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Özet: Bu makalede, Turgut Cansever’in, muhafazakâr ve kültürel İslamcı yazarların bazı 

tebliğ ve metinlerinde nasıl inşa edildiği, hangi tarihsel figürlerle ilişkilendirildiği, kendisiyle 

ilgili kurgulanan mimaride süreklilik fikrinin ne şekillerde ifade edildiği, bunun 

muhafazakârlığın ve kültürel İslamcılığın yeniden üretiminde nasıl araçsallaştırıldığı 

sorularına cevap aranacaktır. Ayrıca muhafazakâr yeni yüksek kültür tanımı, sınıfsal mobilite, 

mevcut hiyerarşileri sorgulama yönündeki arayış ve meydan okumalar incelenecektir. 
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BİR MİTİN İNŞASI: 
MUHAFAZAKÂR VE KÜLTÜREL İSLAMCI İMGELEMDE 

TURGUT CANSEVER VE MİMARLIĞI

Erhan Berat Fındıklı*

�

Türkiye’de 20. yüzyıl modern mimarlık tarihinin önemli fi gürlerinden biri 
olan Turgut Cansever, mimarlığını İslam tarihi ve kültürü temelinde tanım-

lama ve anlamlandırma çabasıyla meslektaşlarından büyük ölçüde farklılaşır. 
Mimarların kendi eserleri hakkında kuram oluşturma geleneğinin modern za-
manlara kadar görülmediği, var olanların ise sınırlı denemelerden ibaret olduğu 
bir kültür coğrafyasında, Cansever’in çabası ilgiyle karşılanmıştır. Cansever’in 
çoğul muhafazakârlıklar, alternatif reaksiyoner modernizmler1 ve bunların bir 
uzantısı olan kültürel İslamcıların talep ve beklentileriyle örtüşen söylem ve 
uygulamaları, onu bir kült mimar olarak inşa etmek isteyen yazarlar, mimarlık 
eleştirmenleri ve tarihçilerine hem yaşarken hem ölümünden sonra zengin bir 
malzeme sunmuştur.

Entelektüel bir orta sınıf aileden gelmesi, Galatasaray Lisesi mezuniyeti ve gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde Sedad Hakkı’nın öğrencisi olması, Osmanlı-Türk-İs-
lam sentezine ya da doğrudan kültürel İslamcı dünya görüşüne dayanan söy-
lemleri, Cansever’in Türkiye’de üretilen farklı ulusalcılıklar ve reaksiyoner 
modernizmler arasında hareket etme kabiliyetini, meslek camiası ve entelektüel 
ortam içindeki görünürlüğünü sağlayan ve saygınlığını artıran verilerdir. Diğer 
bir deyişle, ülkedeki ideolojik, akademik, profesyonel ve tarihyazımsal anlamda-
ki tanınırlık ve kurumsal otorite anlamında güçlü referansları ve gerçekleştirdi-
ği eserleri, Cansever mitini hazırlayan verilerin hem zeminini hem yapıtaşlarını 
oluşturmuştur. 

Bu makalede Turgut Cansever’in, muhafazakâr ve kültürel İslamcı yazarların 
bazı tebliğ ve metinlerinde nasıl inşa edildiği, hangi tarihsel fi gürlerle ilişkilendi-
rildiği, kendisiyle ilgili kurgulanan mimaride süreklilik fi krinin ne şekillerde ifa-
de edildiği, bunun muhafazakârlığın ve kültürel İslamcılığın yeniden üretiminde 
nasıl araçsallaştırıldığı sorularına cevap aranırken, diğer taraftan Cansever üze-

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
1 Alternatif modernizm tartışmaları için bkz. Dilip Parameshwar Gaonkar, der. Alternative 

Modernities (Durham: Duke University Press, 2001). 
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rinden ifade edilmeye başlanan muhafazakâr yeni yüksek kültür tanımı, sınıfsal 
mobilite, mevcut hiyerarşileri sorgulama yönündeki arayış ve meydan okumalar 
irdelenmektedir. 

Cansever’in Profesyonel İmgesi: Referanslar, Koşullar, İmkânlar

Bütün dünyada ve Türkiye’de akademik ve popüler sanat ve mimarlık tari-
hini deha ve kahraman imgeleri üzerinden anlatmak isteyen söylem güzergâhla-
rı bulunmaktadır. Türkiye’de dini ya da seküler metafi zik düzlemde hagiografi  
üretmeyi tercih eden, ürettiği hagiografi ler üzerinde kendi benlik, kültürel aidi-
yet ve ötekilik kurgularını geliştiren düşünsel/toplumsal bir zemin mevcuttur. 
Söz konusu mimarlık ve sanat tarihyazımı bir taraftan inşa ettiği fi gürlerin bi-
linçli birer tasarım olduğunun farkındayken, diğer taraftan yarattığı ve dolaşıma 
soktuğu imgenin dehasına okuyucular ve izlerkitleden de önce kendisi inanma 
eğilimi geliştirmektedir. 

 Kahraman üretme arzusu ve pratiği sadece muhafazakâr çevrelerle sınırlı 
değildir. Sözgelimi Süha Özkan, verdiği bir mülakatta “biz modernist mimar 
kahramanlar yaratamadık” şeklinde yakınır. Mimarın kişisel yeteneklerinin kah-
raman yaratmak için yeterli olmadığını belirtirken, onun etrafında geliştirilecek 
söylemlerin ve dünyadaki farklı mimarlık çevreleriyle kurulacak ilişkilerin de 
önemli olduğuna dikkat çeker.2 

Kimin kahraman ilan edileceği ve bu kahramanın niteliklerinin hangi bileşen-
lerden oluşacağı önemli sorunsallardan biridir. Cansever örneğinde Türkiye’de 
20. yüzyıl mimarlığının önemli aktörlerinden biri olduğu konusunda genel bir 
kabul bulunmaktadır. Cansever’in mimarlığında ön plana çıkan, millilik, ye-
rellik, modernlik, Türk-Osmanlı sentezi gibi kavramlar Türkiye’de mimarlığın 
en sık üzerinde durduğu konu başlıklarından bazılarını temsil eder. Mimarlık 
tarihyazımında “Birinci Milli”, “İkinci Milli” şeklinde geriye dönük olarak inşa 
edilmiş dönem ve akımlarda, farklı tarihsellik ve yerellik anlayışlarını benzer te-
malarla dile getiren Kemaleddin Bey3, Vedat Tek4 ve Sedad Hakkı Eldem5 de 

2 Süha Özkan, Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor, Abdi Güzer & Süha Özkan, Mart 2013, https://
www.youtube.com/watch?v=K6UMzkyqJGI (son erişim tarihi: 29. 6. 2015). 

3 Kemalettin Bey’in mimarlık üzerine yazdıklarıyla ilgili olarak bkz. İlhan Tekeli, Selim İlkin, 
der. Mimar Kemalettin’in Yazdıkları (Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 1997). 

