Çağrılı Yazar

Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Belgelerde ve anılarda
“Farklı” bir malzeme hocası:
Prof. Tarık Artel ve “20. Yüzyılın
ortalarına dek bir dönem”
hakkında...

Resim: 1
MSGSÜ Yapı Fiziği ve Malzeme
Kürsüsünde hocaların resimleri, ikinci
sırada Prof. Tarık Artel
Resim: 2
Prof. Tarık Artel

Giriş
Yaklaşık otuz yıl öncesi
“Güzel Sanatlar Akademisi’nde asistanım, 1982 veya 1983 yılı olsa gerek. Tam da hatırlayamıyorum. O günlerde Kürsü Başkanımız olan Doç. Dr. Murat Eriç’in isteği ve teşviki
ile kürsüde geçmiş yıllarda görev almış olan üç eski hocamızın fotoğraflarını kronolojik
sırada asmıştık. Üç fotoğraf… Sırası ile Ord. Prof/ Muallim Mahmut Şükrü Işık, Prof/
Öğretmen Tarık Artel ve Prof/ Öğretmen Ziya Baban”.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin yayınladığı Mimarlıkta Malzeme
Dergisi’nin 24. sayısında yer alan Mahmut Şükrü Işık hakkındaki yazımız böyle başlıyordu. Ve başta da yukarıda sözü edilen hocaların fotoğrafları ile…
Fotoğraflara tekrar bakıyorum. Bir sıra halinde hocalar, hocalarımız… Bir bayrak yarışı
gibi adeta. Eğitim, öğretim, hocalık görevi elden ele devredilerek süregidiyor. Kesintisiz.
Ve bayrağı devreden de çekiliyor geriye. Önemli olduğuna inandığımız bir görevi elden geldiğince, gücü yettiğince ifa etmiş ve “emaneti” teslim etmiş olmanın huzuru ile
muhtemelen…
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İlk temas veya ilk farkındalıklar insanın yaşamının her aşamasında önemli. Kolay unutulmuyorlar. Hatta, unutulamıyorlar. Kürsüde, gözüm ne vesile ile duvarda asılı bulunan
bu fotoğraflara takılsa, ikinci fotoğrafla birlikte hep Akademi’ye asistan olarak girdiğim
yıllara dönüyorum. O yıllardaki adı ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin
açmış olduğu asistanlık kadrolarından “Yapı Fiziği ve Malzeme Kürsüsü” asistanlığı için
başvurduğum günlerdi. Yabancı dil sınavından sonra bir de Bilim Sınavı yapılacaktı ve
tabii bu sınav için birşeylere göz atmak da gerekiyordu. Elimde öğrenciliğim sırasında
tutmuş olduğum notlar var; bir de daha önce Prof. Dr. Ferruh Kocataşkın ile ilgili bir yazımda değindiğim, bir vesile ile elime geçmiş olan, Ferruh Hoca’nın “Yapı Mühendislerine
Malzeme Bilimi” kitabı. Bir de bir arkadaşımız, İ. Hakkı (Gültekin) “Bende bir malzeme
kitabı var, hem de ne malzeme kitabı… Sana ve’rim bunu!” diyerek, bana çok eski bir
kitap vermişti, kim bilir kaç kişi kullanmış. Kitabın kapağı, formaları darmadağın. “Öyle
eski olduğuna bakma, nadir eserdir”, demişti bir kahkaha ile, “Kaç kişi adam oldu bu
kitapla!”. O kitap, bugün bu yazıyı yazarken de karşımda, kapağı kopuk, sayfaları darmadağın duruyor, gelişigüzel açık. Arada gözüm takılıyor; hem eski günlere götürüyor, hem
de bir anlamda bu yazıya vesile, temel kaynak olmakla, ileriye taşıyor.
Gerçekten, eski bir kitap. Kitabın bir nesne olarak, fiziksel tahrip olmuşluğundan bahsetmiyorum. O yönüyle de eskiydi, ama, esas, basıldığı kağıdı, kapağı, kullanılan harfler, dönemin meslekî tabiri ile “hurufat”, baskı karakteri, özelikle şekillerin çizim tarzı. “Yapı
Malzemesi, Yazan: Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü Profesörlerinden
Kimya Yüksek Mühendisi U.L. Tarık Artel”. Böyle bir hocanın adını o güne kadar hiç
duymamıştım. Kimdi bu hocamız?
Eve dönüp kitabı açtım. Şaşırmıştım, bu her yönüyle çok eski kitabın arada hiç açılmamış
formaları dahi vardı ve bunlardan birkaçı halen de açılmamış haldeler. Alışkın olduğum
gibi önce Önsöz’ü okumaya başladım. Birden duraksadığımı hatırlıyorum. Daha ilk
cümlesinde “… didaktik bir karakter taşıyan bu kitabın, aranılan her malûmatın bulunabileceği … bir eser olmadığı” hususu vurgulanıyordu (Artel 1961, önsöz). Bu yaklaşık 500
sayfayı aşkın Malzeme Kitabında, Önsöz ilerledikçe, farklı yönleri ile giderek, eğitim ile
ilgili konulara giriliyor, dil meselelerini ele alan bir içeriğe bürünüyordu. Birçok açıdan
“farklı” biri ile karşı karşıyaydım, kuşkusuz.
Resim: 3
Bahsi geçen, 1961 yılında yayınlanan
"Malzeme Kitabı"nın ilk baskısı ve
Utarit Hoca'ya takdimi. (Artel 1961)
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Marcel Proust “Okuma Üzerine” adlı kısa kısa notlarından oluşan denemesinde
Descartes’in şu sözlerini aktarır: “Bütün iyi kitapları okumak, bu kitapların yazarı olmuş
geçmiş yüzyılların en değerli insanları ile konuşmak gibidir” ve satırlarına Ruskin’den
düşüncelerle devam eder: “Dostlarımızı doğru seçme istencimizin ve zekâmızın olduğunu varsayalım… Çok azımızın buna gücü yeter, tercih alanımız çok sınırlıdır… Büyük
bir şans eseri büyük bir şairi sezebilir ve sesinin tınısını işitebiliriz, ya da bizi kibarca
yanıtlayan bir bilim adamına bir soru sorabiliriz” (Proust 2007, 28-30).
İşte, Ruskin’in belirttiği gibi, şans eseri bu kitapla, yazarı ile karşılaşmış, adeta ilk satırlarla birlikte kendisine bir soru dahi sormuş gibiydim: “Malzeme nedir? Malzeme
kitaplarının niteliği nasıl olmalıdır? Terminoloji, dili nasıl ele alınmalıdır?” ve Tarık
Bey’i dinlemeye başlamıştım artık.
O içinde bulunduğum süreçte doğal olarak bu kitabı tümüyle okumamıştım. Sayfaları
şöyle bir çevirip, arada bir “bakmakla” yetinmiştim. Zaten hiçbir Malzeme Kitabı, bu
türden kitaplar, adeta bir edebî eser okur gibi, ilk sayfasından başlanarak okunamazdı.
Neticede, Güzel Sanatlar Akademisi’ne, “Yük. Mimarlık Bölümü Malzeme Kürsüsü”ne
asistan olarak girmiş, doktora çalışmalarımı sürdürüyordum. Hocam Prof. Dr. Ferruh
Kocataşkın’la zaman zaman sadece tez konusu ile ilgili değil, her konuda sohbet ediyoruz. Bu konuşmalarda birkaç kez konu Tarık Bey’in Yapı Malzemesi kitabına da gelmişti.
“Türkçe yazılmış ilk Yapı Malzemesi kitaplarından biri olarak, nitelikli ve kapsamlı kaynakların başında geldiği” düşüncesini, farklı nedenlerle birkaç kez söylemişti. Özellikle
de çok yeni teknikler içermeyen geleneksel malzeme ve 1950’lere kadar geliştirilmiş
yapım üretim yöntemleri, uygulama teknikleri açılarından.
“Yapı Malzemesi” kitabı ile ilgili olarak hatırladığım ve nadiren de olsa “Kürsümüz”den
Sedat Bey’le (Sedat Kurugöl) tekrar tekrar hatırladığımız gerçekten dramatik bir konu daha
vardı: Kürsüye bu kitaplardan, eğer bir talep olursa satılmak üzere, sınırlı sayıda bırakılmış olması. Tarık Bey’in vefatından sonra beki, bilemiyorum, kitaba Plastikler ve
Boyalar konularını da ekleyerek, ikinci baskıya hazırlayan Gündüz Bey (Gündüz Dibağ;
Kimya Müh.) arada bir Kürsüyü ziyaret eder, kitapların satılıp satılmadığını sorardı. Bu
son derece sade, zarif ve nazik zat, muhtemelen Tarık Bey’le birlikte Fransa’da, Lyon’da
kimya mühendisliği okumuştu. Açık kemik rengi pardösüsünü çıkartmadan, nezaketen
adeta koltuğun bir köşesine ilişerek, hal hatır sorar, çok kısa otururdu. Israrla ancak
bir çay ikram edebilirdik. Bir iki kitap satıldığını duymak onu memnun eder, kaç kitap
kaldığını sorardı.
Maalesef, bizde birkaç istisna dışında, hiçbir kimse veya konu üzerine, düzenli ve istikrarlı bir kayıt tutma, arşivleme geleneği yok. “Batı Dünyası” ile aramızdaki farkın bu
derece açılmış olmasının temel nedenlerinden biri de bu husus olsa gerek. Fotoğrafına
her bakışta, zamansız vefat ettiği de anlaşılan bu hocamızla ilgili olarak çok fazla bir şey
yoktu ortada. Hakkında yazabilmek için yine iki kaynaktan yararlanabilirdik; belgeler
ve anılar.
Belgeler, Tarık Bey’in meslekî ve akademik yaşamı içinde tutulan şahsi ile ilgili kayıtlar, yazışmalar ve kendi bıraktıkları idi. Bu belgeler nispeten yakın tarihe, 1930-1966,
otuzaltı yıllık bir döneme, Kurumumuzda olanların çoğu da “Akademi Yangını” sonrası
döneme aittiler. Merhum Tarık Bey’in öğrencisi olmuş kişiler de, bugün yaklaşık yetmiş,
yetmişbeş yaşının üzerindeydiler… Diğer taraftan, bu türden bir araştırmaya nereden
başlanabileceği düşündüğümüzde, Tarık Artel hakkında ilk aşamada danışılacak iki
kaynak vardı doğal olarak: “Yapı Malzemesi Kitabı”, özellikle Önsöz’ünün, dolaylı olarak kendisinin bize anlattıkları ve Kürsü /Bilim Dalı’ndan hocalarımız Prof. Dr. Murat
Eriç ve Dr. Ünver Anıl.
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Bu konuda bir vesile ile aklıma bir de “Akademi” dergilerine bakmak gelmişti. Nitekim
bu dergilerden, 1 Kasım 1967 tarihli 7. sayıda, O’nun bıraktığı görev ve sorumlulukları
üstlenmiş olan, rahmetli hocamız Prof. Ziya Baban’ın, Tarık Artel’in vefatı üzerine yazdığı bir yazı ile karşılaştım. Bu yazı, kısa da olsa Tarık Bey’i sadece bir Fizik-Kimya
ve Malzeme Dersleri hocası olaral değil, bir insan olarak da ele alıyordu (Baban 1967). Ve
bir de, en önemlisi, kurumumuzun kayıtları. Hepsi biraraya gelip, anılarla da birleşip
pekişince, artık karşımızda 20. yüzyılın ilk yarısında, 1960’ların ortalarına dek süren,
nitelikli bir eğitim, öğrenim ve muhtemelen güçlü bir kişilik fonu önünde belirginleşen,
bilim ve nitelik hedefli yoğun bir çalışma gayreti içinde zaman zaman sert mücadeleler,
gerilimlerle geçmiş kısa bir yaşam vardı.
Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy

Tarık Artel: Kısa Biyografi
Tarık Bey, 1907 yılında Selânik’te doğmuştur. Babası Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı)
eski müsteşarlarından Suphi Bey’dir. Suphi Bey, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin
İlk Meclisi’nde Kocaeli mebusudur. Soyadı öncesi dönemde, çocukken günün teamülleri
gereği Tarık Subhi olarak da adlandırılıyor. Ön adı, Ali. Çocukluk ve ilkgençlik yılları
İstanbul’da, Kadıköy ve Göztepe’de geçiyor. Ali Tarık Bey, ilköğrenimini Kadıköy
Sultanisi İbtidaî Kısmı’nda yapmış. Orta öğrenimini ise Kadıköy Saint Joseph Fransız
Lisesi’nde tamamlamıştır. Okulu 25.8.1927 tarihinde “pekiyi” derece ile tamamlıyor (GSA
1938-1966). Aynı yıl yükseköğrenimi için Fransa’ya gidiyor ve Ecole Supérieure de Chimie
Industrielle de Lyon’un giriş sınavını başararak, yükseköğrenimine başlıyor. O yıllarda,
bu giriş sınavı Fransız ve yabancı adaylar arasında bir “yarışma sınavı” şeklinde yapılıyor
ve Tarık Bey, bu sınavı altıncılıkla kazanıyor.
Ali Tarık, bu okuldan 1932 yılında mezun olmuştur. Bir süre Fransa’da Coignet ve
Creusot fabrikalarında çalışıyor, meslekî stajını tamamlıyor. Ziya Baban’ın yazısından
Fransa’daki bu öğrenimi sırasında “Licence ès Seiences” hazırlamış olduğunu ve “Course
de Philosophie Générale” çalışmalarının takip ettiğini öğreniyoruz (Baban, 1967). Neticede,
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“Kimya Mühendisi” ünvanını alarak Türkiye’ye dönüyor ve 1933 yılında İktisat Vekâleti
“Sanayi Müfettişi” olarak görevlendiriliyor. Aynı yılın sonlarına doğru da İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi “Umumî Kimya” doçentliğine atanıyor.
Tarık Artel ile ilgili belgelerden, kendisinin 1938 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde
de (GSA) görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Güzel Sanatlar Akademisi Zat İşleri’ndeki
dosyasında, 7034 “zatî sicil numarası” ile kayıtlı olan “Ali Tarık Artel”in, bu tarihlerde
bekâr olduğu görülmektedir. Gene dosyasında, kendi beyanına göre “iyi” derecede
Fransızca ve “asgari” derecede İngilizce bildiği yer almaktadır. Ayrıca, Kadıköy Nüfus
Memurluğu kaydından nüfusa İstanbul Kadıköy Kazası, Caferağa Mahallesi’nde kayıtlı
olduğu ve “Artel” soyadını 28.1.1931 tarihinde aldığı anlaşılmaktadır. Yine bu kayıtlarda,
ileride üzerinde ayrıntılı olarak durulacak “eserleri” ile ilgili olarak, “Telif ettiği eserler”:
“Kimya Nomenclaturu, 1934” ve “Muhtelif Makaleler”, “Tercüme ettiği eserler”: “Mme.
P. Curie’den Radioaktivite, 1935” ve “Henry de Motherlant’dan “Les Célibataires” (edebî),
1935”1 bilgileri yer almaktadır (GSA 1938-1966).
Artel, 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden ayrılıyor, ancak GSA Yük.
Mimarlık Bölümü’ndeki görevini “Kimya”, “Fizik-Kimya” ve bir dönem de “Yapı
Malzemesi” hocası olarak, vefatına dek 28 yıl sürdürüyor.
Tarık Artel, kendisini yakından tanıyan çalışma arkadaşı Ziya Baban’a göre sadece
bir mühendis ve hoca değil, sosyal yönleri de ağır basan bir kimsedir. Türkiye Kimya
Cemiyeti’nde etkin rol üstlenen Artel, bir dönem Cemiyet’in başkanlığını da yapmıştır.
“Kimya ve Sanayi Dergisi”nin ve Kimya Mühendisliğine dair Kanunların çıkarılmasında katkıları olmuştur. Ayrıca, Türk-Fransız Mühendisleri Dostluk Cemiyeti İstanbul
Şubesi’nin açılışında büyük emeği geçmiş ve başkanlığını da yapmıştır.
Diğer taraftan Tarık Bey’in lisana meraklı bir insan olduğu anlaşılıyor. İyi derecede
Fransızca ve kendi ifadesi ile “yeterli-asgari seviyede” İngilizce’nin yanısıra, belirli
seviyelerde Latince ve Almanca dillerini de bildiği kaynaklarda yer alıyor (Baban 1967;
GSA 1938-1966). Ve ilerki satırlarda da üzerinde durulacağı gibi, kelimeler, teknik terimler
konularında çok hassas olduğu görülüyor. Hatta bu konuda daha 28 yaşında iken 1935
yılında “Türkçe Kimya Nomenclaturu Nasıl Olmalıdır” konulu bir kitap, kendi fadesi ile
bir “kitapçık” yayınlıyor (Artel 1935).
Kendisinin sanata ve şiire meraklı olduğu da anlaşılmaktadır. Lise günlerinden itibaren
küçük manzumeler, hicivler yazıyor (Baban 1967). Bu çerçevede “Çelik ve Çekiç” isimli bir
çalışmasını, bunun yanısıra yukarıda belirtildiği gibi, H. de Motherlant’tan “Bekârlar”
(1939) adlı romanı ve J. Racin’den “Britannicus” (1955) isimli manzum piyesi dilimize çevirerek yayınlıyor. Ayrıca gene 1950 yılında Mme.P. Curie’nin iki ciltlik “Radyoaktivite”
adlı eserini de, ilk cildi Ali Rıza Berkem’le birlikte olmak üzere Türkçe yayınlıyor/
yayınlıyorlar2.
Tarık Artel’in bütün bu yoğun mücadele, arayışlar içindeki yaşamı, 1966 yılında, henüz
çok erken ve verimli olabileceği bir yaşta, 58 yaşında vefatı ile noktalanıyor.

