle cami mimarisinde
kullanılan ve kullanılmaya da devam edecek bir semboldür.
Öneriler: Camilerin yapımı ile ilgili olarak herhangi bir yasal denetim ve
kontrol bulunmamasının yanında, denetimsizlik camilerde dilediğini yapabilme
özgürlüğü sağlamıştır. Geleneksel yaklaşım örnekleri, ilkesiz ve modern yaklaşım
örneklerine göre sayıca daha fazla olmasına rağmen; camilerimiz, halkın mali
desteğiyle, yaptıranın zevkine göre tasarlandıkça ve her mahalleye bir cami yaptırma
geleneği sürdükçe ilkesiz yaklaşım örneklerinin sayısının giderek artacağını
düşündürmektedir.
Bunu engellemenin tek yolu cami inşasında denetimi sağlamak değildir. Camiler
mimarların tasarladığı, inşaat mühendislerinin statik açıdan katkıda bulunduğu bir yapı
olarak görülmedikçe, sürekli eleştirilecek eserler verecektir. Günümüzde aşırı duyarlı
olunan cami inşası konusunda çok kolay olmasa, cami yaptırmanın serbestliği
engellenmeli, ihtiyaç kadarıyla belli mesafelerde, gerekli büyüklüklerde camiler
yapılmalıdır. Resmi ya da resmi olmayan kurumların düzenleyeceği yarışmaların
düzenlenmesiyle ilkesiz ve hatta geleneksel tasarımların ve dolayısıyla tekdüzeliğin
önüne geçilebilinecektir. Elbette incelene örnekler, bunun en azından sayısal olarak zor
olduğunu gösterse de ileriye yönelik olması mümkün bir durumdur.
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10/03/2011.)
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Fotoğraf.21-Yalova Merkez Cami. Genel Görünüş
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(http://amv.arkitera.com/i/photo/project/11200, 10/03/2011.)
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(http://amv.arkitera.com/i/photo/project/11200, 10/03/2011.)

Fotoğraf.25-Amasya Terminal Cami Projesi
(http://amv.arkitera.com/i/photo/project/11200, 10/03/2011.)

Fotoğraf.26-Manisa Yarhasanlar Cami. Kuzey Cephe
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Fotoğraf.47-Bornova Fidanlık Vilayet Cami- Genel Görünüş.
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(http/www.bucamuftulugu/camilerimiz/jpg, 20/08/2010.)

Fotoğraf.64-Buca Çamlık Cami- Harim Güney Cephe
(http/www.bucamuftulugu/camilerimiz/jpg, 20/08/2010.)

Fotoğraf.65-Buca Kaynaklar Yıldızlar Cami- Güney Cephe
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(
Fotoğraf.78-Gaziemir Gülhane Cami- Genel Görünüş

Fotoğraf.79-Gaziemir Gülhane Cami- Harim Güney Cephe

Fotoğraf.80-Gaziemir H. Osman Cami- Genel Görünüş

Fotoğraf.81-Gaziemir H. Osman Cami- Harim Güney Cephe
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TÜRKÇE ABSTRAKT (en fazla 250 sözcük):
“Modern Mimarlık Tarihi Sürecinde Đzmir Camileri” isimli tez çalışması, Đzmir ilinde
1950 ile 2011 yılı içerisinde inşa edilmiş cami örneklerini inceleyerek, bu örnekler üzerinden
bir tipolojik değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gerek Anadolu örnekleri üzerinde,
gerekse de şehir bazında daha önce yapılmış çalışmalar bulunmakta ve farklı tipolojiler
içermektedir ancak, çalışmamızda tasarım yaklaşımı açısından bir tipoloji oluşturulmuştur.
Modern malzeme ve betonarme inşa tekniği uygulamasının görüldüğü bu dönem cami
mimarisinin kaynak ve sorunları üzerinde durulmuştur. Günümüz cami mimarisini etkileyen
kaynak ve sorunlar olarak din olgusu, cami inşasının hukuki çerçevesi ve genel hükümleri,
geçmişten günümüze gelen mimari alışkanlıklar, modern tasarım örnekleri olarak adlandırılan
örneklerin kullanılışı ve etkileri ve de modern malzeme ve tekniğin sağladığı olanaklar
üzerinde durulmuştur. Ancak günümüz cami mimarisinde aslında en etkili kaynak ve sorunun
kullanıcıları, yani cemaatin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
2010 yılı sonunda yapılan istatistiki verilere göre Đzmir Đli dahilinde 1767 adet cami
bulunmaktadır. Çalışmamız kapsamında bunların 100 adedi yer almıştır. Đncelenen camiler
içerisinde 66 adedi geleneksel yaklaşım, 11 adedi modern yaklaşım, 23 adedi de ilkesiz
yaklaşım grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Örnekler, plan şemaları ve öğeleri açısından
değerlendirilerek, günümüz cami mimarisinde etkili olan öğeler ve bu öğelerin kullanımı
üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Cami mimarisinde öne çıkan kubbe örtüsü kullanımının
yanında, minare öğesinin üzerinde en çok durulan ve önemsenen bir başka öğe olduğu
sonucuna varılmıştır.
Çalışmada, Osmanlı Dönemindeki örnekleriyle en zengin çağını yaşamış ve dini
yapılar içerisinde en önemli yere sahip yapı grubu olan cami mimarisinin ve mimariyi
oluşturan öğelerin ne derece yozlaştığı üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

ĐNGĐLĐZCE ABSTRAKT (en fazla 250 sözcük) :
The purpose of this study is to examine a sample of mosques which were built
between 1950 and 2011, and to provide an analysis concerning typology. Previous studies
have focused on mosques around Anatolia and within certain cities and have provided a
variety of typologies, however, our study offers a different typology involving design
approaches.
We have focused on origins and issues concerning architecture of these mosques
where the designers have utilized modern materials and reinforced concrete techniques. We
elaborate on the issues that influence design approaches including the concept of religion,
regultory frameworks and governing articles, ongoing routines in practice of architecture,
making use of contemporary examples, and the opportunities offered by contemporary
materials and techniques. However, as a result, we conclude that the congregation, meaning
the users, are the major source that influences the design of mosques.
Based on reported numbers, within the city of Izmir, there are 1767 mosques. We have
included 100 of them in our study. We have classified them as; 66 traditional designs, 11
modern designs, and 23 neither modern nor traditional. We have analyzed these mosques
based on their layouts, their architectural elements, the particular use of architectural elements
that have been influential in contemporary mosque design. We conclude that in addition to
domes, which is typically used in mosque arcitecture, the minarets are also being considered
as significant architectural elements within designs.
We emphasize that, following the Ottoman era where mosque design reached its peak,
the contemporary mosque design displays a certain degeneration in terms of particular
architectural elements alongside the overall design.