4 Vedat Tek’in mimarlığıyla ilgili olarak bkz. Afi fe Batur, der. M. Vedat Tek, Kimliğinin İzinde Bir 
Mimar (İstanbul: YKY, 2007). 

4 Sedad Hakkı Eldem’in mimarlık konusundaki düşünceleriyle ilgili olarak bkz. Süha Özkan, 
Engin Yenal, Sedad Eldem ile Söyleşiler (İstanbul: Literatür, 2014). Eldem’in yaşamı ve mimar-
lığı ile ilgili olarak ayrıca bkz. Uğur Tanyeli, Bülent Tanju, yay. haz. Sedad Hakkı Eldem II. 
Retrospektif (İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2009). Uluslararası oku-
yucu kitlesi için hazırlanan Eldem çalışması için ayrıca bkz. Sibel Bozdoğan, Süha Özkan, 
Engin Yenal, Sedat Eldem, Architect in Turkey (New York: Aperture, 1987). 
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görülen “süreklilik içinde yenilik” teması Cansever’de de görülür. Bu yönüyle, 
20. yüzyıl Türk mimarlarının bu söylemi benimseyen, yorumlamaya ve uygu-
lamaya çalışan en büyük son halkası olarak değerlendirilmiştir.6 Fakat modern 
mimarlık kanonunda kendine açılan bu yer ilgi ve takdir kadar tereddütle de 
karşılanmıştır. Buna yol açan şey, yerel bir mimarlık arayışında kültürel öğelere 
referans verme çabasının dışında, İslam felsefesi ve epistemolojisi şeklinde for-
müle ettiği, Türkiye’de ulusal bir çizginin de ötesinde onu kültürel İslamcılığa 
yakınlaştıran söylemleridir. 

Muhafazakâr ve kültürel İslamcı çevreler Cansever’in mimarlığını, toplumsal 
mühendislik projeleriyle ilintili bir metafor olarak değerlendirmiş, reel yapıtla-
rından çok, İslam’da şehir, mimarlık, güzellik, çevre gibi konularla ilgili düşün-
celeri üzerinde yoğunlaşmış, onu dinlemiş, yüceltmiş fakat söz konusu somut 
projeler olduğunda iş vermemiş, sadece takdir etmekle yetinmişlerdir.

Seküler çevreler ise Cansever’in modernizmle tarihselciliği birleştiren tasa-
rımlarıyla ilgilenmiş, kendisine iş vermiş fakat onun mimarlığını dayandırdığı 
İslami söylem ve imge dağarcığı üzerinde görece daha az yoğunlaşmayı yeğle-
mişlerdir. Bu konuya ilgi duyduklarında ise Cansever’i ya egzotikleştirme ya da 
saygı duyulan bir iç-öteki yaratma eğilimi geliştirmişlerdir. Siyasi kamplaşma-
nın yoğun olduğu bir toplumda, bir taraftan Cansever’in eserlerini, bir mimarın 
bireysel tasarımları olarak değerlendirirken, diğer taraftan yüzleşmek zorunda 
olunan bir geçmiş, gelenek ve buna bağlı muhafazakâr söylemlerin vücut buldu-
ğu nesneler olarak görmüşlerdir. Böylece Cansever’in mimarlığı, daha genel ve 
soyut ideolojik bir hesaplaşma alanına da dönüşmüştür. Bu noktada Cansever’e 
bir iç öteki olarak, geçmiş, gelenek ve İslam kültürüyle diyaloğa geçilen moder-
nist bir arabulucu işlevi ve anlamı yüklenmiştir. 

Cansever’in mimarlık tarihindeki önemi konusunda genel bir kabul bulun-
makla birlikte profesyonel ve kültürel İslamcı çoğul pozisyonlarından ötürü ona 
yüklenen imgeler de farklılaşmakta ve bağlama göre nitelik değiştirmektedir. 
Muhafazakâr ve kültürel İslamcı çevrelerde “bilge” ya da neredeyse “evliya mi-
mar” olarak algılanırken, seküler çevrelerde ise “kahraman ama yeterince değil” 
veya muhafazakâr yerel yönetimlerin mimarlık ve şehircilik konusundaki olum-
suz uygulamalarına karşı bir çeşit “panzehir” olarak görülmüştür. Söz konusu 
algının temelinde yatan nedenlerden biri, muhafazakâr bir iktidarın yine mu-
hafazakâr ve kültürel İslamcı olduğu düşünülen bir mimarın fi kirlerine referans 
verilerek müzakere ve ikna edilebileceğine dair naif bir inançtır. Burada ironik 
olan, bütün hayatı boyunca şehircilik konusundaki fi kir ve projelerini farklı siya-
si iktidarlara kabul ettirmek için çaba sarf etmiş ve aradığı ilgiyi bulamamış bir 
mimarın, ölümünden sonra böyle bir anlam ve işleve sahip olabileceği düşün-

5 Uğur Tanyeli, Atilla Yücel, Turgut Cansever, Düşünce Adamı ve Mimar (İstanbul: Garanti Ga-
leri, 2007), 13. 
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cesinin hem seküler hem de kültürel İslamcı çevreler tarafından benimsenmiş 
olmasıdır. Şehir planlama ve yapı faaliyetleriyle ilgili eleştiriler pek çok örnekte 
doğrudan Cansever’e atıfta bulunularak gerçekleştirilmektedir. 

Hayali Süreklilikler Tarihsel Şahsiyetler ve Cansever

Cansever sınırlı sayıda projesini hayata geçirebilmiş olsa da her dönemde gün-
demde kalmayı, kendinden söz ettirmeyi büyük ölçüde başarmış bir mimardır. 
Cansever’in akademik çalışmaları büyük ölçüde doktora7 ve doçentlik tezleriyle 
sınırlıdır. Bunun yanında proje tanıtım yazıları onun mimarlık anlayışını sergi-
leyen önemli metinleri oluşturur.8 Ayrıca verdiği mülakatlar yazıya geçirilerek, 
ciddi bir Cansever literatürünün oluşması sağlanmıştır; Düşüncelerini genelde 
söyleşileriyle dile getirmesi, Cansever’in idealize edilmesine, tarihsel bir sürekli-
lik romantizmi içinde değerlendirilmesine yol açmış, hayatı ve öğretileri başkaları 
tarafından aktarılan arketipik bir “bilge” modelinin ona adapte edilmesini kolay-
laştırmıştır. Sözgelimi Beşir Ayvazoğlu, “O ataları büyük Osmanlı mimarları gibi 
yaparak düşünür, fi kirlerini de konferanslar ve röportajlar vererek açıklamayı 
tercih ederdi”9 diye yazar. Ayvazoğlu, Osmanlı mimarları ile Cansever arasında 
süreklilik kurgularken dikkat çekici bir anakronizm üretir. Tarihte büyük insanlar 
arayan ve kendi kimliklerini, muhayyel şahsiyetlerle kurdukları bağ üzerinden ta-
nımlayan bir aydın grubunun sosyo-psişik ihtiyaçları, söz konusu örnekte belirgin 
bir şekilde görülür. Burada karşılaşılan şey, sürekli ve yoğun bir “hayranlık ve gu-
rur duyma ihtiyacı” ve bu ihtiyacın karşılanmasına dönük bir arayıştır. Söz konusu 
arayış sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ulusalcı tarih anlatılarının sıklıkla 
başvurduğu duygusal-zihinsel bir pozisyonu ifade eder. 

