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Rumelihisarı 
restorasyonunun altından 
mescit çıktı!...

Rumelihisarı’nda başlayan 
restorasyon ve cami inşaatı hakkında, 
sosyal medyada, yanıltıcı bilgiler içeren 
bir haber yayımlandı. Serhan Üstünel 
imzalı haberin içeriği şöyle: “Restorasyon 
kapsamında çok önemli bir detay ortaya 
çıktı. Yarım asırdan fazladır harabe bir 
halde bulunan ve yıkılan minaresi virane 
şekilde kalan Hisar Mescidi, sonunda 
aslına kavuşuyor. Cami, ‘küçük kıyamet’ 
denilen 1884 depreminde yıkılmış, 
onarılamamıştı. 1953’te Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın emriyle cami kalıntısı yok 
edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kubbe 
Derneği ile yaptığı sözleşme gereği, 
yıkık minarenin olduğu yerde, yeniden 
Fetih’teki gibi aslına uygun mescid 
yapılıyor. 80 yıldır ibadete kapalı olan 
Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı ilk 
cami, fethin ruhuyla yeniden buluşuyor. 
Bir ayıp daha silinirken Rumelihisarı da 
aslına rücu ediyor.”

Gerçekte ise; restorasyon kapsamında 
ortaya çıkan hiçbir ayrıntı yoktur. 
Her şey en az 60 yıldır biliniyordu. 
“Hisar Cami, yarım asırdan fazladır 
harabe halinde duruyordu,” sözü de 
gerçekdışıdır. Çünkü cami, hiç yoktu. 
1957-58 yılları arasında yapılan 
Rumelihisarı iç mekânının düzenlenmesi 
sırasında, caminin temelleri toprakla 
örtülü olarak bulunmuş, temizlenerek 
bulunduğu durumda korunmuştur. 

Dolayısıyla, Bayar tarafından yıktırıldığı 
da doğru değildir. Belki 1884 depreminde 
yıkılmıştır. Bu durumda “80 yıldır 
ibadete kapalı olduğu” sözü de gerçek 
dışıdır. “Virane şekilde” kaldığı söylenen 
minare ise; Bayar tarafından yenilenmek 
istendiği için, aslına uygun ne bir çizim, 
ne de tek bir kare fotoğraf bulunmayan 
minarenin, Bursa üslubunda herhangi 
bir minare olarak yeniden inşası 
düşünülmüştü. Düzenleme projesinin 
müellifi olarak, yeni bir minare gerçeğe 
uygun olmayacağı için, razı olmamıştık. 
Düşüncemizi Rahmetli Bayar’a arz 
etmemiz, onun da kabul etmesi üzerine, 
minare restore edilerek, bulunduğu gibi 
korunmuştur. 

Mescidin ya da Fetih Cami’nin, şimdi, 
gene sosyal medyada, “mayamimar.com” 
sitesinde yayımlanan bir projeye göre 
inşa edilmekte olduğu anlaşılıyor. Ne 
var ki, bu projenin aslına uygun olduğu 
iddiasını kanıtlayacak bir belge de 
bulunmamaktadır. 

1957’de cami temelleri dışında bir 
sarnıca ait beden duvarları oldukça 
sağlam bir şekilde bulunmakta idi. 

O yıllarda açılan proje yarışması 
şartnamesinde, bahçenin bir açıkhava 
askeri müzesi haline dönüştürüleceği 
bildiriliyor, bu nedenle bahçede, 
mehter gösterileri ve halk oyunlarına 
olanak verecek bir alanın düzenlenmesi 
isteniyordu. Başında, rahmetli Sedad 
Hakkı Eldem’in bulunduğu 9 uzmandan 
oluşan jürinin, 1.lik ödülü vermesi 
üzerine, projemizde bulunan ve 
uygulanarak yaklaşık 50 yıl hizmet 
veren gösteri alanı, inşa edilmiştir. 
Projeye göre; gösteri alanı çevresini 

sarnıç duvarları oluşturacak, ortadaki 
beton platform da cami temellerine 
dokunmayacaktı. 

Düzenlemeden sonra 1958 yılında 
Fetih yıldönümünde hizmete açılan 
Rumelihisarı’nda, gösteri alanı; 
amacına uygun olarak birkaç yıl, 
mehter gösterileri ve halk oyunları 
için kullanılmıştı. Rahmetli Muhsin 
Ertuğrul’un, mekândan etkilenmesi 
sonucu, gösteri alanı, Hamlet, Kral Lear 
gibi olağanüstü klasik tiyatro oyunlarına 
evsahipliği yapmış, İstanbul’un kültür 
yaşamına katkıda bulunmuştur. 
1980’li yıllara kadar bu alanda yapılan 
etkinlikler, herhalde kimseyi rahatsız 
etmemiştir. 1957-58’de yapılan 
düzenleme sırasında, Rumelihisarı, 
Topkapı Sarayı Müzesi’nin yönetiminde 
idi. Ne zaman Büyükşehir Belediyesi’ne 
verildi, bilmiyorum. Ancak 1980’li 
yıllardan sonra, izin verilen pop müziği 
konserlerinin, gerek hazırlanan sahne 
düzeni, gerek volümü hayli yüksek ses 
düzeni nedeniyle kaleiçi atmosferine 
uygun olmadığı kanısındaydım. Bu tür 
konserlerin durdurulması bence isabetli 
olmuştur.

Şimdi caminin inşaatı ile birlikte 
herhalde çevredeki oturma alanları 
da yıkılacak, buraları yeniden 
düzenlenecektir. Gerek bu bölgenin 
gerek bütün kale içinin alacağı yeni şekli 
merak ediyorum. 1958’de yapılan son 
düzenlemenin müellifi olduğum halde, 
mesleki nezaket gereği bile olsa, benden 
bir görüş alınmayacağına eminim. 

Ne var ki, insan düşünmeden 
edemiyor: 1950’li yıllarda Demokrat 
Parti iktidarı, oldukça harap halde 
olan Rumelihisarı’nı, önce ciddi bir 
restorasyondan geçirmiş, sonra da 
gezilemeyecek bir halde olan Hisar’ın 
iç mekânı için, bir proje yarışması 
düzenleyip, bir açıkhava müzesi haline 
getirmiştir. Demokrat Parti iktidarı da 
bugünkü iktidar kadar milletin seçimi 
ile iktidara gelmişti. Bugünkü iktidar 
ise; 60 yıl önceki meşru iktidarın, 
gerçekleştirdiği düzenlemeyi bozarak 
herhalde kendi kendine yeni bir 
düzenleme öngörmektedir. 

Acaba tarihsel, kültürel 
mekânlarımız, siyasi iktidarların 
ideolojilerine göre düzenlemeleri bozup, 
yeni düzenlemeler yapabilecekleri yerler 
midir?
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