1 Dosyasında bu tercüme eser için: “Les
Célibataires (edebî), 1935” ibaresi vardır. Roman
Fransa’da bu tarihte yayınlanmış olup, Tarık
Bey’in Türkçe çevirisi İstanbul’da 1939’da
basılmıştır.
2 Bu iki ciltlik çeviri için bazı kaynaklarda 1. cildi
meslektaşı Ali Rıza Berkem’le birlikte çevirdiği
bilgisi yer almaktadır.

Tarık Artel’in Meslekî Yaşamı
Tarık Artel’in meslek yaşamı iki farklı devrede ele alınabilir. Bunlar, Fransa’da, Lyon’da
yüksek öğrenimini tamamlaması ile başlayan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Umumî Kimya Doçenti olarak atandığı 15.11.1933 tarihine dek süren kısa bir devre ile,
bu atama ile başlayıp, vefatına, 1966 yılına dek süren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
ve Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’ndeki hocalık dönemidir. Bu
iki dönem arasındaki büyük süre ve içerik farkından dolayı, bu yazıda Tarık Artel’in
meslek yaşamı, ulaşılabilen belgelere dayanılarak, üniversiteden mezuniyetinden İstanbul
Say› 21, Mayıs 2016
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Üniversitesi’nden ayrıldığı tarihe kadarki dönem (1932-1944), çalışma yaşamının Birinci
Dönemi olarak ele alınmaktadır. Bu değerlendirme çerçevesinde, kendisinin Güzel
Sanatlar Akademisi’ne “asaleten atanarak” göreve başladığı 1944 yılından, vefatına dek
süren 22 yıllık dönem de (1944-1966) İkinci Dönem olarak belirtilmektedir.
Belgelerde Birinci Dönem: 1932-1944
Mezuniyetinden İstanbul Üniversitesi’nden ayrılana dek geçen dönem
Tarık Artel’in meslek yaşamının ilk devresi olarak ele alabileceğimiz, 1932 yılında
Üniversite’den mezun oluşu ile başlayıp, 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi’ndeki görevinden ayrılana dek süren bu dönemi, çalışma koşulları ve niteliği
açısından üç kısma ayırabiliriz:
•

Mezuniyetinden, İstanbul Üniversitesi’nde göreve başlayana dek geçen dönem

•
•

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev dönemi (1933-1938)
İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine ek olarak Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki
görev dönemi (1938-1944)

(1932-1933)

Mezuniyetinden İstanbul Üniversitesi’nde göreve başlayana dek geçen dönem
(1932-1933)
Tarık Artel, Soyadı Kanunu çıkmadan önceki adı ile “Tarık Subhi”, daha sonra tam adı
ile “Ali Tarık Artel”, yukarıda da belirtildiği gibi, Fransa’da Kimya Öğrenimi’ni 1932
yılında bitirdikten sonra, aynı yıl gene Fransa’da “Coignet & CIE, Lyon’da ve Creusot
Fabrikaları’nda çalışarak, meslekî stajını da tamamladığı ve “kimya mühendisi” (IngénieurChimiste) diplomasını aldığı anlaşılmaktadır (Baban 1967)3.
Tarık Artel, 1933 yılında Türkiye’ye dönmüş ve 22.6.1933 tarihinde 120 TL ücretle “İktisat
Vekâleti Sanayi Fen Müfettişi” olarak göreve başlamıştır. Çok kısa süren bu görevinden
18.9.1933’te istifa ettiği anlaşılan Artel, aynı yıl 15.11 1933 tarihinde İstanbul Üniversitesi
“Umumî Kimya” Doçentliğine atanmıştır (Baban 1967).
1933 yılında Atatürk’ün talimatıyla gerçekleşen Üniversite Reformu ile Darül-Fünûn
kapatılarak İstanbul Üniversitesi yeniden yapılandırılmış hali ile bir anlamda yeniden
açılmıştır. Bu dönemde, 1933-1956 yılları arasında tanınmış dokuz Alman kimyacının
İ.Ü Kimya Bölümü’nde görev aldıkları görülmektedir. Bu dönemde, yurt dışında öğrenim
gören ve/veya doktora çalışmalarını tamamlayan Türk kimyacılar da profesör ve doçent
olarak üniversitede görevlendirilmişlerdir. Bunlardan Tarık Artel’in yanısıra, Remziye
Hisar, Saffet Rıza Alpar, Tahsin Rüştü Beyer, Ali Rıza Berkem ve Turhan Şeşbeş’in doçent olarak atandıkları kaynaklarda yer almaktadır (Doğan 2011).
Yukarıda da belirtildiği gibi, önce İ.Ü Fen Fakültesi Umumî Kimya Doçentliği’ne atanan
Tarık Artel, Üniversite Reformu ile İ.Ü Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü’nün yeniden örgütlenmesi sonucunda 7.12.1937 tarihinde Fiziko-Kimya Kürsüsü’ne geçmiş ve bu birimdeki
görevini İstanbul Üniversitesi’nden ayrıldığı 3.1.1944 tarihine dek sürdürmüştür.
Doç. Tarık Artel’in, İ.Ü Fen Fakültesi kadrosunda çalışırken, kendi mizacının yanısıra
muhtemelen Üniversite Reformu’nun da estirdiği rüzgarlarla, yoğun bir çalışma içine girdiği eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra kapsamlı yayınlarından da anlaşılmaktadır.
Bu arada, henüz çok genç olan Cumhuriyetin Dil Devrimi’nin etkileri sürmekte, ancak
günlük hayatın akışına yönelik bir dil sadeleşirken, bilim ve sanat dilinin sadeleşmesi
süreci biraz sancılı yaşanmaktadır. Bu geçiş döneminde kurulmuş olan Türk Dil Kurumu
gibi kurumların yanısıra, bireysel gayretler de dikkati çekmektedir. Bir dönem üze-

6

Say› 21, Mayıs 2016

3 GSA’nde bulunan dosyasında: “Yüksek
Tahsilini nerede yapmıştır? Şehadetnamesinin
tarih ve numarası: “Fransa’da Lyon
Üniversitesi; 18.7.34 No: 747/98” olarak
belirtilir.

Belgelerde ve anılarda “Farklı” bir malzeme hocası Prof. Tarık Artel ve “20. Yüzyılın ortalarına dek bir dönem” hakkında...

rinde konuşulan Güneş Dil Teorisi gibi yaklaşımların beraberinde, bizzat Büyük Önder
Atatürk’ün sadeleştirilmiş bir dille hazırladığı ve ilk dersini verdiği “Geometri Kitabı” bu
çabalara örnek olarak gösterilebilir.
Doğal olarak bu konuda iyi niyetinden şüphe edilmeyecek farklı yaklaşımlar vardır.
İleride, Tarık Bey’i “Anlattıkları ve Anlatılanlar” üzerinden, bu dil konusuna tekrar değinilecektir. Ancak, burada Tarık Artel’in meslekî çalışmaları çerçevesinde 1935 yılında
yayınlamış olduğu “Türkçe Kimya Nomenclaturu Nasıl Olmalıdır” isimli kitap, sanırım
daha adı ile kendisinin bu konudaki görüşlerini ifade etmektedir (Artel 1935). Bu konudaki
görüşlerinin ayrıca 1961 yılında yayınladığı “Yapı Malzemesi” kitabının önsözünde ve
doğrudan kitabın dilinde de izlemek mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, bu durum
dönemin bir genel sorunu niteliğindedir dönemin birçok bilim insanı da benzer arayışlar
içindedirler.
Diğer taraftan, Tarık Bey’in bilime ve öğretimine dair ilgisi de dikkat çekicidir. Kendisinin
Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından 1940 yılında yayınlanan “Tanzimattan
Cumhuriyet’e Kadar Türkiye’de Kimya Tedrisatının Geçirdiği Safhalara Dair Notlar;
Tanzimat-I” adlı yayında yazmış olduğu kısımda bu konuya ilgili ve araştırıcı yönü görülmektedir (Artel, 1940 a, 491-510).
Bu konuda İ.Ü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Günergun’un bir çalışmasında şu satırlar dikkati
çekmektedir: “1933’te Üniversite Reformu ile İstanbul’da ilk Tıp Tarihi Kürsüsü kurulmuş ise de, bilim tarihi çalışmaları, çoğu fen bilimci olan az sayıdaki üniversite mensubunun özel ilgisine bağlı olarak yapılmaktadır. …Bu yazarlar arasında, kendi mesleğinin
tarihine en meraklı olanı muhtemelen Tarık Artel’dir” (Günergun, 2004, 547-580).
Tarık Artel’in ülkemizdeki bilim tarihi ile ilgili çalışmaları ve verdiği konferanslar da
kaynaklarda görülmektedir. O yılların koşullarında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1930’lu
yılların sonu ve 1940 yıllarında düzenlediği bilim, sanat ve kültür konularını içeren dizi
konferanslarında da yer almıştır (Artel 1940 b).
Tarık Bey’in bu çokyönlü çalışmaları sürerken, T.C. Kültür Bakanlığı Zat İşleri
Direktörlüğü’nün 1 Nisan 1938 tarih ve 30-3581 numaralı, “Güzel Sanatlar Akademisi
Direktörlüğü’ne” hitaben tanzim edilmiş bir kararname ile “İ.Ü Fen Fakültesi Fizikokimya
Doçenti iken, Güzel Sanatlar Akademisi Fizik-Kimya Öğretmenliğine istifa ederek ayrılmış bulunan A. Saffet Rıza Alpar’in yerine, 15.3.1938 tarih ve 172/08 sayılı kararla
ilâveten atandığı“ bildirilmektedir4.
Bu arada, Tarık Artel’den önce, kısa bir süre Güzel Sanatlar Akademisi’nde Fizik Kimya
öğretmenliği yapan Ayşe Saffet Rıza Alpar konusuna değinmek uygun olacaktır.
Yukarıda değinildiği gibi, 1933 yılındaki Üniversite Reformu ile Tarık Artel’in yanısıra
İstanbul Üniversitesi’nde Kimya’da görevlendirilen Türkler arasında ikisi kadın olmak
üzere beş kişi daha Doçent olarak atanmışlardır. Bu kadın öğretim üyelerinden biri de
Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde Mahmut Şükrü Bey’den sonra kısa bir
süre Fizik Kimya öğretmenliği yapmış olan Saffet Rıza Alpar’dır (26.10.1937-15.3.1938).

