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bazı ki tap la rı in ce le me si (İb nü’l-Arabî, M. 
Ham di Ya zır, Ömer Hay yam vb.), eği tim 

yıl la rın da ki kar şı laş ma la rı (Se dat Hak kı El-
dem, Ernst Di ez, Maz har Şev ket İp şi roğ lu 
vb.) dik ka te de ğer dir. Ken di si, he nüz nis-

be ten bo zul ma mış bir ge le nek sel çev re de 

(Bur sa, İs tan bul) bü yü me nin hâ tı ra la rı na 

sık sık vur gu ya pa rak söy le mi nin te mel-

le ri nin bu ra da ol du ğu na işa ret et miş tir. 

Ya Ba tı ta raf ta rı ya da kar şı tı ol ma nın 

kes kin ayı rım la rı nın ya pıl dı ğı ül ke nin için-

de bu lun du ğu du rum ve ara yış lar da göz 

önün de bu lun du ru lur sa, bel li bir bi ri kim 

ve hâfı zay la do nan mış olan Can se ver’in 

zih nin de mev cut Ba tı ve Do ğu ima jı hak-

kın da ki dü şün ce le ri El ma lı lı tef si ri ve M. 

Ham di Ya zır ile di ya log lar la de rin leş miş, 

sa nat ta ri hi ho ca sı E. Di ez’in ya zı ve ders-

le riy le sa nat ta ri hi ala nı na yan sı mış tır. 

Bun la rın ya nın da Ba tı dü şün ce si nin XIX. 

yüz yıl ve XX. yüz yıl ba şın da ki isim le ri ne de 

âşi na dır. XX. yüz yıl ba şı var lık fel se fe si nin 

Ba tı fel se fe ge le ne ği ne ge tir di ği eleş ti ri ler 

bağ la mın da ye ni on to lo ji eko lü nün ku ru-

cu la rın dan Ni ko lai Hart mann, sü reç fel se-

fe si nin önem li is mi Al fred North Whi te he ad 

ve Ni etzs che gi bi “mu ha lif ler” onun il gi ala-

nın da dır. Sa nat ta ri hin de Ernst Di ez ta ra-

fın dan İs lâm sa na tı na uyar la nan ge ne tik 

es te tik dü şün ce si ve psi ko lo jik es te tik bir 

baş ka odak lan ma ala nı dır. Bu isim ler ve 

dü şün ce le ri, Can se ver’in ken din ce oluş-

tur du ğu dü şün ce ter ki bin de Fu½û½u’l-

¼ikem ve di ğer İs lâ mî kay nak lar la mez-

ce dil miş tir. Ay rı ca Ba tı Av ru pa’da bu lun-

du ğu yıl lar da ve son ra sın da Av ru pa’nın ta-

rih sel mi ma ri mi ra sı nı ve mo dern dö nem 

eser le ri ni ya kın dan in ce le miş tir. Özet le 

Can se ver’in dü şün ce dün ya sı ve açık la ma 

bi çim le ri âyet ler, ha dis ler, Fu½û½ ile ye-

ni on to lo ji, ge ne tik es te tik ve ya pı lı çev re 

ola rak mi mar lık ta ri hi nin ör tüş tü rül me si 

so nu cun da mey da na gel miş tir.

Fikrî yak la şı mı nın te me li şu ifa de le rin-

de yer al mak ta dır: “Sa nat ese ri var lık-kâ-

i nat ta sav vu ru nun ya pı la na yan sı ma sı dır. 

Ese ri ni or ta ya ko yar ken al dı ğı her ka rar 

sa nat kâ rın var lık ve var lı ğın güç le ri hak-

kın da ki ta sav vu ru na gö re şe kil le nir. Bu 

özel lik le riy le sa nat ahlâk ala nın da yer alır.” 

