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Teşekkür

Tüm yolculuğum boyunca bana destek olan
aileme, bana düşünmeyi öğretenlere, bana kalem
tutmayı öğretenlere,her zaman yanımda olan
aileme, Bana mimarlığın gerçek özünü
gösterenlere, mimarlık fakültesi birinci sınıftayken
çağdaş cami mimarisine bakışımı değiştiren
Sancaklar camisinin mimarı Emre Arolat'a, cami
mimarisi ile ilgili görüşlerimi de aydınlatan
Celaleddin Çelik'e ve ayrıca bu workshoptan
ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek atölyeme
katıldığı için kendisine, ve bu kısa eğitim
yolculuğunun katılımcılarına, 

derin şükranlarımı sunmak için kitabın tanıtımını bu
vesileyle değerlendirmek istiyorum.

Tifa

Çağdaş Cami Tasarımı Atöylesi,
Şubat 2022 Yarıyıl tatilinde part
time, çevrimiçi olarak, Tifa Studio
tarafından hazırlanan bir eğitim
programıdır. Eğitim Programımızda,
Cami ile ilgili düşünceler, kavramlar,
çeşitli meseler ve soru işaretleri ele
aldık. Üç hafta süren atölyemizde,
katılımcılarla birlikte, onlarca okuma
ve analiz yaptıktan sonra, kısa bir
süreç içinde, katılmcıların yakın
çevresinde bulunan niteliksiz olarak
değerlendirdikleri bir mescit/camiyi
seçip, onun yerinde nasıl daha iyi bir
mescit olabilir sorusunun üzerinde
düşünerek, şematik bir cami tasarımı
gerçekleştirdiler.

Mohamed Abdellatif

Mohamed Abdellatif (Tifa), Mısırlı, 2013 yılında
Mimarlık okumak için Türkiye'ye geldi, Uludağ
Üniversitesi'nden mezun olup 2022'de İTÜ'de
mimari tasarım tezsiz yüksek lisans programından
mezun oldu,  Şu an İTÜ'de kentsel tasarım üzerine
yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Öğrenciliği
sırasında birçok yarışmaya katılıp dört ödül
kazandı. Ayrıca "Mimarlık öğrenci rehberi" adlı
bir kitap yayınlamıştı. Bu dizinin devamını E-kitap
biçiminde yayınlamaya devam ediyor.
Mezun olduktan sonra çeşitli yarışmalara katıldı
ve çeşitli ödüller kazandı, ayrıca farklı okullarda
atölye çalışmaları ve seminerler gerçekleştirdi.
Kavramsal mimari ve grafik tasarım ile ilgileniyor,
çalışmalarını incelemek için @tifa.studio
Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.
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ÖNSÖZ

İbadethaneler, insanların kalplerinde hep önemli bir yere sahip olmuştur. Bunun için;
dünyanın varoluşundan bu yana her millet, söz konusu binaların yapımına özen
göstermiştir. Örnek olarak camilere baktığımız zaman, ilk inşa etme sürecinde sade
ve soyut bir temel aldığını, Osmanlı döneminde ise tasarımının doruk noktaya
geldiğini görmemiz mümkündür. Daha sonra ise, yenilik yapma yoluna gidilmemekle
birlikte mevcut tasarımlarda durgunluk hakim olmaktadır.
Bundan hareketle; içerikte bu durumun nedenleri araştırılıp, cami yapımındaki tarihsel
süreçlerin gelişimi analiz edilecek. Ardından; camilerde geleneksel tarz ile çağdaş
tarz mukayese yoluyla incelenecektir.

İbadethaneler -gerek İslamiyet öncesi gerek sonrası- diğer yapılardan farklı olarak,
yapımında değişik tarz ve unsurlar eklenerek inşa edilmiştir. Ölçek olarak büyük ve
içine girildiğinde heybetini hissettiğimiz bu yapıların amacı aslında; ibadet için
gelenin içine korku vermekti.
Öte yandan, İslamiyet'te ibadethanelerin (camiler) mimarisi, gösterişe kaçmaksızın
sade ve süsleme unsurlarından yoksun görünmektedir.
Bunun en bariz örneği, Medine'de bulunan ve İslam'da ilk inşa edilen "Mescid-i
Nebevî" dir. Bu da Tanrı ile kul arasında hiç bir aracı olmadan doğrudan iletişim
sağlayan İslam’ın özü ve ruhunu açıkça göstermektedir.

