
KİM LİK GÖS TE Rİ Sİ NİN ÇAR PIK LAŞ MA SI:
İS TAN BUL E-5 CA Mİ LE Rİ

Hülya Biçer

�

Özet: Cami mimari tasarımları, toplum kimliğinin geçirdiği değişimi/toplumsal değişmenin
yönünü belirtmek açısından önemlidir. Türkiye’deki camilerin mimari tasarımları, toplum kim-
liğinin önemli unsurlarından biri olan dinde meydana gelen değişmeler hakkında bilgi vermek-
tedir. Cami mimarisinde benimsenen klasik Osmanlı dönemi mimarisini taklit etme, geleneksel
mimari formlar dışında modern cami tasarımı ortaya koymak amacıyla yapılan eklektik anlayışın
ürünü olarak gündeme gelen “seçkinci cami” tasarımlarının yanında bir üçüncü cami mimarisi
türü olarak hiçbir mimari anlayışa, birikime ve geleneğe yaslanmayan “gecekondu camiler” bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin pek çok şehrinin çeşitli yerlerinde bulunan camiler uluslararası geçiş
yolu üzerinde bulunduğunda toplumsal açıdan yaptığı vurgunun önemi artmaktadır. Bu çalış-
mada uluslararası geçiş yolu E-5’in (D100) İstanbul’un Şirinevler ve Silivri ilçeleri arasında kalan
bölümünden seçilen 5 cami/mescit örneğinin (Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Deniz Köşk-
ler Camii, Florya Yeni Camii, Cengiz Topel Camii, Yenibosna metro çıkışında bulunan bir mesc-
it) mimarisi, konumu, işlevlerindeki çarpıklıklar üzerinden toplumsal değişmenin yönü ve toplum
kimliği hakkında belli değerlendirmelerde bulunduk. İstanbul E-5 Camileri tüm özellikleriyle
kimlik gösterisinin çarpıklaşmasının ifadesidir. Kimlik gösterisindeki çarpıklık söz konusu cami-
lerin yalnızca mimari tasarımındaki/dış görünüşündeki sorunlardan kaynaklanmamakta,
camilerin işlevlerindeki çarpıklıklarda yatmaktadır. İstanbul E-5 Camileri cami mimarisi ve işlev-
lerinin karikatürize edilmiş birer kurgusuna/cami karikatürüne dönüşmüştür. Bunlar uygarlık
kimliğini temsil etmekten uzak, toplumun İslam anlayışındaki tahrifatın ve bozulan toplum kim-
liğinin karikatürleşmiş bir gösterisinden ibarettir.
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değişme, E-5 Camileri, kimlik gösterisi, kimlik gösterisinin çarpıklaşması, İslamiyet, Hacı Ahmet
Tükenmez Camii, Deniz Köşkler Camii, Florya Yeni Camii, Cengiz Topel Camii.

The Distortion In The Sign Of Identity: Istanbul Mosques On The E-5 Motorway

Abstract: Architectural mosque designs are vital to monitor and indicate the direction of the transforma-
tion of the social identity. The architectural styles of mosques in Turkey give an outline about the changes
in religion that is one of the fundamental components of social identity. Apart from conventional architec-
tural styles, in order to create a modern mosque style in the reproduction of conventional Classical period
of Ottoman architecture, there is a third mosque architecture “shanty mosques” which are not based on any
architectural form, custom and background besides “elitist mosque” as a consequence of eclectic approach.
Mosques in different places of various cities in Turkey are located on international ways, which points out
the social influence and rises in importance. In this study, five mosque samples that are located on the in-
ternational way, E-5(D100) Motorway are chosen between the zones in Şirinevler District and Silivri Dis-
trict in Istanbul:  Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Mosque, Deniz Köşkler Mosque, Florya Yeni Mosque, Cen-
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giz Topel Mosque, a small mosque in the exit of subway in Yenibosna. Some certain evaluations were made
about the direction of social change and identity of society via architectural distortion. All the characteris-
tics of mosques on E-5 Motorway in Istanbul are the expressions of distortion in identity expression. Cor-
ruption in identity expression does not derive from not only architectural exterior but functional distortion
of the aforementioned mosques. The architecture and function of the mosques on E-5 Motorway in Istan-
bul are converted into caricatured mosques. Those are far away representations of identity of civilization
and just caricatured exhibition of falsification in Islamic sense and corrupted identity of society.

Keywords: Mosque architecture, road mosques, shanty mosques, social identity, social change/transfor-
mation, E-5 mosques, identity expression, corruption in identity expression, Islam, Hacı Ahmet Tüken-
mez Mosque, Deniz Köşkler Mosque, Florya Yeni Mosque, Cengiz Topel Mosque.

Bu ça lış ma da E-5 yo lu üze rin de ki İs tan bul ca mi le ri ni ele ala rak “kim lik
gös te ri si”nin çar pık laş ma sı ko nu su nu tar tış ma ya ça lı şa ca ğız. Os man -

lı’nın iki mü him pa yi tah tı ile Cum hu ri yet Tür ki ye si’nin baş şeh ri ni bir bi ri ne
bağ la yan dev let ka ra yo lu E-5 (D-100), Edir ne-İs tan bul-An ka ra-Ada na-An -
tak ya şe hir le ri ara sı ka ra yo lu ula şı mın da kul la nı lan ulus la ra ra sı ka ra yo lu -
dur. E-5 ka ra yo lu üze rin de bu lu nan ya pı lar top lu mun im ge le ri ni yan sıt mak -
ta dır. As lın da E-5 ka ra yo lu nun ken di si de top lum sal laş ma nın ve kim li ğin bir
ifa de si dir. Yol üze rin de ki ev ler, iş yer le ri, AVM’ler top lum sal laş ma nın bir
baş ka yö nü nü teş kil eder. Esas top lum sal man za ra yı ve top lum sal/ye rel
kim li ği bu dev let ka ra yo lu üze rin de bu lu nan top lum sal ku rum la ra ait ya pı -
lar ver mek te ve bu ya pı la rın bir kıs mı nı ise ca mi ler oluş tur mak ta dır. E-5 ka -
ra yo lu da bu yö nüy le bir kim li ğin be lir ti si dir. Bu ra da ki te mel so run E-5 ka -
ra yo lu ve çev re sin de ki top lum sal laş ma nın bir bi ri ne uyum suz lu ğu dur. Biz
bu uyum suz lu ğu E-5 Ca mi le ri ara cı lı ğı ile tar tı şa ca ğız.

