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TURGUT CANSEVER ile İSLAM ŞEHİRLERİNİ ANLAMLANDIRMAK 

“İslâm şehri insanlık tarihinin en müstesna ürünüdür.” 

Makalenin birinci kısmı Turgut Cansever’in düşünce yapısını, yaşadığı dönemi ve so-

runlarını anlamak için bir deneme mahiyetindedir. İkinci bölümde İslam şehirleri hakkında 

yazılan oryantalist metinler ele alınmaktadır. Son olarak Turgut Cansever’in İslam şehirleri 

hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.  

Makalenin üzerinde durduğu temel fikir; inancın insanın davranışlarını, eylemlerini, 

meydana getirdiği eserleri ve üslubu şekillendirdiği yönündedir. Mekanlar sadece tasarım 

ürünleri değildir. Aynı zamanda orada yaşayan insanların düşünce ve inançlarının birer yan-

sımasıdır. Bu sebeple Turgut Cansever, şehir planlaması veya mimari çözümlemelerden önce 

İslam inancının temellerini oluşturan kavramları anlamaya çalışmaktadır. Şehirlerin ise insani 

şartlarda yaşamaya imkan verecek kıstaslara göre inşa edilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

*** 

Turgut Cansever 1970 yılında Antalya’da doğdu. Lisans öncesi eğitimini Galatasaray 

Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde ta-

mamladı. Daha sonra 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktorasını 

yaptı. Doktorasını “Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun Başlık-

ları” tez konusu üzerine hazırlayan Cansever, doçentliğini ise “Modern Mimarinin Temel Me-
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seleleri” üzerine hazırlayarak çağdaş mimaride Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter 

Gropius, Alvar Aalto ve Mies van der Rohe gibi önemli şahsiyetleri inceledi.  1

Turgut Cansever’in mimar kimliğinin yanı sıra tarih, resim, edebiyat alanlarında eğitim-

ler aldığı, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi gibi şahsiyet-

lerle bir araya gelerek düşünce dünyasını şekillendirdiği bilinmektedir.   Eserler ve röportaj2 -

larında, fikri gelişimi için Kuran’dan ve hadis kitaplarından yararlandığı, İbn Arabi’nin Fusu-

su’l-hikem’inden ve Ahmet Avni Bey’in Fusus şerhinden etkilenerek  mimari düşüncesini 

geliştirdiği görülmektedir.  Ayrıca Le Corbusier, Frank Lloyd Wright ve Mies van der Rohen3 -

’in mimariye getirdikleri yaklaşımları da önemsemektedir.     4

Hem Doğu’dan hem de Batı’dan beslenerek, teoriyi ve pratiği hiçbir zaman birbirinden 

ayırmayan Turgut Cansever,  gerek sahada, gerek düşünsel ve akademik alanda fikri ve mima-

ri tecrübelerini paylaşmasıdan dolayı mimar olmasının yanı sıra akademisyen ve düşünür ola-

rak da anılmaktadır.     5

  

Turgut Cansever’in Mimaride Yaşanan Tarihsel Dönüşümlere Dair Yorumu 

Turgut Cansever düşüncelerin eyleme yansıdığını savunmakta, tarih boyunca yaşanan 

fikirsel değişimlerin mimari üzerinde de etkilerinin olduğunu söylemektedir. O’na göre bir 

sanat eseri, onu vücuda getiren toplumun inançları ile biçimlenmekte ve oluşmaktadır. Üslup 

inanç sisteminin bir ürünüdür. Dolayısıyla her çağın sahip olduğu asli husulara göre temel 

özellikleri de değişkenlik göstermektedir.  Öyle ki, bu değişimi taşın kullanım şeklinde bile 6

görmek mümkündür. Örneğin, Turgut Cansever İslamiyet’in dünyadaki nimetlerden yarar-

lanma anlayışından hareketle taşın özünün korunduğu, sadece ölçüsel ve şekilsel değişiklikler 

yapılarak kullanıldığını anlatmaktadır. Rönesans döneminde hiç bir müdahalede bulunulma-

dan taşın olduğu gibi kullanıldığından bahsetmektedir. Maddi hayatın önemsenmediği Orta-

