
T A K S İ M  C A M İ İ  Ö Z E L  S A Y I S I 28 MAYIS 2021 CUMA

TAKSiM
CAMii
HAYIRLI
OLSUN

İstanbul’a, Beyoğlu’na, 
Taksim Meydanı’na çok yakıştın. 
Şehrimize hoşgeldin Taksim Camii.

İstanbul belediye başkanı adayı olduğunda 
Taksim’e cami yapmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 17 Şubat 2017’de temeli atılan 
Taksim Camii inşaat sürecini bizzat takip etti.
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Taksim Camii’nin te-
melleri 17 Şubat 2017 
tarihinde yapılmıştı. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan tören, protokol 
konuşmalarıyla devam etmiş, 
konuşmalarda Taksim bölge-
sindeki cami eksikliğine dik-
kat çekilerek, caminin önemli 
bir eksikliği gidereceğine 
vurgu yapılmıştı. Ardından 
dönemin İstanbul Müftüsü 
Hasan Kamil Yılmaz, protokol 
ile birlikte caminin bölgeye 
hayırlar getirmesi ve çalışma-
larının kazasız bir şekilde iler-
lemesi için dua emişti. Daha 
sonra Kadir Topbaş, dönemin 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan ve 
protokol üyeleri hep birlik-
te bölge mimarisine uyum 
sağlayacak şekilde planlanan 

caminin temelini atmışlardı. 

LÜZUMSUZ KAVGALAR YAPILDI
Törende konuşan dönemin 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Tak-
sim’in camisi eksik olan bir 
bölge olduğunu belirterek, 
“Geriye baktığımız zaman ne 
kadar lüzumsuz kavgalar yap-
tığımızı görüyoruz. Bu caminin 

iki önemli anlamı var. Bunlar-
dan bir tanesi özellikle burada 
bulunan Santa Maria Kilise-
si’nin hemen yanında olması ve 
iki mabedin Taksim’e bakıyor 
olması, bu şehrin ne kadar hoş-
görülü olduğunun bir sembo-
lüdür. Gelen turistler bir tarafta 
minareyi, bir tarafta da kiliseyi 
görecekler. Bu bir mücadelenin 
başarısı diye bakmıyorum. Bir 

ihtiyacın anlaşılır olması  
olarak değerlendiriyorum.  
Artık sokaklarda namaz kılma 
değil, gerçekten temiz, kültür 
aktiviteleri olan, içinde sergi 
alanları olan güzel bir yapı orta-
ya çıkacak” diye konuşmuştu.

YABANCI MİSAFİRLERE  
YER GÖSTEREMEDİK
Dönemin Beyoğlu Bele-

diye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan ise törende yaptığı 
konuşmada şunları kaydet-
mişti: “En acısı Taksim’de 
yabancı ülkelerden misafirler 
ağırladık. Bizlere mescit ya da 
cami sordukları zaman onlara 
bir cami gösteremedik. Her gün 
milyonlarca insan Taksim’e 
akıyor. Ağırladığımız insanla-
rın binlercesi namaz kılıyor. 
Bugüne kadar namaz kılanlara 
bir mekan sunamadık. Şimdi 
Türkiye’ye, Taksim’e yakışan 
estetik bir caminin temelini 
atmış oluyoruz. Taksim Camii 
50 yaşında bir hayaldi. Bir Be-
yoğlulu Kasımpaşalı olan Sayın 
Cumhurbaşkanımızın destekle-
riyle hayalden gerçeğe döndü. 
Taksim’e zarif bir yüzük gibi 
yakışacağına inandığım Taksim 
Camimiz hayırlı uğurlu olsun.”

HABER

Taksim Camii’nin temeli böyle atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından beri hayali 

olan Taksim Camii projesinin açılışı 
öncesi yaptığı konuşmada 'Yapamazsınız, 
edemezsiniz' şeklindeki çıkışlara rağmen 
caminin açılışa hazır hale geldiğini söyledi. 

RABBİM BİZLERE NASİP ETTİ
27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti 

iktidarına yönelik askeri darbenin 61. 
yıldönümünde AK Parti'nin Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası'nda yapılan 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
"Yıllar yılı, çocukluğumdan itibaren 
bilirim 'Yapamazsınız, edemezsiniz' 
derlerdi. Ve orada kıytırık bir köşede, 
adeta çöp depolama merkezi gibi 
 yerde maalesef Müslümanlar cumasını 
kılardı. Ama Rabb'im bunu da yine 
bizlere nasip etti” dedi.

SUR YAPI’YA TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 

şu sözlerle sürdürdü:
Sağ olsun hayırsever bir kardeşimiz Sur 

Yapı burayı kendileri inşa ettiler ve şu anda 
her şeyiyle bitti. Ondan sonraki hafta da 
inşallah Zonguldak'ta olacağız. Zonguldak'ta 
da Karadeniz'in kıyısında Uzun Mehmet 
Camisi'ni inşa ettik. O da muhteşem bir 
mimari. Tam Karadeniz'in kıyısında. Oranın 
açılışını da inşallah bir hafta sonra, yine bir 
cuma namazıyla birlikte yapacağız. Çünkü 
biz, bize yakışanı yapıyoruz ve inanıyorum 
ki buralardaki bütün kardeşlerimiz 
kendileri de bu atılan adımlardan çok çok 
mutlu, çok çok memnunlar. Aldığımız geri 
dönüşler de bunu gösteriyor. İşte Uzun 
Mehmet. Şimdi yeni kuşak Uzun Mehmet'i 
inşallah bu camiyle tanıyacak. Çoğu 
bilmez. Ama şimdi öğrenecek."

Yapamazsınız 
edemezsiniz dediler 

Biz bize 
yakışanı 
yaptık



Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u 
fethettiği günün, Feth-i Mübin’in 
yıldönümünde, yeni bir müjdeyle 
uyanıyoruz. Taksim Camii, Mayıs 

ayının yirmi sekizinci günü, bugün ibadete 
açılıyor. Hepimize hayırlı olsun.

Fetih, açmak demek. Bir 
gönlü açmak, bir şehri açmak, 
bir kapıyı aralamak. Bu şehri 
bizim gönlümüzde bir gül 
çiçeği gibi açtıran peygam-
ber efendimizdi. Müjdesi, 
Konstantinapolis’in Müslümanlar tarafından 
fethedileceğini söylüyordu ki şehri açan 
Sultan Mehmed Han oldu. Bugün ise yeni 
bir kapı aralanıyor: gönlümüzde kutlu bir 
şehir olarak kucakladığımız İstanbul’da, 
İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda Taksim  
Camii bize kapılarını açıyor.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un 
tarihini sadece 29 Mayıs günü yazmamıştı; 
fetihten sonra inşa ettiği eserler ile şehri 
adeta yeniden imar etmişti. Medreseler, 
eğitime verdiği önemi; askeri mühendislik 
alanında inşa ettiği eserler bilime rehber 
edindiğini gösteriyor. Fatih’in, bize bıraktığı 
en önemli miras İstanbul muydu yoksa bizzat 
bizzat kendisi miydi, üzerinde uzun uzun 
düşünmüşümdür.

Fatih, kendini bir şehir olarak inşa 
etseydi şüphesiz Beyoğlu’nu inşa ederdi. 
Farklı inançların, dillerin, adalet temelinde 
kardeşçe yaşadığı bir şehir. Kadim 
değerlerine bağlı ama daima yenilenen, 
kendini geliştiren bir şehir. Beyoğlumuz, 
Galata Kulesi’nden tarihe doğru derin bir 
bakış atarken Atatürk Kültür Merkezi, 
Atlas Sinema Müzesi, Taksim Camii gibi 
eserlerle her geçen gün yenileniyor, 
zenginleşiyor. Dünyanın en fazla ziyaret 
edilen caddelerinden İstiklal Caddemiz’e 
ve Taksim Meydanı’na bakan Taksim Camii, 
medeniyetimizin nazar boncuğu gibi 
yükseldi ve mimarisiyle, zarafetiyle gurur 
duyacağımız bir eser ortaya çıktı.

Taksim Camii uzun yıllar heyecanla bekle-
nen bir eserdi. Bu eserin planlanmasında, 
yapımında, hizmete açılmasında emeği  
geçen herkesten Allah razı olsun.

Caminin projelendirilmesinden 
inşasına kadar her aşamasını titizlikle 
takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Beyoğlu’nda yaşayan 
komşularımız adına şükranlarımı sunuyorum.

Camiler birlik ve beraberlik için 
toplandığımız yerler. Taksim Camii’ndeki 
ilk duamız da bu olacak: Allah birliğimizi, 
beraberliğimizi daim kılsın. Amin.

Taksim’in
ZARiF ÇiÇEĞi

  BEYOĞLU BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR    YAYIN SORUMLUSU : MAHMUT FURKAN ERKAN   YAYIN KOORDİNATÖRÜ : ALİ TEKER   YAYIN DANIŞMANLARI : PROF. DR. HAŞİM ŞAHİN - HAKAN KEKEÇ 
  EDİTÖR: ZEYNEP BETÜL ERHUN   TASARIM: MEHMET EMİN ÖZTÜRK - YAVUZ SÜNTER  BASKI: İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. MERKEZ MAH. 29 EKIM CD. İHLAS PLAZA NO: 11 A/41 YENIBOSNA-BAHÇELIEVLER İSTANBUL. TEL: (212) 454 30 00

Haydar Ali 
Yıldız
Beyoğlu Belediye Başkanı
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2017’de temelleri atılan ve  
28 Mayıs 2021’de açılışı yapılan 
Taksim Camii’nin yapılışını 

hikayesinii caminin inşaatını üstlenen  
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı  
Ziya Altan Elmas’tan dinledik.
Altan Bey, hikayesi uzun yıllara 

dayanan Taksim Camii’nin inşa  
sürecini sizden dinleyebilir miyiz? 

Burasının, Taksim Camii olarak 
büyük bir hikâyesi var. Bu hikâye aslında 
Osmanlı’nın son dönemi ve Türkiye’nin, 
cumhuriyet dönemi dâhil, iç siyasetinin 
ve belki de bağımsızlığının bile içinde 
kodlarının olduğu bir olgu. Caminin içine 
bunların hepsi sığar mı derseniz? Sığıyor. 
Her birinin bir ucundan meselenin 
içerisinde bağı var. Islahat Fermanı’ndan 

sonra Batı baskısı ile burada sosyal 
dokuda değişiklik kararı alınıyor. Onunla 
beraber Hristiyan tebaa daha bir görünür, 

daha etkin hale gelmeye başlıyor. 
Beyoğlu, daha kurtarılmış bölge havasına 
giriyor. 93 Harbinden sonra, şu an karşıda 
gördüğünüz Aya Triada Kilisesi’ni Ruslar 
yaptırıyor. 93 Harbi’nden sonra Rusların 
bazı şeyleri baskı ile şart koştuğunu 
görüyoruz. O dönem çok baskılanmış  
bir Osmanlı yönetimi var ve Rusların 
verdiği para ile de Aya Triada Kilisesi 
yapılmış oluyor. Oradan da başlayan, 
Taksim’e cami yapma fikriyatı var. 

