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Geleneksel avangart
Metin: Mustafa Seven
Foto¤raflar: Jörg Reinke

Mimari tasar›m›n› Hüsrev Tayla, iç dekorasyonunu Zeynep Fad›ll›o¤lu'nun
üstlendi¤i fiakirin Cami,10.000 metrekare üzerine kurulmufl iki minareli,tek
kubbeli, 500 kifli kapasiteli bir yap›. Semiha ve ‹brahim fiakir an›s›na çocuklar›
taraf›ndan ‹stanbul Karacaahmet'te yapt›r›lan, Arapça "müteflekkir" anlam›na gelen
fiakirin Camii, Türk- ‹slam sanat›n›n en güzel motiflerini, günümüzün modern
çizgileri ile birlefltirmektedir.
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Seven Lights'›n mimari ayd›nlatma tasar›m›
uygulamas›n› bütünüyle üstlendi¤i projenin
konsept tasar›m› ‹ngiliz Ayd›nlatma firmas›
‹sometrix'ten tasar›mc› Arnold Chan'a ait.
‹ç ayd›nlatmada kullan›lan dev avizede
konstrüksiyona özel detaylarla birlefltirilen 160
dönebilen kollu spotlar ve estetik detaylar› ön
plana ç›kartan flerit led'ler kullan›ld›. Tasar›m›n›
Nahide Büyükkaymakç›'n›n yapt›¤› avizede
Allah'›n 99 ismi ve Nur suresi yer al›yor. ‹ç
bölümde köflelerde kullan›lan yere gömme metal
halide lambal› armatürler ›fl›¤› kubbenin iç yüzeyi
boyunca yürüterek kubbenin iç tavan›ndaki
motifleri vurguluyor. Ayn› detay asma katta da
devam etmesi iç ayd›nlatma efektini homojenize
ediyor.
D›fl ayd›nlatma, detaylar› ve görsel çeflitlili¤i
aç›s›nda ›fl›k oyunlar›na daha alternatifli

yaklaflmaya olanak tan›yan bir yap›ya sahip. Ana
kubbeye gece efektini veren mavi lambal›
projektörler minareleri uygun aç›larla yerlefltirildi.
Yine iç avlunun kenarlar›n›n üstünü kaplayan ufak
kubbeler uygun aç›da reflektöre sahip
projektörlerle çözüldü. Minarelerin yere
oturdu¤u noktadaki dörtkenarl› tafl›y›c›lar yere
gömülen içten oynar reflektörlü ürünlerle öne
ç›kart›l›rken ana girifl merdivenleri ve bina künyesi
gizli led uygulamalar›yla renklendirildi.
D›fl cephedeki en büyük detaylardan birisi
kad›nlar mahfilinde Selçuklu deseninden
esinlenerek uygulanan delikli tül görünümündeki
balkon korkuluklar› idi. D›fl cephelerden birini
tamamen kaplayan bu metal yap› içten özel

üretim bir armatürle ayd›nlat›ld›. Ifl›k devaml›l›¤›
esas al›narak üretilen armatür 360 dönebilen ve
›fl›¤› öngörülmüfl aç›da yönlendirebilen bir yap›da
idi. Pencerelerdeki metal oymalar nifl içi spotlarla
vurgulan›rken iç avlu kolonlar›nda kullan›lan tek
yönlü apliklerle ›fl›k rengi anlam›nda bir bütünlük
gözetildi.
Son olarak iç avlu etraf›ndaki koridorlar›n kirifl
üstlerine tavan süslemelerini vurgulamak
amac›yla neon ›fl›k kaynaklar› uyguland›.
Sade, estetik ve modern tasar›m›yla dünya
bas›n›n›n büyük ilgisini çeken fiakirin Camii, ›fl›¤›n
bütünlefltirdi¤i mimari alg›s›yla da bu büyük ilgiyi
hak ediyor.

Proje künyesi:
Mimari tasar›m: Hüsrev Tayla
‹ç tasar›m : Zeynep Fad›ll›o¤lu
Ayd›nlatma konsepti: Arnold Chan - Isometrix / ‹ngiltere
Ayd›nlatma süpervizörü: Mustafa Seven - Seven Lights
Kullan›lan ürünler:
D›fl armatürler: Haylight
‹ç armatürler: Platform
Projektörler: Hifa
Özel üretimler: Acrolite
Dekoratif spotlar: Çelik Dizayn