 Halil İbrahim Düzenli, “ Turgut Cansever (1920-2009)”, İslam Araştırmaları Dergisi, s. 160-1621
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çağ döneminde ise taş, “maddenin en büyük sembolü” olarak görüldüğünden tüm özelliği de-

ğiştirilerek kullanılmaktadır.    7

Bugün gelinen noktada hiçbir inanç ve değer yargısından söz edilememektedir. Değerler 

sisteminin yok olduğu yerde ise kültür gelişememekte ve ne mimaride ne de şehirleşmede yü-

zeysellik ve kirlilikten öteye gidilememektedir.  Tarihteki fikirsel kırılmaların en önemlisinin 8

Rönesans dönemi olduğunu söyleyen Turgut Cansever, Galile’nin evrenle ilgili görüşlerini ya-

yınlamasıyla beraber, insanların kainata yöneldiğini, gördüklerini yorumlamaya başladığını, 

görünenin hakikat olarak kabul edildiğini ve bugünkü meselelerin temelini bu anlayışın teşkil 

ettiğini savunmaktadır. Rönesans sonrasında insan merkezli, eksiksiz, kesinliğe dayalı, değişi-

me kapalı, donuk anlayışın ve hakikatin tümünün nakledildiği gibi bir zannın hâkim olduğuna 

değinmektedir. İslam’da ise hakikatin gözle görülenden ibaret olmadığını, hareket ve süreç 

odaklı bir anlayışın benimsendiğini söylemektedir.     9

Turgut Cansever, 19. yüzyılın kültürel kirlenmeyi beraberinde getirdiğini, mimariden 

uzak ve teknolojiyi ilahlaştıran bir görüşün insana dair her şeyi gündem dışı bıraktığını dile 

getirmektedir. 19. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeyle beraber, demir ve çeliğe istedikleri 

gibi şekil verme kabiliyetine sahip olan mühendislerin tüm dünyayı değiştirebileceklerine dair 

yanlış bir düşünceye sahip olduklarını vurgulamaktadır.  10

20. yüzyıl ise Turgut Cansever’in tabiri ile “trajik bilinçsizlik” çağıdır. İnsanlığın varlığını 

modern çağ kadar tehdit eden başka bir dönemin yaşanmadığını düşünmektedir.  Türkiye’de 11

bu süreç Tanzimat ile beraber hatta öncesinde başlamıştır. Yaşanan batı taklitçiliği, çevresine 

dair sorumluluğu reddeden ve kendi kültür değerlerini yok sayarak modernleştiğini düşünen 

kişilerin türemesine yol açmakta ve  kültürel mirası yok etmektedir.  Turgut Cansever’e göre, 12

batılılaşma modasının sonucu olarak apartmanların ve gökdelenlerin inşa edilmesiyle, modern 

teknolojinin gayri insani etkilerine maruz kalan insanlar yaşadıkları çevreden koparılmakta, 

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 657

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 1668

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 61-779

Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 8710

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s.2211

Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s.63, s. 9212
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geri kalan sefalet içerisindeki halk ise gecekondularda yaşamaya mahkum edilmektedir. Sade-

ce yöneticileri, teknokratları, müteahhitleri memnun eden mimarisiz ve kültür temelinden 

yoksun bu sistem insanın, ailenin ihtiyaçlarını karşılayamayan, şuursuz ve kalitesiz bir konut 

sektörüne dönüşmektedir. 

Turgut Cansever, Türkiye’de insanlık tarihinin bildiği en büyük mimarî değerler ve mi-

marî miras tahribatının yaşandığını dile getirmektedir. Cansever, bu yıkımı durdurmak ve şe-

hirleri güzelleştirmek için göstermiş olduğu çabanın gerekçesini şu şekilde izah etmektir: 