Türkiye örneğinde, geleneksel kültür örüntülerini sayısız fragmana ayırarak 
yeni kültürel örüntüler oluşturan moderniteyi, Osmanlı Devleti’nin çöküşüyle 
simgeselleştirilen bir “kayıp ve yenilgi” fi kri söz konusudur. Ulusalcı tarihyazım-
sal paradigmalarının10, açıklama modellerinin içselleştirilmesi ve bireysel olarak 

6 1949 yılında verdiği doktora tezi 2010 yılında yayınlanmıştır. Bkz. Turgut Cansever, Sonsuz 
Mekânın Peşinde: Selçuklu ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları (Doktora Tezi. İstanbul Üni-
versitesi,1949) (İstanbul: Klasik, 2010). 

7 Cansever’in ürettiği metinler ve belli bir tarihe kadar onunla ilgili üretilen yayınlar için 
bkz. Halil İbrahim Düzenli, İdrak ve İnşa, Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (İstanbul: 
Klasik, 2008).

8 Beşir Ayvazoğlu, Dünyayı Güzelleştirmek, Turgut Cansever’le Konuşmalar (İstanbul: Timaş 
Yayınları, 2012), 10. Ayvazoğlu’nun metinlerinde gözlemlenen geleneğin icadı olgusunun 
farklı kültürel bağlamlardaki örnek ve analizleri için ayrıca bkz. Eric Hobsbawm, Terence 
Ranger, der. The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

9 Farklı coğrafyalardaki ulusalcılığın inşa ediliş biçimleriyle ilgili olarak bkz. Benedict An-
derson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, çev. İskender Savaşır, 3. bs. 
(İstanbul: Metis Yayınları, 2004).
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yeniden üretilmesi, Cansever’in mimarlığının “yaşayan tarih ve gelenek” olarak 
algılanmasına yol açmıştır. Burada Cansever’e “bir kaybın telafi si” anlamı yüklen-
miştir. Onun mimarlığı aracılığıyla kayıp geçmiş modern çağlarda yeniden bulun-
muş ve gelenek bu güne taşınmıştır. Yahya Düzenli’nin makalesinde “Şehir ve mi-
maride Osmanlı döneminin Mimar Sinan’ı ne ise Cumhuriyet döneminin mimarı 
Turgut Cansever de odur!”11 diye yazması böyle bir yaklaşımın ürünüdür.

Süreklilik fi kirlerini yansıtan bir diğer yorum ise Dücane Cündioğlu’ndan gel-
miştir. Yazar, bir taraftan Cansever’in yeterince yazmadığıyla ilgili dolaylı bir “ek-
siklik alanı” tanımlarken diğer taraftan bu durumun tarihsel ve kültürel bağlamda 
düşünülmesi gerektiğini, bilgeliğin tek başına metin üretimiyle ilintili olmadığını 
vurgular. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’nin de yazılmış bir eseri ol-
mamasına rağmen, herkesin onu tanıdığını belirtir.12 Cansever’den “ büyük deha” 
olarak söz ederken13 bilinçli, olağan bir tasarımı evrensel bir hakikatmişçesine su-
nar. Edebiyat eleştirmeni Ömer Lekesiz ise Cansever’i düşüncelerinin sadece sa-
nat ve mimarlığı değil, edebiyatı da ilgilendiren bir kaynak olarak değerlendirir. 
“Cansever’den sonra mimarların, plastik sanatçıların ve özellikle sanat/edebiyat 
eleştirisiyle uğraşanların, onun düşüncelerine başvurmaksızın ve onun adını an-
maksızın cümle kurmaları bence neredeyse imkânsızdır”14 diye yazar. 

Muhafazakar ve kültürel İslamcı yazarların Cansever’le ilgili ürettikleri, 
neredeyse isminin bir uzantısı haline gelen “üç Ağahan mimarlık ödüllü bilge 
mimar” gibi klişeleşmiş bir ifadeden daha karmaşık ve nitelikli betimlemelere, 
nötr gözlemlerden en histerik iltifatlara varıncaya kadar uzunca bir imge listesi 
derlemek mümkün. Bu ifadeler şüphesiz her bir tikel örnekte, yazarının ente-
lektüel donanımı ve pozisyonu çerçevesinde içerik ve nitelik değiştirmektedir; 
fakat neredeyse tümünün üzerinde anlaştığı temel nokta, Cansever’i büyük bir 
geleneğin 20. yüzyıldaki temsilcisi olarak görmeleridir. 

Duygusal Auranın Şekillenişi

Cansever mitolojisinin inşasında, gelenek, süreklilik fi kri ve tarihsel fi gürlerden 
imge transferinin yanı sıra, mimarın biyografi k detaylarının ve duygu dünyasının 
kurgulanması da önemli bir rol oynar. Avrupa sanat tarihi yazımında kullanılan ye-

11 Yahya Düzenli, “Muhakkik Mimar Turgut Cansever’den ‘İslam Şehri’ne Dair Yeni Bir Tasav-
vur ve Tasarım”, Sabah Ülkesi, s. 43 (Nisan 2015): 35.

12 Dücane Cündioğlu, Turgut Cansever’i Anlamak Paneli https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IDCClw-RTp4 (son erişim tarihi: 23. 04. 2015). 

13 Dücane Cündioğlu, Osmanlı Mabedinin İkonolojisi 19 Aralık 2010 http://www.yenisafak.
com/yazarlar/ducanecundioglu/osmanli-mabedinin-ikonolojisi/25369 (son erişim tarihi: 
5. 06. 2015).