Duvarları kerpiçten, kolonları palmiye gövdesinden ve çatısı palmiye yaprağından
yapılan İslamda ilk cami olan "Mescid-i Nebevî" –yukarıda ifade edildiği gibi-
Medine'nin çevresinde bulunan malzemeler kullanarak binaya sade ve yalın yapı
özelliğini kazandırmıştı. Başlarda yeri aydınlatmak için çok ilkel yöntemler kullanılmış,
mesela bazı maddelerin birbiriyle yakılmasından kaynaklanan ateş ışıltısından
yararlanılmıştır.
Daha sonra, Hz. Peygamberin bazı sahabeleri bunun yerine kandil kullanımı
önerince, peygamber uygun görmüş ve uygulamaya geçirmiştir. Bu demektir ki; İslam
peygamberi, binaya değer katacak veya önceden var olan bir fonksiyonun
kullanımını kolaylaştıracak her yeni mimari bir unsurun olmasını teşvik edip
değerlendiriyordu. Daha sonra üzerinde duracağımız bu noktayı şimdilik aklımızda
tutalım.
"Allah’ın, içinde İsmi’nin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde
(Allah’ın nuru) vardır. Orada O’nu, sabah akşam tesbih ederler." (Nûr suresi : 36)
Camilerin asıl amacı: Müslüman'lara Allah'ın evinde huşu ile saygı içinde niyazda
bulunabilecekleri mimari bir alan sağlamaktır. Ayrıca, İslam’ın ilk döneminde sadece
ibadet yeri değil, ama aynı zamanda Müslüman’ların dini öğrenip pratiğie
dökebilecekleri bir okul mahiyetindedir. Peygamberin insanlar arasında yargıya
vardığı, yeni kanunların çıktığı, insanların bir araya gelip birbirleriyle tanışık olduğu
sosyal değeri olan bir mekandır. Burası, Müslüman’lar arasındaki sosyal ve tabaka
farklılığının yok olup yüce Allah karşısında bir olarak yan yana durdukları mekandır.
İlk caminin, Medine-i müneverre'nin mekezinde kurulmuş olmasıyla, yeni İslam
şehrinin merkezini oluşturarak insanların hayatındaki bu yeni akışıyla etrafa barış,
güvenlik ve huzur sıçramıştır.

Gelenekselleşme ile çağdaşlık arasında: Camiler

Mohamed Abdellatif, 10 ŞUBAT 2022 , PERŞEMBE 11:00 tarihinde Arkitekt'te yayınlanan yazımın birkaç
bölümünü alıntı yaparak bu kitapçığa başlamak istiyorum..
https://www.gzt.com/arkitekt/geleneksellesme-ile-cagdaslik-arasinda-camiler-3603125



Cami mimarisinin gelişimi:

İlk caminin yapımına başlandığı anda gerek kareli yapısı bakımından, gerek inşaatında
kullanılan malzemeler bakımından da; mimarisi bulunduğu çevreden esinlenmiş
durumdadır. Oysa; tarzda çeşitlilik ve farklılıklara rağmen, camilerin temel mimari
özellikleri aynıdır. Aslında, İslamiyet'in ulaştığı farklı bağlamlar ve çeşitli çevrelere mensup
toplulukların ürünüdür. Bu da; İslam mimarisinin içinde barındırdığı ve çevresinden
esinlenerek yansıttığı farklı tarzdaki binalarda görülmektedir. Asya, Afrika, Çin, Hindistan
ve Osmanlı tarzı bunların birkaçıdır. Başlarda, farklı şehirdeki Müslüman’ları bir araya
getirmek amacıyla büyük bir cami yapılırdı. Daha sonra, İslam'ın yayılıp geniş coğrafyalara
ulaşmasıyla, aynı şehrin farklı bölgelerinde çok caminin yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Ama
aynı zamanda, şehir halkının toplanması için Cuma namazları en büyük camide kılınırdı.
Arapçada 'cami' kelimesinin (cemetmek/ toplamak) anlamına geldiği için de ona cami
denmektedir. Ziyaretçilerinin sayısı artıkça, ibadet yerinin gerektirdiklerini karşılamak üzere
yavaş yavaş eklenmeler yapılırdı.

Çağdaş cami mimarisi:

Farklı mimari geleneklerden başlayan hem yeni hem de yaygın hale gelen ve bilinen
tarzıyla tüm mimari gereksinimleri karşılamak üzere "İslami" denecek tarzı icat etmeye
çalışan Çağdaş cami mimarisi, adeta çeşit çeşit tarz karışımının bir ürünüdür.

Tarihsel süreçlere bakıldığı zaman, cami yapımındaki estetik anlayışının bölgeden bölgeye
büyük değişiklikler gösterdiği malumdur. Müslüman coğrafyası, İspanya ve Afrika'dan ta
Asya'ya kadar uzamıştır. Bu da; farklı ve kendine özgü yedi mimari tarzın ortaya çıkışını
sağlar. İspanya ve Kuzey Afrika'daki açık avlu sistemli yapılardan, Güneydoğu Asya
mimarisinde piramit biçimli taban anlayışına ve Türkiye'deki merkezi kocaman kubbe
sistemli yapılara kadar farklı örnekleri mevcuttur.