“Mimarlığın, (i) “İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir.” hadis-i şerifinde 

tarif  edilmiş çerçeve içinde oluşmasını sağlamak, (ii) sosyal, ruhî ve inanca taalluk eden mese-

lelerini doğru olarak ortaya koymak ve (iii) yanılgıları bertaraf  etmek uğrunda çaba sarf  et-

mek, benim için kaçınılmaz görev olmuştur.”  13

*** 

İslam Şehrlerine Oryantalist Bakış 

Oryantalistler İslam şehirlerini incelerken, Arap şehirleri ile ilgili dar ve manipülasyona 

açık verileri alıntılayarak İslami şehir fikrini inşa etmeye çabalamaktadır. Janet L. Abu-Lug-

hod’a göre literatürdeki en erken çalışma olan William Marçais’in makalesi, İslam şehirlerinin 

benzersiz karakterini tanımlama girişimlerinde zayıf  kalmaktadır.  

Marçais İslam şehirlerinin karakteristik özelliklerini ahalinin bir araya geldiği cami, pa-

zar ve hamam olmak üzere üç unsurda toplayarak İslam şehirlerini tanımlamaktadır. Marçais-

’den sonra kardeşi Georges Marçais İslam şehirlerine biçim atfeden isim olmuştur. Fakat ma-

kalede kullanılan kelimelere bakıldığında sadece Afrika şehirlerinin incelendiği görülmekte 

dolayısıyla şehrin toplumsal organizasyonuna çok daha az dikkat edildiği ve İslam şehrinde 

görülen belirli düzenlerin altında yatan nedenleri keşfetmek için hiç bir çabanın gösterilmedi-

ği sonucuna varılmaktadır.  Janet Abu Lughod Marçais’den sonra kavramı inşa etmeye çalışan 

Grunbaum, Brunschhvig gibi oryantalistlerin de Marçais’in görüşlerini eleştirmeden olduğu 

gibi kabul ettiğini savunmaktadır.  14

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s.6, s. 65-6613

 Janet L. Abu-Lughod,The Islamic City-Historic Islamic Essence And Contemporary Relevance, s. 155-158 14
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Weber ise, Batı şehirlerinin kriterleri ile İslam şehirlerini açıklamaya çalışmaktadır. Öyle 

ki Weber, şehrin sadece Batı’nın eşsiz bir ürünü olduğunu savunmaktadır.  Dale F. Eickelman 15

Medine (şehir) ve hadariya (kentsel) gibi Arapça kavramların Weber’in ideal şehir tanımına 

girmediğini söylemekte ve bu kavramların ideal anlamdaki şehir tanımını karşılamayıp, Müs-

lüman kültürün geleneği ile bağlantılı şehirler olarak yorumlanmış olabileceğini ifade etmek-

tedir. Weber’in genel yaklaşımı, Müslüman şehirlerinin Avrupa şehirleri ile olan benzer kriter-

lerinin araştırılarak ve eşitlenerek değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.   The City eserinde 16

Weber’in, Mekke’yi diğer  İslam şehirlerinin karakterizasyonundan farklı olarak değerlendir-

diği ve bir şehir devleti olarak kabul ettiğini söyleyen Apaydın, Batı’daki gibi tamamlanmış bir 

özerk şehir olan Mekke’nin, İtalyan ortaçağ kentleriyle karşılaştırılabilir bir evreye ulaşmayı 

başaramadığını ifade etmektedir.   17

Oryantalistlerin bir kısmı İslam şehirlerini resmi kurumsal yapıların varlığı üzerinden 

incelemekte, bazıları ise ilişkiler ağını araştırmaktadır.   Janet L. iyi okunduğu takdirde aslın18 -

da oryantalistlerin, şehri yaratan güçlere odaklandığını söylemekte ve İslam şehrini yaratan 

güç unsurlarının neler olduğu sorusunu sormaktadır. İslam’ın sürece karar vermeyen ancak 

onu şekillendiren toplumsal, siyasi ve hukuki niteliklerinin keşfedilmesinin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır.  Janet L. Abu-Lughod’a göre İslam, şehirlerin şekillendirilmesinde hayati bir 

unsurdur. Yalnız İslami olan unsurların neler olduğunun belirlenmesi gerektiğinin önemli ol-

duğuna değinmekte ve planlamacıların şehirleri sonuç değil birer süreç olarak görmeleri ge-

rektiğini vurgulamaktadır.   Janet L. bu görüşleri ile oryantalistlerin (Müslümanlar da dâhil) 19

yöntemlerini ve analizlerini eleştiren kişiler arasında yer almaktadır. 

