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Özet: Günümüz Türkiye’sinde cami mimarisi anlayışında temel olarak iki eğilim bulunmakta-
dır. Birincisi geleneği devam ettirdiği iddiasıyla klasik Osmanlı dönemi cami mimarisinin tak-
lidi camilerdir, ki bu anlayışla yapılan camiler geleneği geçmişte donmuş bir unsurmuş gibi yan-
sıtarak camilere müze gibi algılatmaktadırlar. İkincisi, modern olma çabasından hareketle yola
çıkıp çeşitli dönem mimari üsluplarının seçmeci/eklektik bir anlayışla bir araya getirilmesi ile
yaratılan yeni mimari tasarımlardır. Bu çalışmada modern cami tasarlama çabasıyla gündeme
gelip eklektik bir anlayışla postmodern bir cami olarak vücud bulan Üsküdar Şakirin Camii ör-
neğini toplumsal kimlik, toplumsal değişme, din, kimlik bozulması bağlamında ele aldık. Şaki-
rin Camii’ne ilişkin yapılan değerlendirmelerde “mesleki ve teknik eleştiri getirenler” ve “siya-
seten destekleyenler-savunanlar” olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Konuya fark-
lı amaç ve kaygılarla yaklaşan her iki grup da Şakirin Camii’nin Türkiye’deki toplumsal deği-
şim ve kimlik ile bağlantılı olarak ifade ettiğini (bu cami tasarımının toplumsal manasını) anlam-
landırmaktan uzaktır. “Modernlik” vurgusu ve sosyete camisi olma kaygısıyla yaptırılan Şaki-
rin Camii yapılış süreci/serüveni, bu serüvende yer alan kişiler ve özellikleri, caminin iç ve dış
tasarımının eklektiğiyle modern değil, postmodern bir cami örneği olmaktadır. Şakirin Camii,
kültürel derinlikten yoksun ve kimliksiz yapısıyla içinde bulunduğumuz dönemin İslam anla-
yışındaki değişmeyi ifade etmektedir. Türk toplum kimliği ve geleneğindeki bozulmanın yarat-
tığı kimliksizleşmeyi temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cami ve toplumsal kimlik, gelenek, İslamiyet, postmodern cami, cami mi-
marisi, eklektisizm, Şakirin Camii, toplumsal değişme, toplumsal kimlik, kimlik bozulması, kim-
liksizleşme, postmodernizm.

The Inarticulateness Of Tradition In Today’s Mosque Architecture:
Üsküdar Şakırın Mosque As A Concept Of Postmodernism

Abstract: There are two main tendencies to mosque architecture in today’s Turkey. One of them is the rep-
roductions of Classic Period of Ottoman architecture with the assumption of maintaining the tradition, which
built on the notion that mosques are reflected as stationary object in the past and often perceived to be a mu-
seum. The latter is new architectural designs of the eclectic combination of various architectural styles from
different periods to start out to be modern. Intended to build as modern mosque architecture, Üsküdar Şaki-
rin Mosque with the emergence of postmodern in an eclectic approach is taken into consideration in the con-
text of identity and transformation of society as well as religion and identity corruption. In this study, the-
re are two main approaches to evaluation of Şakirin Mosque: “those who criticize professionally and techni-
cally” and “those who support politically”. Both of the groups which deal with the topic for different anxie-
ties and aims are too far away from understanding the considerable role of Şakirin Mosque in expression of
social transformation and identity (social importance of this mosque design) in Turkey.   Şakirin Mosque which
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was built with the anxiety of a high society mosque and emphasis on “modernity” is not a modern but a post-
modern mosque in terms of construction process, people and their characteristics in the process, eclectic in-
terior and exterior design. Şakirin Mosque with the lack of cultural profundity and of identity points out the
transformation in the approach to Islam in the current era. It represents the disidentification of corruption
in Turkish identity and custom.

Keywords: Mosque and social identity, custom, Islam, postmodern mosque, mosque architecture, eclec-
tism, Şakirin Mosque, social transformation/change, social identity, corruption in identity, disidentifica-
tion, postmodernism

O s man lı’dan dev ra lı nan top lum kim li ğin de ki bo zul ma, gü nü müz de ye ni
bir mi ma ri kim li ği or ta ya çı kar mış tır. Za ma nı nın ta nık la rı ve top lum kim -

li ği nin müh rü olan ta ri hi eser le re/ca mi le re bu gün için bi çi len rol ade ta “geç -
mişin ha tı ra def te ri” ol ma mis yo nu dur. Bu ha tı ra def te ri nin toz lu ve sa rar mış
say fa la rın da za man za man yol cu lu ğa çı kıp geç mişi ya det mek adı na Sü ley ma -
ni ye Ca mi i, Aya sof ya Ca mi i, Sul ta nah met Ca mii gi bi kül tür mi ras la rı nın ha tı rı
so rul mak ta dır. Bu eser ler bir mü ze gi bi ge zi lip gö rü len yer ler ol ma vas fı na
mah kum edil miş ler dir. Kül tür mi ras la rı na karşı ge liş ti ri len ye ni “mü ze ci lik”
yak laşı mıy la yo la çı kı lın ca, geç miş ten alı nan mi ra sı si lik leş ti ren ya da ye ni yo -
rum lar la Türk top lum ge le ne ği nin dışın da bir an la yış la bi çim len di ri len ye ni ca -
mi ler ya pıl mak ta dır. Biz bu an la yışı Şa ki rin Ca mii üze rin den tar tışa ca ğız.