14 Ömer Lekesiz, Turgut Cansever’e Rahmet, 18 Nisan 2011. http://iis1dns.cloudapp.net/yazar-
lar/omerlekesiz/turgut-cansevere-rahmet-26995 (son erişim tarihi: 23. 06. 2015). 
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terince anlaşılmayan, kedisine haksızlık edilen, yaşarken kıymeti bilinmeyen sanatçı 
imgesinin, neredeyse bire bir Cansever’e uyarlanmaya çalışıldığı görülür. Bazı tebliğ 
ve metinlerde Cansever iş alamayan, önerileri değerlendirilmeyen, projeleri hayata 
geçirilmeyen, kendisine randevu dahi verilmeyen, anlaşılamamış, bilgi ve yeteneği 
yüzünden yalnız kalmış, yalnız yaşayıp, yalnız ölmüş bir aziz fi gürü olarak kurgu-
lanır. Sözgelimi Dücane Cündioğlu, “ben kendim, bizzat bu kulaklarımla duydum, 
Cansever o kadar çalışmasına rağmen Erdoğan’dan bir randevu alamamıştır”15 diye 
belirtir. Cenaze törenine katılanların azlığından, ilgisizlikten yakınır. Doğrudan ya-
şadığı bir deneyimi aktarmakla birlikte, bunu ifade ediş biçimi ile söz konusu tarih 
yazımsal anlatı güzergâhları arasında belirgin bir paralellik bulunmaktadır. 

İmlenen ve talep edilen vefa(sızlık) fi kri Avrupa’da akademik ve popüler tarih 
yazımında bir dönem sıklıkla kullanılan aşındırılmış bir klişenin farklı bir versiyo-
nudur. Söz konusu klişe Türkiye’de mimarlık ve sanat tarihi yazımında da kısmen 
benimsenmiş fakat tüketilememiştir. Cansever imgesinin alımlama ve toplumsal, 
kültürel işlevleri konusuyla ilgili bir kıyaslama yapmak için Natalie Heicnich’in 
Van Gogh’la ilgili çalışmasında belirttiği noktaları hatırlamak faydalı olacaktır: 

“Sorun burada bu efsanenin artık yanlışlığını göstermek değil, neden-
lerini anlamaktır. Bunun için ressama duyulan hayranlığın değişik boyut-
larını özellikle azizlik mertebelerinden kotarılmış dinsel motifl eri hesaba 
katmak gerekiyor. Böylece kendisini sanatına “feda etmiş” bu “başka ada-
ma” karşı giderek bir kollektif manevi borç duygusunun oluştuğunu ve bir 
yandan da farklı türden bireysel hak helal ettirme moduslarının- eser satın 
alma yoluyla, eserlerini uzun uzun seyrederek, ya da ressamın yaşadığı 
yerlere ayak basarak gelişmekte olduğunu görüyoruz.”16

Cansever örneğinde “vefa borcu” fi kri veya “azizlik mertebelerinden kota-
rılmış dinsel motifl er” atfetme olgusu, temelde yeni ve farklı bir muhafazakâr 
estetik ve mimari dil arayışı üzerinden kolektif kimlik inşa çabasını yansıtırken 
aynı zamanda kutsallık, estetik ve metafi ziğin nasıl alımlanacağı, tanımlanacağı 
ve mevcut toplumsal örüntülere nasıl entegre edileceği konusundaki kaygıları 
da ifade etmektedir. 

Cansever’in mimarlığı ve yaşam öyküsüyle ilgili muhafazakâr literatür, mu-
hafazakâr olmayan düşünürlerin yorumları karşısında pozisyon alarak da şekil-
lenmiştir. Onunla ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri, Uğur Tanyeli ve Atilla 
Yücel tarafından kaleme alınmıştır. Cansever’i farklı bir epistemik ve akademik 
referanslar diziniyle yeniden yapılandırmayı deneyen Atilla Yücel ve Uğur Tan-
yeli’nin iltifat dozu yüksek olmakla birlikte bir hagiografi ye dönüşmemiş ortak 

15 Dücane Cündioğlu, Turgut Cansever’i Anlamak Paneli https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IDCClw-RTp4 ( son erişim tarihi: 23. 04. 2015).

16 Natalie Heinich, Sanat Sosyolojisi, çev. Turgut Arnas ( İstanbul: Bağlam, 2004), 74-75. 
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çalışması, kültürel İslamcılar tarafından ilgiyle karşılanmış, hatta laik mimarlık 
tarihçileri ve eleştirmenleri tarafından incelenmesi ve takdir edilmesi ideolojik 
bir başarı olarak kutlanmıştır.17 Daha sonraki yıllarda ise Tanyeli, Cansever’in 
mimarlığı ve düşüncesinin seküler kökenlerine dikkat çektiği ve onun bir ermiş 
olarak inşa edilmesini eleştirdiği yazısından18 ötürü tepki görmüştür. 

İltifat ve hayranlık üzerinden düşünsel bir ritüel geliştiren muhafazakar izler-
kitle, söz konusu kolektif duygulanımı desteklediği ölçüde Tanyeli’nin metinlerine 
kulak vermiş, desteklemediğini düşündüğü yerde ise tepki göstermiştir. Fakat bu 
tepkiler arasında en doğrudan olanı Cansever’in kızı Emine Öğün’den gelmiş ve 
Tanyeli’ni bir çeşit ihanetle itham etmiştir. Emine Öğün, “yazı, Turgut Bey’i ‘yok 
etmek’ üzere ortaya konmuş olsa da, belki mimarlık alanındaki tartışma ortamının 
canlanmasını sağlar, bu sayede de yeni kapılar açılır. Doğrusu buna da sevinilir 
sadece”19 diye yazar. Kahraman yaratma süreçlerinde, “değeri bilinmemiş olmak”, 
“vefasızlık” kavramı, öldükten sonra gerçekleşen bir “ihanet” ve “amacına ulaşma-
yan kötü niyetli bir girişim” fi kriyle bütünlenmiş, böylece kült fi gür yaratımında 
takip edilen yol haritasının ilk turu ve duygu repertuarının ilk katmanı tamamlan-
mıştır. Burada Cansever’in öyküsünde Yahuda İskaryot olma onuruna ise, son ye-
meğin ardından değil ama bir buçuk yıl boyunca hafta sonları evine misafi r olarak 
giden “içine sızılan gündelik yaşamdan kağıda dökülen gözlemleri (….) mimarlık 
eleştirisi alanında dar açılı değerlendirmeleri”20 ile Uğur Tanyeli’ne layık görülür. 
Cansever gibi bir kült fi güre ihanet edenin herhangi bir yazar değil, gözlemlerinin 
dar açılı olduğu yıllar sonra ifade edilen önemli bir mimarlık tarihçisi ve eleştirme-
ni olması mevcut mitolojiler ve tasarım süreçlerinin sürdürülebilir olması ve canlı 
tutulması açısından tutarlı ve işlevseldir. Cansever mitolojisini besleyecek yeni veri 
girişlerinin seçkinci bir fi ltrelemeye tabi tutulduğu görülür. 

Cansever ve Anlaşılabilir Olma: Düş(ünce), Gizem ve Ayin

Cansever’in mimarlık, İslam, şehir ve estetik konusundaki düşüncelerinin 
muğlaklığı, bu düşünceleri hem gizemli, kapalı ve hikmet içeren bir metin şeklinde 
alımlanmasına hem yazdıklarının çoklu okumalara izin vermesine hem de ideali-
ze etme sürecinin kolaylaşmasına yol açar. Cansever’in metinlerini ve kayıt altına 

17 Bkz. Tanyeli, Yücel, 2007, age. Ayrıca bkz. Uğur Tanyeli, Mimarlığın Aktörleri, Türkiye 1900-
2000 (İstanbul: Garanti-Galeri, 2007), 190-195. 

