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ÖZET

Batı merkezli bir değişimi/dönüşümü beraberinde getiren modernleşme, sonraki (yüz) yıllar-
da Türkiye’de de etkisini gösteren bir süreç olmuştur. Bu süreçle birlikte düşünce alanındaki birçok 
konu ve mesele, batı düşüncesi eksininde yeniden konuşulmak, tartışılmak ve tahkik edilmek üzere 
ele alınmıştır. Ülke, yalnızca düşünce dünyasındaki bu etkilenmeyle sınırlı kalmayıp bir dönüşümün 
göstergesi olan “batılılaşma”ya doğru atılan fiili adımlara da gebe olmuştur. İslam düşüncesinin/kül-
türünün/pratiğinin tezahürü olan Osmanlı şehir düzeninin, farklı veçheleriyle batı menşeli “modern 
kent” planlaması ilkelerine göre sorgulanması, sonrasında ise atılan “planlama” adımlarıyla -başta 
İstanbul’da olmak üzere- şehirlere fiili müdahalelerin başlatılması bu sürecin önemli göstergeleri ara-
sında yer almıştır. 

Bu dönüşüme karşı çıkanlar arasında görünür olan Turgut Cansever, “modern şehircilik” 
anlayışlarına ve çağdaş mimari akımlarına karşı, geleneksel İslam düşüncesini kaynak ve referans 
alarak gerek düşünsel gerekse inşai bir “muhalefet” sergilemiştir. Bu karşı çıkışla birlikte, şehir plan-
lama esaslarının ve mimari yaklaşım ilkelerinin ne olması gerektiği hususunda düşünceler ortaya 
koymuştur. (Düzenli: 2016 s.13) Cansever, içinde bulunduğu düşünce dünyasıyla derinlemesine ilişki 
kurmuş ve bu dünya görüşünün mekânsal uzantısı olan İslam/Osmanlı şehirlerinin zenginliklerini 
her platformda dile getirme iradesi ortaya koymuştur. Buradan hareketle O, “mimarlık” ve “şehirci-
lik” kavramları üzerinden ithal edilen fikirlerin ve planlama esaslarının, yaşam çevremize nitelik ka-
zandırmayacağı, aksine kültürel birikimin ürünü olan şehirleri “tahrip etme” tehlikesini beraberinde 
getireceği kanaatini taşımıştır.

Hem düşünceleriyle hem de ortaya koyduğu eserlerle özellikle son zamanlarda kendinden 
sıklıkla bahsettiren Cansever’in, yaşamı boyunca taviz/ler vermeksizin böyle bir duruş sergilemeye 
kaynaklık eden dinamikler bu çalışmada öncelikli olarak irdelenecektir. Bu doğrultuda, onun düşün-
sel altyapısını oluşturan etkenler; çocukluk yıllarının geçtiği şehir ve mahalleler, lise döneminde bu-
lunduğu çevre ve beslendiği kaynaklar, üniversite döneminde ise temas kurduğu kitapların yanı sıra 
bulunduğu ortam ve ders aldığı hocaların kendisine katkılarına dikkat çekilecektir. Sonraki yaşamında 
yaptığı sistematik çalışmalar neticesinde nasıl bir düşünce dünyası inşa ettiği ve bu düşünce dünya-
sından neşet eden şehir ve mimari tasavvuru hakkında yapılacak bir inceleme, bu çalışmanın esas 
amacını teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş İslam Düşüncesi, Modernleşme, Turgut Cansever, Bağlam, Varlık, 
Şehir, Mimar
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1. Giriş
Turgut Cansever’i çağdaşları arasında önemli kılan yönü, düşüncelerini bir bağlam etrafında 