Tür ki ye’de XIX. yüz yıl baş la rın da baş la yıp Cum hu ri yet dö ne miy le bir lik te
et ki si ni tü müy le his set ti ren Ba tı lı laş ma po li ti ka sı dev let dü ze yiy le sı nır lı kal -
ma mış, sa nat, mi ma ri gi bi alan lar da da et ki si ni gös ter miş tir. Gü nü müz de bu
et ki iki yön lü dür. Bi rin ci si, ge le nek ten ko pa rıl mış bir mü ze ci lik an la yışıy la ya -
pı lan ca mi ler dir. Ge le nek ten ko pa rıl ma ya da ge le ne ğin don du rul ma sı ile mi -
ma ri de or ta ya çı kan mü ze ci lik an la yışıy la, Sul ta nah met ve ya Sü ley ma ni ye gi -
bi se la tin ca mi le ri nin kop ya la rı ya pıl mak ta dır. Mü ze ci lik an la yışıy la ya pı lan
bu ca mi ler mi ma ri ta sa rım açı sın dan se la tin ca mi le ri nin kop ya la rı dır. İkin ci
yak laşı mın te za hü rü ise, ele al dı ğı mız Şa ki rin Ca mii ör ne ği dir. 

Fo toğ raf- 1/ 2: Üs kü dar Şa ki rin Ca mi i’nden  gö rü nüm ler
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2005 yı lın da “mo dern” bir ca mi pro je si ni ha ya ta ge çir mek ama cıy la iş
başı na ge çen mi mar lar Şa ki rin Ca mi i’ni ta sar la mış lar dır. Ca mi, İn gil te re’de
yaşa yan Şa kir ai le si nin, ve fat eden an ne ve ba ba la rı Se mi ha ve İb ra him Şa kir
anı sı na Tür ki ye’de mo dern, şık, te miz bir ca mi yap tır mak is te me le riy le ha -
yat bul muş tur. Se mi ha Şa kir Vak fı’nın yö ne ti ci le ri olan Şa kir ai le si, Av ru pa
ya ka sın da ki Teş vi ki ye Ca mii gi bi pro to kol ve “la ik” ke sim le re hiz met eden
bir ca mi nin Ana do lu ya ka sın da bu lun ma ma sı nı ek sik lik ola rak gör müş ve
Üs kü dar’da ki Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nın içi ne “sos ye te ca mi si” ola rak ad -
lan dı rı lan bir ca mi yap tır mış lar dır. Ya pı la cak ca mi nin iç ta sa rı mı nı Zey nep
Fa dıl lı oğ lu üst len miş tir. Ca mi bu açı dan da önem li bir ör nek tir. Ca mi ta sa rı -
mı ko nu sun da her han gi bir tec rü be si ol ma yan, İn gil te re’de sa nat ta ri hi ve ta -
sa rım eği ti mi alan, mi ma ri il gi ala nı da ha çok lüks otel, ofis, res to ran, re zi -
dans, vil la gi bi ta sa rım lar olan, çeşit li ge ce ku lüp le ri nin iş let me ci si ve “sos -
ye te ca mia sı”nda ta nı nan Fa dıl lı oğ lu’nun bu ca mi nin iç de ko ras yo nu nu ta -
sar la mak için se çil me si ol duk ça il gi çe ki ci dir. Ca mi iç ta sa rı mı için dü ğün,
nişan, top lan tı gi bi iş le rin or ga ni za tör lü ğü nü ya pan ün lü si ma lar dan bi ri le -
ri nin se çil me si te sa düf de ğil dir. Zey nep Fa dıl lı oğ lu ca mi nin iç de ko ras yo nu -
nu ta sar la ma yı ka bul et ti ğin de ken di çev re sin den ve ar ka daş la rın dan ge nel -
lik le “ha ri ka”, “çok he ye can lı” gi bi tep ki ler al dı ğı nı, bir ar ka daşı nın “es pri li
bir dil le” ca mi ye ri ne ne den okul ta sar la ma dı ğı nı sor du ğu nu be lirt miş tir.1 İç
mi mar se çi min de, ca mi mi ma ri sin de tec rü be li olan bir mi mar la ça lış ma ge -
re ği his se dil me me si ay rı bir tar tış ma ko nu su dur. Ca mi nin pro je sin de il gi çe -
ken di ğer bir nok ta, pro je yi Mim ya pı Mi mar lık’ın yü rüt me si dir. Mim ya -
pı’nın mi ma ri ça lış ma alan la rı na ba kıl dı ğın da pek çok re zi dans, lüks ko nut,
vil la, AVM, okul pro je le ri ni ger çek leş tir me si dik kat çe ki ci dir. Mi ma ri ça lış ma
ala nı na di ni ya pı nın gir me si Şa ki rin Ca mii ile ol muş tur. Mim ya pı’nın ilk ve
tek ca mi pro je si Şa ki rin Ca mii pro je si dir. Şa ki rin Ca mi i’nin imam se çi min de
de “ti tiz” dav ra nıl mış tır. Bu “iş” için imam lı ğın ya nı sı ra mi mar, mü zis yen,
bel ge sel ya pım cı sı, si ne ma-TV bö lü mü me zu nu ve çeşit li te le viz yon di zi le -
rin de rol alan Ra ma zan Kut lu se çil miş tir. Ca mi nin dış ta sa rı mı nı ya pan kişi
baş lan gıç ta Hüs rev Tay la’dır. Tay la, bir sü re son ra pro je de ki tas vip et me di ği
bir ta kım mad de ler den do la yı ca mi pro je sin den çe kil miş tir.2
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1 Pı nar Öğünç, “Biz İl la Ko yun Ol mak İs ti yo ruz”, (rö por taj), [Çev ri mi çi] http://www.ra di -
kal.com.tr/Ra di kal.aspx?aTy pe=Ra di ka lEk ler De tay&Ar tic le ID=934034&Da -
te=2.5.2009&Ca te gor yID=41 [23.01.2011]

2 Tay la, bir ca mi pro je si ne ya kış ma dı ğı nı dü şün dü ğü ba zı ti ca ri mad de ler den ra hat sız lık ve
kız gın lık duy muş tur.