“İn sa nın dün ya da ki va zi fe si dün ya yı gü-

zel leş tir mek tir” şek lin de ki İs lâ mî te lak-

ki yi sık ça di le ge ti rir ve gü zel kav ra mı nın 

çe şit li açı lım la rı na vur gu ya par. Vü cu da 

ge tir di ği mi ma ri eser le ri ni ye ni on to lo ji 

eko lün den de is ti fa de ede rek var lık ta ba-

ka la rı üze ri ne bi na eder. Şöy le ki: “Mi ma-

ri in san la var lık ara sın da ki iliş ki yi maddî, 

or ga nik, ruhî ve fikrî bü tün var lık alan 

ve ta ba ka la rın da dü zen le yen di sip lin dir. 

Aka de mi si’nde öğ re tim üye li ği ne ge ti ril di. 

1960’ta mo dern mi mar lı ğın beş önem li 

mi ma rı nı ve eser le ri ni in ce le di ği Mo dern 

Mi mar lı ğın Te mel Me se le le ri ad lı ça lış-

ma sıy la do çent ol du.

Da ha son ra ki yıl lar da bir ta raf tan mi ma-

ri pro je ler üret ti, di ğer ta raf tan hükü met-

ler, be le di ye ler ve üni ver si te ler nez din de 

çe şit li gö rev ler al dı. Mar ma ra Bölge si 

Plan la ma Teş kilâtı baş kan lı ğı nı ve İs tan-

bul Be le di ye si plan la ma müdürlüğün ü 

yü rüt tü. Or ta do ğu Tek nik Üni ver si te si 

Mi mar lık Fa kül te si’nde iki ya rı yıl dip lo ma 

pro je si yö ne ti ci li ği yap tı. 1974’te İmar ve 

İskân Ba kan lı ğı da nış man lı ğı, 1974-1975’-

te İstan bul Met ro pol Plan la ma Daire si 

başkan lı ğı gö rev le rin de bu lun du. 1974-

1977 yıl la rın da Av ru pa Kon se yi Türk Dele-

gas yo nu üye si ol du. 1975-1980 ara sın da 

İs tan bul Be le di ye si’nde da nış man lık yap-

tı. Özel lik le 1972-1979 yıl la rın da da ha çok 

İs tan bul için ger çek leş tir di ği ye ni den iş-

lev len dir me, ya ya laş tır ma ve dü zen le me 

ça lış ma la rı na yo ğun laş tı. 1983’te Mek ke 

Üni ver si te si’nde eği tim prog ra mı ha zır la-

yan ku ru mun da nış ma nı ol du. Her bi ri uz-

man ekip ler ta ra fın dan yü rü tü len bü yük 

çap lı dört adet şe hir ve böl ge plan la ma 

ça lış ma sı içe ri sin de yer al dı. Bun lar, İstan-

bul Met ro po li tan Plan la ma Ça lış ma la rı, 

Mar ma ra Böl ge Plan la ma Ça lış ması, Ege 

Böl ge sel Plan la ma Ça lış ma sı, 17 Ağus tos 

1999 Mar ma ra ve 12 Ka sım Düzce depre-

min den son ra ha zır la nan, fa kat uy gu lana-

ma yan Ye ni şe hir ler Pro je si olup il kin de 

baş kan lık, di ğer le rin de yö ne ti ci lik yap tı. 

22 Şu bat 2009’da İs tan bul’da ve fat et ti.