18 Tanyeli, “Cansever’in Mimarisine ve Düşüncesine Yeniden Bakmak: Seküler bir Portre”, Ar-
redamento Mimarlık, s. 278. ( Nisan 2014): 60-67. 

19 Bahar Bayhan , “Tanyeli’nin Cansever Yazısına Mehmet Öğün’den Yorumlar”, Emine Öğün, 
“Uğur Tanyeli’ye Teşekkür Yazısı” Arkitera, http://www.arkitera.com/haber/20916/tanye-
linin-cansever-yazisina-mehmet-ogunden-yorumlar (son erişim tarihi 23. 06. 2015)

20 agl. http://www.arkitera.com/haber/20916/tanyelinin-cansever-yazisina-mehmet-ogun-
den-yorumlar (son erişim tarihi: 23. 06. 2015)
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alınmış konuşmalarını hikmeti, hakikati kendinden menkul aforizmalar şeklinde 
algılayan bir izlerkitlenin şu dönem itibariyle eleştirel bir yorum geliştirmekten 
uzak olduğu gözlemlenmektedir. Burada söz konusu olan epistemik cemaat ayi-
ni olduğu için, yapılacak herhangi bir eleştiri, ortak duygulanımın ve coşkunun 
kesintiye uğraması, Cansever üzerinden kendi benlik ve aidiyet duygularını, ide-
olojik pozisyonlarını, dünya görüşlerini ve algılarını temellendirmek isteyen bir 
kitlenin geliştirdiği koreografi nin, performatif sürecin harmonisinin bozulması an-
lamına gelmektedir. 

 Cansever örneğinde hedefl enen analitik, eleştirel bir düşünce değil sürekli-
lik içinde formu değişse de özü değişmeyen ve zamana yenilmeyen bir hakikat 
arayışıdır. Bu hakikat ve tarihsel süreklilik kavrayışı, Cansever mimarlığı ve dü-
şüncesini anlamanın Osmanlı mimarlık tarihini anlamaktan, Osmanlı mimarlığını 
anlamanın ise Cansever’i anlamaktan geçtiği yönünde bir algı geliştirilmesine yol 
açmıştır. Söz konusu algının yansımasını Yahya Düzenli’nin cümlelerinde görmek 
mümkündür. Yazara göre, “Sinan anlaşılabilirse Cansever anlaşılabilir; Cansever 
anlaşılabilirse Sinan anlaşılabilir!”21 Fakat bu formül her ikisinin de anlaşılabilir 
olduğu anlamına gelmemektedir. Yazar bir taraftan “Cansever niçin okunmaz, 
okunsa da anlaşılmaz?”22 şeklinde retorik bir soruyla bunun mümkün olmadığını, 
en azından zor olduğunu ima ederken, diğer taraftan, Cansever’in kendisini de bir 
“muhakkik”23 hakikati araştıran olarak tanımlamaktadır. Cansever hem anlaşıla-
mayacağı baştan bilinen hem de hakikatin peşinden giden bir bilgelik kaynağıdır. 
Onu anlamaktan değil anlamaya çalışmaktan, hakikati arama macerasına tanıklık 
etmekten söz edilebilir. Varılacak yer değil, yolculuğun kendisi bir hedeftir. Kim-
likler, aidiyetler, zaman ve mekân kavrayışları bu yolculukta deneyimlenip inşa 
edilecek ve mevcut söylemlerle eklemlenecektir. Dolayısıyla Cansever’i anlama 
serüvenine davetin kendisi metaforik bir kutsama ve ayin çağrısıdır. 

Cansever’le ilgili geliştirilen dinsel veya seküler metafi zik imge dağarcığı, 
Cansever’in yakınları ve onu şahsen tanıyanlar tarafından da benzer şekillerde 
tekrar edilmekte, söz konusu ayin çağrısı her fırsatta dolaylı olarak yinelenmek-
tedir. Söz gelimi Mehmet Öğün, “Turgut Bey’in bürosuna ilk girdiğimde, bir ma-
bede girmiş gibi hissettim. Sonra da o havayı 30 yıl kesintisiz hissetme imkânım 
oldu”24 derken, Cündioğlu sunumunda “hocanın ruhundan izin alarak”25 şeklin-
de bir ifade kullanabilmektedir.

21 Y. Düzenli, 2015, 35.
22 age, 35. 
23 age, 34. 
24 Yusuf Genç, “Estetik Kaygılarla Çok Az İşi Kabul Etti”, Yeni Şafak, 22 Mart 2015 http://

www.yenisafak.com/pazar/estetik-kaygilarlacok-az-isi-kabul-etti-2107739 (son erişim tari-
hi: 29. 06. 2015). 

24 Cündioğlu, Turgut Cansever’i Anlamak Paneli, https://www.youtube.com/watch?v=IDCC-
lw-RTp4 (son erişim tarihi: 23.04. 2015).
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Muhafazakar ve kültürel İslamcı yazarların Cansever’le yaptıkları röpor-
tajların veya anma toplantılarının her hangi bir konuda mimarın fi krini tar-
tışmanın çok ötesinde bir ritüel şeklinde deneyimlendiği ya da aktarıldığı gö-
rülür. Bu deneyimin niteliği, içeriği imgelerin göndermeleri ve buna verilen 
duygusal tepkiler bazı açılardan, Norbert Elias’ın Almanca konuşulan dün-
yadaki kültür kavramını tartışırken belirttiği türden bir deneyime dönüştüğü 
söylenebilir26. Cansever örneğinde, onun hakkında düşünmenin tanımlana-
bilir yönleri kadar, o kültür içinde yaşayan bireylerin deneyimleriyle oluşan 
ve kelimelere dökülmesi kolay olmayan tarafl arı da bulunmaktadır. Ortak 
muhayyel bir geçmişe ve bir o kadar muhayyel geleceğe duyulan özlemin 
hüzün ve coşkuyla yaşandığı, kayıp duygusunun yarattığı yasın hazla tutul-
duğu, hayranlık nesneleri üretme, gurur duyma ve hem bireysel hem de bir 
medeniyet namı hesabına özgüven ihtiyacının karşılandığı kolektif bir kimlik 
ayinine dönüşür.