ve sistematik bir çerçevede sunabilmiş olmasıdır. Bununla birlikte, bu düşünce dünyasını merkez 
alarak, yani düşüncelerine istinaden ortaya koyduğu eserlerle de evrensel boyutta bir farkındalık 
oluşturmasıdır. Diğer bir ifadeyle Cansever, entelektüel irdelemesi her daim devam eden, çağın bü-
yük sorunu olan -temelinde düşüncenin yer almadığı- salt uygulama alanıyla sınırlı kalan mesleki pra-
tiğe karşılık, onun her eserinin çıkış noktasında düşünsel ve felsefi bir yaklaşım görmek mümkündür. 
Derin bir düşünsel arka plandan hareket edip bu düşüncelerini olabildiğince gerçekler dünyasına 
indirgediği ve gerekli gördükçe “katıksız bir inşaatçı kimliğine büründüğü” görülebilir. (Tanyeli–Yü-
cel,2007) Bu açıdan bakıldığında, kavramsal bağlamda vazettiği bir hususu veya yaklaşım biçimini, 
vücuda getirdiği eserlerinde görünür kıldığı ve eseri için son derece savunmacı bir pozisyonda yer 
aldığı anlaşılabilir. Uğur Tanyeli, onun bu yönünü de ortaya koyan hususiyetlerini beş başlıkta ir-
delemektedir: “Aktivizm: Bir Yaşam Biçimi, Şarihlik: Bir Düşünsel Pratik, İslam: Bir Felsefi Referans, 
Ütopizm: Bir kentsel kavrayış, Mimarlık: Dekonstrüktif Bir İnşai Etkinlik.” (Tanyeli–Yücel,2007) Diğer 
bir tarifle o, mimar, kent tasarımcısı, plancı ve vizyoner, düşünür, kuramcı, araştırmacı ve mücadele 
adamı sıfatıyla 20. yüzyıl Türk mimarları kuşağının son büyük ve en renkli siması olarak görülebilir. 
(Deniz: 2009, s.435-473)  Cansever’i farklı kılan yönü ise, bu kimlikleri olgunlukla üzerinde taşıması 
ve bu kimlikler arsında tutarlı geçişkenlikler kurmasından ileri gelmektedir. 

Cansever, bir temel olguya işaretle İslam’ı bir “şehir dini” olarak değerlendirmekte ve şehri 
insanlık tarihinin “en müstesna ürünü” olarak görmektedir. Bunun yanı sıra İslam âleminde uygarlık 
ile şehir/mimari asarında sıkı bağların olduğunu söyler, hatta uygarlığın bütün varlık alanlarındaki 
tercihlerinin mimari üzerinden tezahür etmesi yönünden hareketle, mimarinin olmadığı yerde uy-
garlıktan söz edilmesini mümkün görmez. (Cansever:2013, s.169) Bu yönünü pekiştirici mahiyette 
Tanyeli’nin şu ifadesi önemlidir: “O, belki de çağdaş İslam dünyasında, kentin ve mimarlığın, bir top-
lumun varoluş sorunsallarından biri olduğu düşüncesini öne süren ilk kişidir. Daha öncekilerin soruyu 
böyle sorup böyle cevapladıkları söylenemez.” (Tanyeli–Yücel,2007)

Mimari yaşamında, “İnsanın yeryüzündeki vazifesi dünyayı güzelleştirmektir” Hadis-i Şerif’i 
ve Platon’dan aktardığı “İnsanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir” sözü ışığında mimarlığın 
sosyal, ruhi ve inanca taalluk eden taraflarını etraflıca irdelemeyi ve buradaki yanılgıları bertaraf 
etmeyi kendisi için esas amaç kılmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda “modern şehircilik” düşünce-
sini/pratiğini ve teknolojinin hâkimiyetindeki çağdaş mimari yaklaşımları bir kenara bırakarak; gele-
nekselle bağını koparmadan ama çağdaş ihtiyaçları da göz ardı etmeden bir yaklaşım sergilemiştir. 
“Yüksek kültür ürünü” olarak değerlendirdiği İslam şehir planlamasını çağdaş ihtiyaçlar doğrultusun-
da yeniden yorumlamış ve çağdaş dünya için “yeni şehir” modelleri geliştirmiştir.
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2. Hayatı ve Yaşadığı Çevre

12 Eylül 1920 tarihinde Antalya’da 
doğan Cansever, ilkokulu Ankara ve Bursa’da 
tamamlamış, liseyi Galatasaray Lisesi’nde, 
üniversiteyi ise Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimarlık Bölümü’nde okumuştur. 
1949 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nde doktorasını tamamladı ve 1960 
yılında ise doçentlik tezini hazırlamıştır.

Dedesi Şeyh Ali Efendi, İstanbul Kasım-
paşa’da bulunan Kâdirî Türâbî Baba tekkesinin 
son şeyhidir. Babası ise Türk Ocağı’nın “gizli” 
kurucularından tıbbiyeli Hasan Ferit Canse-
ver Bey’dir. Babasının vesilesiyle Elmalılı M. 
Hamdi Yazır, Neyzen Emin Dede, Ahmet Avni 
Konuk, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dönemin 
kültür çevresinin önemli simalarıyla tanışır ve 
onların sohbet meclislerinde bulunur. Canse-
ver, lise eğitiminden sonra ressam olma kara-

rına karşılık sert mizaca sahip babasının “Ressam olmak yok; ya mimar olursun, ya mühendis ya da 
doktor...” (Cansever:2013, s.69) şeklindeki itirazı sonrasında mimarlık eğitimi almaya karar verir. 

