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ÖZET
Farklı kişilerce birçok şehir tanımının yapılmasına 
karşın nihai bir tanımı olmayan şehir kavramı 
bulunmaktadır. Bu kavramın tanımında doğu ve 
batı medeniyetlerinde temel ayrımlar 
bulunmaktadır.

Bu makalede bu ayrımın sebebi Turgut 
Cansever’in bakış açısından incelenecektir.
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ABSTRACT
Although many city definitions are made by 
different people, there is a city concept that does 
not have a final definition. There are basic 
distinctions in the definition of this concept in 
eastern and western civilizations.

In this article, the reason for this distinction will be 
examined from Turgut Cansever's point of view.
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GİRİŞ
Turgut Cansever şehir plancısı, mimar ve 
düşünürdür. Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık 
Ödülü almış tek mimardır. "Bilge Mimar" da olarak 
anılır. Kent, imar, koruma alanlarında pek çok 
görev almış, Beyazıt Meydanı'nı tasarlamıştır. 
Türkiye'deki ilk sanat tarihi doktora tezinin 
sahibidir. (wikipedia,2021)

Şehirler içerisinde barındırdığı sosyal durum ve 
sınıflar ile sosyolojinin, gelir gider dengesi, 
ekonomileri ve ticaret faaliyetleri ile iktisadın, 
bulundukları konumları, iklimleriyle coğrafyanın, 
yönetim biçimleriyle siyasetin ve inanışlarıyla da 
dinin vb. başlıkların konusu olmuştur. Dolayısıyla 
her dalın bakışına göre farklı şehir tanımları ortaya 
çıkmıştır. Bu durumlar nedeniyle kesin bir şehir 
tanımı bulunmamaktadır.

Cansever şehri “ahlakın, sanatın, felsefenin ve dinî 
düşüncenin geliştiği” ve “insanın bu dünyadaki 
vazifesini, en üst düzeyde varlığının anlamını 
tamamladığı” (Cansever, 2006, s. 105) bir mekân 
olarak tanımlamaktadır.

Cansever’in şehircilik ve mimari anlayışında 
Osmanlı’nın temel şehircilik özelliklerini 
benimsemektedir. Bu benimsemenin sebebinde ise 
Osmanlı’nın temel aldığı anlayışın İslam olmasıdır. 
İslam insan ve toplum temellidir ve mülk 
Allah’ındır. Osmanlı şehir zihniyetinde amaç daha 

yaşanabilir ortamlar oluşturmaktır. Çok katlı 
evlerin yapımı yasaklanarak rantın önüne geçilmek 
istenmiştir. Bahçeli, topoğrafyayla uyumlu ve 
mahremiyete saygı duyan yapılaşmalar ile kaliteli 
yaşam alanları oluşturulmuştur. Kalıcı ve geçici 
yapı malzemesi seçimlerinde ise yapılacak olan 
yapının türü baz alınmıştır. Devlete ait yapılarda ve 
ibadet yapılarında kalıcı yapı malzemeleri 
seçilmiştir. Yaygın kullanılan kalıcı yapı 
malzemeleri için taş ve mermer söylenebilir. İbadet 
ve devlet yapılarında kalıcılık aranılırken 
konutlarda geçici malzemeler kullanılmıştır. 
Kerpiç ve ahşabın yaygın kullanımı doğa ile 
uyumlu ve sağlıklı nefes alabilen evlerde yaşamaya 
olanak tanımıştır. Şehir yönetimine bakıldığında 
ise şehirlerin emanet olarak kabul edildiği ve 
emaneti en iyi şekilde korumanın amaç edinildiği 
görülür.
 
Zihniyet kavramının da incelenmesiyle şehir ve 
insan etkileşimini ve aralarındaki kurguyu daha net 
görmek mümkün olacaktır. Zihniyet; bireyin, 
davranışında sürdürdüğü değer ve inançların 
toplamı olarak ifade edilebilir (Yavuz, 2015: 545). 
Bir başka deyişle zihniyet, belli bir kanaatin 
topluma mâl olmuş yaygın halidir ve onun 
teşekkülünde öne çıkan faktörler yığını temelde üç 
başlıktan oluşur: Fiziki şartlar (coğrafya, iklim… 
vb.), kültür (değerler, normlar…vb.) ve din 
(Açıkgöz, 2005: 94; Ülgener, 2006: 7). Yani 
zihniyet toplumla bireyle direkt olarak bağlantılır. 
Zihniyetler doğrultusunda şehirlerin kurgulanıldığı 
bilindiğinde kişilerin toplumun somut ve soyut 
değerleri doğrultusunda bir kent ortaya çıkar 
sonucuna ulaşabiliriz. Değerler ve inançlar 
değiştikçe şehirlerinde değişmesi bu sebeptendir. 
Açıklamaya diğer bir taraftan bakıldığında ise 
şehirlerdeki değişimler de kişilerin psikoloji ve 
değerlerinde değişimlere neden olabileceği 
anlaşılmaktadır. Turgut Cansever bu süreci 
Osmanlı ve Batı şehirlerini kıyaslayarak 
açıklamıştır.

