“‹nsan› insan olmaktan ç›karan bir e¤itim ve
telkinler sistemi var.”
Faruk Deniz
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Turgut Cansever’in 1949 y›l›nda Edebiyat Fakültesi’nde Ernst Diez’in murakebesinde haz›rlad›¤› “Türk Sütun Bafll›klar›” konulu
doktora tezinin bas›lmas›na r›za gösterdi¤i günden beri bununla
yat›p kalk›yordum. Metnin dizgisi yap›lm›flt› ama hata olma ihtimaline karfl› sat›r sat›r orijinal metin ile mukabele ediyorduk. Foto¤raf albümlerinin bir cildi kay›pt›. Kay›p foto¤raf albümünü bulamayaca¤›m› anlay›nca, kendim o albümü oluflturma çabas› içerisine
girmifltim. Bütün bu u¤rafllar içerisinde en önemli yol göstericimizden hastal›¤› sebebiyle mahrum kalmam›z bizi haliyle üzüyordu.
Bu karmafl›k duygular içerisinde Turgut Cansever hocam›zla doktora ve doçentlik tezlerine dair konuflmak istedim. O konular› çal›flmaya hangi saiklerle ve nas›l karar vermiflti? Hocalar› ile iliflkileri nas›ld›? Tez aflamas›nda hangi zorluklar› yaflad›? Geriye do¤ru
bakt›¤›nda nas›l görüyordu? Bu sorular muvacehesinde kapal› ve
nisbeten so¤uk bir ‹stanbul günü Çiftehavuzlar’daki sade hanelerinde kendisi ile görüflmeye gittim. Tarih 23 Ocak 2008. Salondaki kanepede uzan›yordu, hastal›klardan ve ileri yafl›n yorgunluklar›ndan olsa gerek biraz bitkindi. Konuflmaya bafllay›nca o yorgunluktan eser kalmad›. 4-4.30 saati bulan bir sohbet oldu. Hemen
birçok konuda konufltuk. Sohbete yer yer muhterem efli Nilüfer
han›m da kat›ld›. Bazen tatl› tatl› at›flt›lar. Bunlara flahitlik etmek
ayr›ca güzeldi. Doçentlik tezini konuflmaya f›rsat bulamad›k, onu
daha sonra konuflal›m diye sözlefltik. Fakat maalesef bu hiçbir zaman gerçekleflemedi. Konuflman›n büyük bir k›sm›n› yak›nda yay›nlayaca¤›m›z Osmanl› ve Selçuklularda Sütun Bafll›klar› kitab›n›n

girifl yaz›s›nda de¤erlendirdik. Do¤rusu söyleflinin di¤er k›s›mlar›n›n zayi olmas›na gönlüm el vermedi.
22 fiubat 2009 Pazar günü 13.00 sular›nda kaybetti¤imiz Turgut
Cansever ile yapt›¤›m sohbetin bir k›sm›na afla¤›da yer veriyorum.
Öyle tahmin ediyorum ki, bu söylefli vefat›ndan evvel kendisiyle

yap›lm›fl son söyleflilerden biriydi. Bu aç›dan da ayr› bir k›ymet tafl›yor.
Parça parça yay›nlanan bu söylefli, asl›nda tam da insan hakikatine iflaret ediyor. ‹nsan›n hiçbir kurguya s›¤mayan saf ve samimi
düflünceleri ancak bu yolla dile gelebilirdi flüphesiz.

yapt›klar›na yans›yan fleyler, bunun en az›ndan
iflaretini vermekte yarar var de¤il mi? Bir gün bu
alanda, önem verip de çal›flacak birisine sürecin
gerçek yap›s›n› tan›tma f›rsat› bulunabilir.

Mimarlar Odas›
Bir tarafa entelektüel yazma serüveninizi, di¤er tarafa mimarl›k projelerinizi koyup, aralar›ndaki paralelli¤i göstermek gerekirse Mimarlar Odas›’n›n kuruluflu ile ilgili çal›flmalar›n›z› nereye koymak gerekiyor?