Fakat İslam şehirlerini doğru anlamlandırmaya yönelik bu çabalar çok yakın bir tarihe 

denk gelmektedir. Öncesinde İslam şehirleri ile ilgili yapılan çalışmalarda daha taraflı bir yak-

laşım söz konusudur. Andre Raymond makalesinde J Weulersse’den alıntı yaparak, onun  

“Şarkta şehir, kırsala hükmeden ve onu sömüren bir yaratık gibi kırsalda “tümörleşmiş” ya-

bancı bir beden gibidir.” sözlerine yer vermektedir. Ayrıca İslam şehirlerindeki çıkmaz sokak-

  Marina Apaydin, Islamic City: A Rhetorical Argument Or A Political Tool?15

 Dale F. Eickelman , Is There an Islamic City The Making of  a Moroccan Town16

 Marina Apaydin, Islamic City: A Rhetorical Argument Or A Political Tool?17

 Dale F. Eickelman , Is There an Islamic City The Making of  a Moroccan Town18

 Janet L. Abu-Lughod,The Islamic City-Historic Islamic Essence And Contemporary Relevance, s. 155-158 19
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lar, modern Batı şehirlerine kıyasla düzensiz yapılar, dışa kapalı evler eleştirilerek şehirlerin 

kırsalı sömüren, üretmeyip tüketen karmaşık bir yapı olduğu ifade edilmektedir.  Andre Ray-

mond 1930’lu yıllarda Lütfi Barkan’ın Osmanlı arşivlerinden yararlanarak ortaya koyduğu 

çalışmanın İslam şehirleri hakkındaki araştırmaların resmini değiştirdiğine değinmektedir. İn-

celenen belgeler ile Osmanlı’nın geri kalmışlığının sorgulanmaya başladığını söyleyen Ray-

mond, oryantalistlerin varsayımlarının saçmalığının ortaya çıktığını dile getirmektedir.  

Andre Raymond şarkiyatçılığın sonlandığı tarihi 1957 olarak vermekte, bu dönemden 

sonra İslam şehirleri ile ilgili pek çok düşünce değişmektedir. Fakat Raymond geniş bir coğraf-

yaya yayılan İslam şehirlerinin ortak özellikliklerinin belirlenmesinin zor olduğunu dile getir-

mektedir. Çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şehirlerin orada yaşayan Müs-

lümanlar ve sahip oldukları inançlar, gelenekler, kurumlar ve takip ettikleri İslam ilkeleri  doğ-

rultusunda şekillendiğini söylemenin en sağduyulu yaklaşım olduğunu dile getirmektedir.   20

*** 

Turgut Cansever’in İslam Şehri Yorumu  

Turgut Cansever’e göre İslam bir şehir kültürüdür. Gerek Kuran’da gerek İslami metin-

lerde şehirlerle ilgili bir çok kısım bulmak mümkündür.  İslam şehirlerini anlamak için şehir21 -

lerdeki yapıları, yönetim şekillerini, arazi kullanımını ve insanların tutumlarına dair bir çok 

etmeni incelemektedir.  Aquinalı Thomas’ın; “Güzellik, realitenin yansımasıyla oluşur.” sözle-

rine yer vererek Osmanlı şehirlerinin güzelliğinin bir dizi sosyo-ekonomik, topografik, tabii, 

kültürel etmenlerin ve tarihi birikim gibi realitelerin bir sonucu olarak oluştuğunu dile getir-

mektedir.  Karşılaştırmalı (zıt) örnekler üzerinden İslam şehirlerinin üslup ve biçimini, İslam 22

şehirlerini inşa eden zihni tecrübeyi aktarmaya çalışmaktadır.  