Fo toğ raf- 3/ 4: Ca mi nin gi rişin de ki Türk çe, Arap ça ve İn gi liz ce açık la ma: “Şa ki rin Ca mii İb ra -
him ve Se mi ha Şa kir anı sı na ve çok sev dik le ri İs tan bul’a ço cuk la rı Ga zi, Gas san ve Gha da Şa -
kir ta ra fın dan adan mış tır./ Şa ki rin Mos qu e is de di ca ted to İb ra him and Se mi ha Şa kir by the ir
chil dren Ga zi, Gas san and Gha da Şa kir and to the ir be lo ved İs tan bul.” (sol da ki). Ca mi nin yan
ta ra fın da bu lu nan Şa kir ai le me zar lı ğı üze rin de Türk çe ve İn gi liz ce açık la ma: “Ga zi Şa kir, Gas -
san Şa kir, Gha da Şa kir ai le kab ris ta nı/ Ga zi Şa kir, Gas san Şa kir, Gha da Şa kir fa mily gra ve -
yard” (sağ da ki).

Ca mi ya pı mı nın 2009 yı lın da ta mam lan ma sıy la or ta ya çı kan so nuç mi -
mar lar, sa nat ta rih çi le ri, İs lam sa na tı uz man la rı, si ya si kay gı lar taşı yan bir ta -
kım med ya ku ru luş la rı (ga ze te ler ve dış ba sın) da da hil ol mak üze re pek çok
ke sim den in san lar ara sın da tar tış ma la ra yol aç mış tır. Bu tar tış ma la rın kay -
na ğı te mel ola rak iki yön lü dür. Tar tış ma nın ilk yö nün de ki ler, ca mi nin tek nik
ve mi ma ri ta sa rım açı sın dan ku sur ve çar pık lık la rı nı eleş ti ren “mes le ki ve
tek nik eleş ti ri ge ti ren ler”dir. Bu grup ta ki ler mi mar lar, sa nat ta rih çi le ri ve İs -
lam sa nat çı la rı dır. Ca miy le il gi li tar tış ma la rın için de bu lu nan di ğer ke sim,
ca mi yi her şe yiy le tak di re şa yan bu lan “si ya se ten des tek le yen ler gru bu”dur.
Bu gru bu mey da na ge ti ren ke sim ler ga ze te ler ve be lir li bir si ya se ti be nim se -
miş olan ba sın-ya yın or gan la rı dır. Ca mi ile il gi li tar tış ma lar da “eleş ti ren ler”
ve “sa vu nan lar” ko nu ya fark lı amaç lar la yak laş mak ta dır lar. Eleş ti ren ler gru -
bu na da hil olan lar “mes le ki ve tek nik de ğer ler” üze rin den ca mi ile il gi li bir -
ta kım eleş ti ri ler de bu lun muş lar dır. Sa vu nan lar ise “si ya si bir kim lik”in söz -
cü sü ola rak bu ca mi nin ta sa rı mı nı ve özel lik le ri ni yü celt miş ler dir. Bi zim ko -
nu ya yak laşı mı mız her iki grup tan da fark lı ola cak tır. Bi zim için bu ra da esas
üze rin de du rul ma sı ge re ken, Türk top lum kim li ği ve ge le ne ği nin bo zul ma -
sıy la top lum da mey da na ge len “kim lik siz leş me” ol gu su nu ye ni ca mi ta sa -
rım la rı üze rin den tar tış mak tır.
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Fo toğ raf- 5: Şa ki rin Ca mi i’nin için den bir gö rü nüm, bü tün ca mi
boş lu ğu nu kap la yan taş lı avi ze ler

Son dö nem de ya pı lan ca mi le rin ken di ça ğı nı yan sı tan, ça ğa uy gun an la yış
ve tek no lo ji ler le ta sar lan ma sı is te ği gü nü müz mi mar la rı nın ço ğu ta ra fın dan
be nim sen mek te dir. Ge le nek sel kim li ğin en sem bo lik ala nın da, ca mi ta sa rı mın -
da mo dern leş me ça ba sı nın ge niş ka bul gör me si ken di başı na il gi çe ki ci olan
bir du rum dur. Üs kü dar’da ki Şa ki rin Ca mii de, mi ma ri ter mi no lo ji de ki karşı lı -
ğıy la “mo dern/çağ daş” bir ca mi ta sar la ma ar zu su nun so nu cu dur. Mo -
dern/çağ daş ca mi ta sa rı mın dan kas te di len Os man lı mi ma ri tar zı dışın da ca mi
ta sa rım la rı dır. Ca mi nin mi ma rı nın (Hüs rev Tay la) ca mi pro je si ni ka bul et me -
sin de et ki li olan, mo dern bir ca mi yap ma ar zu su nu Şa ki rin Ca mi i ile ha ya ta
ge çi re bi le ce ği ni düşün me si dir. Fa kat pro je nin gi dişa tı mi ma rı nın düşün dü ğü
gi bi ol ma mış tır. Ca mi nin mi ma rı Hüs rev Tay la, pro je uy gu lan ma ya baş la nın -
ca ca mi nin ta sa rı mıy la il gi li bir ta kım mar ji nal de ğişim le rin ken di si ne da nışıl -
ma dan ger çek leş ti ril di ği ni be lirt mek te dir. Tay la, Şa ki rin Ca mi i’nin bir ca mi de
ol ma sı ge re ken ge le nek sel de ğer ler den ve bü tün lük ten yok sun ha le ge ti ril miş
ol ma sın dan ya kın mak ta dır. Ca mi nin iç de ko ras yo nu nu ya pan Zey nep Fa dıl lı -
oğ lu ken di si ne hiç da nış ma dı ğı için si tem li dir ve ca mi nin iç de ko ras yo nu nun
bir ca mi ye uy gun bi çim de ta sar lan ma mış ol du ğu ka nı sın da dır. Tay la’ya gö re
ca mi ler dü ğün evi ya da ga zi no gi bi abar tı lı süs le me ler le ve bir bi riy le bağ lan -
tı sız an la yış lar la ta sar lan ma ma lı dır.3 Şa ki rin Ca mi i’nin ek lek tik an la yışın ürü -
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3 Hüs rev Tay la, “Ko ca te pe Ca mi i’ni Yap tım Ama Bu Hiç bi ri nin Kop ya sı De ğil”, Ar ki te ra,
[Çev ri mi çi] http://www.ar ki te ra.com/s170-ko ca te pe-ca mi si ni-yap tim-ama-bu-hic bi ri nin-
kop ya si-de gil.html [27.11.2010]. 