Onlara kolayl›k sa¤lamak için nelerden bahsetmek gerekir hocam?

Do¤rusu fluna inan›yorum. Meslek hayat› düzenlenmezse hiçbir baflar› sa¤lanamaz. Bana bu çok
vakit kaybettirdi. Nas›l ki 10. as›rdan 13. as›r ortalar›na kadar loncalar, meslek hayat› Anadolu’da düzenlenerek Anadolu Türk ‹slam kültürü olufltu ise
mutlaka meslek hayat›n›n düzenlenmesi zarurettir.
Onun için meslek odalar›n›n kurulmas›, mesleklerde çal›flmak bana çok önemli göründü. Do¤rusu
benim o yönde yapmak istedi¤im, bir sonuca varmad› ama o mesele her zaman var. Onun için o döneme iflaret edecek flekilde bir yer ay›rmak faydal›
olur san›yorum. Yani bugünün meslek hayat›n› s›radan ticaret odas› hayat› gibi düflünmemek laz›m.

Mimarlar Odas› arflivleri, Mimarlar Mühendisler
Odalar› Birli¤i arflivleri, bir de devlet arflivleri. Devlet arflivlerindekiler yok edilmediyse e¤er, mevzuatlar ç›kt›kça resmi gazetelerde yay›mlan›yordu,
onlara ait zab›tlar vard›r.
Size dair hiçbir fleyin kaybolmamas› gerekir
hocam.
Mesele benimle ilgili olmas› de¤il. Bir ‹talyan sanat
tarihçiler grubu bundan 30-40 sene yahut 50 sene
evvel Rönesans›n oluflmas›yla ilgili çok genifl bir
çal›flma yapt›lar. Meslek gruplar›n›n teflkilatlanma
haklar›n›n oluflmas›yla ilgili cereyan eden bütün
çabalar›, savafllar›, mücadeleleri, hak elde ediflleri,
hak kaybedifller karfl›s›nda karfl› ç›k›fllar› vb. incelediler, yay›nlanan› afla¤› yukar› 30-40 sene oluyor. O
zaman müthifl bir ilgi noktas› oldu bu. Rönesans
oldu ama hop diye de¤il. Alt›nda müthifl bir sosyal
olufl vard›. Bu sosyal oluflun ürünü olarak oldu.
Bizde de baz› fikirler varsa hop diye de¤il onlar›n

Sizin için düflünce ile meslek hayat› zaten çok
ayr› fleyler de¤ildi…
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O da öyle. Mimarl›k sanat›n›n nas›l yap›laca¤›, gelifltirilece¤i, e¤itilece¤i bütün bunlar Mimarlar
Derne¤i’nde bafllay›p Mimarlar Odas›’n›n kurulmas›na, Mimarlar Odas›’n›n çeflitli dönemlerde

Toplant› zab›tlar›. Ald›¤›m notlar var. Kimin kim
oldu¤unu ortaya koyar. Mesela Orhan Alsaç denilen adam›n ald›¤›m notlarda iflin bafl›nda neler
söylediklerini bir görseniz?

Doktora Tezi...
Doktora tezinizin sonuç, de¤erlendirme bölümleri bugünkü Cansever’den iflaretler tafl›yor. Sütun bafll›klar›n›n Osmanl› için ne anlama geldi¤ini orada ortaya koyuyorsunuz. O
k›sm› hat›rl›yor musunuz hocam? 15 sayfa kadar bir fley, ama bir tür manifesto gibi.
Birkaç ayda yaz›ld›, defalarca.
O ana kadar ‘teknik bir analiz’ var, ama sonuç
ve de¤erlendirme k›sm›na gelince zihin dünyas› içinde bunlar›n ne anlama geldi¤ini kavramaya bafll›yorsunuz.
‹lk bölümler kuru tespitler. Analizler ve tespitler
olmas›, modern bilimsellik kriterlerine uymak içindi. Ama nihayetinde hayat onlardan ibaret de¤il.
Onlar hayata intikal etti¤inde davran›fl tercihleri
haline dönüflüyorlar. Yaz›n›n iki k›sm› birbirinden
çok farkl› diye zaman›nda da bir miktar konuflulmufltu. Orada gerekiyordu.