Mimarlık eğitimi sürecinde dönemin önemli mimarlarından olan Sedat Hakkı Eldem’den ders-
ler alır, onunla birlikte mimarlık toplantılarına katılır. 1946’da yüksek mimarlık eğitimini tamamlayan 
Cansever, Sedat Hakkı Eldem’in teklifi üzerine asistan olarak onun yanında çalışmaya başlar. Sedat 
Hakkı Eldem’in Yapı, Türk Evi, Türk Bahçeleri kitaplarının hazırlanmasına katkıda bulunur. (Düzenli: 
Vefeyat)

Bu sıralarda İstanbul Üniversitesi’nde bulunan ünlü sanat tarihçisi Ernst Diez’in derslerine ka-
tılım gösterir. Düşünce hayatının şekillenmesinde büyük paya sahip olan Diez’in hususen Alman Araş-
tırma Enstitüsünde Art İslamica Dergisi’nde rastladığı üç makalesini üç ay boyunca mütalaa eder ve 
sonrasında Diez’le doktora yapma kararı alarak Türkiye’de Sanat Tarihi alanında ilk doktorayı yapan 
kişi olur. (Deniz: 2009, s.435-473) Doktoradan sonra öğretim görevlisi görevine devam ederken 1960 
yılında “Modern Mimarinin Temel Meseleleri” başlıklı teziyle doçent olur. Bu tez kapsamında çağdaş 
mimarinin beş önemli temsilcisi olarak öne çıkan Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, 
Alvar Aalto ve Mies van der Rohe‘yu eserleriyle birlikte incelemiş ve bu sebeple düşünce dünyasında, 
çağdaş mimariye olan yaklaşımı ve eleştirisi önemli yer tutmuştur. Doçentlik tezini verdiği yıllara ka-
dar geçirdiği zaman diliminin, düşünce dünyasının gelişimi için önemli bir süreç olduğu muhakkaktır. 
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3. Düşünce Dünyasının Gelişimi
Cansever’in düşünce dünyasını besleyen en önemli kaynakların başında Kuran-ı Kerim’in 

geldiği kolaylıkla söylenebilir. Bu temel kaynağı anlamak ve yorumlamak bakımından, babasının va-
sıtasıyla tanıştığı Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Hak Dini, Kuran Dili adlı Kuran Tefsiri’nin birinci cildini 
okuduğunu, deşifre etmeye çalıştığını (kapalı yanlarını çözmeye çalıştığını) dile getirmektedir. (Can-
sever:2013,s.43) Elmalılı’nın tefsirinde karşılaştığı “Bilen korkar” Hadis-i Şerif’ine hayatına dair özel 
anlamlar yüklemektedir.

 Yaşadığı çevrenin etkisinde bu süreçte özellikle çocukluğunun geçtiği Bursa ile sonrasında 
mesleki yaşamını sürdürdüğü İstanbul’un, zihin ve düşünce yapısının şekillenmesinde ve gelişme-
sinde payı büyüktür. (Cansever:2013, s.69)  Buna paralel olarak aynı süreçte babasının entelektüel 
çevresinde bulunma ve onun zengin kütüphanesinden beslenme şansı bulması da onun zihni alt-
yapısının gelişiminde ilk safhayı oluşturur. Babası sayesinde dönemin süreli yayınlarını takip etme 
fırsatı bulduğunu; dergilerden birinde Le Corbusier’in “Ev, içinde yaşamak için bir makinedir” yazısını 
ve bazı felsefî yazıları okuma fırsatının olduğunu ifade eder. Bunun yanında henüz lise birinci sınıfta 
arkadaş gurubu içinde “Böyle Buyurdu Zerdüşt” metni üzerinde kritikler yapmıştır.

Bu sıralarda önemli sanat tarihçisi Mazhar Şevket İpşiroğlu’nun, sanat tarihi derslerine gir-
mesi de kendisi için büyük şans olduğunu ifade eder. Ancak hem Elmalılı’dan hem de İpşiroğlu’dan 
etkilenmekle beraber, her ikisinin tamamen takipçisi olmamıştır. Zira ona göre her iki isim de metin-
lerini Avrupa düşüncesinden görüşlerle fazlaca desteklemektedir; kültürel oluşumu kendi içinde ele 
almak yerine, dış referanslarla açıklama çabalarını eleştirir. Buna mukabil yabancı yazarların İslam 
düşüncesini anlatma çabalarına ilgi duyar; içlerinden Titus Burckhardt, Rene Guenon, Roger Garaudy 
gibi isimler onun yanında kıymete değerdir. (Düzenli: s.164)

İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eserine babasının kütüphanesinde rastlar. İlk okumasında 
etkilenmediği bu eseri, on yıl aradan sonra Titus Burckhardt’ın yorumlarıyla yeniden okumaya ve 
irdelemeye başlar, felsefi düşüncesinin temel kavramlarından olan “ferdiyetin yüceliği” ve “güzellik 
sevgisi” konularını bu kaynaktan çıkarımla ele alır.