Dü şün ce Dün ya sı. Tur gut Can se ver’in 

kul lan dı ğı kav ram sal çer çe ve yi an la mak 

için ken di in ce le me ve ter kip le ri ya nın da 

ço cuk luk, genç lik, ye tiş kin lik ve yaş lı lık dö-

nem le rin de ki yö ne lim le ri ne ve bir dün ya 

gö rü şü oluş tur ma yo lun da ki kay nak la rı-

na da kı sa ca de ğin mek ge re kir. Bu an-

lam da, onun il gi si ni da ima sı cak tut tu ğu 

Os man lı’nın son ne sil fi kir ve sa nat adam-

la rıy la ay nı mec lis ler de bu lun ma sı önem-

li dir. Özel lik le ba ba sı nın kü tüp ha ne sin de 

Turgut

Cansever

de M. Ca nard”, Ara bi ca, XXII, Lei den 1975, s. 
180-211; Far had Daf tary, “Ma ri us Canard (1888-
1982): A Bio-Bib li og rap hi cal No ti ce”, a.e., XXXI II 
(1986), s. 251-262.

ÿİs ma il Yi ğit

– —CANSEVER, Turgut
(1921-2009)

Düþünce adamý ve mimar.˜ ™

1 Ocak 1921 ta ri hin de An tal ya’da doğ-

du. Bâ bı â li’de yük sek de re ce de bir me-

mur olan de de si Ali Efen di, ay nı za man-

da Meh med Türâbî Efen di’nin (ö. 1812) 
İs tan bul Ka sım pa şa’da kur muş ol du ğu 

Kå di rî Türâbî Ba ba Tek ke si’nin son şey-

hi dir. Ba ba sı Türk Oca ğı’nın ku ru cu la-

rın dan tıb bi ye li Ha san Fe rid Bey, an ne si 

Fi li be’de mü der ris Meh med Efen di’nin 

kı zı ve Kız Öğ ret men Oku lu’nun ilk me-

zun la rın dan Ha ti ce Sa mi me Ha nım’dır. İlk 

öğ re ni mi ni An ka ra Ke çi ören’de ve Bur sa 

Mu ra di ye’de, li se yi İs tan bul Ga la ta sa ray 

Li se si’nde, yük sek öğ re ni mi ni İs tan bul 

Dev let Gü zel Sa nat lar Aka de mi si (bu gün-

kü Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si) 

Mi mar lık Bö lü mü’nde ta mam la dı. Ço-

cuk luk ve genç lik yıl la rın da ba ba sı va sı-

ta sıy la Tür ki ye’nin önem li bi lim ve dü-

şün ce adam la rı nın soh bet le ri ne ka tıl dı. 

Mu ham med Ham di Ya zır, Ney zen Emin 

Efen di, Ah met Av ni Ko nuk, Ah met Ham-

di Tan pı nar, Âsaf Hâlet Çe le bi bun lar dan 

ba zı la rı dır. Li se ve üni ver si te yıl la rın da 

Meh met Ca vit Bay sun’dan ta rih, Mu vaf-

fak Ben der li’den di van ede bi ya tı, Ali Kar-

sal’dan re sim ders le ri al dı. Re sim ho ca sı 

ve ney zen Ha lil Dik men, İs tan bul Üni ver-

si te si Ede bi yat Fa kül te si De ka nı Maz har 

Şev ket İp şi roğ lu, sa nat ta ri hi pro fe sö rü 

Ernst Di ez ve mi mar Se dat Hak kı El dem 

de et ki len di ği önem li isim ler den dir. Çe-

şit li ara yış la rı, kar şı laş ma la rı ve yön len-

dir me ler ne ti ce sin de sa na ta da ir bir çok 

alan la il gi le nen Can se ver, 26 Ekim 1936 

ta ri hin de he nüz on al tı-on ye di yaş la rın da 

iken İs tan bul’da re sim ser gi si aç tı. Ney zen 

Ha lil Dik men’den ar ka da şı ney zen Ni ya zi 

Sa yın ile bir lik te ney ders le ri al dı. Aka de-

mi de ki mi mar lık öğ re ni mi ni 1946’da bi tir-

dik ten son ra bir sü re ho ca sı Se dat Hak kı 

El dem’in asis tan lı ğı nı yap tı. 1949’da İs-

tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 

Sel çuk ve Os man lı Mi ma ri sin de Üs lup 

Ge liş me le ri: Türk Sü tun Baş lık la rı ad lı 

dok to ra sı nı ta mam la dı. Bu ça lış ma Tür ki-

ye’de sa nat ta ri hi ala nın da ya pı lan ilk dok-

to ra olup Tur gut Can se ver ay nı za man da 

dok to ra ya pan ilk mi mar dır. 1950-1951 

yıl la rın da İs tan bul Dev let Gü zel Sa nat lar 
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“Türk mi ma ri si ni ta rih sel kök le riy le bağ-