4 Tarık Artel’in GSA Fizik-Kimya
Öğretmenliği’ne atandığına dair “Kültür
Bakanlığı Zat İşleri Direktörlüğü’nün 1.4.1938
tarih ve 30-3581 sayılı” yazısı (GSA 1938-1966).

Saffet Rıza Hanım (17.4.1903-1.2.1981), Balkan Savaşı’nda İşkodra Kalesi’ni savunurken
şehit olan Müşir Hasan Rıza Paşa’nın kızıdır. Türkiye’nin ilk kadın kimyacılarından
olarak, 1933 Üniversite Reformu’nu takiben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya
Enstitüsü’nde Ord. Prof. Herzog’un “Sınaî Kimya Ders Muavinliğini” üstlenmiştir (Cezar
1983; Doğan 2011). İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanlığı’nı da yapan Prof. Dr.
Ayşe Saffet Rıza Alpar, son olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde önce Dekanlık,
sonra Rektörlük görevini de üstlenmiştir. Türkiye’de “İlk Kadın Rektör” vasfını da taşıyan
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Saffet Rıza Hanım, beş adet kitabın da yazarıdır; 1974 yılında emekli olmuştur. Merter’de
kendi adına bir huzurevi inşaatına başlayarak burayı bağışlayan Prof. Dr. A.S.R. Alpar,
1.2.1981 tarihinde vefat etmiştir.
Bu vesileyle Fizik-Kimya dersi konusuna açıklık getirmek uygun olacaktır. Merhum
Hocamız Tarık Artel esasında kimya formasyonuna sahiptir. Kendisinden önceki dönemlerde de farklı isimler altında okutulan “Fizik ve Kimya Dersi”nin hocası olarak göreve
başlamıştır. Aynı dönemde ayrıca bir de İnşaat/Yapı Malzemesi Dersi vardır ve Tarık Bey
Akademi’de göreve başladığında bu dersi Mahmut Şükrü Işık vermektedir.
Ancak, Mahmut Şükrü Bey’in de çalışma ve hocalık yaşamına 1892 yılında (R. 1308) mezun olduğu Hendese-î Mülkiye Mektebi’nde “Kimyanın Mühendisliğe Tatbiki” ve “İlm-ül
Arz Velmaadin” (Jeeoloji ve Mineraloji) derslerinde “Muallim Muavinliği” ile başladığı gözden ırak tutulmamalıdır. Mahmud Şükrü Bey, Akademi’de görev yaptığı 1908-1948 yılları arasında farklı dönemlerde Mimarî Şubesi’nde “Malzeme-î İnşâiyye” (Yapı Malzemesi),
“Fenn-î İnşâiyye”, “Hikmet”, “Kimya”, “Fizik ve Kimyanın Mimarlığa Tatbiki” ve GSA
Tezyinî Sanatlar Şubesi’nde de “Tatbikî Kimya” derslerini üstlenmiştir (Ersoy ve Arpacıoğlu,
2013, 14-28).
Görülmektedir ki, geçen yüzyılın başından beri, Mahmud Şükrü Bey örneğinde şahit
olduğumuz gibi, belirli bir döneme kadar “Malzeme”, “Fizik” ve “Kimya” dersleri aynı
kişiler tarafından, muhtemelen yakın ve ilişkili bir içerikte okutulmaktadır. Zaten burada
esas bağı kuran, bu konuya açıklık getirenler, müfredat programında görülen “Kimyanın
Mühendisliğe Tatbiki”, “Fizik ve Kimyanın Mimarlığa Tatbiki” gibi derslerdir. Dolayısıyla
bu dersleri bir bütün olarak görmek gerekir.
Bu çerçevede, GSA Yük. Mimarlık Bölümü’nde “Fizik-Kimya” ile “İnşaat/Yapı
Malzemesi” derslerini zaman içinde genelde aynı kişiler vermişlerdir. Örneğin, 1911-1966
yılları arasında Fizik-Kimya derslerini sırası ile Mahmut Şükrü Işık (1911-1937), Saffet Rıza
Alpar (1937-1938) ve son olarak Tarık Artel (1938-1966) verirken, Yapı Malzemesi derslerini
Mahmud Şükrü Işık (1911-1948), Behçet Alpay (1944), Sırrı Bilen (1944-1949 arası kısa dönemler
halinde), Tarık Artel (1949-1950 ve takiben 1966’ya kadar: ikinci yıl, Malzeme-II), Mehmet Ziyaettin
Baban (1950-1974), Murat Eriç (1974-1978), Ass. Ünver Anıl, 1978 yılında “Yapı Fiziği ve
Malzeme Kürsüsü” kurulana dek sürdürmüşlerdir.
Tarık Bey’e dönecek olursak, kendisinin GSA’de derslere başladığı yıllarda, dönemin
koşulları gereği askeri görevi de olduğu anlaşılmaktadır. Dosyasındaki 1939 tarihli kayıtlarda, “askerî vaziyeti” olarak, “İhtiyat Zabiti; Askerî sicil no: 43.798” ibaresi yer almaktadır (Artel 1935). Belgelerden, Artel’in İstanbul Üniversitesi ve GSA’nde ders verirken
“kimyager teğmen” rütbesi ile askerî görev de üstlendiği görülmektedir.
Yaşamda, bütün bu koşuşturmalar, çalışmalar arasında ne yazık ki, her zaman yolunda
gitmeyen birşeyler de oluyor, kaçınılmaz şekilde… Nitekim, çeşitli nedenlerle Tarık
Artel’in İ.Ü Fen Fakültesi’nden istifa ettiği ve Orta Tedrisat’ta naklen görevlendirildiği
görülmektedir.
Belgelerde İkinci Dönem, 1944 -1966: Güzel Sanatlar Akademisi Yılları
Doç. Tarık Artel’in İ.Ü Fen Fakültesi Fizikokimya Kürsüsü’nden ayrılması ile yaşamındaki bir dönem kapanmış olmaktadır (12.1.1944). Artık “ek görev” olarak 1938 yılında Güzel
Sanatlar Akademisi’nde başlamış olduğu dersleri, yaşamının bundan sonraki safhasında
“asıl görev” niteliği kazanmıştır. GSA kayıtlarında yer alan 18.2.1944 tarihli yazıda da
görüldüğü üzere, kendisinin yaşamında yeni bir dönem başlamaktadır.
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Resim: 5
Prof. Tarık Artel’in imzası

Maarif Vekilliği Zat İşleri Müdürlüğü’nün GSA Müdürlüğü’ne gönderdiği 30.11.1944
tarihli atama kararnamesinde, T. Artel’in kadrosunun bulunduğu Ankara Gazi
Lisesi Fizik-Kimya Öğretmenliği’nden, aynı 40 Lira maaşla, GSA Fizik-Kimya
Öğretmenliği’ne “açıktan” tayin edildiği ve tebliği hususu rica edilmektedir (GSA
1938-1966).
Resim: 6
1940’lı yıllar, GSA Hocalarından bir grup;
Tarık Artel önden ikinci sırada, ayakta,
sağdan üçüncü ve Sırrı Bilen yine aynı
sırada sağdan dokuzuncu (Kaynak:
MSGSÜ Fotoğraf Atölyesi Arşivi).