Çağdaş tarzlı camilere bakarak, yeni inşa edilenleri üç gruba ayırabiliriz:
1- Eski öge/figürleri çağdaş bir tarzda işlemek. İstanbul'da Yeşilvadi Camii, Çamlıca Camii
ve Şakirin Camii; Almanya'da Cologne Merkez Camii; Kopenhagen'de Ulu Camii; Kuveyt'te
Avenues Camii, Hırvatıstan'da Rijeka Camii ve Priştina Merkez Camii’nin tasarımı (Oada+)
bu tür işlenişin bir kaç örneğidir.
2- Eski malzeme ve işleyiş tarzı aynen kullanmak, ancak yapıya yeni malzemeler de dahil
etmek.
3- Bütünüyle yeni tarz benimsemek.
Bu türe oldukça nadir rastlanır, ya da tasarlanmış ama uygulanmamış proje olarak
karşımıza çıkar. Venturella ekibinin Priştina Merkez Camii projesi, Manama'da Doğu Park
Camii, Furiborz Hatem'in Dubai Camii ve Manco Arch'in Halide Edip Camii projeleri,
tasarlanıp da uygulanmayan örneklerdir.

Kubbe ve minare yapımı:
Işık ve havalandırma gibi amaçların olması koşuluyla, camilerde kubbe yapımında sakınca
yoktur. Minarelerin de müezzinin sesini olabildiğince uzak mesafelere kadar taşıması, veya
uzaktan görününce, 'burada cami var' farkına vardırması gibi ibadet yeri arayanlara vesile
olması hedeflenerek yapılabilmektedir. Ama şunu da unutmayalım ki, bunlar hiç gösterişe
kaçmadan, hedefe odaklı olarak uygulanmalıdır. Minarelerin de, süs ve detaylara yer
vermeden uzun, sade ve düz şekilde inşa edilmesi yeterlidir ki cami inşası onlar olmadan da
tamamlanabilir, hatta sakıncası yok bile. Bir yandan da kimi insanlar, sünnete karşı ve para
kaybından başka bir şey olmadığı iddiasıyla minarelerin yapımına itiraz edip duruyorlar. Bir
başka grup ise minarelerin artık İslami bir sembol olduğunu, yapının ayırt edilmesini
sağlayan bir faktör olduğunu savunuyorlar.
Yukarıda anlattığımız gibi bahsi geçen "Mescid-i Nebevî"nin çatı inşaatında palmiye
ağacının yaprakları kullanılmıştır. Daha sonra, Hz. peygamberin en büyük ve önemli
sahabelerinden biri olan Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “mescidi
genişletirken ustaya: ‘İnsanları yağmurdan koru! Sakın sarılı kırmızılı boyayıp insanları
fitneye düşürme!’ buyurdu.”
Hz. Peygamber de bir hadisinde: "Bana süslü gösterişli camiler yapmam emredilmedi,"
diye buyurmuştur.
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Cami nedir? Ne değildir?01.1

Cami nedir?

"Cami" Türkçeye Arapçadan geçen bir sözcüktür. Cem, "Toplanma, bir araya gelme" kökünden gelen
cami, "Toplayan, bir araya getiren" demektir. Sözcük önceleri "cuma namazı mescidi" anlamında
kullanılıyordu.

Mescid kelimesi "secede" fiilinden türemiş olup Arapçada secde edilen yer anlamına gelir. İslamın ilk
yıllarında secde edilen her mekana mescid denilmekteydi.

“Hz. Peygamber’e göre tüm dünya bir mescid, bütün yeryüzü kutsal. Cami, Kutsal olanın kalbindeki kutsal.”

Cami, İslam dininin ibadet mekanıdır.Genellikle küçük camilere veya bazı kuruluşlarda ibadet için ayrılmış
ufak mekanlara mescit denir. Kuran'da ibadethane adı olarak cami terimi geçmez, ancak "secde yapılan
yer" anlamındaki mescit kavramı kullanılır.Namazın başka rükünleri de olmasına rağmen ibadet edilen
yer, önemine binaen secdeye izafe edilmiştir. Bundan hareket ederek, YER camiler için önemli bir kavram
olmakla birlikte, cami mimarisinde odak noktamız zeminden kubbeye çevirilmektedir, Celaleddin Çelik'in
sözleri ile: "Mescidi ayıran müferrik özelliği aslında zeminle kurduğumuz ilişki". ve aslında baktığımızda,
zeminle ilişkisi olan güçlü bağı olan camiden başka hiç bir yapıyı düşünmüyorum, Secde ederken,
namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizileri ve ayak parmaklarını yere dokunarak zeminle, toprakla,
doğamıza yeniden Allaha'a dönüşümüzü temsil eder.

Biz yere secde ederek yaklaşırız, böylece göğe yükseltiliriz.

