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DÜNYA KÜLTÜR MİRASI

KEÇİOVA CAMİİ
RESTORASYONU
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Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Kasım 2014 tarihinde Cezayir 
Keçiova Camii ziyareti
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Türkiye ile Cezayir arasındaki 500 yıllık dostluğun 
simgelerinden, Cezayir’in bağımsızlık sembolü Keçiova Cami 
TİKA tarafından restore edildi

Cezayir’in başkentinde eski şehir olarak bilinen, Osmanlı dönemindeki önemli merkezlerden 

ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miraslarından 

olan Kasaba (Casbah) bölgesindeki Keçiova Cami, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda TİKA tarafından restore edildi. 

Cumhurbaşkanımızın 2013’te Cezayir’i ziyareti sırasında, Türk-Osmanlı dönemine ait 

bazı tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına Türkiye’nin katkıda bulunması konusunda 

iki ülke arasında varılan mutabakatın ardından Keçiova Camii restorasyonu 2017 yılında 

tamamlandı.

ÖNCESİ SONRASI
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Cezayir’in en eski yapılarından

Cezayir‘in en eski camilerinden biri olan Keçiova Camii’nin ilk yapımına ait bilgiler, 
var olan bir caminin büyütülüp yeniden yapılandırıldığı 1612-1613 yılına işaret ediyor. 
Cami, daha sonra 18. yüzyılın sonunda Cezayir Dayısı Hasan Paşa tarafından genişletildi. 



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Kasım 2014 tarihinde Cezayir 
Keçiova Camii ziyareti
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Cezayir’in bağımsızlık sembolü

1830 yılında başlayan işgal altındaki Cezayir’de halkın dinine, ibadet yerlerine, 
örf ve adetlerine kesinlikle dokunulmayacağı hükmüne rağmen Keçiova Cami, 
katedrale çevrilmek istendi. Cezayir halkı bu duruma direniş gösterdi. Cami ve 
çevresinde toplanan yaklaşık 4000 Cezayirli Müslüman kurşuna dizilerek, şehit 
edildi. Bu nedenle Cami’nin önündeki meydana Şehitler Meydanı (Sahşuheda) 
adı verildi.

Keçiova Camii önce depo, konut vb. amaçlarla kullanıldıktan sonra 1832 
yılında katedrale dönüştürüldü. 1840-1880 yılları arasında cami ile hamam ve 
türbelerden oluşan külliyesi yıkılarak yerine, içindeki sütunların bir kısmı ve bazı 
yapı elemanları hariç eski cami ile ölçü, oran, yapım tekniği ve biçim açısından 
hiç ilgisi olmayan bugünkü katedral formundaki yapı inşa edildi.
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Yaklaşık 130 yıl katedral olarak kullanılan Keçiova Cami, 5 Temmuz 1962 yılında Cezayir’in 
bağımsızlığını kazanmasının ardından, mihrap duvarı inşa edilerek, ufak birkaç yapısal 
müdahale ile cami olarak yeniden ibadete açıldı.  Bağımsızlık sonrası ilk cuma namazı 2 
Kasım 1962 tarihinde bu Cami’de kılındı. Keçiova Cami, 2003 depreminde önemli ölçüde 
zarar gördü ve oluşan statik problemler nedeniyle 2008 yılında ibadete kapatıldı.

DÜNYA
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TİKA’nın çalışmaları ile Cami yaklaşık 
10 yıl sonra yeniden ibadete açılacak

Cezayir’in ilgili kurumlarıyla örnek bir işbirliği içerisinde yürütülen restorasyon çalışmaları 
esnasında, dökülen hat yazıları için yüzlerce yıllık sanatın son temsilcileri, İstanbul’un altın 
varakçıları, statiği için ünlü deprem bilimciler seferber oldu. 

Yapının ana tonozu ve ön cephesinin dairesel alınlığı arasındaki bağlantı güçlendirildi. 
Hem deprem hem de malzeme bozulmaları nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan minareler 
sökülerek, 600 kilometre ötedeki aynı taşın ocağından getirilen yeni taşlar ile örüldü. Bu büyük 
müdahalelerin yanında tüm yapı elemanlarının koruma ve restorasyonu da gerçekleştirildi. 
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UNESCO’da örnek gösterilen bir restorasyon çalışması

Cezayir Konut ve Şehircilik Bakanlığı ile TİKA arasında imzalanan protokolden 
sonra, alanlarında uzman 15 isimden oluşan restorasyon ekibi oluşturuldu. 
Dört yıl sonra Türkiye, UNESCO’da örnek proje gösterilen bir restorasyona 
imza attı. TİKA tarafından Türkiye’den akademisyenlerin oluşturduğu bir bilim 
heyetinin danışmanlığında uygulamaya konan, Cezayirli mimar, arkeolog ve 
mühendislerin de nezaret ettiği onarım ve güçlendirme çalışmalarında yapıya 
ait önceki dönem izleri korundu.

Bu önemli restorasyon projesi sayesinde 30 Cezayirli genç mühendis, mimar 
ve uzman Türk meslektaşlarıyla bir araya gelerek ortak bilgi birikimi ve tecrübe 
oluşturma imkanını yakaladı. 

ÖNCESİ SONRASI
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Türkiye’nin maddi ve manevi bilgi birikimini ortaya koyarak Keçiova Cami’nde yaptığı 
çalışma, UNESCO yetkililerinin beğenisini ve takdirini kazandı.
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CEZAYİR’İN
BAĞIMSIZLIK
SEMBOLÜ
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Akademisyenlerden tam not aldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fransız devrinde katedrale çevrilmiş olan bu önemli eseri, 

tarihi zedelemeden, her unsuruyla restore etmenin ‘zahmetli ve sağlam sinir 

gerektiren ustaca bir iş’ olduğunu söyledi. Cami’de incelemede bulunan Ortaylı, 

restorasyondan fevkalade memnun olduğunu belirtti ve “Gerek Cezayir gerek bizim 

tarihimiz için önemli bir katkı” dedi. 

ÖNCESİ SONRASI
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Prof. İdris Bostan ise: “7 sene önce ilk gezdiğimde Keçiova Camii’nde İslami bir iz 

bulunmuyor; Cami, Fransız dönemi katedrali hissi uyandırıyordu. Şimdi ise Cezayir ve 

Osmanlı dönemini anımsatan bir sembole dönüştü” dedi.
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