Daha Tarık Bey’in Akademi’ye asaleten atandığı günlerde, derslerin sorumlusu olan
M. Şükrü Bey’in yaşlılık ve sağlık sorunlarından kaynaklandığını düşünebileceğimiz bir
durum sonucunda, İnşaat Malzemesi dersleri kısa bir süre Y.Müh. Behçet Alpay tarafından verilmiştir.
Akademi’de 25.1.1944 ile 30.6.1944 tarihleri arasında, istifa ile ayrılana dek İnşaat
Malzemesi dersini yüklenen Maden Yük. Mühendisi Behçet Alpay, 1909 yılında
Bandırma’da doğmuştur. Çeşitli dönemlerde kamuda, Türkiye Kömür İşletmeleri ve
Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çalışmıştır. Ülkemizin ilk maden mühendislerinden
olan B. Alpar, “Türkiye Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti” Ankara Şubesi üyesidir
(Cezar 1983; TMMOB MMO 2013). Behçet Bey hakkında daha sonraki yıllarda Malzeme Dersi
ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmamıştır.
Bu arada Malzeme Hocası Mahmut Şükrü Bey, özellikle sağlık sorunları nedeni ile
30.10.1948 tarihinde istifa sureti ile Akademi’den ayrılır ve bu dersin kimin vereceği ve
ne şekilde verileceği konusu gündeme gelir. İnşaat Malzemesi dersleri için geçici olarak
Sırrı Bilen görevlendirilir.
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Resim: 7
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek
Mimarlık Şubesi, 1943 yılı mezuniyet
fotoğrafı; Tarık Artel ön sırada
oturanlardan soldan dördüncü ve sağa
doğru sırasıyla Wilhelm Schütte, İnşaat
Malzemesi Hocası Mahmud Şükrü Işık,
yanında Sedad Hakkı Eldem, dönemin
Akademi Müdürü Burhan Toprak, Arif
Hikmet Holtay, bir dönem Malzeme
dersi vermiş olan Sırrı Bilen ve diğer
hocalar (Kaynak: Cahide Tamer Arşivi;
Sanal Mimarlık Müzesi).

Sırrı Bilen, 1894 yılında Antep’te doğmuştur. İstanbul Numune-i Terakki İdadisi’ni takiben 1908 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ne girmiştir. Sırrı Bey, Mongeri’nin bürosunda Karaköy Palas’ı çizen Torkum, Ziraat Bankası’nı çizen Hüsnü Tümer, ve Nazmi
Yaver ile birlikte çalışmıştır. Sırrı Bilen Akademi’den birincilikle mezun olduğundan,
Maarif Nezareti’nce İtalya’ya gönderilmiş (1911), I. Dünya Savaşı çıkınca Türkiye’ye dönerek, bir süre mimari bürolarda çalıştıktan sonra, 13.3.1923’de Akademi’de Mimarlık
Tarihi Öğretmeliği ile işe başlamıştır. Akademi’de Mongeri’nin muavini olmuş, sonraki
yıllarda Egli modern atölyesinde, Egli bulunmadığı zamanlarda onun yerine vekâleten
hocalık yapmıştır.
Akademi’de çalıştığı otuzaltı yıl içinde kayıtlarda “Amelî Meslek Bilgisi Öğretmeni”
olarak geçen Sırrı Bey, değişik dersler, bu meyanda, yukarıda da belirtildiği gibi,
M. Şükrü Bey’den sonra bir ara 1948-1949 yıllarında İnşaat Malzemesi dersini de vermiştir. 2.10.1953-2.2.1957 tarihleri arasında Y.Mim.Bölümü Şefliği görevini de üstlenen Sırrı
Bey, 13.7.1959 tarihinde emekli olmuştur (Cezar 1983; Sanal Mimarlık Müzesi 2013).
Mahmud Şükrü Bey’in çekilmesiyle doğan bu yeni durumda, içerik açısından yakın ve
biri diğerini belirli açılardan tamamlar Fizik-Kimya ve İnşaat Malzemesi derslerinin durumu da kurullarda görüşülür. Neticede, Tarık Bey 31.3.1949 tarihinde resmen “ek görev”
olarak, 25 Lira (2/3 nisbetle) maaşla “İnşaat Malzemesi Öğretmenliği” ile de görevlendirilir.
Artel’in bu görevi 31.12.1950 tarihine dek sürmüştür (GSA 1938-1966).
Bir süre sonra, GSA Müdürlüğü’nden Tarık Bey’e gönderilen 28.3.1950 tarihli yazıda
şöyle denilmektedir:
“Sayın Tarık Artel, Kimya Öğretmeni.
Akademi İnşaat Malzemesi Derslerinin bundan böyle Teknik Okul Yapı Malzemesi
öğretmeni Yük. Mühendis Ziya Baban tarafından okutulması tensip edilmiştir.
Malumat hususünü rica ederim. GSA Müdürü”
Bu karar üzerine, Tarık Bey artık tekrar bir süreliğine sadece Fizik-Kimya öğretmenidir.
Ancak zaman içinde Fizik Kimya Dersi de Yapı Malzemesi ile birleşecek ve bu iki ders
ilk iki yılın programında Yapı Malzemesi-I ve Yapı Malzemesi-II olarak yer alacaktır.

10

Say› 21, Mayıs 2016

Belgelerde ve anılarda “Farklı” bir malzeme hocası Prof. Tarık Artel ve “20. Yüzyılın ortalarına dek bir dönem” hakkında...

Resim: 8
Akademi hocaları toplu halde, Haziran
1950, Yıldız Sağır ve Dilsizler Okulu. Ön
sırada oturanlar, soldan sağa: Mualla
Anhegger, Tarık Artel (beyaz elbiseli),
Nazimi Yaver Yenal, Asım Mutlu, Arif
Hikmet Holtay, Zeki Faik İzer, Mehmet
Ali Handan, Ahsen Yapaner, Feridun
Akozan, Halit Femir, Turgan Sabis
(Kaynak: MSGSÜ Fotoğraf Atölyesi
Arşivi).

Yıllar hızla geçmektedir; 1959 yılı. T.C Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü’nün bir atama kararnamesi: tarih, 3.8.1959: “GSA Fizik-Kimya Öğretmenliği
5. derece kadrosunda çalışan T.Artel’in, Ahsen Yapaner’in başka bir kadroya nakli dolayısıyla inhilâl eden (açılan) kadrosuna 1250 Lira maaşla 30.7.1959 tarihi itibarı ile atanması
konusunda…” 1.7.1960 tarihinde tekrar terfi alan ve 21.7.1961’de kadrosu Orta Öğretime,
muhtemelen Bolu Lisesi’ne nakil olan ve üç yıl sonra, 20.8.1964 tarihinde tekrar geriye,
GSA kadrolarına alınan T.Artel’in son terfisi 3000 Lira maaş ile 11.7.1966 tarihinde görülmektedir. Bundan 3,5 ay sonra, 26 Ekim 1966 tarihinde Tarık Bey vefat etmiştir (GSA
1938-1966).
Artel’in dosyasından son yazılar: 6.6.1966’da DGS Akademisi Müdürü Hüseyin Gezer’in
Yük. Mimarlık Bölümü Başkanlığı’ndan Tarık Artel’in terfisi hakkındaki görüşlerini bildirmesi ve cevaben hemen ertesi gün tarihli, Y.Mim. Bölümü Başkanı M. Ali Handan’ın
“Artel’in derslerine muntazam devam ettiği ve ödevini gereği gibi yerine getirdiğı” belirtilerek, “terfiinde bir sakınca bulunmadığı” yazısı ve aynı gün Müdürlük’te, bu “uygundur” yazısının Kerim Silivrili’ye sevki… Bu yazılar, Tarık Artel Hoca’mızın Akademi’de
oldukça gergin geçtiği anlaşılan yirmisekiz yıllık (1938-1966) yaşamının son yazıları.
Tarık Bey’in dosyasındaki, Artel’den sonra kaleme alınmış, “gerçekten son” bir yazı:

“T.C. M.E.B. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’nden, İstanbul; 27 Ekim
1966.
Yüksek Mimarlık Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Tarık Artel’i kaybettik.
Cenazesi 28.10.1966 Cuma günü öğle namazından sonra Fındıklı Camisi’nden
alınıp Akademi’ye getirilecek, töreni müteakip Zincirlikuyu’daki aile kabrine
defnedilecektir.
Bütün Akademi mensuplarının merhum arkadaşımıza karşı son görevin ifasında
hazır bulunmalarını dileriz. İmza: Hüseyin Gezer, DGSA Müdürü” (GSA 1938-1966).
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Resim: 9
Akademi Yangını’ndan bir süre sonra
yeniden öğretime başlanılan Akademi
Binası’nın Orta Holünde bir grup: Tarık
Artel, ön sırada oturanlar arasında en
sağda. Solunda Mehmet Ali Handan,
Asım Mutlu, Sedad Hakkı Eldem ve
diğerleri (Kaynak: MSGSÜ Fotoğraf
Atölyesi Arşivi).