Cami İslam mimarisinin hem ibadet hem de simgesel niteliğinden dolayı en önemli yapısıdır. Aynı
zamanda kent içinde bir buluşma ve merkez olma niteliği barındıran camii önemli bir kamu yapısıdır.
İslamin en önemli ibadeti olan namaz için kuran'da özel bir ibadet yapısı olmadığı halde İslam
mimarisinde yüzyıllar içerisinde gelenekselleşmiş bir cami mimarisi oluşmuş ve sahın, kubbe, minare,
mihrap, minber gibi elemanlar cami mimarisinin değişmez plan arketipleri olarak kabul görmüştür.
Ülkelere ve kültürlere göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte camii mimarisinin işlevi ve sembolik
kullanımlarında bu klasik öğelerden vazgeçilmemiştir.



Cami Mimari Unsurların Gelişim ve Değişimi01.2

İlk islam mescidleri, oldukça basit ve sade olup ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun
sebebi olarak İslam dini ve peygamberinin daima sadeliği tavsiye etmesidir. Ayrıca o günün şartlarında
ihtişamlı ve görkemli binalar israf olarak görülmesidir.

“Dikkat edin! işitiyor musunuz? (size diyorum) Dikkat edin! işitiyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik
imandandır.” Hadis

Caminin mimarisine yakından bakabilmek için, ilk önce camilerin yapımının hedeflerini incelememizde
fayda var, Camiler, müminlerin kalblerine İslam inancını yerleştirir, inananları bir gaye etrafında toplar,
islam toplumunda karşılıklı yardım ve insani duyguları yayar, geliştirir, müslümanlar arasında ahlaki
güzellikleri muhafaza eder, sosyal bütünleşmeyi sağlar. Bu hedeflerle birlikte onca hedef varken, ortak
kıldığı özellik şudur ki, Cami, yapılacak faaliyetlerin sade bir çerçevesi olmasıdır.

"Caminin iç mekanı boş bir mekan olup bedenin secde halinde hareketlerinin yer aldığı bir sahnedir.. Camide bir namaz
görüntüsü, ister tek kişi ister bir grup olsun, bütün köşeleriyle görünmesi ve her tarafının eşit değerde olması amaçlanan cami
iç mekanının bir gösterinin seyri için tasarlandığı izlenimini verir." Jale N. Erzen/ Üç Habitus

Camilerin  Tarihi Gelişimi



Bugünkü yaygın olan cami mimarisini ana şeklini Osmanlı İmpratorluğunda kazandı, ama farkediyoruz ki,
bu aşamadan sonra yeni doğan ihtiyaç ve gereksinimlere göre gerekli gelişimler yer almamıştır. Ki cami
mimarisinin zaman çizgelisinde, sanki 100 yıllık bir boşluk var olduğunu düşünebiliriz. 
Mimari; zaman, mekan ve nitelikte içseldir ve mimaride yer alan örtülü anlamlar farklı kişisel yorumlara
sebep olabilir. Ancak bu öznelliğinin yanında nesnel olma durumu, zaman içinde mimarinin etik veya
sembolik değerlerinin değişme olasılığını da beraberinde getirebilir.
Şekil ve içeriği birbirinden ayıran öncül mimari akımlardan biri postmodernizm hareketidir. Postmodern
mimarinin iki ayrı yönü vardır. Birincisi tarihin yok edilmesi, ikincisi ise senografiyi kullanma eğilimidir.
Tarihin yok edilmesi -bulanıklaşması- iki aşamada gerçekleşir: birincisi tarihsel belirti serilerinin çöküşü;
ikincisi, tarihsel referansların gelişigüzel yer değişmesidir. Tarihsel belirti serilerinin çöküşü mimarinin
zamansal organizasyonunun problemidir ve bir şeyin zamansal ve mekansal köklere sahip olduğunun
apaçık bir göstergesidir.
Tarihten gelen mimari ögelerin rastgele yer değişimini iki başlık altında sınıflandırabiliriz. İlki “bir
zaman olarak tarih“, yani zamana özgü anlamın sorgulanmasıdır. Özellikle de zamanın belirlenmesi
zor olduğunda, Kevin Lynch gibi, “Bu mekan hangi zamanın? – What time is that place?” diye
sormalıyız. ikincisi ise, süslemeleri ve fikirleri üretildikleri koşullardan bağımsız olarak kullanılmasıdır.
Bu ikincisi, birinci başlığa göre daha fizikseldir.
İkinci yönde -o da postmodernist mimaride en çok karşılaştığımızdır- çağrıştırılan görüntülerin bazen
bağlamla ilgisi olmadığı gibi; bazen de görüntüler, birbirleriyle tarihsel ve örtük olarak ilgisi olmayan birçok
kaynaktan gelmektedirler.
Ünlü Mimar Frank Lloyd Wright diyor ki: “Bütünün içindeki her şey tek bir bağlantıya sahipse, aynı dili
konuşuyorsa, her şeyi kapsayan tek bir ifadeye sahip olur. Yapınızın bir kısmı Fransızca konuşurken diğer
kısmı İngilizce konuşuyorsa, istenen sonuç, istenen güzellikte değildir.”
 Bu sayede binalar tanınabilir semboller ve metaforlardan oluşan bir araya getirilmiş mozaikler haline gelir
ve bu binalar elbette boş bir parodiden öteye gidemez. Ve sonuç ürün, serinin süreklilik belirtisi olmaksızın,
diyalogsuz mimarlık olup, sadece alıntılar ve parantezlerden oluşan anlamsız bir ürün haline gelmektedir!
Bir referans olarak geçmiş yavaş yavaş kendisini parantez içinde bulur ve zamanla tamamen silinerek yok
olur ve ardında da boş bir metinden başka hiçbir şey bırakmaz.