nü ola rak or ta ya çık ma sı, ge le nek sel de ğer ler ko run ma dan ca mi ta sar la na ma -
ya ca ğı nı vur gu la yan4 mi ma rı da ra hat sız et miş tir.

Bu ek lek tik ve ge le nek sel lik ten uzak ya pı çeşit li bi çim ler de de ğer len di ril -
mek te dir. Do ğan Te ke li’ye gö re Şa ki rin Ca mii gös te riş li, şa ta fat lı gö rü nü -
müy le hal kın dik ka ti ni çe ke bi lir, fa kat bu ca mi nin ta sa rı mı ca mi fik ri ne ve
ama cı na uy gun de ğil dir. Te ke li, ca mi nin ba sın da kok teyl le açı lan sos ye te ca -
mi si ola rak yan kı bul ma sı nı, ba sı nın ca mi nin yal dız lı-ışıl tı lı de ko ras yo nu na
öv gü ler de bu lun ma sı nı eleş tir mek te dir.5

Fo toğ raf- 6: Şa ki rin Ca mi i’nin için den bir gö rü nüm, cep he de şef faf 
ve cam de ko ras yo nun ege men li ği

Tür ki ye’nin seç kin mi mar la rın dan Do ğan Ku ban, Tür ki ye’de 1950 yı lın -
dan be ri ge le nek ten ve kim lik ten ko puk çok sa yı da “ca mi” ya pıl dı ğın dan ya -
kı na rak Şa ki rin Ca mi i’nin de bu ör nek ler den bi ri ol du ğu nu söy le mek te dir.
Do ğan Ku ban Şa ki rin Ca mi i’nin iç ta sa rı mı nın ak var yum ya da kah ve gi bi
di ni or ta mın cid di ye ti ne uy ma yan bir ta sa rım ol ma sı nı ve mi ma ri nin başa rı -
sız lı ğı nı eleş ti rir ken, ca mi de ki çağ daş ol ma ça ba sı nın ken di si için ye ter li ol -
du ğu nu da ek le mek te dir. Ku ban için çağ daş lık kay gı sı es te tik kay gı dan ön -
ce gel mek te dir.6 İyi ol ma yan bir ya pı nın “mo dern” ol du ğu için hoş gö rül me -
si de bi ze öz gü bir ga rip lik tir. Gü nü müz mi mar la rı nın or tak kay gı sı nın “çağ -
daş ca mi ler yap ma” is te ği ol du ğu mi mar la rın de ğer len dir me le rin den an -
laşıl mak ta dır. Çağ daş lık la kas te di len, top lum kim li ği ve ge le ne ğin den ko -
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6 “Şa ki rin Ca mi si ve Çağ daş Ca mi Ta sa rı mı”, a.g.e., s. 43.



puk ya da ge le nek sel ve çağ daş tüm sa nat akım la rı nı seç me ci bir yak laşım la
yan ya na ge tir mek tir. Bu du rum da Os man lı mi ma ri tar zı dışın dan, fark lı
coğ raf ya lar da or ta ya çık mış ca mi ör nek le ri, özel lik le Ba tı ül ke le rin de Müs lü -
man ce maa te hiz met için ya pı lan ca mi ör nek le ri de ko lay lık la Tür ki ye’de
“mo dern” ca mi ör ne ği ola rak be nim sen mek te dir.

Fo toğ raf- 7: Şa ki rin Ca mi i’nin için den üst kat ta ki ka dın lar mah fi li ne doğ ru bir gö rü nüm, ka -
dın lar mah fi li nin her han gi bir ka muf la ja sa hip ol ma yan önü açık ya pı sı, te pe de ki bol ışıl tı lı,
cam ve me tal be ze me li avi ze ve yer de ki açık renk li ha lı lar dik kat çe ki ci