Turgut Cansever şehir tanımını geniş bir perspektiften alarak, hem bütün faaliyetleri 

içinde barındıran yapılar grubu ve bunların ulaşım, altyapı ve sosyal sistemlerle birbirine bağ-

landığı kuruluş bütünü, hem de sadece yapısal olarak değil ahlak, sanat, dini düşünce ve felse-

fenin de geliştiği bir alan olarak tanımlamaktadır.   23

 Andre Raymond, İslam Şehri, Arap Şehri: Oryantalist Mitler ve Yakın Zamandaki Görüşler20

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 9721

 Aynur Can, Mahmut Doğan, Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever İle Konuşmalar, s. 3522

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 51 23
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Şehirleri bütünü kapsayan bir yaklaşımla ele alan Cansever, varoluş özellikleri ve gerek-

çeleri olarak bireyin gelişimine imkan veren, insani ihtiyaçların karşılanabildiği, bu gereksi-

nimleri sağlamak amacıyla sosyal, hukuki, idari ve ekonomik faaliyetlerin yer aldığı, aynı za-

manda sürekli eklenerek gelen kültürel bir birikim, geçmiş ve gelecek nesillerin davranışlarının 

hesaplaştığı ‘süreç’ içerikli bir yapı olarak ifade etmektedir.  24

İslam şehirlerini izah etmek için öncelikle İslami kavramların doğru anlaşılması gerekti-

ğini vurgulamaktadır.  Çünkü “İnsan, karar alırken ve bir tercihte bulunurken bunu hangi 25

dayanağı gözeterek yapmaktadır?” sorusu sorulduğunda Cansever, insanın inançlarının en 

ciddi tayin edici olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bir insan ürünü olan mimari de, este-

tik ve teknolojinin değil, ahlak ve dinin bir ürünü olmaktadır.     26

İslam inancının en önemli ilkesi “tehvid” ilkesidir. Tevhid kavramı dünyada seküler ve 

kutsal alan ayrımının yapılmasına müsade etmeyen, birliği tesis edici bir  kavramdır. Canseve-

r’e göre, bu birlik İslam mimarisine de sirayet etmiş olup, varlığa dair tüm sorunları kucakla-

yarak çözümlemeye çalışmaktadır. Ayrıca tevhid inancı gereği, Allah’ın iradesine teslim olarak 

ve her şeyi doğru yerine koyarak bir düzen tesis etmek gerekmektedir. “Allah’ın mescidlerini, 

yalnızca Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’-

tan başkasından korkmayanlar imar edebilirler. İşte, hidayete erenlerden oldukları umulanlar 

bunlardır.” ayeti gereği Turgut Cansever, Müslümanların sorunları çözmek için bu görevi üst-

lenmesi gerektiğinin vurgusunu yapmaktadır.  Cansever, inanç temelleri ile hareket edildiği 27

taktirde biçime ait güzelliğin kurulabileceğini dile getirmekte ve bu düzenin kurulamamasının 

sebebini insanların tevhidi yaklaşımdan yoksun olmalarından kaynaklandığını ifade etmekte-

dir.    28

Ahiret kavramı da Cansever’in üzerinde durduğu bir diğer kavramdır. Bu kavramın sa-

dece uzak geçmişte aranmaması gerektiğini ahiretin aslında yaşadığımız zamandan hemen 

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 5624

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 29 25

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 1-1526

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 1-1527

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 13228
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sonrası olduğunu ifade etmektedir. İslam dininde ahiretle ilgili “onunla yükümlü olunuz” sö-

zünü hatırlatan Turgut Cansever, ‘geleceğe karşı sorumluluk bilincinin temelini’ bu anlayışa 

oturtmaktadır. Ahirete inanan ve halifelik görevini üstlenen insan, sorumluluğu gereği  Allah-

’ın yarattığı bu dünyayı muhafaza etmek ve güzelleştirmekle yükümlüdür ve bu yükümlülük 

insanın bir sonraki anı ile ilintilidir. Bu nedenle Cansever, “bir ahlaki sorumluluk bilincinin ve 

idrakinin” ahiret algısının doğru bir şekilde anlaşılmasıyla sağlanabileceğini savunmaktadır.   29

Turgut Cansever, dünyayı güzelleştirme vazifesini İslam mimarisindeki tezyinilik kavra-

mı ile açıklamaktadır. Tezyiniliği insanın güzelliği farketmesi şeklinde ifade eden Cansever, 