Rümeysa Bilen, Kavramsal Harita 2
 

Feyza Dilara OKUDURLAR, Kavramsal Harita 3
 



Günümüzdeki Sorunlar01.3

Son 50 yılın camileri, çoğunlukla klasik dönem dediğimiz 16. yüzyıl camilerinin kötü birer kopyası
olarak inşa edilmiş yapılardır ve ortak özelliklerinden kubbeli olmalarıdır.
Kopyalama işleminin birebir yapılmaması, kimi zaman farklı camilerden farklı biçimsel öğelerin
seçilerek yeni yapıda bir arada kullanulması, kimi zaman da arzu edilen yapının büyüklüğüne bağlı
olarak kopya edilen caminin oran ve boyutlarını bozarak yeni yapıda uygulanması, tarihsel yapıların
özgün görünümünden çok farklı yeni bir mimarinin doğmasına yol açmıştır. Yüzlerce yılın deneyimiyle
biçimlenen Osmanlı cami mimarisinin 20. yüzyıl kopyaları ne yazık ki ucube yapılara dönüşmüştür. 
Estetik değerlerinin taşımaması ie birlikte kendi tarzını ve çağını temsil etmemesidir.
Mevcut yapılara sonradan yapılan kötü ekler.

Kadınlar mahfili/bölümü ve kadınlar girişi
Ayakkabılık ve ek ibadet mekanının Ana mekanla ilişkisi
Hiyjenik sorunlarla birlikte Pencereler ve havalandırma problemleri
İbadet mekanı/ Hela ilişkisi
İmam, Cemaat, Müezzin ilişkisi
Ergonomi Sorunu
Kıble yönü
Engellerin sorunu
Teknik yetersizlik
Akustik sorunlar
Esnek olmayışı 
Tanımlı alanları yetersizliği
Abdest alma alanlarının yapı dışında olması
İbadet dışında kullanılmaması ve sosyal alan olarak görülmemesi.
Eşyaların dağınıklık oluşturması
Cami girişlerinde temiz-kirli zemin ayırımı
Küçük çocukların bakımının yapılabileceği alan ihtiyacı

Yol/Parsel/Mihrap ilişkisi
Caminin aslı fonksiyonu: Avlu sorunu (sıkışık parseller, artan cemaat)
Apartman Camiler
Ticaret odaklı camiler
Otoparkın sorunu

Neden?

Çağdaş Camiye ihtiyacımız mı var sorusuna en iyi yanıt, son 50 yılda yapılan camilerin sorunlarını
inceleyip derlemek olabilir. Katılımcılarla birlikte beyin fırtınaları yaparak, Camide bulduğumuz
sorunları özetini sunmaktayım.

Estetik Sorunlar 

İşlevsel Sorunlar 

Kentsel Sorunlar 



Düşünceler/ Açık Kağıt01.4
Bu bölümde, katılımcıların beyin fırtınalarını paylaşmak istiyorum, bu düşünceleri editörlük yapmadan olduğu gibi
paylaşmaya tercih ettim, ki ucu açık cümleler, ufuklarınızda farklı bir yerleri çağırabilir. Bu düşünceler, sorgulama ve
düşünme amaçlı üretilmişti. Hazır cevaplar sunmaktansa, sizi de bizimle düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyoruz.











SIRA SIZDE! KENDİNİZE ŞU 
SORULARI SORABİLİRSİNİZ: 
ÇAĞDAŞ CAMİ NASIL OLMALI?
CAMİNİN VAZGEÇİLMEZ ÖĞELERİ 
NELERDİR? VAZGEÇEBİLECEĞİMİZ 
VEYA GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ ÖĞELERİ 
İSE NELERDİR? 
CAMİNİN ASIL FONKSİYONLARINI EN 
İYİ ŞEKİLDE NASIL SUNABİLİRİZ? 
CAMİNİN ÖNEMİ NEDİR? BU ÖNEMİ 
NASIL VURGULAYABİLİRİZ?
CAMİNİN TAŞIMASI GEREKEN TEMEL 
KOŞULLARI NELERDİR?
İSRAF MI SADELİK Mİ? 



Göz02.

Çağdaş Mescitler

Tarihi Mescitler



Harfleri Öğrenmek

Dilin harflerini öğrenmeden şiir yazamazsınız....