Tur gut Can se ver’e gö re mi ma ri ya pı bir ge le ne ğin par ça sı na dö nüş me den
ön ce ken di sin den ön ce ki ge le nek ve ger çek ler le he sap laş ma lı ve de ğer len dir -
me li dir.7 Ge le nek sel an la yış tan ras yo nel ol ma yan bir bi çim de uzak laş mak,
sırf ye ni bir şey ler or ta ya koy mak sev da sıy la yo la çık mak, “ça ğı nı yan sı -
tır/çağ daş” ca mi ler den çok, kim lik siz, top lu mu nu hiç bir şe kil de yan sıt ma -
yan ve top lu mun ken di si ne ait his set me di ği ya pı la rı karşı mı za çı kar mak ta dır.
Ge le nek sel ca mi mi ma ri si den di ğin de ak la ge len ilk isim olan Mi mar Si nan,
bir ca mi yi ta sar lar ken hiç bir za man ken di sin den ön ce ge len mi ma ri kül tür bi -
ri ki mi ni si lip at ma mış, yok say ma mış tır. Mi ma ri de ken di sin den ön ce be nim -
se nen an la yış la rı in ce le miş, de ğer len dir miş, ken di sin den ön ce be nim se nen
mi ma ri ge le ne ği ne bi re bir tak lit et miş, ne de bü tü nüy le göz ar dı et miş tir.
Eser le ri ni plan lar ken ken di sin den ön ce be nim se nen mi ma ri tek nik le ri ye ni -
den yo rum la mış, top lu mun mi ma ri kül tür ge le ne ği ni dik ka te alıp kı lı kırk ya -
ra rak yap tı ğı he sap la ma la rın ve düşün sel fa ali ye tin so nu cun da eser le ri ni bi -
çim len dir miş tir. Böy le si ne yo ğun emek so nu cu ta sar la dı ğı eser ler le “kla sik
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7 Tur gut Can se ver, Kub be yi Ye re Koy ma mak, s. 205. 
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Os man lı mi ma ri si”nin te mel le ri ni oluş tur muş tur.8 Bu açı dan ba kıl dı ğın da,
Mi mar Si nan’ın eser le ri ken di dö ne mi için mo dern bir mi ma ri dir. Mi mar Si -
nan’ın yap tı ğı ca mi ler, mi ma ri ye ge tir di ği ye ni üs lup ve tek nik le rin öte sin de
Os man lı kül tür ve kim li ği ni ifa de et me si ba kı mın dan bir kül tür ha zi ne si dir. 

Fo toğ raf- 8/ 9: Şa ki rin Ca mii min ber ve mih ra bı (sol da ki), 
Sü ley ma ni ye Ca mii min ber ve mih ra bı (sağ da ki) 

Şa ki rin Ca mi i’yle il gi li tar tış ma la rın di ğer ta ra fı nı oluş tu ran lar “si ya se ten
des tek le yen ler-sa vu nan lar” gru bu dur. Bu gru bu oluş tu ran bir ta kım ba sın-
ya yın or gan la rı nın ço ğu, bel li bir si ya se tin sa vu nu cu su olan ve ken di le ri ni
“ge le ne ğin” ve İs la mi ye tin tem sil ci si ola rak ta nım la yan çev re ler dir. An cak
bu ke sim Şa ki rin Ca mi i’ni “Ca mi mi ma ri sin de dev rim”9, “İs lam ale mi nin en
mo dern ca mi si”10, “Ca mi le ri miz hep böy le za rif ol sun”11, “Bu ca mi nin her
taşı nı bir sa nat çı koy du”12, “Ca mi ye ka dın eli de ğin ce renk ler ve gö rün tü de -
ğiş ti”13, “Mo dern ca miy le yüz leş me za ma nı”14, “Mo dern ca mi için gü ven lik

8 Ömer İs ken der Tu luk, “Çağ daş Ca mi Ta sa rım An la yı şı İçin Bir Mo del Ola rak ‘Mi mar Si -
nan’”, Ya pı Der gi si, [Çev ri mi çi] http://www.ya pi der gi si.com/ma ka le ice rik.aspx?Ma ka le -
Num=30 [27.11.2010]. 

9 Se vinç Özars lan, “Ca mi Mi na re sin de Dev rim”, [Çev ri mi çi] http://www.za man.com.tr/ha -
ber.do?ha ber no=767526&tit le=ca mi-mi na re sin de-dev rim&ha ber Say fa=2 [31.12.2010].

10 H. Sa lih Zen gin, “İs lam Ale mi nin En Mo dern Ca mi si”, [Çev ri mi çi] http://www.za -
man.com.tr/ha ber.do?ha ber no=845721&tit le=is lam-âle mi nin-en-mo dern-ca mi si&ha ber -
Say fa=1   [31.12.2010].

11 “Ca mi le ri miz Hep Böy le Za rif Ol sun”, Ye ni Şa fak, 07.03.2009, s. 2.
12 Yağ mur Dinç, “Ca mi nin Her Ta şı nı Bir Sa nat çı Koy du”, [Çev ri mi çi] http://ye ni sa -

fak.com.tr/Ak tu el/?t=07.03.2009&i=173504 [31.12.2010]. 
13 Yağ mur Dinç, “Ca mi ye Ka dın Eli De ğin ce Renk ler ve Gö rün tü De ğiş ti”, [Çev ri mi çi]

http://ye ni sa fak.com.tr/Ak tu el/?t=09.12.2008&i=155149 [31.12.2010].
14 Meh veş Evin, “Mo dern Ca miy le Yüz leş me Za ma nı”, [Çev ri mi çi] http://cad de.mil li -

yet.com.tr/2010/03/31/Ya zar De tay/1218608/mo dern-ca miy le-yuz les me-za ma ni [31.12.2010].