İslam’da var olan ümit ve neşenin İslam mimarisinde de tezyinilikte kendini gösterdiğine de-

ğinmektedir. İslam mimarisinde geometrik, çiçekli, renkli ve ya bitkisel pek çok zengin tezyi-

nat şekillerinin olmasına karşın İslam mimarisinin sadelikten ayrılmayan bir niteliğinin oldu-

ğunu savunmaktadır. Cansever, mimarideki bu sadelik anlayışını, “Çünkü saçıp savuranlar 

şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” ayeti ile açıklayarak İs-

lam mimarisinin gereksiz gösterişten, lüzumsuz  masraflardan ve her türlü israftan kaçındığını 

dile getirmektedir. ,  30 31

İslam’ın bir diğer ilkesi de hareket ilkesidir. Hristiyan mimarisinin insanın eylem ve ha-

reketlerini sınırlandırarak, onun seçim hakkını elinden aldığını dile getiren Cansever, bir Ba-

rok Katedralin’nin içerisine girildiği zaman iki hakim eksenin bulunduğunu ve insanların ne 

yöne gideceğinin tayin edilerek, hareketlerinin tahakküm altına alındığından bahsetmektedir. 

İslam mimarisinde ise tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu savunmaktadır. İnsanın, 

varlığı bilinçli bir şekilde gözlemlemekle ve Allah’ı tanımakla sorumlu olduğunu dolayısıyla 

bağımsız bir şekilde karar verme ve haraket etme hakkına sahip olduğunu söyleyen Cansever, 

camilere bakıldığı zaman bile İslam’daki bu anlayışın görülebileceğini, bir kişinin camiye gir-

diği anda hangi yöne gideceğine ve nerede ibadetini gerçekleştireceğine kendisinin karar ver-

diğini ifade etmektedir.  32

 Turgut Cansever, Ahiretin Sorumluluğunu Taşımak ve Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine29

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 14930

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 32, 7631

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 40 32
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Turgut Cansever parça bütün ilişkisinde İslam mimarisinin yaklaşımını açıklamak için 

iki bütünlük kuralından bahsetmektedir. Bunlardan birisi “organik bütünlük” diğeri ise “kü-

bistik bütünlük”tür. Organik bütünlükte parçaların sınırlarını ve kimliklerini bütünlük içeri-

sinde kaybettiğini, kübistik bütünlükte ise özgürlüklerini ve şahsiyetlerini koruduğunu ifade 

eden Cansever, İslam mimarisinin kübistik bütünlük içerisinde değerlendirildiğini söylemekte-

dir. Böyle bir yaklaşımda parça ve ya kişinin tek başına bir anlama sahip olduğunu, hürriyetini 

ve hüviyetini koruduğunu ve bilinçli olarak bütüne katıldığını dile getirmektedir.  33

İslam ilkelerini İslam şehirlerini anlamanın ön şartı olarak kabul eden Cansever, daha 

sonra şehrin en küçük birimi olan eve odaklanmaktadır. Bir şehrin aynı zamanda gelecek ne-

sillere de ait olacağını söyleyen Cansever, gelecek nesillerin de sahiplenebileceği şehirleri inşa 

etmek için mimari bir çözümlemenin gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Ev ise bir şehrin in-

şasında önemli bir konuma sahiptir. Sadece insanların barınması için bir unsur değil Canseve-

r’e göre “ev, hangi şartlar ve hangi çağ söz konusu olursa olsun, toplumun insan münasebetle-

rini düzenleyen en önemli ögesidir”. Bu sebeple Turgut Cansever gerek teknik uyum gerekse 

adalet üzerinden evlerle ilgili biçim ifadeleri oluşturmaya çalışmaktadır. ,   34 35