da arkas›nda bir sürü çaba var. Bunda bugün var
olan, olmayan bir sürü insan›n katk›s› var. Fikirlerin geliflme kademeleri var. Do¤rusu bunlara ait de
bir sürü bilginin hat›rlat›lmas›, zikredilmesi yararl›
olur.

E¤er bütün safl›k, gerçeklikleriyle onlar›n üzerine
bas›larak ilerlenmezse sonradan söylenenler boflta
kal›r. Ona inan›yordum. Beni Ernst Diez çok etkilemiflti. Kupkuru bir ders anlat›yordu. Sonra o kupkuru dersin bir yerinde befl tane cümle söylüyordu
ve üfff… dünyalar aç›l›yordu.

fiimdi benim geçmiflime ait hiçbir fleyi atmad›m
ben. Çocuklar baz› fleyleri att› ama çok gereksizleri
att›k dediler. Onlar›n elinde neler var, ciddi bir flekilde onlara gelip bakmak gerekir.
Bütünlüklü bir fley ç›karsa güzel olur. Bütün
bunlar tarihe ›fl›k tutacak fleyler. Meslek odalar›yla ilgili bir sürü tart›flmalar›n›z var. Birço¤unu yazm›fls›n›z. Toplant› öncesi haz›rl›klar vs.

Teziniz de öyle hocam!
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Onun için söylüyorum Diez’in etkisini.

Sizin kitaplara aflina olanlar için, bu tez farkl›

Saf ilim adam›n›n yapt›¤› fleyin güzelli¤i bu. Büyük
hakikat› ar›yor, buluyor, yaln›zca onu dile getiriyor,
naklediyor ve orada duruyor

gelebilir. Ama kimi yerde öyle bir cümle kuruyorsunuz ki yepyeni ufuklar aç›yor.
Beni çok sevindiriyorsunuz.

Etkinizin mimarl›k d›fl›nda baflka birçok alana da sirayet etti¤ini görüyorum. Mesela sineman›n telkinde bulunmamas› gerekti¤i yollu
fikrinizin en az›ndan fark›na var›lmas› güzel.

Esta¤furullah.
Ben do¤rusu bir fleyden çok emindim. Hat›rl›yorum, yak›nlar›m, “Sen bunlar› yaz›yorsun ama kim
okuyacak, yazacak? diyorlard›. “Birileri okuyacak

Yap›lacak olan o. Güzel bir fley yap›ld›ysa dile getirmek ve devam etmek. Bunun Allah’›n bir lütfu oldu¤unu ayr›ca ifade etmek isterim.

biliyorum”, diyordum. Çok bahtiyarl›k oluyor benim için.
Gidip buluyor muhatab›n›. Denize at›lan bir

Mimarl›k alan›nda daha çok takipçiniz olsun
isterdik…

tafl›n meydana getirdi¤i dalgalar›n hangi k›y›ya vuraca¤›n› kim bilebilir?

Bir fleyler yapamayaca¤›m bundan sonra, ama o
düflünceler etraf›nda bir fleyler yapmak isteyenler
muhakkak güzel fleyler yapacakt›r. fiunu da yazd›m bir iki yerde: Dünyan›n çeflitli yerlerinde de-

Zaten yap›lacak baflka fley yoktur. Büyük insanlar
hep güzel fleyler söylüyor… Kalbini temizle, dik
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dur, a¤›r adamlarla ilerle! Yap›lacak fley bu.