Şehir ve Medeniyet Söylemi

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de moderniteyle ortaya çıkan 
bir kültürel kayıp ve çözülme duygusunun27 ifade edildiği alanlardan biri mi-
marlık ve şehircilik olmuştur. Materyal, tinsel ve kültürel pek çok dönüşümün 
geçmiş ve gelecekle bağının nasıl, ne yönde ve hangi şekillerde kurulacağı soru-
ları sürekli kendini tekrar etmiştir. Bu noktada resmi ve gayri resmi tarih algı ve 
anlatılarının muhayyel farklı geçmişlerin yanısıra romantize edilmiş kayıp kent-
sel form tahayyülleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Ulusalcı resmi ve muhafazakâr gayri resmi tarih anlatılarındaki temel ayı-
rım, söz konusu tarihsel deneyimlere duygusal bağın niteliği ve aidiyet hissinin 
yoğunluğu temelinde şekillenmiştir. Cumhuriyet historiyografi si Selçuklu ve 
Osmanlı kentlerini ulus inşasında birer tarihsel deneyimler katmanı olarak gö-
rürken, alternatif muhafazakâr ve kültürel İslamcı gayri resmi tarih algıları, bu 
katmana İslam inancının evrensellik iddialarını içerecek şekilde özcü anlamlar 
da yüklemişlerdir. Bunun üzerine, Asrı Saadet Dönemi’nin yanı sıra Selçuklu 
ve Osmanlı da yeterince değerlendirilmemiş kayıp kaynaklar olarak görülme-
ye başlanmıştır. Hatta bazı örneklerde ise günümüz şehirciliği ile ilgili pek çok 
olumsuzlukların kökeninde söz konusu dönemlere özgü varlık anlayışından 
uzaklaşmanın yattığı belirtilmiştir. Bütün bu muhayyel sorulara verilecek cevap 
ve bulunacak çözümlerin Cansever’de gizli olduğu inancı gelişmiştir. Yahya 
Düzenli’nin ifadeleri hem söz konusu yaygın ön kabullerin ve savların taşıyıcısı 

25 Norbert Elias, Uygarlık Süreci, çev. Ender Ateşman, c. 1. 4. bs. (İstanbul: İletişim, 2005) 76-77. 
26 Rusya’daki örneği için bkz. Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, çev. Ümit Al-

tuğ, Bülent Peker. 9. bs. ( İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), 233-382. 
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popüler tarih algısına hem de bu algının nihaiyi olarak Cansever kültürünün 
inşasında kullanımına tipik bir örnek teşkil eder: 

“Bize ait şehir”in İslami kodları nasıl olmalı? Selçuklu ve Osmanlı şehir bi-
rikiminin günümüze intikali mümkün müdür? Osmanlı şehri tekrar inşa edi-
lebilir mi? Tarihte var olmuş şehri günümüze taşımak mümkün olabilir mi?

Bu ontolojik sorulara bugüne kadar cevap verebilmiş, cevabı temel-
lendirmiş ve muhtevalandırmış, Osmanlı şehrinin günümüze nasıl olma-
sı gerektiğini projelendirmiş yegâne fi kir adamı ve mimar Turgut Canse-
ver’dir”.28

Ülkenin yeni yönetici seçkinlerini temsil eden muhafazakâr ve kültürel İs-
lamcı çevreler, sadece belediyecilik, siyaset ve ekonomi alanında varlık göster-
mek değil, yeni bir muhafazakâr sanat ve mimarlık kuramının geliştirilmesin-
de ve hayata geçirilmesinde rol oynamak istemektedirler. Fakat buradaki en 
temel çelişki, sanata ve mimarlığa dönük var olan estetik ve kültürel taleplerle, 
muhafazakâr bir iktidarın elindeki yetkiler, sosyal ve ekonomik sermayeyle or-
taya çıkarmış olduğu kent parçaları, mimarlık ve sanat üretimi arasındaki far-
kın büyüklüğüdür. Bütün retorik vurgulara rağmen, kent estetiğini ve bununla 
ilgili kültürel talepleri yeterince göz önünde bulundurmayan yerel yönetimler, 
müteahhit, müşteri ve diğer toplumsal aktörler, reel, pratik ve pragmatik kay-
gılarla şekillenen yapı faaliyetleriyle ilgili organik entelektüelleri aracılığıyla 
bir taraftan sürekli özeleştiride bulunurken, diğer taraftan benzer yapılı çevre-
leri üretmeye devam etmişlerdir. Kent estetiğinin kaybı ve üretilememesi fi k-
riyle ilgili yakınma ve bir çeşit kefaret ödeme ritüeline dönüşmüş ve bu ritüel 
çoğu zaman Turgut Cansever üzerinden ifade edilmiştir. 

Gökdelen açılışı yaparken, yüksek binalardan şikâyet etmek, Toki konutları-
nı inşa ederken, kentlerin giderek monotonlaşmasından yakınmak, Türkiye’nin 
son on üç yılını tanımlayacak ve bir üslup kazandıracak kadar çok tekrar edilmiş 
retorik ifadeleri temsil etmektedir. Ve neredeyse hemen her defasında “Canse-
ver’in projeleri uygulansaydı, düşünceleri hayata geçirilseydi bunlar olmazdı” 
şeklinde bir “kaçırılmış fırsat” efsanesi geliştirilmiştir. Söz gelimi Yahya Düzenli, 
“Türkiye 12 yıl önce yakaladığı şehircilik fırsatını “ganimete” çeviremedi, yani 
şehirlerini mamur edemedi. Cansever gibi bir “Yaşayan Sinan’ı ıskaladı, göreme-
di, belki de ağırlığına tahammül edemedi”29 diye yazar. 

Cansever’in metinlerinde veya söylemlerinde ön plana çıkan fakat içeriği 
muğlak bırakılan tevhid, güzellik ve adalet gibi kavramlar tam da bu muğlaklık 

27 Y. Düzenli, 2015, 35. 
28 Yahya Düzenli, “Yanındaki Cansever’i Göremeyenler ‘Binlerce Cansever’ Arıyor!” Türki-

ye Yazarlar Birliği, 05. 03. 2014. http://www.tyb.org.tr/yanindaki-canseveri-goremeyen-
ler-binlerce-cansever-ariyor-14274yy.htm (son erişim tarihi: 23. 06. 2015).
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yüzünden muhafazakâr imgelemin kendini yeniden üretme sürecinde bir imkân 
olarak görülüp sahiplenilmiştir. “Medeniyet inşası” gibi güncel bir sosyo-politik 
söylemin bir parçası haline getirilmiştir. Hatta söz konusu muğlaklık bazı örnek-
lerde Cansever düşüncesinin post-modernist öğeleri olarak yorumlanmıştır. Do-
layısıyla modernizm bağlamında tartışılan Cansever süreç içinde güncellenerek 
post-modern bir kişilik olarak yeniden üretilmiştir.30

