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CAM CAMİ 

 

Tasarımın geometrik ve kavramsal konsepti: 

 

Cam Caminin tasarımında, geometrik yapısı, malzemeleri, metaforik bağlamlarıyla derin, ulvi, 

uhrevi bir mekan oluşturmayı hedefledik. Mekân bir kenarı 19m olan beşgen taban üzerinde 

şekillenmektedir. Kütle, mekân, strüktür,  dodekahedron beşgen yüzeylere konveks beşgen 

piramit eklenerek oluşturulan "pentakis dodekahedron" geometrisi fonksiyona göre 

yönlendirilip boşluk doluluk dengesi kurularak şekillendirilmiştir.  Kavramsal olarak zemin 

beşgenin içinde taban köşelerden uç köşe noktaya bağlanan köşegenlerin oluşturduğu üçgen 

altın oran içeren" yüce, kutsal üçgen " kıble istikametine yöneliyor. Beşgenin köşe noktaları 

islamın beş şartını, beş vakit namazı ve beş peygamberi tanımlıyor.(Hz. Muhammed, Hz. İsa, 

Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh) 

 

Cami kubbe mekânı ongen bir platforma oturmaktadır. Platformun etrafında fıskiyeli beşgen 

bir su havuzu yer almakta ve iç mekâna iki ayrı eşdeğer (erkek, kadın) beşgen kapıdan 

girilmektedir. Giriş sahanlığı döşeme kaplaması ters beşgen formattadır. Son cemaat 

mekânında ise tabandan simetrik düz beşgene dönüşmektedir.(Doğru yola yöneltiyor.) Son 

cemaat alanı doğramasız camla ayrılmıştır. Son cemaat alanını ikiye ayıran ortadaki beşgen 

merdiven kadın erkek girişini ayırmaktadır. 700 kişilik ana cemaat alanı üzerinde ihlâs suresi 

yazılı cam panolar, arkası ayakkabılık, önü istişare, sohbet köşesi olan oturma grupları ile 

çevrelenmiştir. 300 kişilik kadınlar mahfeliyle birlikte 1000 kişilik ibadet alanı kapasitesi 

bodrum da katıldığında 1700 kişiye ulaşmaktadır. Kadınlar mahfeline beşgen bir merdivenle 

çıkılıyor. Merdiveni taşıyan çelik beşgen kolon, havalandırma ve cam fanus üzerinde küfi 

yazıyla ‘’Allah’’, ‘’Muhammed’’ yazan aydınlatma elemanı olarak kullanılmaktadır.  

 

Strüktür ana çatkısı çift, delikli paslanmaz çelik I putrellerle kurgulanan üçgen ana birim 

yüzeylerden oluşuyor. Bu birimlerde, 8x16cm paslanmaz kutu profillerle çift taraflı 

oluşturulan karkasın arasına cam yünü izolasyon yerleştiriliyor. İç yüzey profil sırtında delikli 

paslanmazla, dış yüzey ise 6+6 lamine yeşil sable camla giydirme cephe olarak kaplanıyor. Bu 



sayede dışta kendi kendini temizleyen izolasyonlu kristal bir yüzey, içeride ise delikli 

paslanmaz çelik sac ile ışıltılı bir yüzey elde ediliyor. Delikli paslanmaz çelik ve arkasındaki 

cam yünü akustik dengeyi sağlayıp aynı zamanda ısı izolasyonu yapıyor. Kubbede çift 

putreller arasında lineer içe ve dışa ışık veren aydınlatmalar, merkezden sarkan 5m çapındaki 

pentakis dodekahedron formundaki lineer ışık çubuklu avize ve aydınlatmalı çelik sütunlar 

mekânı kademeli olarak aydınlatmaktadır. İslam’ın temel direkleri kavramında bu sütunların 

ön ikisinde, kadınlar mahfeli merdiveni taşıyıcı sütunu cam fanusu üzerinde kufi yazıyla 

‘’Allah’’ ve ‘’Muhammed’’, diğer dördünde, dört halifenin isimleri sülüs hat olarak 

konumlandırılmıştır. Kadınlar mahfelini taşıyan üçgen çelik kasetlerin birleşmelerinde 

noktasal aydınlatmalar yer almaktadır. Camdan ana giriş saçağı homojen olarak aydınlatma 

elemanı gibi işlev görmektedir.  

 

Ana ibadet mekânında her yerde sadece cam, paslanmaz çelik kullanılmış, döşemede yeşil 

diyabaz mermer, limonküfü rengi yeşil halı kullanılmış, malzeme kompozisyonunda 

minimalist, purist bir tavır aranmıştır. Mihrap tamamen camdan yapılmış düzlemde ve 3. 

boyutta kıbleye yöneliş meyil etkisiyle kuvvetlendirilmiş, belirginleşmiştir. Minber, kürsü 

camdan şekillendirilerek, eklenen değil, mihrapla bütünleşen bir biçimde tasarlanmıştır. Ana 

beşgenin orta noktalarında sülüs hatla yazılmış ışıklı devasa “Allah” levhaları yer almaktadır. 

Kubbe tepe noktasında yine küfi dönel hatla yazılmış “Allah” levhaları konumlanmaktadır. 

Bütün bu levhalar ve aydınlatmalar kubbe cam çeperindeki fotovoltaik panellerinden gelen 

elektrikle ışımaktadır. Minare beşgen formunda ve 5 adet aranlanmış üçgen prizmanın  

kademeli olarak gökyüzüne yükselmesiyle simgeleşmektedir. Şerefeye beşgen bir merdivenle 

ve asansörle ulaşılmaktadır.  

 

Minarenin strüktürü çelik putrellerle oluşturularak yüzeyi cam kaplama yapılmıştır. Beşgen 

prizmanın köşe noktalarındaki yarıklar üçgen kademeler boyunca lineer olarak 

aydınlatılmaktadır. Şerefenin ara açıklıklarının üst kısmında ses sistemleri yer almaktadır. 

Minarenin tabanında da 5 noktada wall- wash aydınlatmalar bulunmaktadır. Minare beşgen 

formun bir köşe noktası kıble istikametini işaret etmektedir. Üçgen kristallerin kademe 

yükseklikleri 19 un katları olarak ölçülendirilmiştir. Minare kavramsal olarak inancın 

yoğunlaşarak kristalleşmesini simgelemekte, caminin ana kütlesinin kristal yapısıyla 

bütünleşmektedir.  



 

Cami avlusu, açıkta 500 kişilik ibadet imkânı vermektedir. Ana girişlerin karşısında şadırvan 

yer almakta, şadırvan yanından merdivenlerle bodrum kata inilebilmektedir. Cami kıble 

tarafında cenaze alanı yer almaktadır. Cami avlusu park alanı ile bütünleştirilmiş, açık 

otopark ile irtibatlandırılmıştır. Gerektiğinde aile sağlık merkezi alanı iç avlulu olarak 

tasarlanarak kot altında ana yol ve cami avlusuyla bağlantılı kılınarak caminin önünü 

kapamadan çağdaş şifahane gibi; cami altındaki bodrum katın ibadet, toplantı, konferans 

fonksiyonlarına katılarak parkla bütünleşen modern bir külliye, bir sosyal merkez 

oluşturulabilir. 

 