İpşiroğlu’nun tavsiyesi üzerine Diez’in yanında doktora çalışmasına başlaması ise kendisi 
için sanat alanında atılan önemli adımlardan sayılır. Özelikle Art İslamica Dergisi’nde Diez’e ait me-
tinleri derinlemesine incelemiş ve incelemeler doğrultusunda, “İnsanın yaptığının tutarlı olması 
gerekiyorsa, neyi yapmak doğrudur ve bunun özünde ne olmalıdır?” (Cansever:2013,s.45) şeklinde 
sorduğu sorunun kendi düşünce dünyasındaki temel arayışın sebebini oluşturduğunu vurgular. 

4. Yeni Düşüncelerin İnşası
Turgut Cansever’in dünya görüşünü ve buna istinaden mimarlığa olan yaklaşımını üç ana 

başlık altında toparlamak mümkündür: “İnsan-mimarlık ilişkisi ve temel problemleri”, “İslâm’ın ve 
Osmanlı tecrübesinin bu problemleri çözmekteki imkânları” ve “20. yüzyıl mimarimiz ve sorunla-
rı hakkındaki görüşleri.” (Düzenli: Vefeyat, s.164) Bu üçlü tasnifin işaret ettiği şekliyle o, mimarlık 
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özelinde mülahazalara girmeden evvel “varlık” kavra-
mını irdeler ve düşünsel bağlamını bu kavramla bes-
ler. Daha sonra bu kavramın ışık tuttuğu tarihi bir tec-
rübeyi yani İslam/Osmanlı tecrübesini aktarmaktadır. 
Sonrasında ise uygulamacı mimar kimliğinin tezahürü 
olarak pratikte şehir planı üzerinden çağdaş çözümler 
sunar. 

Cansever, kültürü, sanatı ve mimarlığı yani 
toplumsal ve kişisel yaşamın tüm bileşenlerini İs-
lam’ın “Tevhid” ilkesine dayanarak sağlam bir bütün-
sellik içinde düşünmek, yapmak ve yaşamak istemek-
tedir. Bu yaklaşımla onun dünya görüşü, tasavvufun 
evreni ele alış biçimi olan “Vahdet-i Vücut” kavramına 
denk düştüğü söylenebilir. (Tanyeli–Yücel,2007) Dü-
şünce dünyasının temelini oluşturan bu ilk safhayı 
temel kaynaklardan beslenerek kurmaktadır. “Ferdi-
yetin Yüceliği” ve “Güzellik Sevgisi” gibi, onun varlığa 
bütünsel yaklaşım ilkesini şekillendiren temel kavram-
ları Füsusu’l-Hikem’den çıkarımla elde eder. (Cansever:2013,s.316) Ayrıca esas aldığı kaynaklardan 
olan Kur’an ve Hadisler ışığında meselelere yaklaştığı, varlığı bir bütün olarak gördüğü, hatta diğer 
düşünürlerin ortaya koyduğu eserleri de bu bütünselliğe eklemleyerek okuduğu, dolayısıyla buradan 
“Tevhid” inancına ulaştığı görülür. Bu bakış açısıyla yeri geldi mi bir pencere pervazı ile bütün bir 
kâinatı birbirinden ayrı düşünmez. (Düzenli: Vefeyat, s.164) Zira ulaştığı noktada, İslam mimarisinin, 
bu tevhidi yaklaşımla “huzur”, “sükut” ve “ahenk” unsurlarını tek bir yapıda birleştirmeyi mümkün 
kıldığını görür. (Cansever:2013, s.10) Bu temel kaideden hareketle varlığın her bir parçasını ayrı ayrı 
önemsemek, yapılacak her bir fiiliyatı/ameli bu çerçeve içinde bütünsel kılmak gerektiğini düşünür. 
Dolayısıyla ona göre halledilmesi gereken en öncelikli mesele “bütünü kurmak”tır: 

“Sanıyorum, İslâm’ın bütün dünyadaki sorunu bu: Bütünü kurmak. O bütün kurulmadan 
girişilen teşebbüsler zahirî gelişmelerden öteye gitmiyor... Biçime ait güzelliği de inancımızın temelle-
rinden hareket ederek kurabiliriz. Bu güzelliği kuramamışsak tevhidî yaklaşımdan yoksunuz demektir. 
Tevhidî yaklaşımdan yoksunsak o zaman bir nevi sirk içindeyiz demektir. Doğrusu bütün İslâm dünya-
sında çok yüksek sesle yapılması gereken ikaz bu gibi geliyor bana.” 