Cansever bir toplumsal mühendislik projesinin sadece parçası değil, merke-
zinde yer alan bir aktör olarak görülmek istenmiştir. Halil İbrahim Düzenli’nin 
medeniyet konusunda Cansever’e yüklediği anlam, bu konudaki yaygın yakla-
şımı yansıtmaktadır. Kuramsal çerçevesini Ahmet Davutoğlu’nun “Medeniyet-
lerin Ben-İdraki”31 makalesine dayandırarak gerçekleştirmeyi denediği İdrak ve 
İnşa adlı çalışmasında, Cansever’in düşünceleriyle Ahmet Davutoğlu’nunkiler 
arasında paralellik kurar. Cansever’in temsil ettiğine inanılan “gizem” fi krini 
yeniden üretir; tek başınayken özüne vakıf olunamayan bilgelik, sosyal bilimle-
rin analitik araçlarıyla daha iyi kavranabilir. Yazara göre, “Aidiyet ve Medeniyet 
ben-idraki kavramlarının Davutoğlu’ndaki açılımları Cansever’in söyleminde 
gizlidir. Davutoğlu’nun kavramsallaştırmaları, bir anlamda, Cansever’in söyle-
minin bazı farklılarla daha sistematize edilmiş hali olarak görülebilir.”32 Bu ifa-
deler, Cansever’in düşüncelerinin çözümlenmesinden ziyade, “medeniyet ideo-
lojisi”nin sinerjisini yaratmaya dönük enterdisipliner bir çabayı, kuram ve uygu-
lama retoriğini temsil eder. Bu bağlamda Halil İbrahim Düzenli’nin çalışması, en 
az Cansever kadar, Davutoğlu için de hazırlanmış bir güzelleme niteliğindedir. 

Toplumsal Hareketlilik ve Yüksek Kültürün Yeniden Tasarımı!

Cansever’i hatırlamak ve onu referans göstermek aynı zamanda muhafa-
zakâr ve kültürel İslamcı gruplar içinde daha seçkin bir bireysel pozisyonu, 
kültürel İslamcılığın ve kitlesel muhafazakârlığın kendi ürettiği bir iç yüksek 
kültürün ve zümrenin üyesi olmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla konu bir 
taraftan makro ölçekte Türkiye’de farklı toplumsal sınıfl ar arasındaki yüksek 
kültür alanındaki çatışma ve rekabetin konusunu oluştururken, diğer taraftan 
mikro ölçekte bireysel iktidar arayışları, kişisel konumlanma ve benlik tasarı-
mıyla ilgili kaygıları barındırmaktadır. 1990’lar itibariyle değişen siyasi den-
geler, hiyerarşiler sınıfsal hareket alanını, imkânını, yüksek ve halk kültürü 
kavramını ters yüz ettiği gibi, yüksek kültürün bir parçası olarak kabul edi-
len ama bir çeşit ideolojik yüceltme ve etiketlemeye de konu olmuş Cansever 
gibi bir mimarın mitolojisinin kurgulanmasında olumlu bir zemin sunmuştur. 

29 Y. Düzenli, 2015, 37. 
30 Ahmet Davutoğlu, “Medeniyetlerin Ben İdraki”, Divân, İlmi Araştırmalar, s. 3 (1997/1): 1-53. 
31 H. İ. Düzenli, age, 76. 
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Cansever’in tanınması ve itibar kazanması, kültürel İslamcı üst-orta sınıfın da 
söz konusu itibardan kendi paylarına düşeni alma çabalarıyla paralellik göster-
mektedir. Bu çaba çoğu zaman bireysel temelde değil bir medeniyet adına talep 
edilmiş, genelde gizli özne kullanılmıştır. 

Yüksek kültür ve halk kültürü şeklinde bir sınıfl andırma ve hiyerarşik söy-
lem postmodern dünyada büyük ölçüde buharlaşmış olmakla birlikte, alımla-
ma ve imgelem anlamında yaşamaya, kendini yeniden üretmeye devam etmek-
tedir. Sınıfsal farkındalık, sosyal ayrışma, dışlama, içerme ve yer değiştirme ko-
nusunda önemli analitik kategorileri oluşturmuştur. Cansever’e dönük ilginin 
temelinde yatan sebeplerden biri, iktisadi ve siyasi olarak yükselen İslamcı orta 
sınıfın yüksek kültüre dair oluşturulmuş hiyerarşileri sorgulaması ve seküler 
mimarlık ve sanat tarihçilerinin tanımlama iktidarına ve tekeline meydan oku-
masıyla ilintilidir. Dolayısıyla bu alandaki tartışmaların bir bölümü doğrudan 
ya da örtük olarak epistemik bir şiddet, sosyal hareketlilik ve sınıf çatışmasının 
yansımalarını içerir. 

Söz konusu süreç kendi efsanelerini de üretmiştir. Yüksek İslam kültürünün 
mimarlık ve sanat eserlerinin seküler mimarlık tarihçileri tarafından ele geçirildi-
ği, deformasyona uğratıldığı, din ve dindarların önceleri kendilerine ait olan bu 
yüksek kültür alanından sürgün edildikleri yönünde bir inanç geliştirilmiştir. Bu 
algı ve yoruma göre, Cumhuriyet mimarlık tarihyazımının yüksek kültür söyle-
mi, Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisini laik bir Türk ulusu inşasında İslam ve 
ümmetçiliğin aleyhine olacak biçimde yorumlamış, gündelik siyasette ve kültür 
hayatında dini ya aşılmış bir zaman dilimine ya taşra ve kırsala ya da alt sınıfl ara 
ve kentin varoşlarına ait bir toplumsal olgu olarak görmüştür. Bu durum muha-
fazakâr ve kültürel İslamcı çevrelerde, kutsal olanın mahkûm edilmesi ve din-
dar halkın aşağılanması olarak algılanmıştır. Cansever bu noktada söz konusu 
mekânsal, kültürel ayrıştırma ve hiyerarşilendirme biçimlerine karşı bir meydan 
okumanın sembolik imgelerinden biri olarak araçsallaştırılmıştır. 

 Kültürel İslamcıların temel eleştirilerinden bir diğeri ise, dini yapıların ma-
nevi, kültürel ve duygusal içeriğinin boşaltılarak salt bir nesne olarak okunması, 
formu oluşturan dünya görüşünün ve inancın yapılan çalışmalarda göz önünde 
bulundurulmamasıdır. Fakat bu dini yapıların materyal gerçekliği dışında nasıl 
tanımlanabileceği hususunda kültürel İslamcı entelektüel çevrelerin mevcut biri-
kimi sınırlıdır. Bu yüzden Cansever’in düşüncelerine hayati bir önem atfedilmiş-
tir. Camiye hem bir mümin hem mimar hem de sanat tarihçisi gözüyle baktığının 
düşünülmesi, diğer bir deyişle yapıyı sadece profesyonel açıdan değil, inancın 
içinden de görme arzusuna sahip olduğuna inanılması, Cansever’in, ilgiyle takip 
edilmesine yol açmıştır. İslam sanatı ve mimarlığını tanımlama erki liyakat sahibi 
bir mümine teslim edilmiştir. 