TEK PARTİ DÖNEMİNDE BAHSİ GEÇMİYOR
Topçu Kışlası’nda bir cami var aslında. 

Ama kışlanın içerisinde… Ağa Camii 
var biraz ilerde, 1500’lü yıllardan kalma 
ancak çok küçük bir cami. Sonuçta 
meydanın kimliğini yansıtacak olan ve 

buradaki Müslüman ahalinin ihtiyacını 
özellikle karşılayacak bir cami ihtiyacı, 
o günlerden itibaren hissedilmeye 
başlanmış. Ama ne hikmetse Osmanlı 
döneminde yapılamamış. Sonuçta 
cumhuriyet dönemi, cumhuriyetin 
ilk yılları ve tek parti dönemi, bırakın 
Taksim’e cami yapmayı, Ayasofya’nın 
müzeye dönüştüğü, Bezm-i Âlem 
Camiinin Deniz Müzesi’ne dönüştüğü 
bir siyasi ortamda, Taksim’e bir cami 
konusunu kimse ağzına alamamış. 

1950’den sonra Menderes iktidarına 
geldiğimiz zaman Taksim’e cami fikri 
ortaya çıkmış, ilk girişimler 1952’de 
yapılmış. 1956’da dernek kurulmuş, 
ancak hiçbir faaliyet yapamadan 
öyle kalmış. 60 ihtilali sonrası 

15 Temmuz sonrası
Bismillah dedik

Altan
Elmas
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Demirel ile yeniden canlanmış. 65’te 
Demirel arazinin yerini tahsis etmiş. 
Akabinde yine kalmış. 70 ihtilalinden 
sonra Milliyetçi Cephe hükümetleri 
döneminde de hep gündemde olmuş 
ve 79’da Bakanlar Kurulu kararı 
alınmış. 80 darbesinden birkaç ay 
önce... Onun akabinde darbe olmuş ve 
darbe yönetiminin ilk yaptığı işlerden 
biri Taksim Camii ile ilgili alınan 
Bakanlar Kurulu kararını iptal etmek 
olmuş. Sonrasında Özal 83’te iktidara 
geldikten sonra yeniden gündeme 
geliyor ve yeniden gündeme getiren 
de benim babam ve amcam: İstanbul 
milletvekilleri, ANAP’ın kurucularından, 
babam rahmetli Alaattin Elmas ve 
amcam Hayrettin Elmas. 

RAHMİ KOÇ’TAN SABANCIYA...
Yanlış hatırlamıyorsam 1985 ya da 

1986’da Özal’a müracaat edip, burayı 
cami yapmak için faaliyete geçmeyi 
teklif ettiler. Ben de o zaman üniversite 
çağlarındaydım. İstanbul Teknik 
Üniversitesi mimarlık okuyordum. Özal, 
“Şu anda bu bizim gücümüzü aşar, 
Hayrettin Bey sen bu fikri buradan al, 
şuraya koy” demiş. “Zamanı geldiğinde 
buradan alır, buraya koyarsın, yaparız 
İnşallah” demiş. Öyle kaldı o iş. 

91’de çok daha geniş bir katılımla, 
bir vakıf kuruluyor. Vakfın kurucuları 
arasında yok yok. Bildiğim kadarıyla 
Tayyip Bey de var. Rahmi Koç’tan Vehbi 
Koç’a, Sabancı’ya, Ülker ailesine… O 
günün bilinen, üst düzey iş sahipleri 
kurucu. Bürokrasiden ve siyasi camiadan 
kurucular var. Ciddi bir kadro var. Ama 
yine bir faaliyet yürütülemiyor. 

94’te Tayyip Bey, belediye başkanı 
adayı iken The Marmara Oteli terasına 
çıkıyor,  işte şu alana cami yapacağız 
diyor. Bizim Şişli Teşkilatı’ndan da Yalçın 

Ağabey’in kaydettiği, üzerinde Yalçın Özer 
Arşividir yazan video, Taksim Camiinin 
Tayyip Bey ile olan başlangıcını temsil 
ediyor. Seçim kampanyasında seçim vaadi 
olarak burayı söylüyor. Onun öncesinde 
de 91’de Cumhurbaşkanımız vakıfta var. 
Muhtemelen il başkanlığı döneminden 
beri burayı istiyor. Çünkü Tayyip Bey 
de Kasımpaşa doğumlu, Beyoğlu’nun 
çocuğu ve buraları çok iyi biliyor. 96’ya 
geldiğimizde Refah-yol iktidarı ile Erbakan 
Hocamız Taksim’e cami yapılmasını 
gündeme getiriyor. Akabinde de zaten 28 
Şubat süreciyle tekrar kalıyor. 

Taksim Camii darbeler süreci nedeniyle 
akamete uğruyor. Bakıyorsunuz darbe 
bittikten sonra, birileri gayret edip 
birşeyler yapmaya çalışmış, engellenmiş; 
peşinden bir yeni darbe süreci… Sonuç 
olarak ya darbe süreci ile kesintiye 
uğramış ya hukuki süreçlerle iş boğulmuş. 

15 TEMMUZ’DAN SONRA
Sonrasında Cumhurbaşkanımızın 

iktidara gelmesi ile beraber, 2002’den 
itibaren gündeme alınıyor ancak asıl 
2010’da gündeme geliyor. 2002-2010 
arasında da bir dizi girişim var. Yine 
davalar açılıyor, sit kararları verilerek 
engelleniyor. Cumhurbaşkanımızın 
döneminde de engellemeler bitmiyor. 
En son süreçler tamamlanıp, başlama 
noktasına geldiğinde de Taksim Camii, 
Topçu Kışlası ve AKM yapma niyeti 
açıklandığında Gezi hadiseleri ile yine 
bir yarı darbe süreci ile yine kalıyor. Ama 
erteleniyor sadece. Cumhurbaşkanımız 
sonuçta 15 Temmuz’dan birkaç ay 
öncesinden başlatıyor projeyi. 

15 Temmuz olunca da, ertesinde 
Cumhurbaşkanımız pazartesi günü 
Kısıklı’da halka hitap ediyor. Ben de 
dinliyorum o konuşmayı. Orada Taksim’e 
de bir müjdemiz var. Taksim’e de bir cami 

yapmanın zamanı geldi diyor, kışlayı da 
yapacağız diyor. Ben de Enerji Bakanı Berat 
Bey’e ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek 
üzere’ diyerek mesaj attım hemen. Ben 
“Taksim Camiini kendi imkânlarımla, 
Sur Yapı olarak yapmaya talibiz, 
Cumhurbaşkanımız bu şerefli görevi bize 
uygun görürse çok seviniriz” babında 
bir mesaj attım. Ayrıca Taksim doğumlu 
olduğumu, ailemizin Taksim’de köklü 
bir geçmişinin olduğunu, dedemin 1936 
yılında Taksim’e geldiğini, esnaflık, ticaret 
yaptığını ifade eden bir mesaj attım. Sonra 
kendisi kürsüden indikten sonra aradı beni, 
konuştuk telefonda, çok da memnun oldu. 
Biraz Taksim’i, Beyoğlu’nu konuştuk. Çok 
da memnun oldu. “Allah mahcup etmesin, 
İnşallah yaparız beraber” dedi. 

“Ben iki tane proje hazırlattırdım” 
dedi. Biri Şefik Bey’in hazırladığı 
bugünküne yakın proje, bir de başka 
bir alternatif proje daha. “Sen bunları 
incele bakalım, sen de fikrini söyle, 
Taksim’e uygun olan mimari projeyi 
beraber seçelim ve Bismillah diyerek 
yürüyelim” dedi. Öylelikle ben bu işi 
üstüme almış oldum. O zaman Beyoğlu 
Belediye Başkanımız Ahmet Misbah 
Demircan ilgileniyordu projeyle ve 
onlar gönderdi projeleri. Böylece proje 
sürecine girmiş olduk. Ben bu projeden 
yana görüşümü koydum. Bunun iyi bir 
konsept olduğunu, İstanbul’a, Taksim’e, 
geleneğimize ve moderniteye uygun 
olduğunu; Beyoğlu’nu içine alan, doğru 
bir anlayışla tasarlandığını ifade ettim. 
Cumhurbaşkanımız da uygun gördü, 
öylelikle projeyi de seçmiş olduk. 

2016’nın içerisinde oluyor bunların 
hepsi. Sonrasında da Şefik Bey ile detaylı 
çalışmaya başladık. 6 ay boyunca detaylı 
çalıştık. Camiyi ve projeyi tekrar birlikte 

ERDOĞAN, 24 YIL ÖNCE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADIĞI 
SIRADA GAZETECİLERLE SOHBET EDERKEN TAKSİM’E YAPMAYI PLANLADIĞI CAMİNİN YERİNİ 
GÖSTERDİKTEN SONRA, “İNŞALLAH BURASININ TEMELİNİ ATMAK BİZE NASİP OLUR” DİYOR.

T aksim Camii 70 ihtilalinden 
sonra Milliyetçi Cephe hü-

kümetleri döneminde de hep 
gündemde olmuş ve 79’da Bakan-
lar Kurulu kararı alınmış.  Onun 
akabinde darbe olmuş ve darbe 
yönetiminin ilk yaptığı işlerden 
biri Taksim Camii 
ile ilgili alınan 
Bakanlar Kurulu 
kararını iptal 
etmek olmuş. 
Ben de o yıllarda 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde 
mimarlık oku-
yordum.Yanlış 
hatırlamıyor-
sam 1985 ya da 1986’da  İstanbul 
milletvekilleri, ANAP’ın kurucula-
rından, babam rahmetli Alaattin 
Elmas ve amcam Hayrettin Elmas. 
Özal’a müracaat edip, burayı cami 
yapmak için faaliyete geçmeyi tek-
lif ettiler. Özal, “Şu anda bu bizim 
gücümüzü aşar, Hayrettin Bey sen 
bu fikri buradan al, şuraya koy”  
demiş. “Zamanı geldiğinde bura-
dan alır, buraya koyarsın, yaparız 
İnşallah” demiş. Öyle kaldı o iş. 