Turgut Cansever 14 asırdan beri Türk kültürü ve İslam kültürünün ayrılmaz bir bütün-

lük teşkil ettiğini ve Hint-İslam, Arap-İslam kültürleri ile ortak üsluba sahip olduğunu, sadece 

mahalli çözümlerde farklıların bulunduğunu söylemektedir.  Bu yüzden İslam şehirlerindeki 36

evleri incelerken çoğunlukla Osmanlı tarihi ile ilgilenmekte ve Osmanlı döneminin dünyaya 

yol gösterecek “konut üretim metodolojisinin çok zengin örnekleriyle dolu olduğunu” dile ge-

tirmektedir.  37

Osmanlı evleri hem esnek hem de prefabrikasyon sistemlerdi. Turgut Cansever, Osman-

lı’da her şeyin değiştiği dolayısıyla insanın yaptığı ve şekillendirdiği tüm hususların da değiş-

Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 3233

 Aynur Can, Mahmut Doğan, Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever İle Konuşmalar, s. 36,3734

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 288, 289 35

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 3836

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 274 37
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mesinin muhtemel kabul edildiği görüşünün yaygın olduğunu dile getirmektedir.  Ayrıca 38

Cansever’e göre kalıcılık, şehrin meselelerinin çözümünü de zorlaştıran bir unsurdur.  Bu 39

sebeple evlerin değişime imkan verecek şekilde tasarlanması için ahşap-karkas, ahşap iskelet 

gibi sistemlerin geliştirildiğini, gelecek neslin ihtiyaçlarını da karşılayacak  şekilde değişime 

açık yapılar tasarlandığını nakletmektedir. Öte yandan dikme, pencere, kapı gibi inşaat ele-

manlarının hazır bulundurulduğunu ve bu modüler elemanların kısa sürede bir araya getirile-

rek mimari üslup bakımından zengin yapıların meydana getirildiğini ifade etmektedir.    Tur40 -

gut Cansever’e göre, standartlar doğru belirlendiği takdirde yapılanın daha kolay ve güzel ol-

masına imkan veren bir düzen sağlamaktadır.   41

İnsanın, evinin yapımına katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Cansever, “her 

ev o ailenin elbisesidir” der.  Osmanlı evleri, bahçe kısımlarına ilavelerin yapılmasına ve ya 42

bölünmesine imkan sağlamakta, ihtiyaca dayalı tüm bu değişimler ise evlerin ferdiyetini ve 

kimliğini meydana getirmektedir. Turgut Cansever, aynı zamanda Osmanlı şehirlerindeki 

manevî–kültürel standartlar, mimarî eleman standartları ve teknik standartların Osmanlı şehir 

özelliklerini oluşturarak şehrin şahsiyet bütünlüğünün de korunduğunu dile getirmektedir.  43

Bu sayede Osmanlı şehri belli bir bütünlük içerisinde kalmakta, aynı zamanda her parçanın 

kendine has özelliği ve güzelliği de korunmaktaydı.  

Turgut Cansever şehri şehir yapan unsurun, yalnız evler olmadığını, bütün bu faaliyetle-

rin içinde barındığı “yapılar, yapı grupları ve bunları birbirine bağlayan ulaşım, altyapı, sosyal 

donanım sistemleri ile bunları tevzi eden, işleten kuruluşların bütününün” şehri meydana ge-

tirdiğini dile getirmektedir.    44

 Turgut Cansever, Ahiretin Sorumluluğunu Taşımak ve Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine38

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 9839

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 27840

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 21241

  Aynur Can, Mahmut Doğan, Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever İle Konuşmalar, s. 3742

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 57, 59 43

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 5144
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Turgut Cansever’in savunduğu şehir planlama yaklaşımı, ufak ev gruplarından mahalle, 

mahalleden ise şehre doğru genişleyen bir tasarım şeklindedir. Ev sahiplerinin birbiri ile an-

laşmasının esas alındığı, insanların da katılımı ile birbirini rahatsız etmeyecek evlerin ve bah-

çelerin olduğu 7-8 evden oluşan gruplar halinde mahallerin meydana getirildiği ve bu mahal-

lerin bir araya gelerek şehri vücuda getirdiği bir planlamadan bahsedilmektedir.   45

İskan alanlarının büyüklüğünün orada yaşayan insanların dayanışmasına ve mahalleyi 

yönetmesine imkan sağlayacak ölçekte tutulması Osmanlı şehirlerinin önemli bir özelliğidir.   46