Cansever ‘estetik’ kavramını da ‘tevhid’ ilkesi temelinde ele alır. Ona göre estetik, inancımız-
dan ayrı bir konu değildir. Eğer biz bu kavramdan uzak isek veya biz bu kavramla ilişkili dünyamızı 
doğru inşa edemiyorsak bunun iki sebebi vardır; “ya inancımız çok yanlıştır yahut inancımızla onun 
arasındaki bütünlüğü hissetmiyoruz” der. (Cansever:2013,s.132) Zira o, insan tarafından ortaya ko-
nulan herhangi bir eseri inançtan bağımsız görmez. Elimizde vücut bulan sanat eserini, inancımızın 
mutlak yansıması olarak görür ki buna göre ortaya koyduğumuz şehir düzenini de bu doğrultuda 
tevhidi inancımızın bir ölçütü olarak görmek mümkün olmaktadır. Modern dönemde Müslümanların 
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içine düştüğü temel hatalardan biri olarak da bu “bütünü kuramamak” yani tevhidi inançtan uzak-
laşmak olarak görür. 

“Varlığın bütünlüğüne ve vahdaniyete olan inancın kaybolduğu bir ortamda İslâmî bir ürünün 
vücut bulması elbette ki imkânsızdır. Yaptığımız her şey, inancımızın tam bir yansımasıdır. Vücuda 
getirdiğimiz biçimler, inancımızın mimarîdeki tezahürleridir. Bugün inşa ettiğimiz yapılar çirkin ise-
ler onların çirkinliği, onları meydana getirenin inanç ve davranışlarından ayrı tutulamaz” (Canse-
ver:2013,s.169)

Cansever, tevhid ilkesinden hareketle İslam’ın, yalnızca pratize edilmiş bir ibadetle sınırlı ol-
madığı; ibadetin, her şeyi halledeceği bir güç olarak görülmesinin yanlış olduğunu ifade etmektedir. 
Dolayısıyla ‘inanılan’ ile ‘yapılan’ yani ‘inanç’-‘eylem’ arasında sıkı bir ilişkinin kurulması gerektiğinin 
altını çizer. 

“İnanç ile yapılan arasındaki münasebet bütünlüğünü modern İslâm âlemi hiçbir şekilde tesis 
edemiyor. Bu, İslâm’a göre günahların en büyüğü, hiçbir şekilde affedilmeyecek bir günah. Her türlü 
felaketin de ana sebebi. Buna karşılık, asır başında varlık felsefesiyle, Gestalt Teorisi’yle beraber bü-
tünün önemi tekrar kavranıldı. Sosyal yapıyı tamamen bir çelişkiler sistemi olarak gören Marksizm’le 
birlikte ekonomik hayatla sosyal hayat arasındaki, insanın faaliyetiyle düşünceleri arasındaki bağlar 
gündeme geldi. Halbuki İslâm’da bu bağlar temel konseptin en önemli unsuru olduğu halde kaybedil-
miş. Batı’da ise bu bütünlük ilkesi bir gelişme gösteriyor, hiç değilse asır başından beri. Batı’da gelişen 
düşüncelerden mimarîye yansıyan bazı çözümler var.” (Cansever:2013,s.169)

Bütünü kurmanın önemine mukabil, Cansever, şehir meselelerinin girizgâhında 20. yüzyıl 
şehir problemlerinden bahseder. Bu dönemi, insanlığın yaşadığı en “dramatik” ve “dehşet verici” 
çevre sıkıntılarının tezahür ettiği, bunun yanında “kültürel kirlenme”nin en bariz yaşandığı asır ola-
rak görmektedir. (Cansever:2013,s.191) Zira şehir planlamasında her bir ferdin karar sahibi olması, 
bu noktada ferdi tercihlerinin tayin edici olması gereklidir. Bu “ortak katılım” sayesinde insan, ya-
şadığı çevrenin bilincinde olarak, güzel dünyanın tadını alarak ve o dünyada güzelliğin oluşmasına” 
(Cansever:2013,s.85) katkı sağlamış olacaktır. 20. yüzyılın, “Ferdiyetin yüceliği”nden neşet eden bu 
düşünceye en büyük darbeyi vurduğunu ifade etmektedir. Şöyle ki, “İnsanın iradesini, çevre karşısın-
daki duyarlılığını elinden alan ve insanları teknokratlara esir eden 20. asır kadar tahripkâr, 20. asır ka-
dar insanlık tarihinde büyük felaketlere sebep olmuş başka bir çağ olmadı.” der. Cansever, mekâna ve 
mimariye dair mülahazalarına, en büyük eleştirilerden birini, 20. yüzyılın düşünsel arka planı olarak 
gördüğü Rönesans’a yapmaktadır. Rönesans’ın dünyayı algılayış ve açıklayış biçimini resim sanatı üze-
rinden tasvir eder. Resim üzerinde anlatılan bir konuyu, insanın bir noktada durarak gördüğünü ve 
Rönesans resmine yalnızca o görüş açısının hâkim olduğunu ifade eder. Yani bütün dünyanın yalnızca 
bakan kişinin bulunduğu noktadan algılanabileceğine dair düşünce biçimi…(Cansever:2013,s.76) Tek 
görüş açısından bütün varlığın algılanabileceğinin mümkün olmayacağına dair yaklaşım biçiminin, 
insanlık tarihinde çok nadir görülür olduğu, dolayısıyla bu düşüncenin yalnızca Rönesans’ta belir-
ginleştiğini söyler. Şöyle devam eder: “Rönesans’ta bu şartlar altında meydana getirilmiş eserin bir 
bütünlük olduğu savunulur. Tamamen kapalı bir bütünlüktür bu. Bunun üzerine hiçbir şey ilave edile-
mez ve hiçbir parça da çıkartılamaz. Bu şekilde meydana getirilen sanat eserinin çok yüksek vasıflı bir 