Cami şu an 
gücümüzü 
AŞIYOR



06 SÖYLEŞİ

oturtturduk araziye. Çünkü konsept bir 
proje vardı burada sadece. Genel olarak 
çizgileri böyleydi yine, ama araziye 
tam oturtulması gerekti ve o anlamda 
ben de mimar olarak emeğimi, bilgimi, 
birikimimi koymuş oldum. Danışmanımız, 
mimarlıktan arkadaşım olan Serkan Akın 
var. Onu da kendime cami danışmanı 
olarak seçtim. O’nun da katkılarıyla, bizim 
Sur Yapı mimari konsept ekibi de çok 
güçlü bir ekip ve onların da katkılarıyla 
proje çalışmalarını derinleştirdik. 
Oturum ve sirkülasyonla alakalı, minare 
yerleşimi ile alakalı ince ayarlarını 
yaptık. Bütün bunları aylarca tartıştık ve 
bütün bu süreçlerde de nihai kararları 
Cumhurbaşkanımız verdi. Ana kararları 
cumhurbaşkanımızdan aldık. Biz kendi 
fikirlerimizi de sunduk. Nihayet istişare ile 
şu anki haline hep beraber getirdik. 

MİMARİYİ MAKSEME UYDURDUK
Caminin inşa sürecinde neleri göz 

önüne aldınız, nelere dikkat ettiniz?
Taksim Meydanı’nı esas aldık. 

Önündeki maksem yapısı bizi 
kısıtlayan mimari bir yapı oldu. I. 
Mahmut döneminde yapılmış bir su 
deposu… Tarihi eser olduğundan 
kaldıramadığımız için onun önümüzde 
olduğu bir çözüm üretmek durumunda 
kaldık. Orayı caminin meydana doğru 
bakan bir eteği gibi konumlandırdık. 
Yani dışındaki taş rengi, taşın içindeki 
eski Horasan harcının rengi, taşın 
dokusu, kurşun; Selçuklu Osmanlı, 
Bizans, Anadolu mimarisinde ecdadın 
kullandıkları malzemeler, bütün 
bunları modernize ederek, biraz renk 
tonlarını yaklaştırarak kullandık. 

Mimaride de bulunduğumuz mekân 
ve önde yer alan kolonatlı, saçaklı, 
eli böğründeki mimari figürlerimizle 
de aslında o maksemin saçaklarını 
birleştirdik. Tam karşıdan bakarsanız o 
maksemin saçakları, maksemin duvarı, 
bizim üstüne koyduğumuz pencereler, 
eli böğründeler, bir üst saçak, oraya 
inen figürler, kubbe, boşluk, taş, bütün 
bunların alaşımı titanyum çinko yaptık. 

Titanyum çinko kaplamaları da birebir 
çinko renginde değil de, daha modern 
olması için güzel bir yeşil tasarladık. 

Onun dışında bizim genel mimari 
tercihimiz yine İslam mimarisinde 
Selçuklu, daha sonra onu daha da 
geliştiren Osmanlı, Osmanlı’nın 
özellikle İstanbul’un fethinden sonra 
Ayasofya etkisinin geliştirdiği ve Mimar 
Sinan ile zirveye çıkan klasik cami 
mimarisi formlarını, mekân ve kubbe 
anlayışlarını, malzeme anlayışlarını 
taşıyarak, ama modernize hale getirerek 
ve modern malzeme ile yeniden 
yorumlayıp uygulamak oldu. Yine aynı 
şekilde 19. Yüzyıl Beyoğlu’na hâkim olan 
mimari anlayışı da bir parça kullanmaya 
çalıştık. Dolayısıyla böyle bir sentez 
oluşturmuş olduk. Geleneksel cami 

mimarimiz, 19. yüzyıl 
mimarisinden bir miktar 
esinti ve bugünün modern 
anlayışlarını birleştirerek 
özgün bir tasarım ortaya 
çıkardık. Buradaki en 
temel emek tabii ki mimar 
Şerif Birkiye Bey’indir. Biz 
de her türlü bilgimizle, 
birikimimizle destek 
olduk. Birlikte istişare 
ederek birçok kararı revize 
ettik. Sonuçta böyle bir 
eser ortaya çıktı.

GELENEKSEL HATLAR 
MODERNİZE EDİLDİ
Caminin içinde ne tür  

uygulamalar yapıldı?
İç mimaride de yine 

özgün bir şey olsun 
istedik. Geleneksel hat 
uygulamalarımızı esas 
aldık, ama yine biraz modernize ettik 
onları. Renkleri biraz değiştirdik. Hat 
zemini olarak yeşil, bordo ve siyah 
bizim ana renklerimizdir. Biz burada 
tam bordo yerine, kızıl kahve bordo ara 
rengini kullandık. O rengin -genel taş, 
yeşil, kahve; bütün bu rengin içerisinde 
bir tonu var- çok güzel bir uyumu var. 
Biraz ışık azaldığı zaman bordoya çalan, 
ışık arttığı zaman kızıl kahveye çalan 
bir renk uygulamış olduk. Tepedeki 
büyük kubbe tepe yazısında, kasnak 
yazılarında, Ciharyâr- ı Güzin yazılarında 
bu rengi kullandık. Ayrıca bunlarda 
naht tekniği uyguladık. Ahşap, belirli bir 
kalınlığı var harflerin, ahşaptan bütün 
harfler hat şablonlarına göre elle kesildi 
ve elle uygulandı. Yazı kısımları üzerine 
de boya ve orijinal 24 ayar altın varak 

işlendi. Mihraptakiler yine 
altın varak. Dolayısıyla 
iç mekânda da böyle 
bir anlayışla ilerledik. 
Kubbe süslemelerini de 
modern bir anlayışla, 
sonsuzluğa giden bir hava 
vererek tasarladık. Bizim 
camilerimizde süslemeler 
iki boyutluyken, biz üç 
boyutlu yaptık. 

Cami kubbesi 
içerisinde bir kubbe 
daha bulunuyor. Alçıdan 
sıfırdan kalıp çıkararak 
içine tekrar bir alçıdan 
bir kubbe daha yaptık 
iç kubbe olarak. Bu, 
gördüğünüz kubbelere 
üç boyutlu derinlik 
hissi veriyor. Yine altın 
varaklı boya işlemleri 
yapıldı. Yani renkleriyle, 

taş seçimiyle, mimari diliyle, modern 
ahşap kullanımı ile bugünü yansıtan bir 
eser olmasını istedik. Klasik Selçuklu 
yıldızlarını kapılarda ve farklı yerlerde 
modern tarzda kullandık. Pencere 
korumak için kullandığımız kafeslerde 
de özgün tasarım uyguladık. Bunların 
hepsi, özel kalıplar ile özel döküm ile 
çok ince mimari uygulama emeğiyle 
yapılmış oldu, hepsi milimetrik çalışıldı.  
Büyük pencerelerde daha büyük, küçük 
pencerelerde daha küçük uygulamaya 
başvuruldu. Renk tonlarına varıncaya 
kadar aylarca denemeler de yapıldı. 

Sizin özel tasarımlarınız var mı?
İçerideki mihrap, minber ve kürsü 

doğrudan benim tasarımım, mimar Altan 
Elmas olarak. Onları ben tasarladım. 
Mihrapta orijinal bir şey yaptık, sade bir 

1956 yılında 
Adnan 
Menderes’in 
iktidar olduğu 
dönemde cami 
yaptırmak için bir 
dernek kuruldu. 
İlk ciddi ve 
müşahhas adım 
olan bu girişime 
Menderes de 
destek vermiş, 
1960 darbesiyle 
proje akamete 
uğramıştı.
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mihrap. Yine bizim geleneksel mihrabımız 
aslında. Mihrap kavsarası denilen, namaz 
kılınan mukarnasların olduğu kısma, 
namaz oyuğuna kavsara diyoruz. O kısım 
baya klasiktir ama mukarnasları modern 
bir mukarnasla birleştirdik. 

MİHRAPTA ESMA-ÜL HÜSNA
Onun dışında bütün mihrap alnına 

Esma-ül Hüsna’yı yazdık. Selçuklu’da 
ve Osmanlı’da hiçbir mihrapta Esma-ül 
Hüsna yoktur. Bütün Esma-ül Hüsna’nın 
bu şekilde olduğu mihrap için de Hattat 
Davut Bektaş hoca ile çalıştık. Onun da 
çok güzel bir tasarımı oldu. Çünkü dar 
bir alan, Esma-ül Hüsna çok fazla ve 
onun oraya yazılmasını istemiştim. Fikir 
bana ait. Dışarıdan bakınca taşa bir desen 
işlenmiş gibi algılansın, ama yakından 
bakınca onun Esma-ül Hüsna olduğu 
idrak edilsin diye düşündük. Çok istifli 
bir yazıdır. İstifli yazı okumayı bilen 
ancak okuyabilir oradaki yazıyı. 

Yine minberimiz de özgün bir 
tasarım kullandık. Pirinçle karıştırdık, 
külahını modernize ettik, bambaşka bir 
külah kullandık. Taşlara pirinç oyduk, 
yerleştirdik. Yine dışarıda kullandığımız 
aero cream taşını, mihrap, minber ve 
kürsüde bir ton koyu olarak uyguladık. 

ATÖLYE VE KÜLTÜR ALANLARI
Burası sadece bir cami değil, aynı 

zamanda külliye. Sosyal alanlar neler?
Genel mimari açısından, burası 

sadece bir cami değil… Taksim Camii 
Külliyesi burası. Cami var, kapalı 
ibadet mekânları, açık, yarı açılan 
kapalı alanlarımız var. Toplam 3 bin 
kişi kapalı, bin kişi de açık alanında 
namaz kılabilir. Tüm mekânlarla 
beraber 6 bine yakın kapasitesi var. 

Eksi bir katı, konsolosluk tarafından 
açığa çıkan bir kat, bir miktar da 
Tarlabaşı tarafından açığa çıkıyor. O 
bölümü komple kültür alanı yaptık. 
Orada caminin ana mahfil katının 
altını komple kolonsuz olarak aynı 
şekilde geçtik. Aşağı yukarı 30 
metreye 30 metrelik çok büyük bir 
açıklıktır.  Orada da köprü kirişlerinde 
kullandığımız tekniği kullandık. 

Bunların dışında bir tane büyük 
çok amaçlı salonumuz var. Dijital 
kütüphane gibi kullanılacak bir 
mekânımız var. Kültür sanat faaliyetleri 
için 6 tane atölyemiz var, hat, tezhip, 
ebru gibi sanatlarımız için kullanılabilir, 
bunlara tahsis edilebilir. Vakıf olarak da 
bu faaliyetlere ve sanatçılarımıza destek 
vermek istiyoruz.  Kütüphane-kitabevi 
gibi bir düzenimiz var. Orada da 

gençlerin gelip kitap okuyabileceği, çay-
kitap içebileceği bir ortamımız var, vakıf 
kısmının içerisinde ve açık alanı da var. 
Hedef kitlemiz üniversite gençliği ama 
herkese açık tabii ki.  
Aşevi ve mutfağını yaptık. Yemek 
yemekten ziyade, kapasiteye göre 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amaçlı. 