Bir sorudan dört kifli hay›r görür!
Hocam katarak ameliyat› tarihiniz belli mi?
Yok, bana söylemediler, bilmiyorum. Göz az görüyor,
sa¤ göz. Neredeyse hiç görmüyor. Sol göz görüyor.
Yap›l›nca da aç›l›rm›fl göz, çok da kolay bir fleymifl.
vam eden ipsiz saps›z modalar›n peflinden gitmeyen bir oluflum e¤er bafllarsa, bu hem Türkiye
hem de dünya için çok büyük mutluluk sebebi
olacakt›r.

Gözde teknikler çok geliflti.
Evet, öyle söylüyorlar. Biraz okuyabilir hale gelirsem
sevinece¤im. Tebessüm etti¤inizi fark ediyorum,
ama hepsini görsem daha çok sevinece¤im.

Maalesef Bat› Avrupa’da, yay›n organlar›, mecmualar, gazeteler iki tane yalan haber için saçma
sapan ifller yap›yorlar. Ortal›¤› kirletici bir etkileri
oluyor. Gazetecili¤i ahlaks›zl›¤›n aleti haline dönüfltürüyorlar.

Sizi bir kaç kez rüyamda gördüm...
Sa¤olun. Allah raz› olsun. Geveze bir ihtiyar›m art›k!
Bütün gün zor oluyordur evde. Ara ara ziyaret
etmek isteriz, okunacak kitap olur…
Görüflmek istedi¤iniz bir fley olursa çok memnun
olurum. Arkadafllar›n sorusu olursa… Peygamberin
hadisi var. Birinin sorusu varsa ondan dört kifli hay›r
görür. Soran, cevap veren, dinleyen ve takdir eden.
Soru sormak isteyen olursa ben de hay›r görmüfl
olurum.

Yeni fiehirler...
Sizin flehir projeniz gerçekleflmedi ama onun
da bir takipçisi mutlaka ç›kacakt›r.
Onun hemen olmas›n› beklememek laz›m zaten.
O proje flunun bunun de¤il, bu toplumun bir
ürünü. Bu memleketin insanlar› için, bu memleketin çocuklar›n›n gelece¤i için. Bugün üç kifli kat›l›r, yar›n elli befl, ertesi gün beflyüz elli olur. Hiç
b›rakmamak laz›m. O projenin eksikleri olabilir.
Gelinen güne göre yeni programlar eklenebilir.
Ama bugün biz böyle bir fley tasarlad›ksa, biz bugün unutsak, yar›n birileri yak›n fleyler tasarlayacakt›r. Yar›n onu hat›rlayanlar da olacakt›r.

niz. Son verilere göre Türkiye’nin % 70’i flehirlerde yafl›yor.
Evet, ama bu %70’in %75’i de gecekondu standard›nda yafl›yor.
Sizin tahminlerinizden daha m› önce var›ld›
bu sonuçlara?

Bir karar ald›n, uygulad›n. O karar›n tashih edilmesi, de¤ifltirilmesi ne kadar zorsa o kadar önemli bir karard›r. Ona özel önem verilmelidir. Bu bak›mdan ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra Bat› Avrupa ülkelerinin birinci gündem maddesi flehirleflme ile ilgili olmufltur.

Biraz önce biraz sonra, çok da önemli de¤il. Ekonomiyi, d›fl siyaseti düzeltmek için yap›lan çabalar
var. Bunlar önemli elbette. Ekonomi bugün biraz
bozuktur, yar›n düzelir. Ama flehirlerde yaflayan
nüfusun %70’i gecekonduda yafl›yorsa, onu hemen
yar›n %20’ye düflüremezsiniz. Onun için II. Dünya
Savafl›’ndan sonra Bat› ülkelerinin ana meselesi flehirleflme olmufltur, çok önemli mesafe katetmifllerdir. Bu konuda da Hz. Muhammed’in irflad›ndan
haberdar olmak laz›m: “Hükümdar›n iyisi âlimin
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Hocam siz 1950’lerden itibaren ›srarla Türkiye’nin ilerideki en önemli meselesinin flehirleflme ve konut meselesi oldu¤unu söyledi-