Tür ki ye’de sos yo lo ji nin en önem li ko nu la rın dan bi ri si din dir ve ya ter sin -
den söy ler sek la ik tir. An cak tar tış ma da ha çok bel li ör güt len me ve ku rum sal -
laş ma lar üze rin den ya pıl mak ta dır. Mi ma ri, bu tar tış ma lar dan ba ğım sız bi -
çim de sa nat ta ri hi ve ya mi ma ri nin ko nu su ol mak ta dır. Bu du rum gü nü müz
uy gu la ma la rı nın tar tış ma dı şı kal ma sı na ne den ol mak ta dır. Tür ki ye’de ki ye -
ni ca mi le rin in şa sın da ge nel lik le gö rü len Os man lı Dö ne mi’nde ya pıl mış
anıt sal ca mi le rin tak lit edil me le ri an la yı şı dır. Özel lik le İs tan bul ve çev re si
için bu du rum da ha be lir gin dir. Ca mi kons trük si yo nun da be nim se nen kop -
ya et me an la yı şın dan ba ğım sız olan bir di ğer yol, ek lek tik an la yı şın ürü nü
ola rak or ta ya çı kan “seç kin ci ca mi” ör nek le ri dir. Bu an la yı şı ve tem sil et ti ği
kim lik tar tış ma sı nı da ha ön ce ele al mış tık.1 Bu ça lış ma da seç kin ci ol ma yan,
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ama ge niş ca mi ce ma ati ni de tem sil et me yen, bu lun du ğu ye re kon du rul muş
gö rün tü sü ve ren “E-5 Ca mi le ri” ör nek le ri ni ele ala rak kim li ğin bir baş ka bi -
çim de çar pık laş ma sı nı ve ge nel leş ti ril me si ni ko nu edi ne ce ğiz. Ko nu yu İs tan -
bul E-5 ka ra yo lu üze rin de seç ti ği miz bel li ör nek ler üze rin den tar tı şa ca ğız.
Önem le vur gu la ma mız ge re kir ki bi zim ön ce ki ça lış ma mız ve bu ça lış ma -
mız da yü rüt tü ğü müz tar tış ma, ca mi ta sa rım la rı ve uy gu la ma la rı nı mi ma ri
ba kım dan eleş tir mek, salt eti ket le ye rek yer mek ya da yü celt mek su re tiy le
bel li de ğer len dir me ler yap mak de ğil dir; ca mi le rin mi ma ri ta sa rım la rı nın na -
sıl ol ma sı ge rek ti ği ni söy le mek hiç de ğil dir. Bi zim üze rin de dur du ğu muz,
Türk top lum kim li ğin de ya şa nan de ği şim/ bu na lım ve aç maz la rın, top lum
kim li ği nin en so yut ifa de si olan ca mi ta sa rım la rın da na sıl so mut laş tı ğı nı or -
ta ya koy mak tır. Ama cı mız es ki nin sa vu nul ma sı ve ya ca mi an la yı şı nın de ğiş -
me si ne kar şı çık mak de ğil dir. Ca mi le rin mi ma ri ta sa rım la rı an cak top lum
kim li ği ni yan sıt ma sı ve top lu mun kim lik bu na lım la rı nı an la mak açı sın dan
il gi ko nu muz dur. Bi zim il gi miz ca mi mi ma ri si nin her bir un su ru nun, top -
lum kim li ği mi zin ge çir di ği de ği şi mi ve kim li ği mi zin bu gü nü nü gös ter me si
açı sın dan ta şı dı ğı iz le rin öne mi dir; yü rüt tü ğü müz mi ma ri bir tar tış ma de ğil
te mel de “kim lik” tar tış ma sı dır. Mi ma ri, in sa nın çev re ye ve top lu ma uyu mu -
nun bir bi çi mi dir. Mi ma ri nin top lum sal lı ğı en açık sa nat bi çi mi ol ma sı, so -
yut lu ğu bel li bir kim li ği ifa de et me si ne izin ver mek te dir. Ca mi mi ma ri si nin
uy gar lı ğın ifa de si ol ma sı bu ne den le dir. Ca mi mi ma ri sin de or ta ya çı kan çar -
pık lık lar ve ya so run lar doğ ru dan kim li ği miz le ve ya uy gar lı ğı mız la il gi li bir
so ru nu işa ret et mek te dir.

Tüm İs lam dün ya sın da çe şit li ca mi ör nek le ri var dır. Bun lar bir bi rin den
fark lı lık ta şı mak ta dır. An cak bu fark lı lık la rın ci sim leş me si, bel li ta rih sel bi ri -
kim ve de ne yi min ürü nü ol du ğu gi bi çok uzun bir za man içe ri sin de ger çek -
leş mek te dir. Bel li ele me ler, vaz geç me ler, yı kıp yap ma lar so nu cu “ide al” bir
form or ta ya çık mak ta dır. Bu bel ki de yüz ler ce yıl sü ren bir ça ba dır. Ca mi ta -
sa rı mı nın mi ma ri si ki şi ye mal ol muş/ki şi ler le anıl mış ol sa bi le ki şi sel bir mi -
ma ri an la yı şı nı ve ta sa rı mı ifa de et me mek te dir. Ca mi le rin bü tün fark lı lık la -
rı na kar şı lık bel li uy gar lık an la yı şı nın ürü nü ol ma sı ve bu an lam da or tak lık
ta şı ma sı bu nu gös ter mek te dir. Gü nü müz ca mi ta sa rı mın da ye ni ara yış lar çö -
züm le il gi li bel li bir se çi mi ve yö nü gös ter mek te dir. Bu nun öte sin de esas so -
run ca mi ta sa rım la rı nın bel li bir kim li ği ifa de ede mez ha le gel me si dir. Gü nü -
müz ca mi mi ma ri sin de bir tür “ge ce kon du ca mi” an la yı şı de di ği miz, hiç bir bi -
ri ki me yas lan ma yan, de ne yim ler den fay da lan ma yan, mev cut de ne yim le ri
özüm se ye rek aş ma ça ba sın da ol ma yan bir çar pık lı ğın ifa de si olan uy gu la -
ma lar bel li bir so ru nu or ta ya koy mak ta dır. Na sıl ki ede bi yat ta, şi ir de, re sim -
de bel li form lar “kla sik” ha le ge li yor sa, ca mi mi ma ri sin de böy le bir sü reç söz
ko nu su dur. Kla sik, bir an lam da hem ge le ne ğe sa hip çık ma yı, hem de ge le -