Camimizdeki en önemli hususlardan 
biri, kadınlarımızı çok önemsedik ve 
kadınlarımıza mahfel katını ayırdık. 
Asansör ile inişinden girişinden, çıkışına, 
abdesthane ve lavabolarına kadar çok 
nezih bir şekilde yapmış olduk. Gün 
içinde uğrayıp namaz kılmak için çok 
güzel bir mekân ortaya çıktı. 

Korona nedeniyle 15 Mart’tan 15 
Hazirana kadar hiç çalışmadık, tamamen 
durduk. 15 Haziran’dan itibaren 
yeniden başlayarak çalışmalarımıza 
yeniden başladık ve bu süreçte de son 
iki üç ay içinde zorlandık açıkçası. 
Ekiplerimizden yarıdan fazlası, 
maske-mesafeye çok dikkat etmemize 
rağmen korona oldu. Çok ince kalifiye 
iş yaptığımız için usta işçi konusunda 
son iki ayda çok sıkıntı çektik. Malzeme 
tedarikinde zorluk yaşadık, hala dış 
aydınlatmalarımızı takamadık. 

İNŞAAT TEKNİĞİ ÖZGÜN
Burada önemli bir mimari detay 

daha var. Burası çok merkezi ve tarihi 
bir alan olduğu için farklı bir inşaat 
tekniği kullandık. Dünyada hiçbir cami 
yapımında kullanılmayan bir teknik. 
Genelde deniz kenarlarında, yer altı 
binalarının yapımında kullanılan 
bir tekniktir. Top-down denilir, yani 
yukarıdan aşağıya anlamında. Biz 
burada tam top-down da yapmadık, 
biz hem top-down yaptık, hem top-up 

yaptık. Farklı bir sistem uyguladık. 

TERASI DA RAHATLATTIK
Kubbe 33 metre yükseklikte, 64 

metre minare yüksekliklerimiz var. 
2500 metrekareye oturuyor arsamız. 
Ama burada bir tramvay deposu vardı. 
Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak 
onu kaldırdık. Tramvay deposu 
yerine biz bir inşaat yaptık ve tramvay 
deposunu onun içine aldık. O yapıyı da 
külliyenin bir parçası haline getirdik ve 
o yapının terasını da caminin terasına 
eklediğimiz için, caminin terası çok 
rahatladı. Onun da devamında bir 
ara kat şeklinde yolu cami girişine 
bağladık. Yani teras kısmı ile beraber 
3500 metrekareye yakın bir alanı var. 

AÇILIŞA KORONA TEHİRİ
Aşağı yukarı dört senedir süren 

bir inşaat var burada. 2017 Şubatında 
temel attık. Ondan sonra da dört 
yılda tamamlamış olduk. Son bir yılda 
pandemi biraz etkiledi. Açılışı bile 
Cumhurbaşkanımızın niyeti bayramın 
birinci günü açmaktı. Ama korona 
tedbirleri ile ertelendi. 

Değişmekle birlikte son 6 ayda 
burada her an 400-450 kişi hep çalışır 
vaziyetteydi. Ondan önceki aylarda da bu 
rakam 250-300 kişi bandındaydı. Bunun 
dışında dışarıdan buraya hizmet veren bir 
dünya insan vardı. Ben sadece montajcı 
ekiplerden bahsediyorum. İstihdam 
sayısı bini rahat geçer.  Ahşapların burada 
sadece montajı yapılıyor. Ama fabrikada 
3 ay-4 ay imalat yapılıyor. Alçılar  
dışarıda dökülüyor ama burada 
montajlanıyor. Gördüğünüz mermerlerin 
tamamı önce projelendiriliyor,  
Antalya’da işleniyor ve buraya geliyor. 

Beyoğlu-Pera bölgesinde 
1596 yılında ibadete açılan 
Ağa Camii’nden başka caminin 
olmaması, öte yandan cami 
görkeminde bir kilisenin 
kubbelerinin yükselmesi 
Taksim’de görkemli bir cami 
inşasını gerekli kılmıştı aslında. 
Gün içinde en çok ziyaretçi alan 
bölgelerden biri olan Taksim 
Meydanı’ndaki Ağa Camii, İstiklâl 
Caddesi ile Sakızağacı Sokağı’nın 
kesiştiği köşede bulunuyor, 
ancak Taksim cemaatini 
karşılamaya yetmiyordu.



08 Doç. Dr. YUNUS ARiFOĞLU

Cami,“toplayan, bir araya 
getiren” anlamdaki cem 
kelimesinden türetilen 
Arapça bir kelimedir. Erken 
dönemlerde Cuma namazı 

kılınan büyük mescitleri tanımlamak 
için kullanılan el-mescidü’l-câmi 
kavramı zaman içerisinde cami 
olarak kısaltılmıştır. Cami, İslâm 
medeniyetinde, Hz. Peygamber 
devrinden itibaren toplum hayatının 
merkezinde yer almaya başlamıştı. Hz. 
Peygamber, Medine’ye hicret ettiğinde 
ilk olarak bir cami/mescit inşa edilmesine 
karar vermişti. Böylece İslâm Devleti’nin 
ilk başşehri olan Medine’de Mescid-i Nebi 
inşa edildi. Daha sonra Mescid-i Nebevi 
olarak anılacak bu mekan üç bölümden 
meydana gelmekte olup, ilk bölüm Hz. 

bulunduğu yerin temelini oluşturan 
Ömer Mescidi idi.

MİMARİSİ GELİŞTİ
Dört Halife devrinde her bir şehirde 

sadece tek bir büyük cami varken, 
Emevîler ve Abbâsîler döneminde bu 
sayı çoğalan nüfus da dikkate alınarak 
daha da artırıldı. Dünyanın sayılı 
mimari eserleri arasında kabul edilen 
Şam Emeviyye Camii bu dönemde inşa 
edildi. 10. yüzyıla gelindiğinde İslam 
coğrafyasının her bölgesinde camilerin 
sayısı önemli bir orana ulaşmıştı. 
Bu yüzyılda İslam medeniyetinin 
bir parçası olan Palermo’nun 
merkezinde 300, kırsalında 200 cami 
bulunmaktaydı.

Selçuklular devrinde İslam 

Peygamber’in ailesine, ikinci bölüm 
ibadete, üçüncü bölüm ise eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine tahsis edilmişti. 
Hz. Peygamber döneminde Mescid-i 
Nebevi’nin haricinde Medine’de dokuz 
cami daha inşa edildi. 

Hz. Peygamber’in ilk icraat olarak bir 
cami inşa etmesi, ilerleyen dönemde 
İslam medeniyetinde inşa edilen 
şehirlerin formunu da belirlemiş 
oldu. Fethedilen eski şehirlerde 
cami merkeze alındığı gibi, yeni inşa 
edilen şehirlerde de ilk fiziki yapı 
olarak cami ön plana çıktı. İslam 
şehirleri cami merkeze alınarak inşa 
edilmeye başlandı, mahalleler de 
buna göre oluşturuldu. Böylece İslam 
medeniyetinde şehir ve hayat, cami 
merkezli gelişti. Hz. Peygamber sonrası 
dönemde İslam fetihlerinin artması 
ve İslam coğrafyasının genişlemesiyle 
birlikte pek çok yeni cami inşa edildi. 
Kûfe Mescidi, Şam Mescidi ve Basra 
Cuma Camii bunlardan birkaçı idi. 
Hz. Ömer’in yaptırdığı mescitlerden 
birisi de Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’nın 

şehirlerindeki cami sayısı daha da arttı. 
Türk hakimiyeti devrinden itibaren 
cami mimarisine kubbe de girdi, 
avlu geleneği yaygınlaştı. Saraylarda 
kullanılan mimari tekniklerin camilere 
uygulanmasıyla abidevi camiler ortaya 
çıktı. İsfahan Cami bu tarzın en güzel 
örneklerinden birisiydi. Camiye eklenen 
avlu, doğal bir yaşam alanı olarak 
tasarlanmıştı. Aynı zamanda bir meydan 
işlevi gören avlu, dünyevi olan ile uhrevi 
olan arasında bir denge oluşturuyordu. 
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da 
kurulan beylikler İslam medeniyetinin 
en muhteşem eserlerini de vermişler, 
bunu dinî mimaride açık şekilde 
göstermişlerdi. Camiler bilhassa 
Anadolu’da çok geniş bir alana inşa 
edilmişler ve külliye formuyla sadece 
gündelik hayatın değil, ekonominin, 
eğitim ve bilimin, ilim ve irfanın 
merkezi olma vasfını çok daha belirgin 
hale getirmişlerdi. 

Osmanlılar dönemi ise pek çok 
konuda olduğu gibi cami kültürü 

iSLAM TOPLUMLARINDA 
MEDENiYET iNŞASININ 
BAŞLICA UNSURU: 
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bakımından da çok ileri bir düzeydeydi. 
Osmanlılar kuruluş döneminden 
itibaren ele geçirdikleri şehirlerde ya 
kiliseleri camiye çevirerek büyük ibadet 
mekanları meydana getirmişler yahut 
inşa ettikleri camiler ile Anadolu ve 
Balkanlarda İslam medeniyetinin kök 
salmasını sağlamışlardı. Bilhassa Mimar 
Sinan tarafından inşa edilen camiler 
devrinin mimari zirvesiydi. 

EĞİTİM DE VERİLDİ
Hz. Peygamber devrinden itibaren 

camilerin işlevleri arasında ibadetin 
yanı sıra eğitim öğretim faaliyetleri de 
öne çıkmıştı. Mescid-i Nebevi’nin bir 
bölümü bu işe tahsis edilmişti. Sonraki 
dönemde bu bir gelenek haline geldi. 
İslam coğrafyasının diğer bölgelerinde 

getirilmişti. Bu mescid kısa zaman 
içerisinde döneminin en önemli ilim 
merkezlerinden birisi haline geldi. 
Sözü edilen mescidde öğrenim gören 
öğrencilerin sayısı 1600 kişiye kadar 
ulaşmıştı.