'Örmek analizi' terimini tanımlarken, bir fikrin gerekçelendirilmesine hizmet etmeyi ve ilham sağlamayı
ve yardımcı olmayı amaçlayan ilgili ve göreceli, geçmiş ve şimdiki etkilerin kaynak bulma ve tefekkür
edilmesi olarak sınıflandırılabilir.
Eğitimimizin ikinci haftasında her katılımcı bir çağdaş cami ve bir tarihi camiyi detaylı olarak analiz etti,
analiz bağlam, yaklaşım, oran, ışık, yapı, geometri, form, hiyerarşi, sirkülasyon, malzeme gibi konuları
içeriyor. 
Bir haftayı devam eden analiz sürecinde 60dan fazla cami analizi gerçekleştirildi, sonraki sayfalarda bu
analizlerden bazıları paylaşılmakta. 

Dip Not: Tarihi mescitlerin analizlerini yapılmakla birlikte yer vermedim kitapçıkta, 

Çağdaş Cami- Analizi yapan Katılmcı:

Surau Ali Bashah Neocyber
Yaşam Kent
Süreyya ve Muzaffer Baskıcı Cami
Bait Ur Rouf
Mogan Gölü
Amir Shakib Arslan
Mohor Para
ADRA
Baitus Shobur
Chandgaon
Derinkuyu
Sancaklar
Refiye Soyak
Permata Qolbu
Msheireb
Al Garra
Sidra Musalla

Firuze
Arif
Döndünur
Zehra
Derin
Şeyma
Gökçe
Nihal
Gizem
Meryem
Yağmur
Rümeysa
Serkan
Nazlı
Ravza
Hilal İlayda
Kadir



Malezyanın Silikon Vadisi olarak
adlandırılmaktadır. 
MMA Üniversitesi yakınlarında C'ARCH
tarafından konumlandırılan NEOCYBER kasaba
için önemli bir alanı tanımlar. Çoğunluk olarak
genç ve çalışan nüfusun kullanım ihtiyaçlarını
karşılayan NEOCYBER büyük ölçekli bir kent
projesidir. 2006 yılında başlayan proje
konaklama, ticaret, araştırma, eğlence mekanları
içerir.

2012 yılında inşa edilen Surau Ali Bashah cami
bu projenin bir parçasıdır. Yoğunlukla
konutların ve ticari alanların bulunduğu bir
alanda konumlandırılmıştır. Çevresindeki
yapılarla birlikte kasaba ihtiyaçlarına cevap
verebilecek, geleneksel mimari yapı
tasarımlarından uzak, çağın nabzını
yakalamaya çalışmış bir alan tanımlamaktadır
Surau Ali Bashah Mosque Batı Malezya'nın
Selangor eyaletine bağlı olan Cyber-jaya
kasabasında yer alır. Cyberjaya dünyanın en
önemli teknoloki merkezlerinden biri olup -

Surau Ali Bashah Neocyber
MalezyaC’arch Architecure and Design



Sembolik olarak kullanılan minare, çevre yapılar
arasında kalan camiinin algılanmasını
kolaylaştırmaktadır. Çeşitli özel bitki türleri ile
sınırlandırılan cami ile çevre arasında daha
yumuşak bir geçiş alanı oluşturulmaktadır.

Çevrede bulunan çok katlı yapıların oranları göz
önüne alındığında yapının alanda tevazu ile
konumlandırılmış gizli bir mabed izlenimi
uyandırdığı söylenebilir. 
Konum olarak çevre yapıların ve Neocyber
dışındaki ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir
alanda bulunmaktadır. Araçlı ziyaretçiler için
apartman 3 otoparkı kullanıma uygundur.



Yaklaşım ve Girişler Form Kutle

Doluluk-Boşluk Ritim Geometri

Strüktür Kullanım Alanları Sirkülasyon

Denge- Simetri Dış Cephe Sınırları İç mekan cam duvarları

Hiyerarşi Işık







htiyacını karşımak üzere inşa edilmiştir. Bina
modern ve gelenekseli, topoğrafya, avlu, kubbe
paralel duvarlarla bir araya getirmeyi
amaçlamaktadır.

Yaşamkent Camii yeni gelişmekte olan bir
yerleşim bölgesinde, Ankara'nın batı
ekseninde yer almaktadır. Bina, bu yeni
yerleşim biriminde meydana gelen cami i

Yaşam Kent
TürkiyeA Tasarım Mimarlık





avlusunda şadırvan ve gasilhane yapıları
bulunuyor. Klasik dönem Osmanlı Cami
tipolojisi’nin betonarme yapım tekniği ile yeniden
yorumlandığı yapının kubbesi eğrisel çatı biçimi
ile tamamlanmış, minaresinde yine yapıya özgün
bir biçim araştırılmış.