GÜNDELİK HAYATIN ÇARPIKLAŞMASI VE MARJİNALLEŞMESİ

223



nek içe ri sin de bel li bir de ğiş me yi ifa de et mek te dir; bit miş, ta mam lan mış ve
don muş bir sü reç de ğil dir. Gü nü müz de kla sik ca mi le re mü ze gi bi yak la şıl -
ma sı da bel li bir çar pık lı ğın te za hü rü dür. Bir an lam da ge le ne ğin aşı la ma ma -
sı, ama ge le ne ğin ya ra tı cı ve di na mik bir bi çim de de vam et ti ri le me me si nin
ifa de si ol mak ta dır. Bu nun dı şın da ge le nek içe ri sin de kla sik leş miş olan ca mi
form la rı nın özen siz, ge li şi gü zel, ken di bağ la mın dan ko pa rıl mış bir bi çim de
tek rar edil me si top lum sal laş ma ve çö züm an la mın da ki bir dar lı ğı be lirt mek -
te dir. Bu kla sik form la rın bo zu la rak ve çar pı tı la rak ye ni den üre til me si de bir
baş ka so ru nu oluş tur mak ta dır. Ge le ne ğe sa hip çık mak adı na ge le ne ğe ger -
çek te kar şı lık gel me yen, ge le ne ğin ger çek li ğin den ko pa rak ger çek ol ma yan
bir kim li ği ve çö zü mü ger çek miş gi bi sun mak ve ya gös ter me ye ça lış mak gi -
de rek te mel den yok sun kim lik “gös te ri si ne” dö nüş mek te dir. Ben zet me ça ba -
sı bi le so nuç ta bel li bir çar pık lı ğın işa re ti dir. Ge le ne ğin top lum sal mad de si -
nin ger çek li ği nin, amaç la rı nın, ge le ce ğe yö ne lik di na miz mi nin yi ti ril me si
söz ko nu su dur. Bu du rum ca mi le re mü ze gi bi yak laş mak ve ye ni den yer li
yer siz ay nı ge le nek sel bi çim de in şa et mek bi çi min de ol du ğu gi bi, ger çek li -
ği/ge le ne ği ye ni den üre te me yin ce ve di na mizm sağ la ya ma yın ca, ol ma yan
bir ger çek li ği in şa et me ça ba sı bir su ni li ğe dö nüş mek te dir. Ni te kim bu me -
kân lar da öz kay bo lun ca her un sur, ey lem li lik, rast lan tı sal ha le gel mek te, ne
geç miş le, ne de ge le cek le bağ lan tı sı ol mak ta dır. Tür ki ye’de gü nü müz ca mi
mi ma ri si ile il gi li tar tış ma lar sı nır lı dır. Ko nu nun ele alı nı şın da bu sı nır lı lı ğın
ge tir miş ol du ğu bel li zor luk lar söz ko nu su dur. Mev cut tar tış ma lar san ki es -
ki nin sa vu nul ma sı ya da es ki den -geç miş te ki an la yış tan- kop ma ola rak ko -
lay lık la eti ket le ne bil mek te dir. Bu eti ket le me an la yı şı nın dı şı na çı kıl ma sı ve
ko nu nun an la şıl ma sı an cak bu tip an la yış lar dan ba ğım sız ya pı lan ça lış ma -
lar la müm kün dür. Biz de bu yön de bir gi ri şim de bu lu nu yo ruz.

Ulus la ra ra sı ge çiş yo lu E-5’in Şi ri nev ler-Si liv ri ara sın da ka lan kıs mın da
18-20 adet ci va rın da ca mi ve mes cit2 bu lun mak ta dır. Ca mi le rin bir kıs mı yo -
lun des tu run ca ko num lan dı rıl mış, bi çim sel açı dan özen siz ve mi ma ri es te -
tik ten uzak tır. Bir kıs mı mes cit bi çi min de il ginç “ta sa rım sal” mo del ler le ifa de
bul muş, di ğer bir kıs mı ise İs tan bul’da şe hir için de çok ça rast la dı ğı mız, se lâ -
tin ca mi le re ben ze ti le rek de va sa bo yut lar da in şa edil miş ör nek ler dir. Tür ki -
ye’de ca mi le rin ku rul ma sı ile ala ka lı ola rak Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı so rum -
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2 Tür ki ye dı şın da ki di ğer İs lam ül ke le rin de “mes cit” söz cü ğü “ca mi” an la mın da kul la nıl -
mak ta dır. Mes cit ler, min ber siz, tek me kân lı ve ma hal le öl çe ğin de iş le ve sa hip, kü çük iba det
me kân la rı ola rak ta nım lan mak ta dır. bkz. Me tin Sö zen, Uğur Tan ye li, Sa nat Kav ram ve Te rim -
le ri Söz lü ğü: Re sim- Hey kel- Mi mar lık- Ge le nek sel Türk Sa nat la rı- Uy gu la ma lı Sa nat lar ve Ge nel
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lu luk sa hi bi dir.3 Ca mi te sis et mek ve iş le yi şi nin de vam lı lı ğı nı sağ la ma ko nu -
sun da Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’nın so rum lu lu ğu ya sa lar la4 sa bit ol ma sı na
rağ men bu dev let yo lu üze rin de hiç bir di sip li ne ta bii ol ma dı ğı bel li olan pek
çok özen siz ca mi ve mes ci din var lı ğı dik kat çek mek te dir. Özen siz li ğin bo yu -
tu salt ca mi le rin mi ma ri sin den kay nak lan ma mak ta, E-5 üze rin de ki ca mi le rin
iş le vin de ki çar pık lık lar da yat mak ta dır.

Ca mi ler, geç miş te uy gar lık kay nak lı top lum sal laş ma nın mer ke zi ol ma sı -
na rağ men bu gün top lum sal laş ma ve uy gar lık an la mın da bir id di a ta şı ma -
mak ta dır lar, ama kim lik gös te ri si nin su ni bir tem si li ha li ne gel miş ler dir.5
Özel lik le E-5 Ca mi le ri bu açı dan ele alı na bi lir. E-5 yol ca mi le ri top lum sal laş -
ma mer ke zi ola rak ca mi an la yı şın dan uzak laş ma nın bir ifa de si dir. E-5 yol ca -
mi le ri ni ta nım la yan özel lik ler, ge lip ge çi ci lik, ce ma ati nin ol ma ma sı, top lum -
sal ma na da çev re si ni et ki le me me si, ak si ne çev re sin de ki mar ji nal iliş ki ler den
et ki le ne rek fonk si yon la rı nın de ğiş me si ve gün de lik ha ya ta yö nel me si dir. E-
5 yol ca mi le ri gö rün tü den iba ret ve bu lun du ğu çev re yi et ki le mek ten uzak,
ade ta “ger çe ğin tem si li” ha li ne dö nüş tü ğü ye ni bir olu şum dur. E-5 ulus la ra ra -
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3 22.06.1965 ta ri hin de ka bul edi len, 02.07.1965 ta rih li Res mi Ga ze te’de ya yım la nan 12038 sa -
yı lı 633 nu ma ra lı “Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ku ru luş ve Gö rev le ri Hak kın da Ka nun”un 7. Mad de -
sin de Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Yö ne tim Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ğü’nün so rum lu lu ğu “Ca mi,
Kur’an kur su, hiz met bi na sı ve di ğer di ni te sis le rin es te tik, fonk si yo nel ve gü ven li şe kil de in şa sı için
ça lış ma lar ya pa rak tek nik yön den kon tro lü sağ la mak, tip pro je ler ha zır la mak, ha zır lat mak ve kon trol
et mek” ola rak açık lan mış tır.

4 02.07.1965 ta rih li Res mi Ga ze te’de ya yım la nan “Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ku ru luş ve
Gö rev le ri Hak kın da Ka nun”un 7. Mad de sin de Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Din Hiz met le -
ri Mü dür lü ğü’nün gö rev le ri ara sın da “Ca mi ve mes cit le ri iba de te aç mak, yö net mek, iba det
ve ir şat hiz met le ri ni yü rüt mek…” iba re si yer al mış tır. Ay nı ka nu nun 35. mad de si ise “Ca -
mi ve mes cit ler Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı nın iz ni ile iba de te açı lır ve Baş kan lık ça yö ne ti lir. Ha -
ki ki ve hük mi şa hıs lar ta ra fın dan ya pıl dı ğı hal de izin li ve ya izin siz ola rak iba de te açıl mış bu lu -
nan ca mi ve mes cit le rin yö ne ti mi üç ay için de Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı na dev re di lir. Di ya net
İş le ri Baş kan lı ğın ca bu ra la ra im kân lar nis pe tin de kad ro tah sis edi lir. Kad ro tah sis edi lin ce ye
ka dar bu ra lar da gö rev ya pan la rın mes le ki eh li yet le ri ile il gi li esas ve usul ler yö net me lik le dü -
zen le nir.” şek lin de dir.