Küçüğün her zaman daha güzel olduğunu söyleyen Cansever, meydana getirilecek tüm yapı-

ların insani ölçekte olması gerektiğini savunmaktadır.   Aristo, “En iyi polis (şehir), tek bir ba47 -

kışta görülebilecek büyüklükte olandır.” demekte ve bu sınırlamanın iyi yaşamdan ziyade in-

sanların birbirlerini tanımalarına imkan sağladığını dile getirmektedir.   Cansever Aristo ile 48

aynı görüşü paylaşarak, her alanın belli bir yoğunluk seviyesinde tutulması gerektiğini vurgu-

lamakta, aksi takdirde hem idare konusunda hem de insan ilişkilerinde sorunların meydana 

geleceğini söylemektedir.  49

Turgut Cansever’e göre bir şehirde,  ‘yüksek ahlaki ve kültür değerlerine sahip toplumun 

inşa edilmesi’ asıl önemli meseledir. Bu sebeple Cansever, Eflatun’un “Şehir insanı terbiye 

eder.” sözlerine atfen ‘şehrin insanı tebiye edecek esaslara göre kurulması’ gerektiğine inan-

makta ve yüksek şehirleşmenin, çevresine karşı sorumlu, adil ve ahlaki kıstasları olan bir top-

lumun inşasına zemin hazılayacağını savunmaktadır.   50

 Turgut Cansever, Ahiretin Sorumluluğunu Taşımak ve Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine45

  Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 5846

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 3747

 Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, s.1648

 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, s. 14449

 Turgut Cansever, Ahiretin Sorumluluğunu Taşımak ve Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine50

	 	 &11



*** 

 “Ne isterseniz yapınız, her yaptığınız şey mutlaka inancınızın tam bir inikâsı (yansıması) olacaktır.” 

(Hadis-i Şerif)  

Cansever’in ortaya koyduğu İslam şehri özetle, İslam inancının yansıması olarak ortaya 

çıkan, her şeyin doğru yere konulduğu, israf  ve aşırılıktan uzak, talep ve ihtiyaçlara cevap ve-

ren, değişeme açık ve esnek, varlığın bilincinde olarak çevresini güzelleştirmekle yükümlü 

Müslüman halkın çabasının bir ürünüdür.  

Hem yukarıda bahsedilen oryantalist metinlere yakın dönemde getirilen eleştirilere hem 

de Turgut Cansever’in çalışmalarına bakıldığı zaman, İslam şehirleriyle ilgili en önemli vur-

gunun orada yaşayan insanlar ile ilgili olduğu görülmektedir. Cansever, yukarıdaki hadis-i şe-

riften hareket ederek inancın üsluba yansıdığı görüşünü savunmaktadır.  Yani şehri orada 51

yaşayan insanlar imar etmekte ve güzelleştirmektedir. Bu sebeple şehir mevzusunda mekan-

dan çok insanın öncelenmesi gerektiğini düşünmektedir.    

  

Bugün de önceden olduğu gibi değişim içerisinde ve hareket halinde olan dünyaya 

uyum sağlamak için pek çok sistem tartışılmakta ve denenmektedir. Teknolojinin hızlı bir şe-

kilde geliştiği bu yüzyılda, insanlar ve canlılar için şimdi ve gelecekte bir yaşam alanı var edi-

lecekse, bu planlamanın inançlarımızdan ve düşüncelerimizden başlaması gerektiğini vurgu-

layan Cansever’in mimariye getirdiği eleştiri ve çözümler geleceğin şehirleri açısından bir 

rehber olabilir. Eğer çıkarlar, rant ve sadece belli bir zümrenin refahı düşünülmeden insani 

olanın ne olduğu sorusunun cevabı verilebilirse, ki her ne kadar din, dil, kültür farkı olsa da en 

azından insani olmayanın ne olduğu hususunda herkesin ortak bir görüş birliğine varılabile-

ceği düşünülmektedir, işte o zaman yaşanılabilir şehirlere (mekanlara) de sahip olabiliriz.  

 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 3751
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