Nietzsche:
Kirlili¤e raz› olmayan insan…
Do¤rusu ben bat›l› yazarlar içinde çok az kifliye gönülden yak›nl›k hissetmiflimdir.
Biri Nietzsche di¤eri de Heidegger de¤il mi?
Evet biri Nietzsche. Kitab›n›n birinin ad› Nefleli Bilim.
Orada flöyle bir fley var. Akl›m vazifesini eksiksiz yapamad›¤› günden itibaren, benim sorumluluklar›m› affet, ama neflemi bana b›rak diyor.
Nefleniz yerinde hocam!
Çok flükür. Okumufltunuz de¤il mi Zerdüflt Böyle Buyurdu’yu?

için en büyük kaynak. Ondan sonra ifle yarar bir fleyler yapmak için de en büyük kaynak. Nietzsche’nin
son sözleri her fleyi anlat›yor. Çok güzel de¤il mi
Nietzsche?
Nietzsche rahats›zl›¤› olan adam, feveran ediyor,
ç›¤l›k at›yor.
Kirlili¤e raz› olmayan insan..
fiehirden b›km›fl, kap›s›ndan lanetleyerek bir ç›k›fl› var ki...
Adam›n o ç›¤l›¤› etkisiz kald› denemez.
Bir flekilde bir yerlerde makes buldu…
Biz zikrediyoruz flu anda, düflünün kim bilir kimler
zikrediyor?

Evet okudum hocam.
Nietzsche, “fleytan k›fllay›c› olma dostum” diyor.
Bunlar› k›fllamaya bile de¤mez. Yap›lmas› gereken
do¤ruyu söylemek. Do¤ruyu ortaya koymak, o istikamette flaflmadan yürümek laz›m. Bu bir kere saadet

Dostsuz, arkadafls›z biri.
Ama hakikatle, Allah ile dost.

aya¤›na giden, âlimin kötüsü hükümdar›n aya¤›na
gidendir.” Evrenin alt›na iyi bir idare koydunsa o ifl
bitmifl demektir. Bu ifllerin nas›l devam edece¤i
önemli ama sa¤l›kl› bir istikamette de¤ildir demek
istiyorum. Kuran-› Kerim’de zikredilen flehirlerle ilgili, ikazlara uymayanlar›n gafleti aynen yaflan›yor.

inanc›n temeline ayk›r›d›r. Heidegger her inanç sistemi, kendi temellerinin z›dd›na dönüflür ve yok
olur diyor. Bu z›dd›na dönüfl, ‹slâm’›n özünden tamamen kopufltur. Onun böyle oldu¤unu bilmeleri
laz›md›r. Hz. Peygamber, “Ümmetimin zevali kötü
âlimler ve kötü emirlerden olacakt›r” buyuruyor. ‹slam ulemas›n›n vazifesini eksiksiz yapt›¤›n› söylemek ne yaz›k ki mümkün de¤il. Bu ‹slâm ulemas›na
kendisini Müslüman sayan mimarlar›n› da dahil etmek laz›m. De¤il mi?

Bugün her yerde ayn› binalar yap›l›yor. Oysa
flehirlerin yerel unsurlar› gözetilerek daha iyi
evler ve mahalleler kurulabilir.
Bak›n, bir kere ‹slâmî varl›k tasavvurunun köklü flekilde ayr›ld›¤› nokta fludur. Hristiyanl›kta insan günahkar do¤mufltur. ‹slâm’da insan Allah’›n vas›flar›na göre yarat›lm›flt›r ve günahkar de¤ildir. Bir
Müslüman›n hem Müslüman hem de mesih olmas›
mümkün de¤ildir. Mesihlik kafire hast›r. Maalesef
kendini Müslüman sayan Türk okumufl yazarlar›n›n, yayg›n olan mesihçe tavr›, sahip oldu¤umuz