5 Os man lı şe hir le rin de ki ca mi ve med re se le re bi çi len ba şat rol, ge rek ma hal le le rin ge rek se
kül li ye le rin te sis edil me bi çi min de ken di si ni gös te rir. Ca mi le rin kül li ye le rin mer ke zin de ya -
pı lan dı rıl ma sı nın te mel öne mi, top lum sal laş ma nın mih rak nok ta sı ol ma sın dan kay nak lan -
mış tır. Os man lı şeh ri yek pa re bir ya pı de ğil; mes cit, ca mi, mek tep, tek ke, ki tap lık ve ha mam
et ra fın da bi çim len miş ken di ken di ni yö ne ten ida ri bi rim ler olan ma hal le ler ve hal kın çev re -
siy le il gi li has sa si ye ti nin yo ğun ol du ğu in sa ni de ğer le ri te mel alan ya pı sıy la mü te şek kil dir.
Şe hir de top lum sal bir mü es se se ola rak, Cu ma na ma zı nın kı lın dı ğı ca mi ve ma hal le mes cit -
le ri şe hir de ya şa yan in san lar ba kı mın dan önem arz eden ya pı lar dır. Bu ne den le ca mi le rin
mi ma ri ta sa rım la rı bir kim li ğin gös te ri si ol mak ta dır. Ay rı ca bkz. Tur gut Can se ver, İs lam da
Şe hir ve Mi ma ri, Ti maş Ya yın la rı, İs tan bul, 2010.



sı bir yol ol ma sı nın ya nın da
İs tan bul’un şe hir içi ula şı -
mın da kul la nı lan ana ar ter -
le riy le iç içe gir miş tir. Bu
du rum yol üze rin de ki kar -
ma şa nın ca mi ler de da ha
çok his se dil me si ne yol aç -
mak ta dır. E-5 Ca mi le ri bir
yan dan yol dan ge çen le rin
gün de lik ge çi ci iş lev ler le
ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya

yö ne lik, di ğer yan dan İs tan bul içi ula şı mı nın ke na rın da ka lan mar ji nal leş ti -
ril miş bir “gös te ri kim li ği”nin ifa de si ol mak ta dır. Bu iki ta raf lı iş lev sel lik mi -
ma ri ve me kân sal çar pık lı ğı da ha çok art tır mak ta dır. Tran sit yo lun ke na rın -
da bu lu nan ca mi le rin al tın da, av lu sun da dük kân lar oluş tu ru lup ki ra ya ve ril -
me le ri yo luy la ca mi ye ge lir el de et me ça ba sı ve bu ça ba nın hiç bir özen ta şı -
ma ma sı, E-5 Ca mi le ri nin di ni/ru ha ni iş lev le ri nin öte sin de, ca mi nin önün -
den ge lip ge çen le re gün de lik hiz met ve re cek şe kil de ta sar lan ma sı ters ve
kao tik bir gö rün tü or ta ya çı kar mak ta dır. Ki ra ya ve ri len dük kân lar da bu lu -
nan dö ner ci ler, bö rek çi ler, oto-ki ra la ma ya da em lak çı la rın ca mi ce ma atiy le
ve ca mi iş le viy le il gi si bu lun ma mak ta dır. Bu ya pı lar te mel de E-5 tran sit yo -
lun dan ge çen le rin sı ra dan ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ama cı nı ta şı mak ta dır lar.

Ca mi le rin ti ca ri kay gı lar ta şı yan dük kân lar la bir lik te ör güt len me si ilk ba -
kış ta Os man lı Dö ne mi’nde ca mi ya kı nın da ku ru lan eş ya çar şı sı ve pa zar yer -
le ri ni -aras ta ve be des ten- ha tır lat mak ta dır. An cak Os man lı ca mi le ri nin et ra -
fın da bu lu nan bu gi bi olu şum lar bu gün kün den çok da ha fark lı top lum sal ih -
ti yaç la ra kar şı lık gel mek te dir ler. Do ğan Ku ban, Os man lı şe hir le rin de za man
za man bir lik te dü şü nü len pa zar ye ri-ca mi ara sın da ki iliş ki yi açık lar ken, ön -
ce lik le çar şı lar ca mi le rin her za man pa zar ye ri ile bir lik te ör güt len me miş ol -
du ğu nu, şe hir de ca mi çev re si nin dı şın da ki yer ler de de pa zar lar ku rul du ğu -
nu, fa kat özel lik le yi ye cek pa zar la rı nın kü çük şe hir ler de ve ca mi le rin çev re -
sin de ku rul duk la rı nı vur gu la mış tır. Ku ban bu nun ne de ni ni, şeh re mal la rı nı
sat ma ya ge len le rin hiç ol maz sa bir öğ le na ma zı nı bü yük bir ca mi de kıl ma is -
tek le ri ne ve ca mi ye ge len ka la ba lı ğın pa zar ye rin de ki alış ve ri şi art tı ra ca ğı
dü şün ce si ne bağ la mak ta, ca mi le ri, kent si lu eti nin te mel öğe le rin den bi ri ola -
rak işa ret et mek te dir.6 An cak E-5 yol ca mi le ri bu yö nüy le şeh rin ken di si ni
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be lir le yen bir kim lik öğe si ol mak tan uzak gö rün mek te, tam ter si ne te mel iliş -
ki ler dı şın da kal ma yı be lirt mek te dir.

E-5 Ca mi le rin de yo lun özel li ğin den kay nak la nan kao tik du rum ca mi le rin
ko num la nı şı ve iş lev sel özel lik le ri ne yan sı mış tır. E-5 yol ca mi le ri ka ri ka tü ri -
ze edil miş ca mi tem sil le ri dir. Uy gar lı ğı tem sil et me ye ri ne uy gar lı ğın özün -
den sap ma yı ifa de et mek te dir. Bu ra da mi ma ri es te tik ba kı mın dan ve ya top -
lum sal bir mü es se se ola rak bir ca mi ger çek li ği bu lun ma mak ta dır. Yol üze rin -
de “sey re den le rin” gün de lik ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya yö ne lik ye me-iç me,
alış ve riş me kân la rı, çe şit li dük kân lar ve özel lik le tu va let ler, ca mi ler le be ra -
ber ko num lan dı rıl mış tır. Çar pı tı lan sa de ce ca mi ve iba det an la yı şı de ğil dir,
Os man lı Dö ne mi kül li ye le ri nin iş lev le ri de çar pı tıl mış tır. Bu nun bir ör ne ği
Sü ley ma ni ye Ca mii ile bir lik te kül li ye si dir. Sü ley ma ni ye Ca mii gi de rek tu -
ris tik bir me kâ na dö nü şür ken, Sü ley ma ni ye Kül li ye si bünyesindeki di ğer
ya pı lar da bu gün ti ca ri kay gı la ra hi tap et mek te dir. Kül li ye nin Da rüş şi fa sı nın
res to ran ola rak kul la nıl ma sı, İma ret ha ne si nin ise son de re ce ba kım sız ve va -
him bir hal de çay bah çe si ola rak iş le ti le rek ta ri hi kül li ye nin bi rim le ri nin ti ca -
ret ha ne ye dö nüş me si de ay rı bir tar tış ma ko nu su dur.