Yazdıklarında ve Anılarda Tarık Artel
Tarık Artel’in İstanbul Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Akademisi (bugünki MSGSÜ) dışındaki yaşamı ve çalışmaları, ana hatları ile üç başlık altında ele alınabilir: “Akademik
nitelikteki yayınlar”, “Farklı alanlardaki çalışma ve yayınlar” ve “Diğer mesleki ve sosyal
içerikli çalışmalar”.
Tarık Artel hakkındaki bu yazıyı, bir de yaşamın biçimsel, yönü dışında, öznel değinmelerle sonuçlandırmak anlamlı olacaktır. Gerçi yaşamın bu yönünü uzun yıllar sonra
tam anlamıyla irdeleyebilmek, değerlendirebilmek çok zor. Ancak bu noktada, kendisini
tanıyanların, öğrencisi olanların anlattıklarının yanısıra, “yaptıkları” ve “yazdıkları”nın
da yol gösterici olabileceği kuşkusuz...
Bu amaçla, önce yazdıklarına bir göz atmak gerekli sanırım… Ve ilk ve temel kitabına,
“Yapı Malzemesi” (1.1,1.2) kitabının Önsöz’üne: “Bu eser, uzun yıllardan beri İstanbul
GSA Yük. Mimarlık Bölümünde okutmakta olduğumuz derslerin kitab haline sokulmasiyle meydana gelmişdir. Dolayısiyle, her şeyden evvel didaktik bir karakter taşıyan bu
kitabın, çeşidleri her gün biraz daha artan muhtelif cins yapı malzemesi hakkında aranılan her malûmatın bulunabileceği bütün teferruat ve referensleri hâvi bir eser olmadığı
hacmından da anlaşılmaktadır. ...” satırlarıyla başlayan ve ilerleyen sayfalarda giderek dil
ve terminoloji konularına eğilerek, bu konularda öneriler getiren bu Önsöz’deki fikirlerin
temellerinin, daha önceki yıllara dayandığını düşünmek hiç de zor değildi (Artel 1961; Artel
ve Dibağ 1969, önsöz).
Nitekim, önce de değinildiği gibi, genç bir üniversite hocası olarak Artel, 28 yaşında
“Türkçe Kimya Nomenclaturu Nasıl Olmalıdır” adlı çalışmasını yayınlar (Artel 1935). İlk
sayfasında “Babama ve Anneme en derin sevgi ve saygılarımla” şeklinde bir şükran ifadesi ile başlayan bu kitapta, şu görüş ve önerilere yer verilmektedir:
“… … (s. 31) Şu halde, yabancı kelimeleri her vakit oldukları gibi mi alacağız? Bunları
türkçeleşdirmek lazım değil mi? Çok lazım ve faidelidir; fakat şu şartla: kelimenin as-
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lını, kökünü bozmadan buna muayyen iş ve hallere tekabül eden muayyen uç-ekleri ilave
ederek...
(s. 33) Netice itibariyle, Şark culturundan Garb culturuna geçerken Türkçeleşmemiş
arabca ve acemce ilmi kelime ve tabirleri dilimizden çıkarmak ve bunların yerlerini garb
memleketlerinde kullanılan beynelmilelleşmiş, üzerlerinde yıllarca çalışılarak işlenmiş
daha sarih ve uygun tabirlerle doldurmak lazımdır... … Makul ve ilmi esaslara dayanarak
tertib edilecek fenni ıstılah kitablarını bir an evvel meydana getirmeğe çalışmak lazımdır”
(Artel 1935, 31-33).

Tarık Bey’in bu düşüncelerinde yıllar içinde önemli bir değişiklik olmaz. Örneğin 1961
yılında yayınladığı Yapı Malzemesi kitabının önsözünde şu görüş ve düşüncelerini
paylaşır:
“… … İnkılabımızın esası garblılaşma, yani ciddi manası ile Garp Kültürünü benimseme
olduğuna ve bu kültürün kökü de Yunan-Latin temeline dayandığına göre, Türkçe’de
kullanılan ilmî ve teknik terimler bahiz mevzuu olduğunda, bunların da aynı esasa dayanması ve aynı kökten türemesi bir zaruret halindedir. ...
Diğer taraftan, milletlerarası malzeme terminologisine specifik tâbirler şeklinde yerleşmiş bulunan ciment fondu, cutback, Eisenportlandzement vs. gibi kelimeleri, icabında
tecümelerini kaydetmekle beraber, siman fondü, ayzenportlantsement şekillerinde güya
türkçeleştirmek gibi yersiz ve garip bir iş yapmak cihetine de gitmedik… … … Buna mukabil, milletlerarası bir hüviyeti olmayıp sırf muayyen bir dilden alınıp, lisanın telâffuzu
ile türkçeye geçmiş ve yerleşmiş bulunan montaj, dozaj, arduaz, şamot… ilh. gibi tâbirleri
kaydettiğimiz şekillerde yazmağı mahzurlu görmedik...” (Artel 1961, önsöz).
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu anlatış şekli ve bu metinleri okumak, adeta Tarık Bey’le
sohbet etmek değil midir? Kendisinin bu ilginç fikirlerini tasvip etsek de, etmesek de,
bu düşünceleri tesadüfî olmaktan ziyade kendince açıklamaları olan, üzerinde düşünme
ve belirli önkabullere dayalı önermelerdir. Ve bu tavır, önceki bölümlerde de değinildiği
gibi, “Türkçe Kimya Nomenclaturu Nasıl Olmalıdır” kitabının yayınlandığı 1935 yılını,
henüz 12 yaşındaki “Genç Cumhuriyet”in her alanda olduğu gibi, dil konusundaki arayışlarının genç bir bilim adamında yaşama geçmesi, yansımaları değil midir?
Bu malzeme kitabında, bir önceki dönemde Mahmut Şükrü Bey tarafından okutulan
“Malzeme Dili”nin iyice sadeleştiği, ancak bazı kelimelerin de batı kaynaklılarla yer değiştirdiği görülmektedir. Örneğin Mahmut Şükrü Bey “Cam malzeme”yi,
“Yüksek derecei hararette eriyebilen, kabili inkisar, sert, şeffaf veya nim şeffaf, umumiyetle suda gayri münhal, hamızlarla gayrı müteessir -hamzı flüorima müstesna- lemeani
züccacî denilen lemeana malik maddeye Cam derler“ (Işık 1930-1940, cam), şeklinde tanımlarken, Artel, 1961 yılında cam malzemeyi şu şekilde vermektedir:
“Camlar, yüksek temperaturlarda bile yüksek viskositeye (lûzuciyet) sahip sıvılar olup, adi
temperaturda (aşırı soğumuş halde) billurlaşmaksızın yani amorph olarak katılaşan cisimlerdir. Bu itibarla camlar katı cisimlerin mekanik özelliklerine sahip olmakla beraber,
akışkanlarda olduğu gibi tam bir isotropi gösterirler. Bu tip maddelerin durumuna cam
hali denir...” (Artel 1961).
Bu malzeme kitabının o yıllarda mühendislik ve mimarlık öğretiminde çok önemli bir
açığı kapattığı, dili bir yana, ciddi, bilimsel ve didaktik yönü ile ayrı bir anlam taşıdığını
rahatlıkla vurgulayabiliriz. Son elli yılın bilimsel birikimi ve teknolojik gelişmelerinden
etkilenen malzeme ve yöntemler dışında kalan, özellikle geleneksel malzeme ve üretim-biçimlendirme teknikleri açılarından kanaatimce kaleme alınışından elli yıl, yarım
asır sonra bile önemli bir kaynak olma niteliğini korumaktadır.
Say› 21, Mayıs 2016
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Resim: 10
Tarık Artel’in el yazısı ile hazırladığı
“Yapı Malzemesi Ders Notları”ndan
17 Nisan 1944 tarihli “Kireç ve
Çimentolar” ile ilgili kısım (Kaynak:
MSGSÜ Mim. Fak. Mim. Böl. Yapı Fiziği
ve Malzeme Bilim Dalı Arşivi).