ları nı ko par ma dan ya şa ta rak çağ daş çiz-

gi yi ya ka la ya bil miş, üs tün hiz met le rin den 

ve geç mi şi ta nı ma sı açı sın dan Türk mi ma-

ri sin de bü yük bir ufuk açan, ya pıt la rıy la 

ulus lar ara sı aka de mik ca mi ada say gın 

bir yer edi nen” ifa de le riy le Can se ver’e ve-

ril miş tir. Cum hur baş kan lı ğı Kül tür Sa nat 

Bü yük ödü lü nün 2008’de ki sa hi bi de Can-

se ver’dir.
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(1881-1949)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
eðitimci, þair,

tarihî romanlarýyla tanýnan yazar.˜ ™

Mı sır’ın ku ze yin de Nil’in ba tı sa hi lin de 

yer alan ve hal kı nın Ku reyş asıl lı ol du ğu 

be lir ti len Reşîd şeh rin de kül tür lü ve din-

dar bir ai le için de doğ du. Ba ba sı Ez her 

âlim le rin den Ha nefî fa ki hi Mu ham med b. 

Sâlih el-Cârim De menhûr, Cîze, Feyyûm 

ve Ze kåzîk’te ka dı ola rak gö rev yap tı. Ali 

on bir ya şı na ka dar oku ma yaz ma yı, te-

mel dinî bil gi le ri öğ ren di, bu ara da hıf zı nı 

ta mam la dı, ay rı ca ba ba sın dan kı ra at ve 

tec vid ders le ri al dı. Da ha son ra kar de şi 

Mu ham med Nu‘mân ile bir lik te Ez her’e 

kay do la rak (1892) or ta, li se ve yük sek öğ-

re ni mi ni bi tir di. Tâhâ Hü se yin ile Ah med 

Emîn bu ra da ki okul ar ka daş la rın dan dır. 

Ez her’de man tık, fel se fe ve belâgat ders-

le ri ve ren Mu ham med Ab duh’tan çok et-

ki len di; on dan Ab dül kå hir el-Cürcânî’nin 

De lâßilü’l-i£câz’ı ile Esrârü’l-belâ³a’sı nı 

Dep rem den Et ki le ne cek İs tan bul lu la-

rı Ye ni Şe hir le re Yer leş tir me Amaç lı 

Pro je Öne ri si: Pi lot Şe hir Uy gu la ma 

Ra po ru şe hir ve şe hir ci lik hak kın da ki gö-

rüş ve öne ri le ri nin so mut gös ter ge le ri dir.

Mi ma ri Eser le ri. Can se ver’in bi li ne bil-

di ği ka da rıy la sek sen ye di pro je si bu lun-

mak ta dır. Ba zı la rı uy gu lan mış, ba zı la rı da 

uy gu la ma fır sa tı bu la ma mış önem li pro je-

le ri şun lar dır: “Sâdul lah Pa şa Ya lı sı Res to-

ras yo nu” (İs tan bul 1949-1951), “Ana do lu 

Ku lü bü Ote li” (İs tan bul 1951-1957), “Türk 

Ta rih Ku ru mu” (An ka ra 1951-1967), “Rı fat 

Yal man Evi” (İs tan bul 1952), “Ka ra te pe 

Açık Ha va Mü ze si” (Ada na 1957-1961), 
“Be ya zıt Mey da nı Ya ya laş tır ma ve Dü zen-

le me Pro je si” (İs tan bul 1958-1961), “OD TÜ 

Kam pü sü Ya rış ma Pro je si” (An ka ra 1959), 
“Çü rük su lu Ya lı sı Res to ras yo nu” (İs tan bul 
1968-1971), “Ah met Er te gün Evi” (Bod-
rum-Muğ la 1971-1973), “Ata türk Kül tür 