Süreyya ve Muzaffer Baskıcı Camii, Alaçatı
şehir merkezinin girişinde “Alaçatı
Yeldeğirmenleri Parkı Kentsel Tasarım
Projesi” kapsamında UrbAr tarafından
projelendirildi ve hayırsever Muzaffer
Baskıcı tarafından yaptırıldı. Harim kısmı
toplam 360 kişi kapasiteli,  

Süreyya ve Muzaffer Baskıcı 
TürkiyeUrbAr



Kutle

Strüktür

Sirkülasyon

Denge- Simetri

Ölçek/ Yaklaşım

Işık



Maneviyat sığınağı olarak adlandırılan camii,
ruhu yükselten bir dua alanı yaratmak için açık
alana ve ışık ve gölgenin zengin etkileşimine
dayanır. Bangladeş’in fakir bir mahallesine
yapılan cami, turizmi canlandırarak yerel
halka katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda
binanın duanın ötesindeki diğer sosyal  aktivit-

-eler için kullanılmasını teşvik etmek için
tasarımdaki camii sembolizmi az kullanıldı.
Namaz vakitleri dışında insanlara
sosyalleşebilecekleri bir yer sağlayan bina ve
çevresindeki "Nefes alma alanları" ile binayı bir
huzur yeri haline getirmeyi amaçladı

Bait Ur Rouf
BangladeşMARINA TABASSUM



Yaklaşım ve Girişler Sirkülasyon

Form

Oran- Orantı

Işık

Havalandırma



"Mogan Gölü Camisi, Mogan Parkı'nın
yanında yer almaktadır. Cami projesinde,
yapı tipinin tarihsel bağlamını yerel koşullar
içinde yeniden yorumlayan özgün bir tasarım
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu anlamda, tarihsel olarak belirli plan ve kitle
tipolojileri altında gelişen cami yapılarından üç
önemli referans projeye kaynaklık etmiştir.

Mogan Gölü
TürkiyeHilmi Güner, Bütüner



Bağlam
Cami Ankara- Gölbaşında yer almaktadır

Cevher Nasibe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesi

Mogan Gölü 
Cami

Konsept
Form işlevden çıkararak, Mimarlar çağdaş bir 
cami tasarımı üretmeye çalışmış.

Doğal ışık
 

Yönelim

Sirkülasyon



Form

Geometri

Doluluk Boşluk

Simetri



Amir Shakib Arslan
LübnanSOL architects





Mohor Para
BangladeşA K M Tanvir Hassan Niru

Nahid Akram
Manifa Rehnuma and Kamrun Nahar Aliza.

Mohor para Camii, yerel bağlamda
geleneksel tasarımı anmak için çağdaş bir
çabadır. Cami, manevi rehberliği ve her yerde
bulunuşu ile Mohor Para'yı ve ötesini
aydınlatan coşkulu yeşilliklerin ortasında bir
'kırsal fener' olarak tasarlanmıştır.

Beyaz, parlak cephe, cesur ama yüce, gün
boyunca tapanlara ve yoldan geçenlere hitap
ediyor. Gece boyunca caminin şeffaflığı karanlığa
karşı bir fener görevi görür ve Yüce Allah'a teslim
olmaya çağırır.





Adra cami Bangladeş’in Comilla bölgesinde
bir köyde bulunmaktadır. Kırsal yeşil bir
peyzajın ortasında bulunuyor. Ve bir gölet
bulunmakta. Alanda daha önce bulunan eski
bir caminin yerine konumlandırılmıştır. Bu
kırsal yerleşkede birkaç cami bir okul ve evler
bulunmakta. Yoğun olmayan bu yerde cami
doğanın içinde saydam geçirgen bir yapı
konumunda. 

Bangladeş iklimi yılın 10 ayı yağışlıdır. Muson
yağmurları ve ülkede bulunan akarsular sebebi ile
su taşkınları ve sellere sık rastlanır. Adra Caminin
olduğu bölgede de bir çok gölet ve ormanlar
bulunmakta. 

ADRA
BangladeşDr.Abu Sayeed M.Ahmed







Baitus Shobur
EndonezyaAndraMatin



Bangladeş'teki Chittagong limanının banliyö
çevresinde bulunan bu cami, caminin hem
maneviyat yeri hem de topluluk için bir
toplanma yeri olarak geleneksel rolünü yerine
getirmeyi amaçlamaktadır. 

Mimar, bir buçuk bin yıl öncesine dayanan bir
tipoloji için yeni bir form ve eklem oluşturmak için
bir caminin temel unsurlarını belirleyerek başladı.
Sonuç, iki özdeş küboid yapıya indirgenen
yekpare camidir.

Chandgaon
BangladeşKashef Chowdhury - URBANA







Derinkuyu
TürkiyeHakkı Atamulu





İstanbul'un dışındaki bir banliyö semti olan
Büyükçekmece'de yer alan Sancak Camii,
cami tasarlamanın temel sorunsallarını, 

"form"a dayalı güncel mimari tartışmalardan
uzaklaşarak ve sadece dinsel bir mekanın özüne
odaklanarak ele almayı hedefliyor.