İslam şehirlerinde sadece büyük 
ve merkezi camilerde değil, aynı 
zamanda mahalle camilerinde de eğitim 
verilirdi. Osmanlı döneminde hemen 
her mescidin müştemilatı içerisinde 
bir de sıbyan mektebi yer alıyordu. İlk 
eğitim camide başlar, camideki eğitim 
medrese aşamasına kadar devam 
eder, ihtisas medresede tamamlanırdı. 
Camilerde kurulan ders halkaları erken 
dönemlerden itibaren hayli yaygındı. 
Mahalle camileri temel eğitim kurumu 
işlevi görürken, belli başlı hocaların 

de camilerin inşasında bu husus dikkate 
alındı. Böylece camiler ibadethane 
olmanın yanı sıra bir eğitim ve öğretim 
merkezi haline geldiler. Sınırları 
hızla genişleyen İslâm toplumunda 
camiler ilmin en temel kurumları 
oldular. İslamiyet’in en iyi şekilde 
öğretilmesinde ve yayılmasında başlıca 
merkezler haline geldiler. 

İLİM MERKEZLERİ OLDULAR
Hz. Ömer’in halifeliği döneminde 

bilhassa bazı mescitler ilmi faaliyetler 
hususunda ön plana çıkmışlardı. Sa’d 
b. Ebi Vakkas tarafından kurulmuş olan 
Kûfe Mescidi bunlardan birisiydi. Hz. 
Ömer bu mescitte ders vermesi için 
Abdullah b. Mes’ud’u görevlendirmiş, o 
da geniş bir ilim meclisi oluşturarak çok 
sayıda talebe yetiştirmişti. Hz. Ömer 
tarafından kurulan Şam Mescidi aynı 
dönemde inşa edilen Basra Cuma Camii 
de oldukça aktif ilim merkezleriydi. 
Şam Mescidi’nde her bir öğretmen için 
onar kişilik ders halkaları meydana 

bulunduğu camiler, ihtisas camileri 
haline gelmişlerdi. 

SOSYAL BULUŞMALAR YAPILIRDI
Cami, halkın ibadet için bir araya 

geldiği ve ilim halkalarının oluşturulduğu 
yer olduğu kadar, ahalinin bir toplanıp 
sosyalleştiği bir mekân olma özelliğine de 
sahipti. Camiye; kitap okumak, dostlarla 
buluşup muhabbet etmek, satranç gibi 
zeka oyunları oynamak için de gelinirdi.

Hülasa, Hz. Peygamber’in gündelik 
hayatını ve faaliyetlerini sürdürebileceği 
bir mescit inşa etmesiyle birlikte gerçek 
anlamda başlayan caminin hikayesi, 
İslam medeniyetinde bireyin, toplumun 
ve hayatın bir parçası haline gelmesiyle 
daha da işlevsel bir hale geldi. Hz. 
Peygamber’in akabinde de cami, 
ferdin ve toplumun neredeyse bütün 
eylemlerinin geçtiği bir mekân olarak 
varlığını sürdürdü.
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BEYOĞLU’NDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ:

GALATA 
MEVLEViHÂNESi MEVLEViHÂNESi 

ÖRNEĞiÖRNEĞi

İstanbul’un en eski mevlevihanelerinden olan Galata Mevlevihanesi, 
tasavvuf kültüründe müstesna bir yere sahip olmuş, devlet ricalinin 

yanı sıra devrin mutasavvıflarının da uğrak yeri olmuş, Mevlevi 
kültürünün dünya çapında yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Tasavvuf düşüncesinin ortaya 
çıktığı dönemden itibaren farklı 
görüş ve düşüncelere sahip 

mutasavvıflar, temsil ettikleri görüşleri 
yaymak için faaliyet göstermişler, 
bazen bir tarikatın çatısı altında bazen 
de müstakil olarak İslam dünyasının 
muhtelif şehirlerine giderek faaliyet 
göstermişlerdir. Orta Asya’dan 
Anadolu ve Balkanlar’a uzanan geniş 
bir coğrafyada büyük şehirler, köy ve 
kasabalar hatta ıssız yol geçitleri ve dağ 
başlarında tekkeler kurulmuş, buralar 
bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
merkezi olarak da işlev görmüşlerdir. 

FETİH SONRASI BAŞLADI
Fetihten itibaren İstanbul da 

mutasavvıflar için cazip bir faaliyet 
merkezi olmuştur. İstanbul’un fethine 
katılan başta Akşemseddin olmak üzere 

Bayrami dervişleri fetih sonrasında 
şehirdeki ilk tarikat yapılanmalarından 
birini meydana getirmişlerdir.  
Sur içi ve Eyüp’te yaygın olarak  
kurulan tarikatların o dönemde daha 
ziyade gayrimüslim halkın yaşadığı 
Beyoğlu bölgesinde de -seyrek de olsa- 
faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. 
Bununla birlikte ilçenin sınırları 
içerisinde yer alan Kasımpaşa’da 
çok daha yoğun bir mistik hayatın 
varlığı görülmektedir. Beyoğlu’nun 
Galata bölgesinde yer alan tasavvufi 
kurumların en fazla öne çıkanı ise hiç 
şüphesiz Galata Mevlevihanesi’dir. 

İSKENDERPAŞA YAPTIRDI
Selçuklu topraklarından çıkıp, 

kurucusu Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin 
vefatından sonra önce beylikler devri 
Anadolu’suna, daha sonra da Osmanlı 
topraklarına yayılan Mevleviliğin 
İstanbul’da ve bilhassa Beyoğlu’ndaki 
en önemli temsil makamlarından 
birisi olan Galata Mevlevihanesi, 1491 
yılında Osmanlı klasik döneminin 
önde gelen devlet adamlarından 
İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Mevlevihane’nin kurulduğu dönem, 
mutasavvıflara yakınlığı ile bilinen, 
saltanat yıllarında İstanbul’un adeta 
bir tarikat merkezi haline geldiği II. 
Bayezid’in hüküm sürdüğü tarihe rastlar. 

TASAVVUFİ DÜNYAYA YÖN VERDİ
Günümüzde Beyoğlu’na gelen 

turistlerin başlıca uğrak yerlerinden 
birisi olan Galata Mevlevihanesi, 
yüzyıllar boyunca Mevleviler merkezli 
olarak Beyoğlu’nun ilmi, tasavvufi ve 
entelektüel dünyasına yön vermişti. 
Mevlevihane, farklı dönemlerde 
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Osmanlı padişahlarının ilgisine 
mazhar olmuş, bilhassa iyi bir Mevlevi 
olduğu bilinen, tekkenin en önemli 
simalarından Şeyh Galib Dede’nin 
yakın dostu III. Selim döneminde bazı 
ilaveler yapılmıştır. II. Mahmud devri 
devlet adamlarından Halet Efendi 
ise Mevlevihane’nin cümle kapısının 
yanı sıra, sebil, çeşme, kütüphane ve 
kendi türbesini ilave etmiştir. Farklı 
dönemlerde yangınlar veya ilgisizlik 
nedeniyle tahrip olan yapının son halini 
ise Sultan Abdülmecid vermiştir. 

Mevlevihane kurulduğu dönemden 
itibaren Osmanlılarda tasavvufi, 
ilmi ve edebi dünyanın en önemli 
merkezlerinden birisiydi. Tekkenin 
ilk şeyhi Yunus Dede idi. Daha sonras 
sırasıyla Divâne Mehmed Çelebi, Ali 
Safâî Dede ve Mesnevihan Mahmud 
Dede burada postnişinlik yapmışlardı. 
Bu isimlerden bilhassa Divane Mehmed 
Çelebi Mevlevihane’nin en önemli 
simalarından birisiydi. Kalenderi 
dervişleri gibi yarıçıplak dolaşan, 
saçlarını, kaşlarını, sakal ve bıyıklarını 
keserek Şems-i Tebrizi gibi hayat 
sürdürme gayreti içerisinde olduğu 
anlaşılan Mehmed Çelebi, babasının 
yerine Afyonkarahisar Mevlevihanesi 
şeyhliğini yürüttükten sonra önce 
Konya’ya ardından da Hacıbektaş’a 
gitmiş, buradan aldığı icazetle 
Bektaşi abdalı olarak Necef, Kerbela 
ve Bağdat gibi şehirlerdeki Ehlibeyt 
mensuplarının mezarlarını ziyaret 
etmişti. Mehmed Çelebi devrinde 
Galata Mevlevihanesi merkezli olarak 
Mevlevilikteki Şii eğilimlerde de 
artış gözlenmiş; o Mevleviliğin Şems 
meşrebinin en önemli temsilcisi olarak 
Mevleviliği Bektaşilik ve Hurufilik ile 
yakınlaştırmıştı. Onun bir diğer özelliği 
ise Ulu Arif Çelebi’den sonra Mevleviliği 
en fazla yayan kişi olmasıydı. Halep, 
Burdur, Eğridir, Sandıklı, Mısır, Cezayir, 
Midilli ve Lazkiye Mevlevihaneleri 
onun gayretleri neticesinde açılmış, 
Mevlevilik İslam dünyasının  
genelinde yaygınlık kazanmıştı. 

ANKARAVİ TEKKEYE DEFNEDİLDİ
Galata Mevlevihânesi’nin en meşhur 

isimlerinden birisi de 1610’da şeyhlik 
makamına getirilen İsmail Rasuhi 
Ankaravî idi. Başlangıçta Bayramiyye’ye 
intisab eden, ancak daha sonra 
gözlerinin tedavisi için gittiği Konya’da 
Bostan Çelebi ile tanışıp Mevlevi 
tarikatına dahil olan bu zât, hayatının 
sonuna kadar Galata Mevlevihânesi 
şeyhliğini yürütmüş, vefatından sonra 
tekke bünyesinde yer alan türbeye 
defnedilmişti. Ankaravi, yazdığı çok 
sayıda eser ile Mevlevi ve tasavvuf 
literatürüne büyük katkılar sağlamış, 
Mevlânâ’nın Mesnevi’sine yazdığı 
Mecmuâti’l-Letâif ve Mâmuretü’l-
Maârif başlıklı eseri sayesinde “Hazreti 
Şârih” adıyla meşhur olmuştu.  Divan 
Edebiyatı’nın en büyük isimlerinden 
olup, Hüsn ü Aşk adlı eseriyle şöhret 
bulan Şeyh Galib Dede de yine Galata 
Mevlevihânesi’nin en meşhur şeyhleri 

arasındaydı. 1757’de İstanbul’da 
doğan ve asıl adı Mehmed Esad 
olan Galib Dede, 1780’de Galata 
Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin 
Efendi’ye intisab etmiş, Konya’da 
çilesini tamamladıktan sonra 
1787’de Yenikapı Mevlevihanesi, 
11 Haziran 1791’de Galata 
Mevlevihanesi şeyhliğine tayin 
edildi. Şeyh Galib Dede, Divan ve 
Hüsn ü Aşk başta olmak üzere bazı 
eserler kaleme almış, III. Selim başta 
olmak üzere döneminin devlet 
ricaliyle yakın ilişkiler kurmuştu. 
4 Ocak 1799’da vefat eden Şeyh 
Galib, İsmail Ankaravi’nin 

Mevlevihâne’nin bahçesinde yer 
alan türbesine defnedildi. 