Mer ke zi Ulu sal Mü ze ve Par kı Pro je si” 

(An ka ra 1980), “Ba tı kent Ye ni Şe hir ve 

Ko nut Yer leş me si Tek lif Pro je si” (An ka ra 
1980-1981), “Ay şin-Ra fet Ataç Evi” (İs tan-
bul 1983-1986), “De mir Ta til Kö yü” (Bod-
rum-Muğ la 1983-), “Ava nos Oy ma Ka ya 

Ote li Tek lif Pro je si” (Nev şe hir 1984), “Bod-

rum Kül tür ve Ti ca ret Mer ke zi” (Muğ la 
1987), “Su al tı Ar ke olo ji Ens ti tü sü” (Bod-
rum-Muğ la 1988-1996), “Ka ra kaş Ca mii” 

(An tal ya 1991-1998), “İmam Buhârî Eği-

tim Komp lek si Da vet li Ya rış ma Pro je si” 

(Se mer kant-Öz be kis tan 1993), “Ce be lüs-

sa id Yer leş me si” (So far-Bey rut-Lüb nan 
1994-1995), “Ka le ar dı Ma hal le si Pro je si” 

(Si vas 1998), “Dârüs selâm Eği tim Te sis le ri 

Tek lif Pro je si” (Zen zi bar-Tan zan ya 2000), 
“Bal lı ku yum cu Top lu Ko nut Ala nı Pro je si” 

(An ka ra 2001-).

Can se ver’in mi ma ri pro je le ri ulu sal ve 

ulus lar ara sı alan da çe şit li ödül le re lâyık 

gö rül müş tür. “Türk Ta rih Ku ru mu” ve 

“Er te gün Evi” ile 1980’de, “De mir Ta til 

Kö yü” ile 1992’de Ulus la ra ra sı Ağa Han 

Mi mar lık ödü lü nü dün ya da üç de fa alan 

tek mi mar odur. Mes lekî pra ti ği, dü şün-

sel ve fel sefî yak la şı mı ile 1990’da II. Ulu-

sal Mi mar lık ödül le ri kap sa mın da Bü yük 

ödül (Si nan ödü lü) ona ve ril miş tir. 2003’te 

Mi mar lık der gi sin de ya yım la nan “Tür-

ki ye’ de Çağ daş Mi mar lı ğın (1923-2003) 
Ön de Ge len 20 Ese ri” ad lı bir so ruş tur ma 

so nu cun da “Türk Ta rih Ku ru mu” ilk sıra yı, 

“Ana do lu Ku lü bü Ote li” on se ki zin ci sı ra yı, 

“De mir Ta til Kö yü” on do ku zun cu sı ra yı 

al mış tır. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kül tür ve 

Tu rizm Ba kan lı ğı Gü zel Sa nat lar Genel 

Mü dür lü ğü ta ra fın dan her yıl ve ri len Kül-

tür ve Sa nat Bü yük ödü lü 2005 yılında, 

Tek no lo jik, eko no mik ve po li tik so run lar 

ya nın da in sa nın dü şün ce dün ya sı nın tü-

mü nü kap sar. Var lık la iliş ki si ni bi linç le 

dü zen le mek in sa na öz gü dür. Dün ya ile 

bi linç li iliş ki si ni dü zen le ye me di ği aşa ma-

da in san yal nız ca fiz yo lo jik bir ya ra tık tır.” 