Ana do lu ta ri hin de ti ca ret yap mak üze re yol cu luk eden ker van lar ve ker -
van la rın ko nak la dık la rı ker van sa ray lar bel li bir uy gar lık an la yı şı nı ifa de et -
mek te dir. Gü nü müz de ker van sa ra yın iş lev sel li ği nin şe hir le ra ra sı yol cu luk -
lar da ki sa nal kur gu su “din len me te si si ya pı lan ma la rı”dır, İs tan bul şe hir içi ula -
şı mın da ki kar şı lı ğı ise E-5 ka ra yo lu üze rin de ki ya pı lar dır. Şe hir le ra ra sı yol -
cu luk lar da kul la nı lan du rak nok ta la rı nın ge çi ci li ği da ha bas kın dır, fa kat bu
ya pay laş mış ger çek li ğin şe hir içi ne ta şın mış ha li İs tan bul açı sın dan da ha çar -
pık bir gö rün tü ver mek te dir. Yol ge lip ge çi ci li ği ne rağ men ca mi ler ge lip ge -
çi ci bir top lum sal ya şa mın gös ter ge si de ğil dir. Bu ba kım dan E-5 yol ca mi le ri
top lu mun kim lik gös te ri si nin ve top lu mun İs lam an la yı şın da ya şa nan bo zul -
ma ve çü rü me nin te za hür le ri dir.

Tür ki ye’de ca mi ler ço ğun luk la va kıf, der nek ve ya yar dım se ver ki şi le rin
mad di des tek le riy le te sis edil mek te dir. Bu gün ca mi yap tır mak is te yen ler
mad di im kân el de et tik le rin de is te dik le ri form lar da ca mi ler ku ra bil mek te -
dir ler. Bi zim ele al dı ğı mız E-5 üze rin de bu lu nan mes cit ler le bir lik te sa yı sı
18-20’yi bu lan ca mi le rin kaç ta ka çı nın ge rek li özen ve ih ti mam gös te ri le rek
ta sar lan dı ğı, iş lev sel özel lik le ri ni ne şe kil de ger çek leş tir di ği ve uy gar lık
kim li ği ni han gi min val de or ta ya koy du ğu tar tış ma lı dır. Di ya net İş le ri Baş -
kan lı ğı’ndan ha ber siz in şa edi len ca mi ler den Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’nın
ha ber dar ol ma sı nın ca mi için Di ya net’ten imam ta le bin de bu lu nul ma sıy la
ger çek leş mek te ol du ğu nu 2006 yı lın da ya pı lan “Ca mi Pro je le ri İs ti şa re Top -
lan tı sı”nda dö ne min Di ya net İş le ri Baş ka nı Ali Bar da koğ lu di le ge tir miş tir.
Bar da koğ lu’nun be lirt ti ği ne gö re, çe şit li şa hıs ya da va kıf lar ca ku ru lan iri li
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ufak lı ca mi le re, te sis eden ki şi le rin ken di le rin ce “uy gun” gör dük le ri ve
imam ola rak tak dir et tik le ri ki şi le ri ca mi de gö re ve ge tir me le ri su re tiy le Di -
ya net’in ku ru lan ca mi nin var lı ğın dan ha ber ol ma dı ğı ka yıt dı şı ca mi ve
mes cit ler te za hür et miş tir.7 Ka yıt dı şı ca mi ler de ger çek leş ti ri len din eği ti mi
ni te li ği nin be lir siz li ği me se le yi top lum sal so run ha li ne ge tir mek te dir. Öy le
ki, Di ya net ata ma sıy la gö re ve ge ti ril me miş olan va iz le rin mes le ki eği tim ve
do na nı mı nın bi lin mez li ği ve din adı na top lu ma ne yi va az et ti ği bir muğ -
lâk lı ğı or ta ya koy mak ta dır. Ay nı top lan tı da (Ca mi Pro je le ri İs ti şa re Top lan -
tı sı) dö ne min Di ya net İş le ri Baş kan yar dım cı sı Fik ret Ka ra man, üç beş ki şi -
nin top la nıp ca mi yap tır mak üze re ha re ke te geç ti ği ni, reh ber ya da bil gi ek -
sik li ğin den kay nak la na rak kü çü cük bir ma hal le ye, ma hal le nin çev re sin de -
ki ya pı lar la ör tüş me ye cek bi çim de 20-30 met re yük sek li ğin de bir kub be et -
ra fın da uyum suz bi çim de di ki len mi na re ler le, ma hal le nin nü fu su (ca mi nin
ce ma atiy le ca mi bü yük lü ğü uyum gös ter me li), ik lim şart la rı (so ğuk ik li me
sa hip yer ler de ya pı lan yük sek kub be ler, kı şın ca mi nin ısı tı la ma ma sı ve ce -
maa tin iba det ede bil me si için ca mi için de kü çük böl me ler ay rıl ma sı ih ti ya -
cı nı do ğu rup ca mi nin ana me kâ nı nın boş kal ma sı na ne den ol mak ta), çev -
re de ki mi ma ri ya pı la rı, ih ti yaç la rı (ma hal le de han gi bü yük lük te ve iş lev -
sel lik te ca mi ye ih ti yaç du yul du ğu) ras yo nel bi çim de de ğer len di ril me den
an lam sız ca mi ler ya pıl dı ğı nı be lirt miş tir.8 Ca mi kons trük si yo nu nun her bir
öğe si (kub be, mi na re, ca mi nin bü yük lü ğü vs.) be lir li stan dart öl çü ve ih ti -
ya ca gö re bi çim len di ril me me si ve bu for mun ge liş ti ri le me me si ca mi le rin
tem si li ye ti ni baş ka bir ko nu ma oturt mak ta dır. Her ca mi gi de rek ken di si ni
(ve ya bağ lı ol du ğu sı nır lı ce maa ti) tem sil et mek te dir. Bu İs la mi yet’in tem -
si li ye ti nin çar pık lı ğı, İs la mi yet’i ge niş bir kim lik ve uy gar lık be lir ti si ol -
mak tan uzak laş tır mak ta dır. E-5 yol ca mi le ri bu nun uç ör nek le ri dir. Bu gö -
rü şü mü zü çe şit li ör nek le riy le doğ ru la mak müm kün dür.