Galata Mevlevihânesi’nde görev 
yapan mutasavvıflar elbette bu 
isimlerle sınırlı değildi. 1925’te 
tekkelerin kapatılmasına kadar faal 
olan Mevlevihâne’de birbirinden 
kıymetli isimler görev yapmışlar, 
Mevlevi kültürünün yayılmasına 
katkı sağlamışlardı.

PADİŞAHLAR DA İLGİLENDİ
Galata Mevlevihanesi aynı 

zamanda benzeri birçok kurum 
gibi hayır işlerinin yapıldığı, gelip 
geçene yiyecek verilen, yoksullara 
yardım edilen bir kurum olma 
özelliğine sahipti. Padişahlar, 
hanım sultanlar, önemli devlet 
adamları Mevlevihane’nin imarına 
katkı sağlamanın yanı sıra buraya 

bazı hayırlar da vakfetmişlerdi. 

MÜSTESNA BİR YERİ VAR
Kısaca özetlemek gerekirse, 

yaklaşık beş yüz yıllık bir geçmişe 
sahip olan Galata Mevlevihânesi 
Beyoğlu’nun tasavvuf kültüründe 
müstesna bir yere sahip olmuş, 
devlet ricalinin yanı sıra devrin 
mutasavvıflarının da uğrak yeri 
olmuş, Mevlevi kültürünün dünya 
çapında yayılmasına büyük katkı 
sağlamış, bilhassa bölgenin konumu 
nedeniyle buraya yabancı tüccarların 
dikkatini çekmiş, bilhassa seyyahlar 
arasında Mevlevihane mutlaka 
görülmesi gereken yerlerden  
birisi olarak kabul edilmişti.  
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İstanbul’un belki de en çok tanınan, hiç İstanbul’a 
gitmemiş birinin bile sorduğunuzda size ilk söyleyeceği 
semttir Taksim. Gün içerisinde her milletten, 
her inançtan binlerce insanın gelip geçtiği İstiklal 
Caddesi’yle, tarihi yapılarıyla, meydanıyla, ışıl ışıl 
dükkânlarıyla, daima capcanlı ve hareketlidir. Beyoğlu 
ilçesinin 24 saat hiç durmadan canlı ve uyanık olan kalbidir…

Birçok tarihi olaya tanıklık eden, 
birçok anlamda halen bir tarihin taşıyıcısı 
olan Taksim, nihayet bir tarihi olaya 
daha ev sahipliği yapıyor: 2017 yılında 
yapımına başlanan Taksim Camii, büyük 
emeklerin nihayetinde, ne mutlu ki 
ibadete açıldı...…

GÖSTERİŞLİ CADDENİN  
MÜTEVAZI “AĞA”SI
Elbette “Taksim” ve “Camii” 

dendiğinde, ilk akla gelen şüphesiz ki 
İstiklal Caddesi ile Sakızağacı sokağının 
kesiştiği köşede bulunan Ağa Camii 
oluyordu bu güne dek. O, gösterişli 
caddenin mütevazı “Ağa”sıydı her 
zaman…

Kaynaklara bakılacak olursa, 
günümüze kadar ulaşamayan ilk 
kitabesindeki tarihe göre 1596 yılında inşa 
edilmiştir Ağa Camii. Sultan II. Bayezid’in 
kurduğu, Enderun’a adaylar yetiştiren 
eğitim müesseselerinin en gelişmişi ve 
itibarlı olanı Galata Sarayı’nın ağalarından 
(Ağa: Osmanlı askerî ve idari teşkilatında 
bazı mevki ve rütbe sâhiplerine verilen 
unvan) Hüseyin Ağa’nın banisi olduğu ve 
adını da buradan alan bir camiidir. 

1834 yılına gelindiğinde bizzat 
Sultan II. Mahmud tarafından yeniden 
ihya edilmiş, günümüzdeki yapısına 
kavuşmuştur. Zarif bir işçiliğe sahip olan 
şadırvanın Mimar Sinan’ın eseri Sinan 
Paşa Camii’nden, havuz ve fıskiyenin 

ise Eyüp’teki Oluklu Bayır Tekkesi’nden 
getirildiğini de ayrıca belirtmek gerekir. 

NECİP FAZIL VE AĞA CAMİİ
Ağa Camii denilince, Türk şiirinin ve 

düşünce dünyasının üstad ismi Necip 
Fazıl Kısakürek’i, onun hayatının en 
büyük kırılma noktası olan tüm o hâdisatı 
da anmamak olmaz elbette...…

1934 yılı içinde bir gün, İstanbul’un iki 
yakası arasında vapur yolculuğu yapan 
genç şair Necip Fazıl, vapurda bir adam 
ile tanışır. Sohbet etmeye başlarlar ve 
dinden, dine bağlılığın günden güne 
zayıfladığından bahseder sohbet ettiği 
kişi. Laf lafı açar, tasavvuf bahsinde bir yol 
çizer sohbet. Necip Fazıl, “Zamanımızda 
irşada ehliyetli bir kimse var mı? Böyle 
birini tanıyor musunuz?” diye sorunca, 
adam da “Böyle bir kimse var,” diyerek, 
Ağa Camii’nde cuma günleri vaaz veren 
büyük mutasavvıflardan Abdülhakim 

Arvâsî’yi işaret eder bu genç şairimize...…
Hemen birkaç hafta sonra, bir cuma günü 

yakın arkadaşı olan ressam Abidin Dino ile 
Ağa Camii’ne gelerek Abdülhakim Arvâsî’yi 
ziyaret eder Necip Fazıl ve hayatını bambaşka 
bir manevi yolculuğa dönüştürecek ilk 
adım atılmış olur. Hayatını, Abdülhakîm 
Arvâsî Hazretleri’ni “Tanıyıncaya Kadar” ve 
“Tanıdıktan Sonra” diye ikiye ayıran Necip 
Fazıl’ın O ve Ben adlı otobiyografik eseri 
mutlaka ama mutlaka okunmalıdır.

İSTANBUL’UN İLK CAMİSİ…
Şimdi biraz daha eskilere, İstiklal 

Caddesi’nden de Karaköy yönüne doğru 
inelim hep birlikte...… 

İstanbul’un ilk camisi olduğu düşünülen, 
Galata’nın dolambaçlı sokaklarında 
dolaşırken birdenbire karşınıza çıkıveren 
Arap Camii’nin tarihiyle ilgili iki güçlü 
rivayet vardır. Birincisi, Emevî Kumandanı 
Mesleme b. Abdülmelik tarafından 716-717 

yılları arasında yapılan İstanbul kuşatması 
sırasında inşa edildiği yolundaki rivayettir. 

Fakat rahmetli sanat tarihçimiz Semavi 
Eyice’nin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi’nin “Arap Camii” maddesinde 
yazdıklarına bakacak olursak, bu sadece bir 
efsanedir:

Fetihten sonra, fethedilen şehirlerde en 
büyük kilisenin camiye çevrilmesi usulüne 
uyularak San Paolo ve San Domenico  
kilisesi Fâtih Sultan Mehmed vakfı olarak 
1475’e doğru camiye çevrilmiştir. Ancak 
İspanya’daki Benî Ahmer-Benî Nasr İslâm 
Devleti’nin 1492’de sona ermesi üzerine, 
oradan göç eden müslümanların bu cami 
çevresine iskân edilmeleri üzerine burası 
Arap Camii adını almış ve esasının müslüman 
Araplar tarafından fetihten evvel kurulduğu 
efsanesi buradan doğmuştur. Kilisenin, Türk 
mimarisine tamamen yabancı bir biçimde 
olan kare planlı çan kulesinin Suriye’deki ve 
bilhassa Şam’daki Emeviyye (Ümeyye) Camii 
minarelerine çok benzemesi de bu efsaneyi 
destekleyen bir unsur olmuştur.

Tarihe Tanıklık Eden İki Camiye, Tarihe 
Geçecek Yeni Bir Komşu...

İşte şimdi, tarihin tanığı bu iki camimize 
komşu oluyor Taksim Camii. 

Yıllarca hissedilen çok önemli ve büyük 
bir eksikliği giderecek, kubbesinden 
içerisindeki nakış işlerine varana dek bir 
sanat eseri olan Taksim Camii, tüm İstanbul 
halkı ve tüm Türkiye için hayırlı, uğurlu, 
mübarek olsun...…

TARİHE TANIKLIK EDEN İKİ CAMİYE, TARİHE GEÇECEK YENİ BİR KOMŞU:
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Taksim Camii konusunu daha geniş 

bir açıdan okumak için Heidegger’in 
insanların “ikamet ederek’’ insan 
oldukları fikrini hatırlamak yerinde 
olacaktır. Zira düşünüre göre ikamet 
etmek bir boyutuyla insanların günlük 
hayatlarının en olağan tarafı olduğu 
gibi öte yandan tarihsel ve manevi bir 
anlam içermektedir. Bu doğrultuda 
bir mekan olarak Beyoğlu’nun küçük 
ölçekli tarihçesinden büyük ölçekte 
Türk tarihinin kimi renklerini okumak 
mümkündür. Ama nasıl?

İşte bu “nasıl?” sorusunun cevabına 
ulaşmak için Beyoğlu, Taksim ve camii 
kavramını aynı cümle içinde kurmak 
gerekmektedir. 

MAHZUN MANEVİYAT ADASI
Üç kıtanın hakimi bir devletin 

başkenti olan İstanbul’un herkese 
kucak açan tablosuna bakılınca Osmanlı 
payitahtının içindeki “Batı” olarak 
kabul edilen Beyoğlu, gayri Müslimlerin 
kümelendiği bir muhit olduğundan Ağa 
Camii dışında bir camisinin olmaması 
çok ayrıksı bir durum arz etmiyordu. 
Ama 19. ve 20. asırlarda şiddeti artan 
toprak kayıpları ve bunun ardından 
başlayan Müslüman ahalinin göçlerine 
bir de I. Dünya Savaşı eklenmiş, 
sosyolojinin kıvamı iyice değişmişti. 
Artık Beyoğlu’ndaki Ağa Camii şimdi 
herkesin gözüne mahzun bir maneviyat 
adası gibi görünmeye başlamıştı. Millî 
vicdanda oluşan bu hâl Taksim’e bir 
cami yapma hasretini de işaret ediyordu. 
Fakat Millî Mücadele yıllarının ardından 
Aziz İstanbul’un işgal cenderesinden 
kurtulmasından sonra somut bir adım 
atılacağı düşünülürken durum daha da 
vahim bir hale büründü.