Tur gut Can se ver, mi ma ri ala nın da yap tık-

la rı nı “bi lin ci bi çim ler dün ya sı na yan sıt ma 

ça ba sı” ola rak ta nım lar. Bu ça ba yı da fi kir 

ve inanç dün ya sı nın aş kın (tran san dan tal) 

çer çe ve si içe ri si ne yer leş ti rir.

Ya zı lı Eser le ri. 1981 yı lı na ka dar çe şit li 

der gi ve ga ze te ler de çı kan ya zı la rı ya nın-

da mi ma ri pro je ta nı tım la rı ve ha zır la dı ğı 

resmî ra por lar mev cut tur. Ya zı lı eser le ri-

nin ki tap ve der gi özel sa yı la rı ola rak bir 

ara ya ge ti ril me si 1980’den son ra dır. Bu 

an lam da mi ma ri pro je le ri nin ve al tın da 

ya tan dü şün ce le rin top lu hal de yer al dı ğı 

ilk ya yın Tho ughts and Arc hi tec tu re ad lı 

ki ta bı dır (An ka ra 1981). Bu ese rin Türk çe 

ver si yo nu ola rak ni te len di ri le bi le cek ya-

yın Mi mar der gi si nin Tur gut Can se ver 

Özel Sa yı sı’dır (İs tan bul 1983). Sa nat 

ta ri hi ala nın da ha zır la dı ğı dok to ra te zi 

Son suz Mekânın Pe şin de: Sel çuk ve 

Os man lı Sa na tın da Sü tun Baş lık la rı 

adıy la ya yım lan mış (İs tan bul 2010), do-

çent lik ça lış ma sı he nüz neş re dil me miş tir.

1990’lı yıl lar dan baş la ya rak top lu hal de 

ya yım la nan eser le ri şun lar dır: Şe hir ve 

Mi ma ri Üze ri ne Dü şün ce ler (İs tan bul 
1992), Ev ve Şe hir Üze ri ne Dü şün ce ler 

(İs tan bul 1994), Kub be yi Ye re Koy ma-

mak: Ko nuş ma lar (İs tan bul 1997, 2002, 
2007), İs lam’da Şe hir ve Mi ma ri: Ma-

ka le ve Bil di ri ler (İs tan bul 1997, 2006), 
İs tan bul’u An la mak: Ma ka le ve Bil di-

ri ler (İs tan bul 1998, 2008), Mi mar Si nan 

(İs tan bul 2005, 2010), Os man lı Şeh ri: Şi-

ir den Şe hi re (İs tan bul 2010, ölü mün den 
son ra der len miş tir). Bu ki tap lar içe ri sin-

de ki ma ka le ve bil di ri le rin den olan “İs lâm 

Mi ma ri si Üze ri ne Dü şün ce ler”, “İs lâm 

Mi ma ri si nin Te mel Me se le le ri”, “Mi ma-

ri de Tez yinîlik”, “Mi mar lık Mi ra sı mız ve 

Kül tü rü mü zün Ge le ce ği” ad lı ya zı lar Can-

se ver’in da yan dı ğı te mel le ri açık la ma sı 

ba kı mın dan dik ka te de ğer me tin ler dir. 

Mi ma ri ye, kül tü re, me de ni ye te yak la şım-

la rı açı sın dan önem li bir eser olan Kub be-

yi Ye re Koy ma mak ise ken di siy le ya pı lan 

söy le şi ve rö por taj la rı içer mek te dir. Ay rı ca 

Can se ver’in ko or di na tör lü ğün de, 1995’te 

ya yım la nan HA BI TAT II Kon fe ran sı 

için Şe hir ve Ko nut Üze ri ne Dü şün-

ce ler ve 2001 yı lın da ya yım la nan Yı kı cı 

Dep rem den Et ki le ne cek İs tan bul lu-

ları Ye ni Şe hir le re Yer leş tir me Pro je si 

Ön Ra po ru ile 2003’te ya yım la nan Yı kı cı 