Toplumsal mücadele, tanım erki, yüksek kültür konusundaki norm belirleme 
tekeli gibi konular muhafazakâr ve kültürel İslamcı çevrelerde merkezi konu-
lardan birini oluşturmaktadır. Sözgelimi Cündioğlu Yıldız Teknik Üniversitesin-
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deki konuşmasında geleneksel sanat ve mimarlığa iğrenerek ve şefkatsiz bakan 
insanlarca bu alanların tarihinin yazılamayacağını vurgular. Mimarlık tarihçisi 
Doğan Kuban33 ve sanat tarihçisi İpek Duben34 gibi yazarların bu tarz olumsuz 
yaklaşımları benimsemeleri yüzünden inceledikleri konuyu derinlemesine anla-
yacak durumda olmadıklarını belirtir. Türkiye’de modernleşmeyle birlikte do-
ğuyu, doğu dillerini, İslam kültürünü, tarihini ve geleneği bilmeyen bir aydın 
tipolojisinin geliştiğini, bu entelektüellerin ise kültürel donanımsızlıkları yüzün-
den, kendi kültürlerini anlayacak durumda olmadıklarını ifade eder. Mimarlık 
Fakültesi Dekanı’nı Cansever’le ilgili bir toplantıya katılmadığı için ilgisizlikle 
eleştirirken, “irticayla (…) On yıl önce Turgut Hocayı böyle anabilir miydik emin 
değilim. Buraya beni de böyle sokarlar mıydı? Onu da bilmiyorum”35 diyerek 
Cansever tartışmasının, salt entelektüel değil, ideolojik bir çatışma, gerilim ve 
sınıfsal dışlama boyutlarına dolaylı olarak değinir. 

Sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde yaptığı bir 
konuşmada “Bize bir tek Mimar Sinan yetmez, onlarca yüzlerce Mimar Sinan’a 
ihtiyacımız var. Allah rahmet etsin. Bize bir tek Turgut Cansever yetmez. Bizim 
binlerce Turgut Cansever’e ihtiyacımız var”36 diye belirtir. Burada bir taraftan 
muhafazakâr ve kültürel İslamcı ideolojinin yeni kahramanlara duyduğu ihti-
yaca dikkat çekerken, diğer taraftan mevcut kahramanların yetmediğini, mi-
marlık özelinde ise Osmanlı için Sinan, Modern mimarlık için ise Cansever’den 
başka bir kült fi gürün bulunmadığını imler. Yeni bir muhafazakârlık tanımı, 
medeniyet ideolojisi ve yeni kahramanlar yaratma sürecine dair bir manifesto 
olarak görülebilecek bu ifadeler, Cansever’e dönük ilginin Türkiye’de çok daha 
genel bir “sosyo-politik ve kültürel duygu haritası”nı sunar niteliktedir. Biriken 
taleplerin ve bu yönde sıkışmış bir enerjinin kanalize olacağı tek bir modern 
“mecra-şahsiyet”in bulunması veya bunun böyle olduğunun varsayılması, 
Cansever’e dönük ilgi, iltifat ve kutsamanın yoğunluğunu artırmıştır. Tanye-
li’nin “bitimsiz stereotiplerle parlatılan Cansever imgesi”37 şeklinde ifade et-

32 Doğan Kuban’ın mimarlık tarihi üzerine yazdıklarıyla ilgili olarak bkz. Doğan Kuban Si-
nan’ın Sanatı ve Selimiye (İstanbul: Tarih Vakfı, 1997). Ayrıca Anadolu’da İslam sanatı ve 
kentleri için bkz. Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, 2. bs. ( İstanbul: 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1995).

33 İpek Duben, Türk Resmi ve Eleştirisi (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007).
34 Dücane Cündioğlu, Turgut Cansever’i Anlamak Paneli https://www.youtube.com/wat-

ch?v=IDCClw-RTp4 ( son erişim tarihi: 23. 04. 2015).
35 Yahya Düzenli, “Yanındaki Cansever’i Göremeyenler ‘Binlerce Cansever’ Arıyor!” Türki-

ye Yazarlar Birliği, 05. 03. 2014. http://www.tyb.org.tr/yanindaki-canseveri-goremeyen-
ler-binlerce-cansever-ariyor-14274yy.htm (son erişim tarihi: 23. 06. 2015). 

36 Tanyeli, 2014, 60. 
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tiği olgunun temelinde, bu birikmiş enerjinin aktarılacağı fi gürlerin niceliksel 
sınırlılığı yatmaktadır. Tanyeli’nin bir nesne metaforundan hareketle parlatma 
olarak tanımladığı durum, kültürel İslamcıların gözünde Cansever’in sahip ol-
duğu aura ve kutsallık halesidir. 

Cansever kendiyle ilgili mit yaratma sürecine hem doğrudan özne olarak ka-
tılmış hem de bu konudaki kolektif bir talebin nesnesi olarak dolaylı katkı sun-
muştur. Süreç içinde, bireysel mimarlığından söz eden olağan bir profesyonelden 
aşamalı olarak millet, geçmiş ve İslam adına düşünen, söz konusu kavram ve 
kategorileri bizzat kendisinin temsil ettiği hissini taşıyan bir fi gür haline gelmiş-
tir. Siyasal ve kültürel İslamcılığın 1990’lı yıllardan itibaren sınıfsal yükselişiyle 
onun mimarlığının daha fazla görünürlük kazanması ve kendini kuramsal ola-
rak ifade ediş biçiminde İslami kavramların yoğunlaşması arasında bir paralellik 
gözlemlenir. Kendisine yönelen ilgi ve talepler doğrultusunda muhayyel bir İs-
lam Medeniyetinin sözcüsü olma rolünü aşamalı olarak üstlenmiştir.

Prestijli laik eğitim kurumlarından gelen ve seküler çevrelerde saygı gören bir 
mimarın aynı zamanda İslami değerleri savunan bir kişi halini alması, seküler 
ve seçkinci Kemalist çevrelerin İslamcılara yönelttikleri bağnazlık, köylülük ve 
taşralılık eleştirisinin aksine kültürel İslamcılığın da şehirli bir yüksek kültürün 
parçası olabilme kapasitesinin onaylanması şeklinde yorumlanmış ve Cansever, 
kendisinden şehirli bir ermiş çıkarılacak kadar sahiplenilmiştir. Onu bu denli sa-
hiplenen kültürel İslamcı çevreler kendisine iş vermemiş, ölümünden sonra adı-
na düzenlenen çeşitli kültürel etkinlikler, mimarlık ödülleri veya adının verildiği 
kütüphanelerle siyasi olarak araçsallaştırmış ve bir “belediyecilik ikonu” haline 
getirmişlerdir. Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç gibi şair ve düşünürle-
rin bulunduğu tapınaktaki yerini almıştır. 
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