E-5 ka ra yo lu nun İs tan bul/Av cı lar bö lü mün de yer alan Ha cı Ah met Tü -
ken mez Ca mi i, İs tan bul tra fi ği nin en ha re ket li nok ta la rın dan bi rin de yer al -
mak ta dır. 1980’de in şa edi len ca mi, mi ma ri si açı sın dan bir se lâ tin ca mi nin
çar pık kop ya sı ni te li ğin de dir. Ca mi nin et ra fın da bu lu nan bi na la rın göl ge sin -
de kal ma dan et raf ta ki tüm ya pı lar dan ön pla na çık ma ça ba sı mi na re le ri nin
oran tı sız uzun lu ğu bi çi min de şe kil bul ma sı nı ge tir miş tir. Mi na re le rin an lam -
sız ve iş lev siz bi çim de ki uzun lu ğu yan ya na di zi li di ğer bi na la rın ara sın dan
ca mi nin güç lü ama te mel siz bir “bu ra da yım” de me ar zu su nu ifa de et mek te dir.
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Top lum sal ve uy gar lık dü ze yin de de ğil ama ca mi bo yut la rı nı yük selt mek
var lık be lir ti si ola rak or ta ya çık mış tır. Ca mi nin al tın da yer alan av lu ya ba kan
mi ni çay bah çe si ilk ba kış ta, bir ya şam mer ke zi ve ca mi nin de bu mer ke zin
ana ya pı sı ol ma sı an la yı şı nı anım sa tan bir iz le nim ya rat mak ta dır. Fa kat yan
ya na ta sar lan mış ca mi gi riş ka pı sı ile bü fe gi riş ka pı sı me se le nin kar ma şık gö -
rün tü sü nü ver mek te dir. Ca mi nin yan ta ra fın da bu lu nan, bü yük ta be la sıy la
ve şa ka gi bi du ran is miy le mü te na sip “Bon jur” bö rek çi si çar pık lı ğın va ha me -
ti ni his set tir mek te dir. Ha cı Ah met Tü ken mez Ca mi i’nde il gi çe ki ci bir di ğer
un sur ca mi nin içe ri sin de bu lu nan gü ven lik ka me ra la rı dır, iba det me kâ nın
için de da hi bir gü ven lik en di şe si nin bu lun ma sı ol duk ça il ginç bir du rum dur.
Ço ğun luk la ca mi le rin al tın da, ya nın da ya da av lu sun da bu lu nan ga sil ha ne -
nin gi ri şi nin, bu ca mi nin için de ka dın lar için ay rı lan kü çük bir oda nın kar şı -
sın da te sis edil miş ol ma sı, ca mi nin mi ma ri ta sa rı mı nı sor gu la tır ni te lik te dir.

E-5’in Av cı lar’da ka lan bir baş ka ca mi si 1970’de ya pıl mış olan De niz
Köşk ler Ca mi i’dir. Ca mi mi ma ri si ba kı mın dan ma kul bü yük lük te, be to nar -
me mal ze me den in şa edil miş tir. Ha cı Ah met Tü ken mez Ca mi i’nin al tın da
yer alan bü fe ve bö rek çi ler, De niz Köşk ler Ca mi i’nde ye ri ni ca mi nin gö rün -
tü sü nü bü yük öl çü de bo zan ko ca ta be la lı oto mo tiv- em lak çı la ra bı rak mak ta -
dır. Ca mi nin al tın da ki em lak çı ta be la la rıy la gös te ri ha li ne dö nü şen (Amid
Oto mo tiv, Sur kent Oto) em lak çı-ca mi bir lik te li ği, gün de lik iliş ki ler le ge nel
dü zey de bü tün lük kur sa da or ta ya çı kan ga rip li ği di ğer bir de yiş le per va sız -
lı ğı yan sıt mak ta dır. Ca mi nin alt ka tın da ki em lak çı la rın önün de park edi len
araç lar, bir oto park ya da oto gar gö rü nü mü ver mek te dir.

Seç ti ği miz ör nek ler ara sın da en ye ni in şa edi len ca mi 1997’de ku rul muş
olan Flor ya Ye ni Ca mi i’dir. Ca mi nin bir mi ma rı yok tur, ca mi nin ta sa rı mı bir
yük sek in şa at mü hen di si ta ra fın dan ya pıl mış tır. Ca mi nin mi ma ri si de va sa
bo yut lar da ve kla sik Os man lı mi ma ri si tak lit edil mek su re tiy le vü cu da ge ti -
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ril miş tir. Bu es ki yi tek rar la yış, es ki nin fel se fe si nin kav ran ma mış lı ğı nın gös -
ter ge si ol mak ta dır. Os man lı’nın çe şit li dö nem le rin de fark lı mi ma ri üs lup lar -
la fark lı ca mi ler in şa edil miş tir. Her dö nem de ki kül tü rel ya pı ya, top lum sal
ih ti yaç la ra gö re ta sar la nan ca mi le rin bu gün es ki bi çim le riy le di ril til me ye ça -
lı şıl ma sı, yi ti ri len de ğer le rin ye ri ne ye ni le ri üre ti le me miş ve kim lik aç ma zı -
na dü şül müş ol ma sı nın be lir gin bir ka nı tı dır. Flor ya Ye ni Ca mi i’nde bu an la -
yış en yük sek nok ta da dır, ca mi nin adı nın “ye ni” ol ma sı na rağ men su nu lan
ye ni bir şey yok tur. Ca mi nin de va sa bo yu tuy la Os man lı’nın anıt sal ca mi le ri -
nin haş me ti nin ya rat tı ğı hu şu ya ka lan mak is ten miş gi bi dir. Fa kat bu ra da ki
so ru nun esas kay na ğı fark lı dır. Bu “mi mar sız” ca mi nin ye ni bir mi ma ri ya ra -
tı cı lık or ta ya ko ya ma ma sı an la şı lır dır. Flor ya Ye ni Ca mi i’nde ya pı nın ta sa rı -
mı nı ger çek leş ti ren le rin zi hin le rin de ki “ide al” ca mi for mu nu ör nek ala rak ca -
mi ta sar la ma la rı söz ko nu su dur. Bu ör nek te ki ide al form kla sik Os man lı mi -
ma ri si ol muş tur. An cak Ba kır köy Müf tü lü ğü’nün in ter net si te sin de ca mi nin
kim lik bil gi le ri açık la nır ken, ca mi nin ta sa rı mı nın “öz gün Os man lı mi ma ri si
tar zın da” ya pıl dı ğı ifa de si nin yer al ma sı ve her dö ne mi nin ken di için de ayırt
edi ci özel lik le ri bu lu nan al tı yüz yıl lık mi ma ri geç mi şin “Os man lı mi ma ri si”
ola rak bel li bir mi ma ri üs lu ba kar şı lık gel me yen ge nel ve muğ lâk bir ifa dey -
le ta nım lan ma sı tra ji ko mik tir.9

Flor ya Ye ni Ca mi i’nin E-5 ka ra yo lu nun ar ka ta ra fın da ka lan cep he sin den
gö rü nü mü beş kat lı apart ma nın üze ri ne kub be ve mi na re kon du rul muş ha -
va sı ya rat mak ta dır. Tür ki ye’de fark lı şe hir ler de bu tip te “apart man ca mi”le rin
tü re me ye baş la ma sı söz ko nu su dur.