Tarık Artel’in 1961 yılında bu Yapı Malzemesi kitabını yayınlaması, bu alandaki yayınlarda da yankısını bulmuştur. Örneğin o yıllarda Mimarlık Dünyamız için çok önemli bir
kaynak ve günümüzde bir belge niteliği taşıyan Arkitekt Dergisi’nin aynı yıl, 1961 yılı,
302 numaralı sayısında, Tarık Artel’in Yapı Malzemesi kitabına şu satırlarla yer verilmektedir (Sayar, 1961, 48):
“Y.Müh. Tarık ARTEL’in G.S.Akademisi’nde uzun yıllardan beri verdiği Malzeme Dersi
takrirleri, dikkat ve itina ile toplanması neticesinde kitap haline getirilmiştir. Kitabın
yazılmasındaki amaç. mimar, inşaat mühendisleri ve öğrencilere yapı malzemesini ilmî
esaslar içinde, umumi karakterleri ile tanıtmaktır.
…(Kitap) daha ziyade mimarlık ve mühendislik eğitiminde öğrencilere verilmesi gereken
ana ve klâsik malzemenin mekanik ve fizik vasıflarını ilmî şekilde öğretecek bir karakter
taşımaktadır… ... Bir hayli emek, sabır ve bilgi ile meydana geldiğine inandığımız bu
kitabı, tavsiye ederken, yazarını tebrik ederiz.”
Bu kitap hakkında, Kimya Mühendisleri Odası’nın yayın organı “Kimya Mühendisliği
Dergisi”nin 1963 yılı Ocak sayısı’nda, H. Yalçın’ın kaleminden, konuyu ayrıntılı olarak
ele alan bir yazı yayınlanmıştır. “Yapı Malzemesi Kitabı Üzerine” başlıklı bu yazıda
özetle şu görüşler yer almaktadır: “Yapı Malzemesi konusunda yabancı dillerde yazılmış
binlerce kitap olmasına karşın, henüz Türkçe yazılmış hiçbir kitap bulunmamaktaydı…
Bu nedenle Tarık Artel’in bu çabalarını sevinçle karşıladık.
Kitap esas olarak GSA Yük. Mimarlık Bölümü’nde okutulan Ders Notlarından derlenmiştir. … Bu kitap esasında bir Ders Kitabı olmak amacını gütmekle beraber, bu konularla ilgili olan herkese yararlı olacak niteliktedir. … ...Yurdumuzda bu konu ile çalışmalar yakın zamanda başlamıştır. Bu konu ile ilgili TSE, Bayındırlık Bakanlığı Malzeme
Laboratuvarları çok yeni kurumlardır… Durum böyle olunca, Türkçe bir Yapı Malzemesi
kitabının büyük bir boşluğu dolduracağı ve son derece yararlı olacağı anlaşılır. Sayın
Profesör’ü bu yapıtından dolayı kutlar, yeni çalışmalarında başarılar dileriz...” (Yalçın 1963,
24-25).
Yazıda daha sonra konu kitapta kullanılan dil üzerine getirilerek, konuya eleştirel şekilde
yaklaşılmaktadır.
Bu noktada, Kimya Mühendisliği Dergisi’nde çıkan bu eleştirilere bir açıdan hak vermemek mümkün değildir. Tarık Bey de, asıl amacından giderek uzaklaşan bir dil kullanımı, bir nomenklatür, adlar dizgisi tercihi sergilemektedir. Belki bu yaklaşım, sırf bir
dönem arayışının, bir geçiş döneminin hatasız atlatılması çabasının bir sonucu da olabilir.
Nitekim, Tarık Artel, Tıp Dilinin Türkçeleşmesi ile ilgili olarak, bu alanda Türkçe Tıp
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Öğretiminin bayraktarlığını yaptığı kaynaklarda yer alan, aynı zamanda Kızılay amblemini de çizmiş olan Kırımlı Aziz Efendi (İst., 1840-1878) için şu satırları yazmaktadır:
“… Bu zat, Hüseyin Remzi, Vahit, Nedim, İbrahim Lütfi, Sıtkı gibi bazı arkadaş ve meslektaşları ile beraber, uzun seneler Tıbbiye’de Tedrisat’ın (öğretim) Türk dili ile yapılması
için mücadele etmiş, bu mücadelenin başında bulunmuş ve muvaffak olmuştur. Tıbbiye
hocaları meyanında (ile, birlikte) isminin hürmetle yâd edilmesi lazımdır…’’ (Ceylan 2013).
Bu satırlardan görülmektedir ki, Artel bilim dilinin Türkçeleşmesinin gerekliliğine
inanmaktadır.
Yukarıda bahsi geçenler ve alanındaki diğer çalışmaları, Artel’in sadece “Ders Tedris
eden” bir öğretmen niteliğinin çok ötesinde, araştıran, irdeleyen ve bunları üniversite
yaşamının, akademik yaşamın gerektirdiği yayınlayarak paylaşan yapısı ile tamamen bir
zamanın aydını niteliğini taşıdığını ifade etmektedir. Üstelik bunları, günümüz olanaklarının çok gerisinde, o günlerin son derece sınırlı koşulları altında gerçekleştirmektedir.
Kendisinin akademik yaşamı ile ilgili kısımda üzerinde durduğumuz, zaman zaman
çevresi ile doğan gerginliklerin de temelinde muhtemelen bu yoğun çabalar ve ciddiyet,
sistem, disiplin üzerine inşa ettiği ilkeli yaşamının, günün ve içinde bulunduğu çevrenin
koşulları ile çelişmesi de yatıyor olabilir.
Artel’in kendi çalışma disiplinine yakın, bu konuda gayret gösteren insanlarla uyumunun
iyi bir örneğini Y. Mim. Yener Çakı’nın anılarında görmekteyiz. Yapı ve çevre sağlığı
konularındaki çalışmaları ile tanınan ve “Yapı ve Çevre Sağlığı Derneği”nin kuruluş çalışmalarına öncülük eden Y.Mim. Y. Çakı, öğrencilik günlerini ve hocasını, o günlerin
Tarık Bey’ini şöyle anıyor:
“… 1954 yılında Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldum ve Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarlık Bölümü’ne girdim. …
Yapı Malzemesi Kimyası Hocası Tarık Artel ise güçlü bir altyapım olduğunu fark edince
bana adeta dört elle sarılmıştı. Birlikte laboratuvara giriyor ve değişik malzemelerle çeşitli deneyler yapıyorduk. Özellikle perlit, bims, pomza gibi doğal agregalarla, bir tür
çöp niteliğindeki atık malzemelerle ısı ve ses yalıtımlı, hafif, yangına dayanıklı harçlar,
yapı blokları üzerinde çalışıyorduk. Tarık Hoca bende, Haydarpaşa Lisesi’ndeki Biyoloji
öğretmenim Halit Âvan’ın aşıladığı fiziksel ve kimyasal deneyler yapma zevkinin ömür
boyu devam eden faydalı bir alışkanlık ve bir hobi haline dönüşmesini sağladı. Bugün
hala fırsat buldukça şirketimdeki laboratuvara girer ve deneyler yaparım” (Çakı 2004).
Görülmektedir ki, Tarık Bey, önce de değinildiği gibi, sadece ders anlatan bir hoca niteliğinde değildir. Araştırmalar yapmakta, kitaplar yazmakta, fırsat bulduğunda öğrencileri
ile, hattâ ilgi ve çabasını hissettiği tek bir öğrencisine dahi zaman ayırarak, laboratuara
girip, birlikte çalışmaktadır.
Zaten Tarık Bey’in yaptığı her iş gibi, verdiği derslerdeki işi ele alış biçimi, tutumu, anlatımındaki ciddiyet, öğrencileri tarafından da hatırlanılmaktadır. Örneğin, 1956/1957
Ders Yılında kendisinin öğrencisi olan Yük. Mimar Duygu Çatbaş, o günlerden şunları
aktarmaktadır 5:
“Tarık Bey 1956-1957 yılında Akademi’de 1. Sınıfta “Kimya Dersi” hocamızdı.
Sonra, 2. sınıfta “Malzeme Dersi”ni “yaşlı bir bey” verdi (ismini hatırlayamıyor).