Yafl›tlar› Almanya sokaklar›nda nara atarken,
babas› yafl›ndaki insanlarla ayn› kürsüde çal›fl›-

Yeni Nesiller...
Geçmiflteki birikimle nas›l ba¤ kurar›m, oradan hangi nüveleri tafl›r›m, yeniden nas›l yorumlar›m diye bir çaba olmas› gerekir.
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‹nsan› insan olmaktan ç›karan bir e¤itim ve telkinler sistemi yaflan›yor. Para kazan, ye, iç, öl! Mesle¤in

yordu. Çok genç yaflta profesör oluyor. Hakikat
sorgusu onu ç›ld›rma noktas›na getiriyor. Birkaç saat uyumak için bir sürü ilaç al›yor. ‹nsan›n ac›yarak ama öykünerek bakt›¤› biri.
Her fleyiyle ac›mamak mümkün de¤il, ama öyle yüce
bir fley yaflam›fl ki. O yücelik yaflan›rken, bizim gibi faniye ac›mak hak m›?
O da sorulabilir elbette.
Bize belki yaln›z utanmak düfler.
Namuslu insan kalmad›, her fleyde bir sahtelik,
sathilik.
En do¤rusu her türlü… Hiçbir gölgesi kalmam›fl olmas› laz›m. Kalmad› dediniz, do¤ru de¤il.
Ümitli olmakla ilgili hadis-i flerifi s›kl›kla hat›rlatt›¤›n›z› biliyorum.
Bu havada bir laf de¤il, yarad›l›fl›n yap›s›na ait bir
inanç. Allah yaratm›fl, fleytan bozmaya çal›fl›yor ama
her fley Allah’›n himayesinde. fieytan›n bozma çabas›na bak›p da her fleyin kötü oldu¤unu, kötüye gitti¤ini tasavvur etmek Allah’› inkar demek. Her fleyi iyi yapan›n varl›¤›na ihanet. Bundan dolay› Hz. Peygamber, “Ümitsizlik kafire hast›r!” diye buyuruyor. Onun
için hiçbir düflünce ve tasavvurumuzda ümitsizlik olmamal›d›r.
yet’in özünde oldu¤u gibi, yapt›¤›m›z ne varsa
dünyada, meslek adam›ysak mesle¤imizde ‹slamiyet’e göre davranmam›z gerekiyor. Bunu sormam›z gerekiyor. Gençler aras›nda bir parça bu düflüncenin k›p›rt›lar› var m› bilmiyorum?

bir misyonunun söz konusu olmas› için, insan›n
evvela bu dünyadaki misyonundan söz etmek gerekiyor. Bugün Müslümanlar bu misyonu yeteri
kadar ikna edici anlat›yor diyebilir miyiz? Yani nas›l oluyordu da, Hz. Peygamberin zaman›nda, insanlar kitleler halinde Müslüman olmak için geliyordu? ‹slamiyet’te ne buluyorlard›? Neye inanarak
heyecanla eski inançlar›ndan vazgeçiyorlard›? Bu
sorular› sormam›z laz›m. ‹slamiyet’in neye davet
etti¤ini bilmiyoruz. Elbette ‹slamiyet yaln›zca ibadete davet etmiyor. ‹badet etmenin bütün flümulüyle anlam› anlafl›lsa o da yetebilir. O da bütün flümulüyle idrak edilmiyor. Onun için asl›nda ‹slami-

Var hocam.
Var de¤il mi?
O konuda müsterih olun. Görünce insan›n içinin k›p›rdad›¤› genç arkadafllar var.
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Ümitle bakabilece¤imiz genç arkadafllar›n olmas›
ne güzel! ‹nflallah ben de görürüm ama siz bol bol
görürsünüz, en güzel günleri.