kart lı açı lış”15, “Mi ma ri ha ri ka da ilk Cu ma”16, “5 yıl dız lı mo dern ca mi”17 gi -
bi coş ku lu baş lık lar la ha ber yap mış tır ve or ta ya bü yük bir başa rı ör ne ği ko -
nul muş ça sı na gök le re çı kar mış tır. Bun la rın ha ri cin de çeşit li ga ze te le rin köşe
ya zar la rı da ca mi ile il gi li gö rüş, düşün ce ve eleş ti ri le ri ni ken di köşe le rin de
tar tış mış lar dır. Şa ki rin Ca mi i’nin ta sa rı mı ya ban cı ba sın da “Is tan bul skyli ne
gets wo man’s to uch (İs tan bul gök yü zü ne ka dın eli değ di)”18, “Wo men ta ke
le ad in bu il ding mos qu e in Tur key (Ka dın lar Tür ki ye’de ki ca mi mi ma ri sin -
de yol al dı)”19 baş lık la rıy la yer bul muş tur. BBC, CNN, Na tio nal Ra di o, Le Fi -
ga ro, Le Mon de gi bi ya ban cı ba sın ve ya yın or gan la rı nın ca mi ye il gi si, ilk de -
fa bir ca mi nin iç ta sa rı mı nı bir ka dı nın yap mış ol ma sı ve ca mi nin bi lin dik ge -
le nek sel ca mi ler den çok fark lı ve mo dern bir çiz gi ye sa hip ol ma sı nok ta sın -
da yo ğun laş mak ta dır. Dış ba sı nın ca mi ye olan il gi si yi ne ba zı ke sim ler ce, ca -
mi nin ta sa rı mı nın üs tün başa rı sı ve mo dern fel se fey le di zayn edil me si nin bir
ödü lü ola rak al gı lan mış ve o şe kil de lan se edil miş tir.

Yer li ba sın da ca mi ile il gi li yer alan ha ber le rin bü yük bir kıs mı nı ca mi nin
Türk ca mi mi ma ri si ne ge tir di ği ye ni ve mo dern so luk la il gi li vur gu oluş tur -
mak ta dır. Ca mi nin lüks, ışıl tı lı, gös te riş li, ben zer siz mo dern iç ve dış ta sa rı -
mı na met hi ye ler di zil mek te dir. Ca mi nin hem ya pı sı hem de din dışı özel lik -
le ri ne de niy le övül me si ek lek tik li ği or ta ya koy mak ta dır. Şa ki rin Ca mi i, mi -
mar la rın ifa de siy le mo dern bir ca mi dir. Ger çek te bu gö rüş de tar tış ma lı dır.
Şa ki rin Ca mi i’ni da ha çok post mo dern bir ya pı ör ne ği ola rak de ğer len dir -
mek ge rek mek te dir. Şa ki rin Ca mi i’nin kub be si, mi na re si, iç ta sa rı mı ge le nek -
sel Os man lı mi ma ri si nin mi henk taşı olan Sü ley ma ni ye Ca mii ile karşı laş tı -
rıl dı ğın da, Sü ley ma ni ye Ca mi i’nin sa hip ol du ğu öğe le rin ara sın da ki ahenk
ve uyum içe ri sin de bü tün bir top lu mu ku cak la yan do ku su nun ye ri ne, Şa ki -
rin Ca mi i’nde her bir un su run ay rı bir se si ifa de et ti ği, in sa nın ade ta ka fa sı -
nı ka rış tı ran bir ya pı gö ze çarp mak ta dır. Böy le his set mek do ğal dır çün kü ca -
mi nin dış ta sa rı mı nı ay rı bir mi mar, iç ta sa rı mı nı ay rı bir ta sa rım cı, iç de ko -
ras yon da ki her bir un su ru nu fark lı fark lı kişi ler, fark lı sa nat an la yış la rıy la bi -
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15 Si nan Öze din cik, “Mo dern Ca mi İçin Gü ven lik Kart lı Açı lış”, [Çev ri mi çi] http://ar siv.sa -
bah.com.tr/2009/05/02/ha ber [31.12.2010].

16 Meh met De mir ka ya, “Mi ma ri Ha ri ka da İlk Cu ma”, Ha ber türk, 09.06.2009, s. 2.
17 Mü ca hid Ya pı cı, “5 Yıl dız lı Mo dern Ca mi”, [Çev ri mi çi] http://ye ni sa fak.com.tr/Ak tu -

el/?t=09.05.2009&i=185324 [24.01.2011].
18 Do ri an Jo nes, “Is tan bul Skyli ne gets Wo man To uch”, [Çev ri mi çi] http://news.bbc.co.uk/2/hi/eu -

ro pe/7636142.stm [31.12.2010].
19 Ivan Wat son, “Wo men Ta ke Le ad in Bu il ding Mos qu e in Tur key”, [Çev ri mi çi]

http://www.cnn.com/2009/WORLD/eu ro pe/07/13/tur key.mos qu e.wo men/
[24.01.2011].



çim len dir miş ler dir. Ca mi av lu sun da yer alan ve İn gi liz bir hey kel traşın kü re
bi çi min de ta sar la dı ğı ha vuz da hiç bir ca mi de şim di ye ka dar ben ze ri gö rül -
me miş bir “ori ji nal li ğe” sa hip tir.20 Ca mi nin ta sar lan ma sın da fark lı gö rüş le -
rin ve un sur la rın yan ya na ge ti ril me sin de her han gi bir sa kın ca gö rül me me si
ve post mo dern an la yışa uy gun düşen bir bi çim de “her şey gi der” düs tu ru
Şa ki rin Ca mii ör ne ğin de so mut laş mış tır. Bu ca mi kim li ği be lir siz, çok fark lı
sa nat an la yış la rı nın bir ara ya ge ti ril di ği, top lum kim li ğin den ko puk, bü tün -
sel bir ba kış açı sın dan uzak ola rak or ta ya kon muş ek lek tik bir ya pı dır. Ca mi -
ye ege men olan cam mal ze me de ge le ne ği dış la ma nın bir un su ru ol muş tur.
Kub be si, mi na re le ri, mih ra bı, iç ta sa rı mı, ışık lan dır ma sı, dış ta sa rı mıy la bir -
bi ri ne uyum suz ve fark lı an la yış lar la ek lek tik bir bi çim de do na tıl mış tır. Bun -
dan çı kan so nuç, kül tü rel de rin lik ve tem si li yet ten uzak, kim lik siz ve ek lek -
tik ya pı dır.