D Ü Ş Ü N C E  A N A L İ Z

10
SDAM 
Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi

bütün olduğuna dair bir telakki vardır Rönesans devrinde.” (Cansever:2013,s.77) Turgut Cansever’e 
göre, Rönesans’ın “donmuş” ve “değişmeye açık olmama” yaklaşımı, varlık ve mekân telakkisi üzeri-
ne de hâkimiyet kurmuştur. Yani düşünceye göre mekân, “sınırsız-sonsuz olarak değil, sınırları belli, 
bütünüyle tarif edilmiş bir yer olarak düşünüyordu.” der. (Cansever:2013,s.77)

Varlığa ve mimariye olan bu yaklaşım biçimine mukabil, “hareketli kültür” olarak telakki ettiği 
İslam ve Osmanlı tecrübesinde durumun tersine; insanın bir nesneyi çözümleyebilmesi için o nesne-
nin etrafında dolaşması, ona farklı veçhelerden bakması, varlığı hareketli insan gözüyle algılamasının 
esas olduğunu açıklar. (Cansever:2013, s.22) Rönesans şehrine karşılık, İslam/Osmanlı şehri, “son-
suzluk içinde var olan tektoniklerin bir arada bulunmasıyla oluşan, açık, üzerine ilaveler alabilen bü-
tünlük” biçiminde vücut bulmaktadır. Bu bütünlük, “hâkim iradenin görünür olmaması”, kendiliğin-
den oluşmuş bir güzellik olması” bununla birlikte “ferdiyet” ve “ortak katılım” gibi temel girdilerden 
oluşmaktadır. Zira ona göre insan yüce bir varlık olması yönüyle, hadiseler karşısında “pasif, izleyici, 
seyirci” pozisyonunda konumlanamaz; insan, yeryüzünde varlık dünyasına karşı “yapıcı, değerlendi-
rici ve değerlendirmelerden hareketle dünyayı güzelleştirici” bir tavır içerisinde bulunmalıdır. (Can-
sever:2013, s.149) 

Cansever, “manifesto”sunda sanat eserine genel yaklaşımını şu ifadelerle dile getirmektedir: 
“Sanat eseri, varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eserini ortaya koyarken aldığı her ka-
rar, sanatkârın varlık ve varlığın güçleri hakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat, 
din ve ahlak alanında yer alır.” (Cansever:2013, s.9) Bu tasavvurda mimari, insan ile varlık arasındaki 
ilişkinin, “maddi, organik, ruhi ve fikri bütün varlık alan ve tabakalarında” (Cansever:2013, s.93)  dü-
zenlenmesi gayesiyle neşet eden disiplinidir. Varlıkla ilişkisini bilinçle gerçekleştirmek, insana özgüdür 
ve dünya ile bilinçli ilişkiler kurmadığı takdirde insan yalnızca fizyolojik bir yaratık olmaktadır. Az-çok 
gelirli insanlar arasında ayırım gözetmeksizin, çocuklarla birlikte herkes güzel bir dünyada yaşamalı-
dır. Bu ölçüye göre mimarlığın işlevi, salt anıtsal eserler vücuda getirmek değil, insanların bilfiil içinde 
yaşadığı güzel evler, sokak, mahalle ve şehirler inşa etmek sonuç itibariyle dünyayı güzelleştirmektir. 
Cansever, bu yaklaşım biçimi ışığında “mimari, seyredilenin değil, yaşananın, bilfiil hayatın idraki ve 
güzelliği için gerekli çevrenin oluşturulması demektir” der. Aksi durumda, yani insan ile varlık arasın-
daki bilinçli ilişkiyi geliştiremeyen yaklaşımların kültür değil, propaganda ve spekülasyon faaliyetleri 
mesabesinde olduğunu söyler. (Cansever:2013, s.95) Bu bağlamda o, mimarlık pratiğini, “bilinci bi-
çimler dünyasına yansıtma çabası” şeklinde açıklamaktadır. Bu pratiğini ise “fikir ve inanç dünyamızın 
transandantal çerçevesi içine yerleştirerek” gerçekleştirmek; “sosyal, iktisadi ve biyolojik varlık alanı” 
fenomenlerini saygıyla inceleyip gereklerini yerine getirmek suretiyle ifa etmek gerektiğini açıklar. 