İLK GİRİŞİM 1955’TE
Takvimler 1940 tarihini gösterirken, 

İstanbul’u Batılı bir görünüme 
kavuşturmak isteyen tek parti idaresinin 
belediye başkanı Lütfi Kırdar, şehircilik 
uzmanı Henri Prost’un akıl hocalığıyla 
bugünkü Gezi Parkı’nın üzerinde 
bulunan Topçu Kışlası’nı camisiyle 
birlikte yıktı. Fakat 1950 tarihinden sonra 
çok partili seçimlerle birlikte Türkiye’de 

ancak imkanlar ölçüsünde renklenen 
siyasal iklimde Taksim’e cami yapılması 
konusu yeniden gündeme geldi. Ancak 
hevesler kursakta kaldı. İkinci hamle bir 
sene sonra “Taksim Camii’ni Yaptırma 
Derneği” ile geldi, fakat nedense bir türlü 
yol alamadı.

ARSA TAHSİS EDİLDİ AMA
Bu konuda çok daha somut bir 

adım 1965 yılında dönemin başbakanı 
Süleyman Demirel’den geldi. Bakanlar 
Kurulu’ndan Ziraat Bankası ve Hazine’ye 
ait arazinin cami yapılmak şartıyla 
Vakıflar Müdürlüğü’ne satılması kararı 
çıkartıldı. Ama bu somut adım ilk 
direncini İstanbul’un CHP’li belediye 
başkanı Ahmet İsvan ile gördü. Belediye, 
kararı yargıya taşıdı. Mahkeme de 

hükûmetin aldığı arsa tahsisi kararını 
durdurdu. 1975 yılında tam proje artık 
rafa kalktı derken Milliyetçi Cephe 
Hükümeti Beyoğlu İlçesi İmar Planı’nda 
değişiklik yaparak otopark olarak görünen 
araziyi yeniden cami için tahsis etti ve 
1977’de Anıtlar Kurulu’ndan onay alındı. 
Fakat CHP’li İstanbul Belediyesi bir kez 
daha karşı çıkınca projeye yine durdu.

DARBE ENGELİ GELDİ
Başbakanlık koltuğuna yeniden 

oturan Süleyman Demirel, adı geçen 
araziyi cami yapılmak üzere Vakıflar 

tarafından satın alınması için bir 
Bakanlar Kurulu kararı daha çıkardı. 
Hatta 10 Eylül 1980 günü TRT akşam 
haberlerinde Taksim’e yapılacak cami 
ile ilgili haberler bile yapıldı. Artık her 
şey çözülmüş gibi dururken tam bu 
sırada 12 Eylül Darbesi kara bir bulut 
gibi Türkiye’nin üzerine çöktü. 

Darbecilerin atadığı İstanbul Belediye 
Başkanı orgeneral İsmail Hakkı Akansel 
1981’de camiye tahsis edilen arsayla ilgili 
planı değiştirerek araziyi katlı otoparka 
çevirdi. Konunun yargıya taşındı ve 
1983’te verilen kararla Taksim’e cami 
hamlesi yine akamete uğradı.

MÜCADELE 2017’DE SONA ERDİ
1983’te ve 1989’da Taksim’e camii 

konusu seçim öncesi gündeme getirilmiş 
ama somut bir adım atılmamıştı. Ama 
camii yapım projesi de karşı çıkma inadı 
da bayrak yarışı gibi elden ele devam 
ettiriliyordu. 1991 yılında Taksim’e cami 
projesi için kurulan Taksim Camii Kültür 
ve Sanat Vakfı’nda yer alan isimlerden 
en dikkat çekici olanı ise Recep Tayyip 
Erdoğan idi. Çünkü 1995 seçimlerinde 
Refah Partisi’nden İstanbul Belediye 
başkanı olan Erdoğan, net bir biçimde 
Taksim’e camii yapılacağını ifade edince, 
projeyi sahiplenen belediye, karşısında 
mülkî idare ve yargıyı bulacaktı. Ama bu 
kez proje daha kararlı ilerliyordu. Ama 
proje bu kez de TSK içindeki cuntacıların 
28 Şubat Müdahalesi ile rafa kalktı. Hatta 
camii projesi müdahalenin gerekçeleri 
arasında bile sayılmaktaydı.

Taksim’e camii yapma isteğinin ve 
yaptırmama direncinin ilginç mücadele 
tarihçesi 19 Ocak 2017’ye kadar sürdü. 
Yarım asrı geçen bu mücadelenin 
sonucunda Taksim Camii’nin temeli atıldı.

Yakın tarihe bakınca anlaşılıyor ki; 
Taksim Camii, sadece İstanbul’un dinî 
mimarisinin bir iftiharı olmayacaktır. 
Bu eser aynı zamanda Tanzimat’tan beri 
süre gelen Türk modernleşme tarihinin 
yanlış algılanmasını ve marjinalitesini de 
makulleştirecek, gelenek ve modernite 
arasındaki çekişmeyi kaynaşmaya çevire-
rek yakın tarihimizin en önemli kilomet-
re taşlarından birisini oluşturacaktır.

KORAY ŞERBETÇİ
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RASULULLAH 
Efendimiz’in 
hicretini 
düşünüyorum. 
Çok sevdiği 
şehrinden çıkmış, 
kırık bir kalp 
ve hüzünlü bir 
arayış ile yeni 
bir şehre varmıştı; Medine’ye. 
Daha Talaalbedrü sesleri devam 
ederken Medine’de yaptığı 
ilk icraat bir cami inşası için 
yer tahsisiydi. İslam toplumu 
için cami bir özgürlüğün, bir 
hakimiyetin, bir medeniyetin, 
bir kimliğin adı olacaktı çünkü. 
Müslümanlar orada cem olacak, 
orada harmanlanacak, orada 
ilim ve sanat üretecek, orada 
millet olacaklardı. Cami kalpti 
ve nabızlar ona göre atardı. 
Onun için bir cami kültür 
merkeziyle, kütüphanesiyle, 
atölye ve laboratuvarıyla 
hayatın merkezinde yer 
almalıydı. Taksim Camii’nin tam 
da böyle olacağına inanıyoruz. 
Ve yine inanıyoruz ki Taksim 
Camii, Pera’nın kalp atışlarında 
bambaşka bir etki gösterecek, 
meydanın nabzını yeniden 
düzenleyecektir. Bu cami, 
yıllar yılı, ısrar ve inatla karşı 
çıkanlara bir nispet değildir, 
hayır, Müslümanların beş vakit 
ezan-ı Muhammedî ile  
Taksim’e geri dönüşleridir!.. 
Hayırlı uğurlu olsun!

Taksim Camii’nin 
inşası yıllardır 
gündemimizi 
meşgul eden 
bir meseleydi. 
Caminin yapımına 
bazı kesimler 
tarafından 
ülkemizin tarihi, 
kültürü, inanç ve geleneğiyle 
asla bağdaşmayan bir anlayışla 
karşı çıkılmaktaydı. Taksim 
gibi İstanbul’un en önemli 
meydanlarından birisinde cami 
yapımına karşı çıkmak Türkiye 
gibi bir ülkenin yüzlerce yıllık 
tarihi mirasına, mücadelesine, 
insanlığa kazandırdığı 
müsamahaya; bir arada yaşama 
kültürü, insana saygı ve inanca 
hürmet düsturuna karşı bir 
tavırdı aynı zamanda. Bu 
yaklaşımın izah edilebilir veya 
makul bir sebebi de yoktu. 
Caminin eksikliği büyük bir 
dram, ayıp, inanca saygısızlık 
ve insan hakları ihlaliydi. 
Cuma namazı başta olmak 
üzere namaz ibadetini yerine 
getirmek isteyenlerin mağdur 
edilmesi demekti. Cami hem 
insanımızın ihtiyacı ve hem 
meydanımızın tarihi ve kültürel 
dokusu içerisinde İstanbul’un 
Müslüman kimliğinin temsili 
için elzemdi. Taksim Camii’nin 
inşası işte bütün bu ayıpların, 
eksikliklerin ve ihlallerin 
bertaraf edilmesi anlamına 
gelmektedir. İnsanımızla, 
tarihimizle, inancımızla, 
kültürümüzle buluşmak, 
barışmak ve kucaklaşmaktır. 
. Kısacası, Taksim Camii, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
sesinin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
nefesinin, Yunus Emre’nin 
neşvesinin yeşermesi, 
Türkiye’nin Türkiye ile 
kucaklaşmasıdır. Hayırlı olsun. 

Pek çok güzellikleriyle İstanbul’u 
temsil eden Taksim Meydanı, 
kucaklayıcı, kuşatıcı kimliğine şimdi 
kavuştu. Taksim Meydanı, özellikle 
Cumhuriyet döneminde, genişliği, 
ferahlığı ve abideleriyle İstanbul’un en 
anlamlı, sembol meydanı olmuş, pek 
çok kutlamaya, anmaya ev sahipliği 
yapmış, yerli yabancı herkesin 
büyük bir hayranlıkla ziyaret ettiği, 
etkilendiği bir mekan haline gelmiştir. 
Ancak bu Meydanın güzelliğine 
güzellik ve anlam kazandıracak 
bir caminin bulunmayışının da hep 
eksikliği ve üzüntüsü hissedilmiş, bu 
eksikliğin giderileceği zamanı sabırla 

beklemişlerdir. 
Taksim Meydanı 
için bu zamanın 
gelmiş ve eksikliğin 
giderilmiş olmasını 
şüphesiz halkımız 
büyük bir sevinç 
ve coşku ile 
karşılamıştır. Belki 

insanımızdan daha ziyade bu eksiklik 
ve mahrumiyeti Taksim Meydanı’nın 
kendisi mahzun bir şekilde 
derinden hissetmiş ve zamanını 
beklemiştir. Şimdi bu mahzunluktan 
kurtulan Meydan, kendisine kimlik 
kazandıran bu Camiin iki muhteşem 
minarelerinden günde beş vakit 
göğe yükselen Ezan-ı Muhammedî 
sadası ile nasıl bir mutluluk yaşadığını 
bundan sonra bu ulu mabedi her 
ziyaretimizde hissedeceğiz.
Sabır ve gayretle bu abide eserin 
meydana gelmesinde ve Taksim’in 
özlediği kimliğine kavuşmasında emeği 
geçenlere şükranlarımızı sunarız.

“Taksim Camii, 
Pera’nın kalp 
atışlarında 
bambaşka bir 
etki gösterecek, 
meydanın 
nabzını yeniden 
düzenleyecektir.”

“Taksim Camii 
Türkiye’nin 
Türkiye ile 
kucaklaşmasıdır”

“Bizim Şehircilik 
Geleneğimizde 
Meydanlar 
Camisi ile Kimlik 
ve Bütünlük 
Kazanmış, 
Hiçbir Meydan 
Camisiz İnşa 
Edilmemiştir.”