Fo toğ raf- 10/ 11: Sydney Ope ra Bi na sı’ndan gö rü nüm ler

Şa ki rin Ca mi i’ni ta sa rı mı nın ek lek tik li ği ve din dışı ye ni un sur la rı ne de -
niy le di ğer din dışı mi ma ri ya pı lar la iliş ki len dir mek müm kün dür. Ca mi nin
kub be gö rü nü mü ne sa hip ka buk lu ya pı sı, me tal ve alü min yum dö kü müy le
bir ca mi den zi ya de Sydney Ope ra Bi na sı ile kı yas la ma ya teş vik et mek te dir.
Her iki mi ma ri ya pı da gö rü len ka buk lu yü zey bir bi ri ni anım sat mak ta dır.
Sydney Ope ra bi na sı gü nü müz mo dern mi ma ri ör nek le ri nin mi mar lar ca tak -
dir edi len tem sil le rin den bi ri dir. Fa kat bir Türk ca mi si nin ta sa rı mın da mo del
alı na ma ya cak ka dar kül tür ve kim li ği miz den uzak bir ör nek tir. Ne top lu -
mun kül tü rü ne de söz ko nu su ya pı nın amaç-iş le vi açı sın dan ör nek alı na bi -
le cek bir ya pı dır. Ay rı ca bu bi na bah set ti ği miz gi bi bir ope ra bi na sı dır, di ğer
bir de yiş le bu mo dern mi ma ri ör ne ği nin her han gi bir din sel vur gu yap mak
gi bi bir ama cı do ğal ola rak yok tur. 
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20 Ma ka le nin ya zıl dı ğı sı ra da bah si ge çen ha vuz ta di lat ta ol du ğun dan av lu da bu lun mu yor du.



Fo toğ raf- 12: Şa ki rin Ca mii av lu sun dan Fo toğ raf- 13: Şa ki rin Ca mii kub be si
bir gö rü nüm

Ca mi nin alü min yum kap la ma lı, gri-ma vi ka buk lu ya pı sı, mi na re le ri nin
ana ya pı dan ay rık- ba ğım sız ola rak ya pı lan dı rıl ma sı her han gi bir ge le nek sel
mi ma ri üs lu bu na denk gel me yen ve Türk ca mi mi ma ri sin de kül tü rel açı dan
bir ye re otur tu la ma yan bir ta sa rım dır. Ana ca mi ya pı sın dan ay rı ek lem len di -
ri len mi na re le rin çiz gi le ri ve tar zı da bi li nen ca mi mi na re le riy le ben zer lik
teş kil et me mek te dir. Ana ca mi ya pı sın dan ay rık ola rak, ya pı nın iki ya nı na
ko num lan dı rıl mış mi na re ler, salt fark lı bir yo rum ge tir me ça ba sı nın ürü nü
ola rak al gı lan mak ta dır. Bu an la yışın de va mın da da bu ca mi nin mi ma ri sin de
her tür lü üs lu ba des tur ve ren bir üs lup me lez li ği ve iro ni or ta ya çık mak ta dır.

Fo toğ raf- 14/ 15: Sü ley ma ni ye Ca mii kub be si (sol da ki), 
Şa ki rin Ca mii ka buk lu ya pı sı (sağ da ki)

Ca mi de ki un sur lar (mi na re le ri, min ber, mih rap, kub be ye ri ne ter cih edi -
len ka buk lu ve şef faf ya pı) göz önü ne alın dı ğın da her han gi bir alış ve riş mer -
ke zi, stat, ti yat ro ya da ope ra bi na sı ta sar la nır ken iz le ni len mi ma ri yol ile Şa -
ki rin Ca mi i’nin ta sar la nışın da be nim se nen düşün sel ze mi nin ben zer li ği/öz -
deş li ği gö ze çarp mak ta dır. Gü nü müz de ge li nen bu nok ta -her han gi bir AVM,
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stat, spor sa lo nu ta sa rı mıy la di ni bir ya pı nın ta sa rı mı nın ben zer an la yış lar la
ya pıl ma sı- il gi çe ki ci dir.

Şa ki rin Ca mi i, mo dern lik adı na yo la çı kıp so nuç ola rak hiç bir te ori ye
otur tu la ma yan, ta rih siz, kim lik siz bir ya pı ile top lum sal kim lik yıp ra nı mı nı
göz ler önü ne ser mek te dir. Her şey den ön ce bu ca mi nin ne Sü ley ma ni ye, Se -
li mi ye gi bi ge le nek sel mi ma ri ta sa rım lar la, ne de Ba tı lı laş ma dö ne mi ca mi le -
riy le bir ba ğı bu lun mak ta dır. Bu an lam da ca mi nin mi ma ri si ve ge le nek sel
top lum kim li ğiy le olan bağ lan tı sız lı ğı ve ya pı lış fel se fe si açı sın dan, Si nan Er -
dem Spor Sa lo nu, Türk Te le kom Are na sı gi bi bi na lar la sa nat sal ve top lum sal
an lam da ay nı din dışı vur gu ya sa hip tir. Bu an la yış la kur gu la nan mi ma ri ya -
pı lar, her tür lü üs lu ba kol la rı nı aç mak ta, ge le ne ği büs bü tün red det me den,
ama bir bi rin den fark lı üs lup la rı ka rış tı ra rak ge le ne ği be lir siz leş tir mek te dir -
ler. Post mo dern an la yışın slo ga nı “her şey gi der”in Şa ki rin Ca mi i’nde vü cut
bul ma sı da tüm ge le nek sel sa nat an la yış la rı nın (İs lam sa na tı, Sel çuk lu sa na -
tı, Os man lı sa na tı, Cum hu ri yet dö ne mi sa na tı, “mo dern” sa nat) yan ya na ay -
nı ça tı al tın da top lan ma sı bi çi min de ger çek leş miş tir. Bu sa nat an la yış la rı nın
hep si nin bir ara da gö rül dü ğü Şa ki rin Ca mii tam an la mıy la ek lek tik bir ya pı -
dır; Türk top lu mu nun kim lik bu na lı mı nın mi ma ri ye yan sı ma sı dır. Şa ki rin
Ca mii bü tün sel ola rak de ğer len di ril di ğin de ca mi nin ne mi ma ri ge le nek le, ne
de top lum sal ta rih le il gi li bir kay gı sı var dır.