Osmanlı şehirleri yukarıda bahsedildiği şekilde 
dinamik, gösterişten uzak, insan ölçeğinde, çok 
merkezli ve geçicilik üzerinedir. Batının şehir 
anlayışını ise bu ifadelerin tersi olarak 
belirtebiliriz. Batıda şehirlerdeki yapılar yönetimin 
gücünü göstermek halk üzerinde bu hissiyatı 
oluşturmak için büyük insan ölçeğini aşmış, kent 
içerisinde gezinirken kişinin kendini küçük ve 
zayıf hissetmesine sebep olacak ölçek ve 
mimaridedir. Bu ayrımları kavramlar içerisinde de 
görebiliriz Osmanlıdaki şehreminliği kavramı 
batıda yönetici kavramı karşılamaktadır.
Zaman içerisinde Osmanlı zihniyeti kaybedilen 
savaşlar ve yapılan ticaret anlaşmaları gibi 
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sebeplerle yıpranmalara uğramış kendini 
koruyamamıştır. Kaybedilen savaşların artması, 
teknolojinin güçlenmesiyle birlikte “Batı örnek 
alınmalı” anlayışı doğmuştur. Cansever’e göre 
Lale Devriyle Osmanlıdaki değişimler belirgin hal 
kazanmıştır. Batının şehir ve mimari anlayışı 
Osmanlı’da hız kazanıp yaygınlaştıkça zihniyet de 
değişmeye başlamıştır.

Osmanlı’da ithalatın artması, iç pazarda üretilen 
ürünün alıcı bulamamasıyla da birlikte üretimin 
azalması Osmanlı ekonomisi için ağır darbeler 
olmuştur. Gayri Müslimlere teslim edilen 
mimariyle birlikte şehirler de ki büyük 
değişimlerin önü açılmış olmuştur. Ayrıca 
aydınların da batının arka planda yatan kapitalizm 
dayatmasını göremeyip batıyı övmesi ve kendi 
topraklarını ve yaşam biçimi değersizleştirmesi, 
küçük görmesi neticesinde yönler iyice batıya 
çevrilmiştir. Büyük yapılar, topoğrafyaya uyum 
yerine topoğrafyayı projeye uydurma, kalıcı, 
görkemli ve gösterişli olma isteği vb. zihniyet 
değişikliklerinden sonra Osmanlı’da binalar 
yükselmeye başlamış, tarihi yapılar zarar görmüş 
ya da yıkılmış, apartman kavramı yerleşmiş 
mahremiyet günden güne azalmış ve insan ilişkileri 
zayıflamıştır. Yık-yap hareketi her geçen gün 
artarak günümüze gelinmiştir.

Bu geçen süreç için Cansever şunları 
söylemektedir: “İslam dünyası, insanlık tarihinde 
benzeri görülmemiş kültürel tahribat yaşadı. Sözde 
yeni yönelimler, ecnebi formların zavallı taklidi 
olmaktan öteye gidemedi… Günümüz konut 
zihniyeti ise işin sosyal tarafını sıfırlayıp yeme, 
içme, uyuma gibi biyolojik ihtiyaçlar merkezinde 
konuşlandı… Bugün mimari ve konut, tüm 
zamanların en çirkin ve en gayr-i insani durumunu 
yansıtmaktadır… artık halkımız teknokratların 
uygun gördükleri deliklerde veya gecekondu 
sefalet mahallelerinde yaşamaya mahkumdurlar” 
(Cansever, 1997: 57).

SONUÇ
Turgut Cansever’in izinde incelenen şehir ve insan 
kurgusunda; toplumun zihniyetinin şehirler 
üzerinde etkisini ve şehirlerde gerçekleşen mimari 
değişimlerin toplumun zihniyeti üzerindeki geri 
beslemeli etkileşim görülmektedir. Bizim 
toplumumuza uygun olmayan zihniyet ve bu 
zihniyetle eş zamanlı gerçekleşen kent 
değişimlerinde ısrarcı olmaya devam edilirse 
içinden çıkılamayan bir hal alacaktır. Sonuç geriye 
dönüp Osmanlı şehirlerinin aynısını kuralım fikri 
değildir fakat geçmişimizde deneyimlediğimiz ve 
başarılarını gördüğümüz bu sistemi uygun 
koşullarla günümüze uyarlamak gerekmektedir.
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