İçin de asan sö rü de bu lu nan Flor ya’da ki bu E-5 Ca mi si nin ön ta ra fı (ca mi
gi ri şi nin bu lun du ğu E-5’e ba kan cep he) ca mi av lu su na bak mak ta dır. Alt tan
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ilk iki ka tın da öğ ren ci yur du nun da bu lun du ğu ca mi nin ar ka cep he si top lu
yer leş me le re-si te le re- bak mak ta dır. Bu cep he den ba kıl dı ğın da ca mi nin ge rek
apart man gö rü nü mü, ge rek se önün de park eden araç lar ol duk ça kao tik bir
gö rün tü ver mek te dir. Ca mi nin ve şa dır va nı nın bu lun du ğu ala nın içe ri sin de
ve ca mi nin az ile ri sin de Mer ce des-Benz oto ga le ri si bu lun ma sı da bu ca mi -
nin teş kil et ti ği gös te ri nin kar ma şa sı nı or ta ya ko yan un sur lar dan dır.

Flor ya Ye ni Ca mi i’nin ar ka cep he si nin alt tan ilk iki ka tın da ki “Özel Berk
Er kek Öğ ren ci Yur du”, kül li ye an la yı şı nın tak lit edil di ği ni gös te ren bir di ğer
du rum dur. Top ka pı Ka ra ah met Pa şa Kül li ye si’nde ki XVI. yüz yıl da Mi mar
Si nan ta ra fın dan ya pı lan Ka ra Ah med Pa şa Ca mi i’nin av lu sun da da “Özel
Ga zi Ah met Pa şa Yük se köğ re tim Er kek Öğ ren ci Yur du” bu lun mak ta dır. Ya pıl dı -
ğı dö nem de med re se ola rak kul la nı lan bu ya pı gü nü müz de öğ ren ci yur du
ola rak iş le til mek te dir.10 Ka ra Ah med Pa şa Kül li ye si’nin med re se si Flor ya Ye -
ni Ca mi i’nin alt ta ki iki ka tın da ki öğ ren ci yur du ile mi ma ri kons trük si yon ba -
kı mın dan da “ben zer lik” ta şı mak ta dır.

İs tan bul’un araç ve in san tra fi ği ba kım dan en ka la ba lık nok ta la rın dan bi ri
olan Şi ri nev ler mey da nın da E-5’in tam ke na rın da yer alan Cen giz To pel Ca mi -
i, şe hir kar ma şa sı nın için de kay bol ma mak için ça ba la yan bir baş ka ca mi ör ne -
ği dir. Ca mi, yo lun izin ver di ği öl çü de, ken di si için ay rıl mış kü çü cük bir alan -
da te sis edil miş tir. Ca mi nin al tın da ki dö ner ci ler, bü fe ler ve çe şit li sa tı cı lar bu
ca mi nin kao tik li ği ni teş kil et mek te dir. Ca mi ta be la sı nın ya nın da ki ya nar dö ner
ışık lı bü fe ta be la sı ca mi nin ta be la sı nı göl ge de bı rak mış tır. Ca mi nin gi riş kıs -
mın da çi çek çi, dö ner ci/ bü fe, sey yar tes bih ve du a ki ta bı sa tı cı sı, E-5 üze rin -
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den gö rü len ta ra fı nın alt ka tın da çe şit li sey yar sa tı cı lar (ayak ka bı cı, göz lük çü
vs.) bu lun mak ta dır. Ca mi in san ve araç tra fi ği nin dü ğüm len di ği nok ta da ol -
ma sı nın ya nın da, dört bir yan dan dük kân ve sey yar sa tı cı lar la ku şa tıl mış tır.

Bu ra da bah si ge çen ca mi le rin ne re dey se ta ma mı ezan ve na maz va kit le ri
dı şın da ki lit li dir. Na maz va kit le ri dı şın da yol ca mi le ri nin içi ne gi ril mek is -
ten di ğin de tür lü sı kın tı lar la kar şı laş mak müm kün dür. Araş tır ma sı ra sın da
ezan vak ti dı şın da açık bu lu nan tek ca mi olan Ha cı Ah met Tü ken mez Ca mi -
i’nin için de ki gü ven lik ka me ra la rı, di ğer ca mi le rin ki lit li ol ma sı nın an la mı nı
açık lar ni te lik te dir.
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Flor ya Ye ni Ca mi i’nin için de ki apart man mer di ven le ri (sol da ki), 
ca mi nin için de ki asan sör (sağ da ki).

Flor ya Ye ni Ca mi i’nin ön (sol da ki) ve ar ka (sağ da ki) cep he le ri nin uyum suz lu ğu. 
Ar ka cep he gö rü nü mün de, ya pı nın üze ri ne kub be kon du rul ma sı apart man 

iz le ni mi ni or ta dan kal dır ma mak ta dır.
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Her han gi bir ev, ca mi gi bi ya pı te sis edi le ce ğin de hal kın rı za sı nın da alın -
dı ğı Os man lı şeh rin de, şe hir de ki ya pı la rın ve ma hal le nin asa yi şi bir an lam -
da top lu mun gö ze ti min de dir. Os man lı şeh rin de bu lu nan top lum sal du yar lı -
lık, top lum sal de ğiş me le re bağ lı ola rak gi de rek aşın mış tır ve gü nü müz de ca -
mi ler ya gü ven lik ka me ra la rıy la ya da ki lit len mek su re tiy le ko run ma ya ça lı -
şıl mak ta dır.

E-5 üze rin de yer alan iba det me kân la rı nın di ğer bir kıs mı da, özen siz bi -
çim de in şa edil miş mes cit ler dir. Ana do lu’da XI. yüz yıl dan iti ba ren gö rül me -
ye baş la nan bel li bir ça lış ma ve eme ğin ürü nü ola rak ya pı lan köşk-mes cit le -
rin11 ye ri ne bu gün bam baş ka bi çim ler de “ta sar la nan” ya pı lar la kar şı laş mak -
ta yız. Köşk-mes cit le rin ana ya pı mad de si taş iken gü nü müz de mes cit le rin
ana göv de si nin be to nar me, ça tı sı ve mi na re si nin alü min yum, kur şun ya da

Cen giz To pel Ca mii ge nel gö rü nüm (sol da ki). Cen giz To pel Ca mii al tın da ki bü fe ler (sağ da ki).

Flor ya Ye ni Ca mii al tın da ki öğ ren ci yur du (sol da ki). Top ka pı Ka ra Ah med Pa şa Ca mii av lu -
sun da ki öğ ren ci yur du (sağ da ki).

11 Ay rı ca bkz.: Yıl maz Ön ge, “Ana do lu Türk Mi ma ri sin de Köşk-Mes cit Ge le ne ği”, Önas ya: Ay -
lık Tür ko lo ji Fi kir ve Ak tü ali te Mec mua sı, Sa yı: 52, Cilt: 5, An ka ra, 1969, s. 7-9.



de mir dö küm ol ma sı mi ma ri es te ti ği boz ma nın ya nın da ver di ği özen siz gö -
rün tü den ötü rü tem sil et me de ki aciz li ği ifa de eder. Me se le ye ni mal ze me nin
kul la nıl ma sı de ğil dir; bu ye ni mal ze me nin es ki bi çi mi tak lit et me si, ga -
rip/sah te bir gö rün tü yü or ta ya çı kar mak ta dır.