Fo toğ raf- 16: Türk Te le kom Are na sı F o toğ raf- 17: Ata köy Si nan Er dem Spor Sa lo nu

Son dö nem ler de ya pı lan mi ma ri sa nat eser le ri es ki yi red de dişin ya nın da ye -
ni de ğer ler üre te me me nin so mut gös ter ge le ri ol muş tur. Hal bu ki top lum ta ri hi -
ni red det mek, top lum kim li ği ni gör mez den gel mek, top lu mu omur ga sız bı rak -
mak tır. Ele alı nan Şa ki rin Ca mii ör ne ği nin de gös ter di ği gi bi top lum da ki de ğer -
le rin de ğiş me si ya da de ğiş ti ril me si ça ba sı, ca mi gi bi pek çok sa nat ese ri nin çok
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da ha de ğişik form lar da ya pıl ma sı ne ti ce si ni do ğur muş tur. Os man lı kim li ğin -
de ki bo zul ma, her alan da ye ni mo del ler, te ori ler üre til me si ge rek li li ği ni do ğur -
muş; bu nun sa nat ala nı na yan sı ma sı da eser le rin for mun da dik ka te de ğer fark -
lı lık la rın or ta ya çık ma sı ol muş tur. Sa nat eser le rin de be nim se nen ye ni teo ri ve
tek nik le rin gü nü müz Türk top lum ya pı sı nı ve top lum de ğer le ri nin gel di ği nok -
ta yı ne de re ce yan sıt tı ğı ya da yan sı ta bi le ce ği ay rı ca bir me rak ve tar tış ma ko -
nu su dur. Top lum kim li ği nin te mel özel lik le rin den bi ri olan İs la mi yet gü nü -
müz de gel di ği son nok ta da ge le nek sel top lum kim li ği mi zi tem sil et me mek te -
dir. Gü nü müz de de ğişen İs lam an la yışı nın ek lek tik li ği bu ca mi de so mut laş mış -
tır. Son dö nem de ye ni bir kim lik le sah ne ye çı kan Müs lü man bur ju va sı nı fı, ge -
le nek sel Türk-İs lam kül tü rü nün içi ni boşal tan bu tür ye ni ca mi ta sa rım la rıy la
ken di ni (ken di kök süz kül tü rü nü) tem sil et me ça ba sı içi ne gir miş tir. Bu açı dan
Şa ki rin Ca mi i’nin İs toç Ye ni Ca mi i’ne ben zer li ği de dik kat çe ki ci dir.21 Top lum -
da ki bu bo zul muş İs lam kül tü rü an la yışı nı iç sel leş tir miş ke sim le rin Şa ki rin Ca -
mi i’nin bu şek liy le ta sar lan ma sın da rol al ma sı ve bu ke si min di ğer uzan tı sı nın
da ca mi ye bu ha liy le al kış tut ma la rı şaşı la cak bir nok ta da de ğil dir. 

Fo toğ raf- 18: Ya pım aşa ma sın da olan  Fo toğ raf- 19: Şa ki rin Ca mii ve oto par kı
İs toç Ye ni Ca mii

So nuç ta Şa ki rin Ca mii ge le nek ten kop ma yı tem sil eder ken, ken di ne bağ -
lı ye ni bir tem si li ye tin söz cü lü ğü nü ya pa cak güç te de de ğil dir. Ca mi nin ele
al dı ğı mız an lam da, sa nat ve din bağ la mın da Türk top lu muy la il gi li ola rak
bir şe yi tem sil et me me si bi le an lam lı dır. Ken di ne bağ lı hiç bir şe yi tem sil ede -
me me si bi le ko nu nun yo ru ma muh taç lı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Şa ki rin Ca -
mi i’nin ek lek ti siz mi Türk top lum kim li ği mi zi tem sil et me mek te dir. Bu tar tış -
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ma lı ca mi Türk top lum ge le ne ği nin bo zul muş lu ğu nun, kim li ği mi zin ek lek -
tik ve be lir siz ha le gel di ği nin bir ci sim leş me si dir. Tür ki ye 200 yıl dır Ba tı lı laş -
ma ça ba sın da dır. An cak bun dan bir so nuç ala ma mış tır. Tam ter si ne bir kim -
lik bu na lı mı or ta ya çık mış tır. Top lum ne Ba tı lı ne de Do ğu lu kim lik özel li ği -
ni gös ter mek te dir. Şa ki rin Ca mii ve ben zer le ri de bu du ru mu yan sıt mak ta -
dır. Bu “ya pı”la rı ne Do ğu ne Ba tı kim li ği ni yan sı tan ör nek ler ola rak de ğer -
len dir mek müm kün dür. Şa ki rin Ca mii bu ha liy le ne mo der ni ne de ge le ne ği
tem sil et mek te dir. Bu ne den le bel li bir kim li ği de ğil, kim lik siz li ği ve ya kim -
lik bo zul ma sı nı ifa de et mek te dir.
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