    Ona göre özünde “sadelik, insani ölçü, tevazu, geçicilik, güzellik, insanı sürükleme iddasında bulun-
maması” gibi hassasiyetleri barındıran İslam estetik anlayışı, dünyada insanı yücelten ve onu yaşatan 
bir düzen kurabilme imkanı buldu.  Geçmişte kaldığı kanaatine itiraz ederek bugün de bu düzenin 
kurulabileceği inancına sahipti olmuştur.

      Hayatının hemen hemen her safhasında bu potansiyeli ortaya koymaya çalışan Cansever, özellikle 
yaşının kemâle ermesiyle birlikte, enerjisinin çoğunu ‘ev’ meselemiz üzerine harcadı. Konut duru-
munu şöyle özetlemektedir: “Konut, bir asırdır insanların, yalnızca yağmur ve soğuktan korunacaklar 
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olarak görüldü. İnsanın güzel bir dünyada yaşama ve 
çevresinin oluşmasına katılma hak ve sorumluluğu 
göz önünde tutulmadığı sürece insana insan olarak 
bakılmış olunamaz.” Dolayısıyla evrensel ölçekte ve 
özelde Türkiye’ de insanların dev apartman blokla-
rından kurtarılmaları elzemdir. Komşuluk ilişkilerini 
dikkate alan ve her ferdin katılımını sağlayan yeni bir 
şehirleşme düzeninin kurulması gerekmektedir. Yani 
çevremizi aristokratların teknolojinin gücünü kulla-
narak “despotik tavırlarla” istedikleri şekilde yapı 
yığınına çevirmelerine izin verilmemesi, yerel ve 
doğal tekniklerin kullanılarak insanı tabiatla ve top-
lumla buluşturan zengin ve fakirin birlikte yaşadığı 
bir mahalle düzenin kurulasını arzu etmekteydi. Zira 
ona göre en zenginin olduğu gibi en yoksul ailenin 
de güzel bir evde ve çevrede yaşama hakkı vardır. 
Bunun yolu ise her ailenin 1-3 katlı avlulu veya bah-
çeli bir evde oturmasını mümkün kılmaktır. Geçmiş-
te olduğu gibi yeniden elde edilmesi gereken bu ev çözümü, insanı tabiatla ve toplumla doğrudan 
ilişki kurmanın yegane yoludur. İmkânsız gibi görünen bu düzenin mutlak manada yeniden tesis edi-
leceği düşüncesine sahip olan ve bu konuda son derece ümitvar olan Cansever’e göre “herşeyin başı 
niyettir”. 

 5. Eserleri ve Mesleki Etkinliği

Vazettiği mimari düşünceler ve bu ilkeler doğrultusunda vücuda getirmek suretiyle birçok 
eser inşa etti. Projelendirilen 87 eseriden inşa edilenler arasında en önemlileri şöyle sıralanabilir: 
Sadullah Paşa Yalısı Restorasyonu (İstanbul, 1949), Anadolu Kulübü Oteli (İstanbul, 1951-1957), Türk 
Tarih Kurumu (Ankara, 1951-1967), Karatepe Açık Hava Müzesi (Adana, 1957-1961), Beyazıt Meyda-
nı Yayalaştırma ve Düzenleme Projesi (1958-1961), ODTÜ Kampüsü Yarışma Projesi (Ankara, 1959), 
Ahmet Ertegün Evi (Bodrum-Muğla, 1971-1973), Batıkent Yeni Şehir ve Konut Yerleşmesi Teklif Pro-
jesi (Ankara, 1980-1981, proje uygulanmamıştır) Demir Tatil Köyü (Bodrum-Muğla, 1983-), Karakaş 
Camisi (Antalya, 1991-1998).