Ye ni bos na’da bu lu nan, E-5 üze rin den gö rü len mi na re si ol ma sa mes cit
ol du ğu güç lük le fark edi le cek olan bir ör nek, mes cit le rin va him du ru mu -
nu göz ler önü ne ser mek te dir. Ga rip ça tı sı ve mi na re siy le Ye ni bos na’da ki
mes ci din “mes cit” ta be la sı “tu va let” ta be la sı nın bas kın lı ğı nın al tın da ezil -
miş tir. “E-5 Mes cit le ri” yol dan ge çen le re iba det me kâ nı sağ la mak tan da ha
fark lı amaç lar da ta şı mak ta dır lar. Ço ğun luk la, iba det et me ama cı nın dı şın -
da yol üze rin de sey re den le rin tu va let ih ti yaç la rı nı kar şı la ma iş lev sel lik le ri
ön plan da dır. Bu mes ci din ge rek mi ma ri ta sa rım açı sın dan özen siz li ği, ge -
rek se tu va let ta be la sı nın mes cit ta be la sın dan da ha dik kat çe ki ci ya pıl ma sı
bu şe kil de al gı lan mak ta dır. Mes ci din ana göv de si ne par lak sa rı renk li kon -
du ru lan, he men ya nı na ya zı sı nın hiç dik kat çek me di ği da ha kü çük be yaz
bir ta be lay la mi na re si nin al tı na yer leş ti ri len ta be la yol mes cit le ri nin dra mı -
nı göz ler önü ne ser mek te dir. Bu tek ör nek de ğil dir. E-5 üze rin de çe şit li yer -
ler de bir iba det me kâ nı na ya kış ma ya cak özen siz lik te ki ben zer ör nek ler le
kar şı la şıl mak ta dır. Bu gi bi ya pı lar mes cit for mun da ya pı lan ama da ha çok
tu va let iş lev sel li ği nin ön plan da ol du ğu te mel me se le nin (iba det et me) ter -
si ne dön dü ğü ör nek ler dir. Bah si ge çen mes cit ler, yol üze rin de sey re der ken
iba det et me iş le vi ni ye ri ne ge tir mek üze re der me çat ma bir şe kil de in şa
edil miş, bi çim ve iş lev açı sın dan so run lu bi çim de dir. E-5 Ca mi le rin de gö -
rü len ve bir ne vi as lı nın can lan dır ma la rı ola rak ta nım la dı ğı mız ör nek ler, E-
5 Mes cit le rin de de ben zer bi çim de İs tan bul şeh ri nin ve top lum kim li ği nin
kao tik ka ri ka tü ri ze edil miş hal le ri dir.
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So nuç Ye ri ne

Gü nü müz de Tür ki ye’de ya şa nan kim lik bo zul ma sı pek çok ala na ak set ti ği
gi bi, ca mi mi ma ri si ne de et ki et miş tir. Ana do lu Sel çuk lu ve Os man lı Dö nem -
le rin de şe hir le rin si lu eti nin ba şat ya pı la rı ve top lum sal laş ma nın mih rak la rı ca -
mi ler, bu gün de bağ lı ol du ğu uy gar lık ile il gi li kim li ği be lirt me si açı sın dan
önem li dir. Bi zans’tan Cum hu ri yet’e her dö nem de öne mi ni ko ru muş İs tan -
bul’un ana ar ter yol la rın da ki ca mi ör nek le ri me se le nin öne mi ni kat be kat art -
tır mak ta dır. Yo lun ge lip ge çi ci li ği, ca mi ve mes cit le rin mi ma ri ta sa rım ve iş lev -
sel lik le ri nin çar pık laş ma sı nı meş ru laş tır ma mak ta dır. E-5 ca mi le ri nin mi ma ri
ta sa rım la rın da ki sav ruk luk ve bir iba det ha ne ola rak tem sil et ti ği de ğer le ri iti -
bar sız laş tır ma sı ve ca mi kül tü rün de ya rat tı ğı tah ri fat, bu ca mi le rin top lum
kim li ği nin bo zul ma sı nın bi rer gös te ri si ha li ne dö nüş me si ne ne den ol muş tur.
E-5 Ca mi le ri nin tem sil et ti ği ca mi mo de li, uy gar lık kim li ği nin tah ri fa tı nın gö -
rün tü sü dür. Ka ri ka tü ri ze edi len ca mi mi ma ri ve iş le vi uy gar lık un su run da or -
ta ya çı kan bo zul ma ve tah ri ba tı an lat mak ta dır. Bu du rum da E-5 yol ca mi le ri
ya şa yan can lı bir sos yal mü es se se de ğil; kim lik ka osu nun için de ger çe ğin kur -
gu su ha li ne dö nüş müş içi bo şal tıl mış ve gün de lik ha ya ta tes lim ol muş bir uy -
gar lık ka ri ka tür le ri ne dö nüş müş tür. Yer siz yurt suz laş ma nın öne ril di ği ve ger -
çek lik ha li ne dö nüş tü ğü gü nü müz de ta rih ten ko puk bir kim lik an la yı şı nın ge -
çer li ha le ge ti ril me si de ay nı kay nak tan bes len mek te dir.

Kim li ğin ve uy gar lı ğın en üst dü zey de ki ifa de le rin den bi ri olan ca mi ler,
gü nü müz de ne geç mi şin di na miz mi ni ne de ge le ce ğin can lı lı ğı nı ta şı mak ta -
dır. Bu nun öte sin de bu ye ni ta sa rım ör nek le ri ne Do ğu lu/ge le nek sel ne Ba -
tı lı/mo dern bir kim lik özel li ği ni ta şı mak ta dır. Mi na re nin oran tı sız uzun lu -
ğu nu, kub be nin iri li ği ni eleş tir me nin öte sin de bi zim çı kart mak is te di ği miz
esas so nuç bu dur. Bu, her tür lü me lez li ğe/kar ma şa ya/ ku ral sız lı ğa des tur
ve ren post mo dern dün ya nın ya rat tı ğı bir du rum dur. Ya şa dı ğı mız post mo -
dern dö nem de pür Do ğu lu ya da Ba tı lı kim li ği kal ma dı ğı gi bi, top lum la rın
kim lik le ri nin ifa de si olan gös ter ge ler de aşın ma ya uğ ra mış lar dır. Gü nü müz -
de top lum ken di ger çek li ği ni gi de rek yi tir mek te, ken di ger çek li ğin den ve
özün den gi de rek uzak laş mak ta dır. Bu an lam da mi ma ri ta sa rım lar da gi de -
rek öze yö ne lik bir so yut la ma ol mak tan çık mak ta dır. Dö ne min özü nü, geç -
mi şin iz le ri ni, ge le ce ğin ru hu nu ve top lu mun in sa ni de ğer le ri ni yan sıt ma
gü cü nü ta şı ma mak ta dır. Esas kay be di len bu öz dür, in sa ni de ğer ler den ve ya -
ra tı cı lık tan gi de rek uzak laş ma dır. Yol ca mi le ri bu kim lik bu na lı mı nın ifa de -
si dir. Di ğer bir de yiş le, ne geç mi şi ne gü nü mü zü ne de ge le ce ğin di na miz mi -
ni be lirt me özel li ği ta şı dı ğı için ger çek lik ten ko puk, ger çe ğin ben ze ri ve ka -
ri ka tür leş miş im ge le ri ne dö nüş mek te dir.
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