Sancaklar
TürkiyeEAA



Birimden Bütüne

Sirkülasyon

Doğal Işık



Soyak Toplu Konut AŞ'ye ait Yenişehir
Yerleşmesi'nde inşa edilen yaklaşık 400 kişilik
olan cami projesi, toplu konut alanına
hizmet etmektedir.

İslamın ana ögelerinden Kabe'nin kelime
kökeninin küp olması, ibadet mekanının tasarımını
küp şeklinde yapma fikrini getirmiştir.

Refiye Soyak
TürkiyeMİAR Mimarlık





Endonezyanın başkentinde olup tarihsel
olarak geniş bataklık alanları bulunmaktaydı
deniz seviyesinden 8 metre ve alüviyal
düzlükte yer almaktadır. 

Yağışlı mevsimler nedeniyle sel baskınlarına
eğimli bir haldedir.

Permata Qolbu
EndonezyaMahadiyanto

Cami iki evrede yapılmıştır. 2. evrede ofis, erkek
ve kadın abdesthane eklenmiştir. 2013den beri
kademeli olarak inşa edilmiştir.





Msheireb
KatarJohn McAslan + Partners

https://www.mcaslan.co.uk/work/msheireb-mosque
https://www.mcaslan.co.uk/work/msheireb-mosque






Tasarım süreci, Mescid-i Nebevi'nin
Medine'deki köklerine ve temel yapı taşlarına
geri dönmeyi ve bölgede benzersiz bir kumaşı
alışılmışın dışında yeniden dokumayı
amaçlıyor. Tasarım, doğal estetiği ve yerel
olarak mevcut malzemeleri korurken,
sadelikle karakterize edilen ve lüksten yoksun
bir ibadet evi olarak caminin yeniden
doğuşunu simüle ediyor.

Ziyaretçinin camiye yolculuğu, bahçe avlusuna
girerek, Al-Mid'ah alanından geçerek, daha
sonra caminin beton bloğu boyunca kademeli
olarak zeminde yükselen cama kadar aşamalı
olarak geçecek şekilde tasarlanmıştır. bahçeyi ve
karşısındaki palmiyeyi yansıtan giriş. Konut bloğu
(imam ve müezzin), bir yan girişte camiye giden
alt koridoru gölgelemek için yerden yüksek bir
alanda kullanıldı.

Al Garra
MadinaMohammed Ibrahim Shafee





Sidra Musalla Dua Salonu, Katar, Doha'daki
Sidra Tıp ve Eğitim Şehri Araştırma Merkezi
bölgesinde yer almaktadır. Cami, hem
personel hem de ziyaretçiler için günlük
ibadethane olarak sağlanan Hastane ve
Kliniğe bağlıdır.

Yaklaşık 500m² toplam inşaat alanına sahip olan
Musalla, aynı anda 308'i erkek ve 66'sı kadın
olmak üzere toplam 374 kişinin ibadet
edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Hem erkek
hem de kadın mescitleri için abdest alma imkanı
sağlanmaktadır. Bu mütevazı bina, erişim
kolaylığı için merkezi bir konuma sahiptir.

Sidra Musalla
KatarAEB





































































































































































































































































































































SON SÖZ

3 haftada ne yapılabilir ki?

Bu kısa yolculukta, çağdaş cami kavramını yeniden düşünmek için mimari ortamda
tartışmalara başlatılmasının sebeplerinden biri olmaya ve düşünceleri kışkırtmaya
çalıştık. "Eleştiri yapmak yerine yap da sonucunu görelim" cümlesini hep
duymuşumdur ve bu yolculukta gerek işlev gerekse görüntü açısından niteliksiz
camilerin daha güzel olabileceğini göstermeye çalıştık. Ki tasarım  süreci 1 hafta
değil de bunun yarı zamanlı bir eğitim programı olduğunu göz önünde bulundurarak
birkaç gün içinde katılımcılar hakim olan önyargılara meydan okuyan şematik bir
tasarım oluşturabildiler ve mevcut olanlardan ziyade bunu yapmanın başka bir yolu
her zaman var olduğunu gösterdiler. 

3 haftada çok şey yapılabilir aslında. 

o sonuçlar kesinlikle nihai ürün değildir, şematik düzeyde kavramsal bir ürün olup
provoke edecek ve düşündürecek, ortaya koyacak bir ürün olmasına hedefledim.
Planların eksikleri veya bazı detayların bulanık olmasını tamamen farkındayım, ama
öğrencileri de bu konuda yönlendirmeye çalışmadım, eksik olmasının, bir kalem
tutturmayı iter. ki kaleminizi tutun, planlar üzerinde veya ne olursa olsun eksik
gördüğünüz veya geliştirebilmeyi düşündüğünüz kısımlar üzerinde kaleminiz ile
düzeltin. Ana amacım buydu. Durgun suyu hareket ettirelim!

Hatırlatma

Düşüncelerinizi her zaman dinlemek isterim, istediğiniz zamanda bana instagram
hesabımdan ulaşabilirsiniz. @tifa.studio