Cansever’in şehir ve mimari üzerine düşüncelerinin yekûnunu görmek açısından “Demir Tatil 
Köyü”, “Batıkent Yeni Şehir ve Konut Yerleşmesi” ve yıkıcı depremden etkilenecek İstanbulluları yeni 
şehirlere yerleştirmek üzere geliştirdiği “Pilot Şehir” projesidir. Koordinatörlüğünü kendisinin yürüt-
tüğü bu çalışma onun sıklıkla dile getirdiği “yeni şehirler” fikrinin “sistematik çerçevede” ete kemiğe 
bürünmüş halidir. (Düzenli:Vefeyat.s. 177) Ayrıca bu dönemde Türkiye’de yaşanan depremler neti-
cesinde niteliksiz yapılaşmaya karşı oluşan kamusal bir tepkinin de etkisiyle “pilot şehir” projesi için 
farklı disiplinlerden 64 bilim adamı ve uzmanın katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturuldu. Şehir 
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meselesi birçok disiplinden farklı başlıklar altında rapor halinde sunuldu.1

Yaptığı çalışmalarla uluslararası bir yetkinlik kazanan Cansever, eserlerinin bazıları ile ulusal ve 
uluslararası birçok ödül aldı. Türk Tarih Kurumu ve Ertegün Evi ile 1980 yılında uluslararası Ağa Han 
Mimarlık Ödülü’nü; meslekî pratiği, düşünsel ve felsefi yaklaşımı ile 1990 yılında II. Ulusal Mimarlık 
Ödülleri kapsamında Mimar Sinan Büyük Ödülü’nü; daha sonra Demir Tatil Köyü ile 1992’de yeniden 
Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çocukluğunu Bursa’da geleneksel Osmanlı mahallesinde, geriye kalan yaşamını da yine 
geleneksel Osmanlı şehir izlerinin yoğun hissedildiği İstanbul’da devam ettirme şansını bulması, zi-
hin dünyasının inşasında büyük pay oluşturduğunu kendi anlatımlarından öğrenmekteyiz. Bunun 
yanında babasının sahip olduğu büyük kütüphanesinden çeşitli kaynaklarla henüz küçük yaşta iken 
beslenmesi, aynı süreçte babası vesilesiyle kültürel bir çevreyle sürekli temas halinde olması onun 
kültür yönünü geliştirmiştir. Bu kültür altyapısıyla mimarlık eğitimine başlayan Cansever, akademik 
hayatı süresince yaptığı sistematik okumalar ve çalışmalar neticesinde şehre ve mimarlığa olan yak-
laşımını özgün ve ilkesel bir bağlam çerçevesine yerleştirmiştir. Cansever’in, bu bağlamdan hare-
ket edip bütün eserlerinde aynı ilkesel ve inşai hassasiyeti ortaya koyması ve tüm “reel” koşullara 
rağmen bu bağlamsal yaklaşımının dışına çıkmaması, geleneğin birikiminden istifade ederken çağın 
gereksinimlerini ve inşai tekniklerinin de son derece farkında olması ona İslam düşüncesinde saygın 
bir yer kazandırmıştır. 

Doğuda ve Batıda varlık yaklaşımlarının getirdiği dünya görüşleri ve bu dünya görüşlerine 
paralel olarak gelişen sanat anlayışlarına getirdiği açıklamalar ve vazettiği düşünceler, Cansever’in 
düşünce hayatında önemli yer tutmuştur. Bu sebeple o, Doğu-Batı arasında gerçekleşen bu ayırımın 
sanat, mimari ve şehir üzerinden kendini gösterme biçimlerine ilişkin önemli işaretler bırakmıştır. Ve 
bir adım daha öteye giderek, düşünceleri bağlamında önemli eserler bırakmıştır.

Bu yönüyle Cansever, “ihatası zor” bir müktesebata sahip olmuştur. O, içinde bulunduğu bağ-
lamda daha çok konuşmayı ve bununla birlikte uygulama yolunu tercih etmiştir. Bu müktesebat-
tan neşet eden kitapları da çoğunlukla kayda geçen konuşmalarından müteşekkildir. Onu Çağdaş 
İslam Düşüncesinde önemli kılan yönünün bu olduğu muhakkaktır. Zira bu çağda düşünsel derinliğin 
ürüne dönüştüğü örnek/ler vermek güçtür. Onun, inşa ettiği düşünce dünyası, meslek ahlakı ve bu 
istikamette ortaya koyduğu eserler, “tahripkâr” bir pratik ortaya koyan yeni nesillere ışık tutacağı 
muhakkaktır. Şehir ve mimarlık sorunlarının son yıllarda sıklıkla dillendirilmesi ve buna paralel olarak 
Cansever’in isminin gündeme gelmesi bu durumun işaretleri arasında sayılabilir. Daha da önemlisi, 
geçmiş kültür birikimiyle bağın kurulamadığı ve dolayısıyla şehir, mimarlık ve genel anlamda estetiğe 
ilişkin kavram karmaşası ve zihin bulanıklığının yaşandığı bir zamanda, Cansever, estetiğe dair temel-
lerin ‘geçmiş’ ile ‘bugün’ün buluştuğu noktada atılabileceği gerçeğini öğretenler arasında önemli bir 
yer tutmuştur.

1  Çalışmalar ‘Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirmek Projesi Ön Raporu’ ve “Pi-
lot Şehir” uygulama raporu şeklinde yayımlanmıştır.  
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