“Beyoğlu 
camileri, 
kiliseleri ve 
sinagoglarıyla 
her inancın 
yaşayacağı 
mümtaz 
bir mekân 
olacaktır.”

Prof. Dr. İskender Pala: Dr. Coşkun Yılmaz 
İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürü:

Prof. Dr. Mehmet İpşirli 
Tarihçi, İstanbul Medipol 
Üniversitesi Öğretim Üyesi:

Şekib Avdagiç 
İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı:

AZİZ milletimiz, Ayasofya Camii 
Kebir-i Şerif’inin asli konumuna 
dönmesinden sonra yine tarihi 
bir âna şahitlik ediyor. Yıllardan 
beri inşa edilmesini can-ı 
gönülden arzu ettiği Taksim 
Camii nihayet ibadete açılmış 
oluyor. İnancını her daim büyük 
bir samimiyet ve vecd içinde 
yaşayan milletimize ve tüm 
İslâm âlemine hayırlı olmasını 
niyaz ediyoruz. Tarihin her 

döneminde 
inanç ve 
ibadet 
özgürlüğü 
konusunda 
bayraktarlık 
yapmış olan 
İstanbul 

bundan sonra da bu özelliğini 
büyük bir zenginlik içinde 
devam ettirecektir. İşyerleri 
ve markalarıyla İstanbul’un 
tarihsel ticaret mekânı olan 
Beyoğlu aynı zamanda 
camileriyle, kiliseleri ve 
sinagoglarıyla inanç ehlinin 
her daim ve her koşulda 
inancını yaşayabileceği 
mümtaz bir mekân olarak 
herkese ev sahipliği yapacaktır. 
Taksim Camii projesinin 
büyük mücadelesini veren 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan beyefendi 
başta olmak üzere yapımına 
maddi ve manevi katkı  
sunan herkese en içten 
şükranlarımızı sunuyoruz.  

AÇILIŞINA DAiR DÜŞÜNCELER
TAKSiM CAMii’NiN 
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OSMANLI DÖNEMİNDE 
GALAT  A VE BEYOĞLU

kalıntı dışında, tamamen yıkıldı. 
Fetihten sonraki yıllarda şehirdeki nüfus 

çoğunlukla Latinler ve yerli Rumlardan olu-
şuyordu. 1455 tarihinde yapılan bir sayımda 
Müslümanların sayısının çok az olduğu 
görülmektedir. Bölgedeki Müslüman nüfus 
Fatih ve ardından gelen padişahlar tarafın-
dan izlenen iskân politikaları sayesinde za-
manla arttı. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul 
ile birlikte bu bölgenin de iskânına ehemmi-
yet veriyor ve şehre nüfus çekebilmek için 
çeşitli imtiyazlar veriyordu. 1478’e gelindi-
ğinde Galata’nın Müslüman nüfusunun % 35 
seviyelerine çıktığı görülmektedir. Bu oran 
ilerleyen yıllarda artmaya devam etti. 

GALATA CAMİSİ, ARAP CAMİİ OLDU
Fetihten sonraki yıllarda Galata sur 

içinde irili ufaklı birçok mescid, hamam ve 
çeşme gibi yapılar inşa edildi. Bu yapılar, 
genellikle Müslümanların yoğun olarak ya-
şadığı mahallelerde toplanıyordu. Bunların 
devamlılığını sağlamak, tamirlerini yapmak 
ve personel giderlerini karşılamak üzere 
banileri tarafında vakıflar kuruldu. Şehrin 
en büyük kilisesi San Domenico, Fatih za-
manında camiye çevrildi. Bu cami, 15 ve 16. 
yüzyılda Cami-i Kebir veya sadece Galata 
Camisi adıyla anılıyordu. 17. yüzyıldan 
itibaren, Galata Camisi, Arap Cami olarak 
isimlendirilmeye başlandı. Bu değişikli-
ğin sebebi İspanya’dan sürülen Endülüs 
Müslümanlarının bu tarihlerde Galata’da 
ikamet etmeye başlaması olmalıdır.

Beyoğlu olarak adlandırılan bölge ise 
Galata surlarının dışında, kabaca Tünel 
ile Taksim arasında kalan bölgeye verilen 
isimdir. Bu ismin kaynağı hakkında çeşitli 
tezler olmakla birlikte en fazla kabul 
göreni, Venedik dükası Andrea Gritti’nin 
oğlu Aloisio Gritti’nin bu bölgede ikamet 

en önemli işaretlerinden biridir. 

19. YY’DA GÖRÜNÜM DEĞİŞTİ
19. yüzyıla kadar kesin rakamlar olma-

makla birlikte Beyoğlu’na yerleşen nüfusun 
genellikle gayrimüslim Osmanlı tebaasından 
ve Avrupalılardan oluştuğu düşünülmek-
tedir. Avrupalılar ya bir elçilik misyonu ile 
görevli olarak ya da ticaret amacıyla bölgeye 
gelerek yerleşiyorlardı. Bölgedeki ibadet-
hanelerin sayısı nüfus kompozisyonunu da 
yansıtıyordu. Gayrimüslimlere ait kilise ve 
sinagogların, cami ve mescidlerden daha 
fazla olması nüfus dağılımının doğal bir 
sonucuydu. Camilerin az olmasının sebebi 
bölgede yaşayan Müslüman nüfusun gayri-
müslimlere nazaran daha az sayıda olma-
sıydı. Mevcut camiler arasında en eskisi ve 
en meşhuru Ağa Camii’dir. Bu cami, Galata 
Sarayı ağalarından Hüseyin Ağa tarafından 
16. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştı.

Beyoğlu’nun şehirsel gelişimi 19. yüzyıl-
da meydana gelmiştir. 18. yüzyılın sonu ve 
19. yüzyılın başları itibari ile şehrin nüfusu 
geçmiş yıllara oranla artmış ancak bahçeli 
ahşap ev ve konakları ile görünümünde bü-
yük bir değişiklik yaşanmamıştı. Bilhassa 
19. yüzyılın ikinci yarısında şehir büyük bir 
değişim geçirdi. Yeni inşa edilen binalar, 
hanlar, mağazalar ve eğlence merkezleri 
Beyoğlu’nu geçmiş yüzyıllardan oldukça 
farklı bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca 
ilk modern belediye Beyoğlu’nda Altıncı 
Daire-i Belediye ismiyle kuruldu. Bölgeye 
gelen çeşitli seyyahlar burayı Avrupa şehir-
lerine benzetiyorlardı. Beyoğlu, İstanbul’a 
gelen Avrupalıların ikametgâhı için özellik-
le tercih ettiği bir semt haline gelmişti. 

Osmanlının son ve Cumhuriyet ilk yılla-
rında yaşanan savaş ve çeşitli siyasi gelişme-
lerin sonucunda bölgedeki nüfus yapısı tek-
rar değişmeye başladı. Avrupalıların ve bazı 
gayrimüslim nüfus gruplarının Beyoğlu’nda 
ayrılmaları sonucunda Müslümanların sayısı 
artmaya başladı. 20. yüzyılın ortalarına ge-
lindiğinde bölgedeki nüfusun çoğunluğunu 
artık Müslümanlar oluşturuyordu.

etmesi ve bundan dolayı bölgenin Beyoğ-
lu adıyla anıldığının iddia edilmesidir. 
Avrupalılar ise aynı bölgeyi genellikle 
Pera olarak adlandırıyorlardı. Bölgedeki, 
bağ ve bahçelerin çokluğundan dolayı 
bazı elçilik yazışmalarında bölgeden 
“Pera bağları” olarak bahsediliyordu. 

ELÇİLİKLER AÇILMAYA BAŞLADI
Beyoğlu’nda elçilikler 16. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kurulmaya başlanmış-
tır. Fransa, Venedik ve İngiltere bölgede 
kurulan ilk elçilikler arasında sayılabilir. 
İngiliz elçileri önceleri Galata sur içinde 
otururken daha sonra buraya taşınmışlar-
dır. Elçiliklerin Beyoğlu’nda bulunması 
bölgenin nüfus artışında önemli bir etken 
olmuştur. Elçilikler zamanla çevresine yeni 
yerleşimcileri de çekmiştir. Erken tarihler-
den itibaren nüfusun yoğunlaştığı bir diğer 
yapı da Galata Sarayıdır. Bu sarayda acemi 
oğlanları, çeşitli devlet kademelerinde 
görevlendirilmek üzere eğitiliyorlardı. 

Beyoğlu’nun 17. ve 18. yüzyıllarda 
nüfusu artmaya devam etti. Bu döneme 
ait bazı belgelerde Beyoğlu, Galata kadı-
lığına bağlı bir mahalle olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 
bilhassa da 19. yüzyılda Beyoğlu bölge-
sinde farklı mahalleler oluşmaya başladı. 
Bu durum bölgedeki nüfusun arttığının 

İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan 1453’te fethinin ardından Galata’nın 
Cenevizli yöneticileri, şehrin anahtarını 

genç padişaha sunarak Osmanlı hâkimiye-
tini kabul ettiler. Böylece Galata ve çevresi 
savaş yapılmadan Osmanlı topraklarına 
katılmış oldu. Fatih Sultan Mehmed, İstan-
bul’un fethini takip eden günlerde Galata 
halkının can ve mal güvenliği ile inanç ve 
ibadet hürriyetini teminat altına alan bir 
ahidname verdi. Fetihten bir müddet sonra 
şehre bir kadı ve subaşı atandı. Şehrin 
Cenevizli yöneticisi (podesta) ise toplulu-
ğun temsilcisi olarak kethüda seviyesine 
indirildi. Böylece Galata, Osmanlı idari 
mekanizmasına dâhil edilmiş oldu. 

MÜSLÜMAN NÜFUS ARTTIRILDI
Osmanlı idari sistemine bir kaza olarak 

dâhil edilen Galata’nın sınırları zannedi-
lenden daha geniştir. Beşiktaş, Tophane, 
Kasımpaşa ve Beyoğlu’nun yanı sıra boğazın 
Rumeli kıyısındaki henüz şehirleşmesini 
tamamlamamış, daha ziyade kırsal bir 
görünüm arz eden bölgeler, Galata kaza da-
iresinin sınırları içinde yer alıyordu. Ancak 
Galata olarak adlandırılan kaza merkezi, 
Galata kulesinden Haliç sahiline yelpaze 
şeklinde genişleyerek inen bölgeydi. Bu ala-
nın doğusunda Kılıç Ali Paşa, batısında ise 
Sokullu Mehmed Paşa camisi bulunuyordu. 
Şehrin etrafı, sahil kesimi de dâhil olmak 
üzere, tamamen surlarla çevriliydi. Zamanla 
bu surlar, ayakta kalmayı başaran birkaç 