5 Kişisel görüşme; 28 Ekim 2013; Ulus’ta
oğlunun evi

Tarık Bey Kimya Dersi’ni veriyordu. Bende davranışı, giyimi, hitabı ile iyi, özellikle çok
nitelikli bir insan izlenimi uyandırmıştı. İyi konuşuyor, sık sık Fransızca, yabancı kelimeler kullanıyordu. Dersleri çok ciddi, teferruatlı anlatıyordu. Konuya her yönüyle hakim
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olduğu hissediliyordu. Sorulan soruları atlamadan , etraflıca cevaplıyor, açıklıyordu...
Dersleri, karatahtada, yazarak anlatır, arada dönerek sınıfa sorular sorardı. Ancak çok
fazla da birşey anlamıyoruz gibi geliyordu bana… Zaten çocuklar, arkadaşlar da lakayd
idiler; birçoğu anlatılanları dinlemiyordu bile...
Kendi hazırlamış olduğu yaklaşık bir parmak kalınlığında bir kitabı vardı. Oradan da çalışıyorduk, ama esasında derste not da tutuyorduk… O yıllarda birinci sınıfta, yıl sonunda
galiba bazı derslerde sözlü imtihanlar yapılıyordu. Tarık Bey de sözlü imtihan yapardı.
Hatırladığım kadarıyla, odaya girip, kura gibi birkaç soru çekiliyordu”.
Y. Mimar Duygu Çatbaş’dan bir yıl sonra bu dersi alan hocamız Prof. Ataman Demir’in
de “Bina Bilgisi Bilim Dalı’ndaki sohbetimizde, Tarık Bey ve dersi ile ilgili olarak özetle
şu anılarını anlattı 6:
“Akademi’ye 1957 yılında girdim. Tarık Bey 1957-1958 yılında 1. sınıfta “Kimya Dersi”
hocamızdı. 2. sınıfta “Malzeme Dersi”ni Ziya Bey verirdi. Tarık Bey, çok titiz ve bakımlı
bir insandı. Her zaman temiz ve özenli idi; giyimi, yüzü, traşı, saçı. Saçı hep briyantinli...
Dersine gerçekten önem veren hocalarımızdandı. Dersi çok önemserdi, ayrıntılı anlatmaya gayret ederdi.
Kendisi genel tavır itibarı ile son derece ciddi, az gülen bir insandı, ama aksi değil… Sert
bir davranışı yoktu. Birşey sorulduğunda geçiştirmez, ciddi, ayrıntılı denebilecek cevaplar
verirdi. Derslerde hitap şekli ile dikkati çekmişti; buna özen gösterirdi. Konuşurken sesi
duruma göre yükselir, alçalır…, vurgular... Kelimeleri kullanması, ses tonunu duruma
göre ayarlaması, anlatırken vurgulaması aklımda kalmış… Dile özel bir özen gösterirdi.
Ancak, birçok öğrenci nezdinde anlattıkları aynı derecede önemli miydi? Sanırım, hayır!
Yılsonu sınavını sözlü yapardı. Odaya giren öğrenci bir kutudan, üç soru çekiyor, ikisinin
cevaplandırılmasını istiyordu. Ve soruları bırakıp çıkıyordunuz. … Bana çıkan sorulardan
biri “kireç”, diğeri “çinko “üzerineydi, “Kireç nedir? Nasıl katılaşır?” gibi bir soruydu
sanırım, aklımda kaldığı kadarı ile diğeri de “Çinko ve piyasada bulunuşu” hakkında idi”.
Bu günleri, Mahmut Şükrü Bey’i ve Tarık Bey’i net olarak hatırlayan nadir insanlardan
biri de Y. Mim. Firuzan Baytop. Sayın Baytop’la Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Yıldız
Binasında yaptığımız bir sohbette, özetle şunları anlatmıştı 7:
“1943 yılında Akademi’ye girdim. Malzeme, Yapı Kimyası gibi dersler birinci ve ikinci
sınıfta idi; ilk iki yıl. Sonra üçüncü sınıfta projeye başlardık. ...Bize Malzeme dersini
Mahmut Şükrü Bey verirdi. Tarık Bey Kimya dersine gelirdi. Zemin katta küçük bir
laboratuvar vardı. Bir pres vs. beton karışımları yapar, küp kırar, basit deneyler yapardık,
kırkbeş-elli kişilik bir sınıftık sanırım…
Tarık Bey ile ilgili olarak pek ayrıntılı birşeyler hatırlayamıyorum, çok yıllar geçti... (1943Mahmut Şükrü Bey babacan bir adamd. Zarif, “tam Osmanlı”, severdik… Tarık
Bey, Kimya hocasıydı. O zamanlar bizim için pek o kadar da sevimli olamayacak kadar
sert, ciddi bir hoca olarak hatırlıyorum. Tekrar düşünüyorum da, aklıma ilk gelen husus,
genelde Fransızca tabirleri çok sık kullandığı…”

2013).

Bu konuda, Hocamız Prof. Esad Suher de, “Akademiye Tanıklık” Anılar dizisindeki söyleşide şunları dile getirmektedir (Suher, 2003): “Akademi’ye 1948 yılında girdim. Akademi
o yıl önemli bir yangın geçirmişti. … Biz, Yıldız’daki “Sağırlar Okulu” olarak anılan,
şimdi Yıldız Üniversitesi’ne bağlı bir binada eğitimimizi sürdürüyorduk. Öğrenci sayısı
bugünkü sayısından çok azdı. Örneğin biz onsekiz kişi girdik Mimarlık’a. … …
O dönemde yabancı hocalarımız yoktu. Yabancı dil dersi için gelen iki Alman hoca
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Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Bilim
Dalı’ndaki odasında
7 Kişisel görüşme; Kasım 2012; TMMOB
Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi,
Yıldız Binası’nda
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vardı. Sedad Hakkı Bey hepimizin çok önem verdiği hocalarımızdandı. Tarık Artel bizde
Malzeme Dersine giriyordu. Malzeme Dersi’nde o dönemde malzeme kimyası okuyorduk. Malzemenin moleküler yapısına girmek suretiyle kimya -kendisi kimya profesörü
olduğu için- ağırlıklı okuyorduk. O dönemde şimdiki gibi aflar, telâfi sınavları yoktu. Üç
dersten kalan bir öğrencinin okul ile ilişkisi doğrudan kesiliyordu. …
Bina Bilgisi ve Yapı Bilgisi başta gelen ağırlıklı derslerdi. Bir de biraz önce bahsettiğim
Tarık Artel’in vermiş olduğu Malzeme Dersi bir hayli kök söktürüyordu. … …”
Ancak diğer taraftan, Tarık Bey’in yoğun ve oldukça gergin olduğunu anladığımız meslekî, akademik çalışmalarının yanısıra, Üniversite ve Akademi dışında da meslekî ve
sosyal nitelikli çalışmaları bulunduğuna tanık oluyoruz.
Yukarıda da değinildiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir dönem tertiplediği dizi
konferanslara, Sadi Irmak, Süheyl Ünver, H. Veldet Velidedeoğlu, F. Kerim Gökay, A.
Hamdi Tanpınar gibi, dönemin bilim, sanat, kültür ve siyaset alanında temayüz etmiş kişilerin yanısıra, 17.’sine Tarık Artel de, “Türkiye’de Fizikî İlimlerin Tedrisatı’nın İnkişafı
Hakkında” konulu bir çalışma ile katılmış olup, bu metin, Seri’nin 21 sayılı kitabında
yayınlanmıştır (Artel 1940 b, kitap 21).
Bu arada, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın aktif üyesi olan Tarık Artel’in, Oda’da
uzun yıllar hizmet ettiği ve TMMOB IX. Umumi Hey’eti’nde, Kimya Müh. Odası’ndan
“Asil Delege” olarak çalışmalara katıldığı da anlaşılmaktadır (KMO Faaliyet Rap., VIII Devre).
Ayrıca, 1957 yılında kurulan Türk-Fransız Mühendisleri Dostluk Derneği’nin (Section d’Istanbul del Association Amicale Franco-Turque d’Ingenieurs) İstanbul Şubesi’nin kuruluşunda (1962)
emeği geçmiş, burada önce “II. Başkan”, üç yıl sonra da “Başkan” seçilerek, vefatına dek
bu görevi sürdürmüştür (İMO 1964).
Yukarıda da görüldüğü gibi Artel, kısa yaşamı boyunca hep yoğun bir çalışma ve mücadele içindedir. Meslekî çalışmalarının yanısıra, kamu yararına çalışmalara da zaman
ayırmakta, bu nitelikteki çalışmalara her seviyede sorumluluk yüklenerek katılmaktadır.
Bütün bunların yanısıra, çeşitli yayınlar yapma yönündeki gayretli çalışmalarını da bir
ömür boyu sürdürmüştür.
Örneğin Mme. Pierre Curie’nin “Radioaktivite” adlı iki ciltlik eserini, birinci cildi Ali
Rıza Berkel ile birlikte olmak üzere çevirmiş, bu eserin Birinci Cildi 1950’de, İkinci Cildi
de 1951 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır (Artel ve Berkel 1950; Artel
1951).
Diğer taraftan, Tarık Bey’in sanat ve edebiyatla çok ilgili olduğu da, bu yöndeki çalışmalarından ve ürünlerinden anlaşılmaktadır. Kendisinin bu çalışmaları sadece bir heves
halinde, amatör düzeyde değildir; yayınlanarak paylaşılan ciddi ürünlerdir. İnsanın yaşamını zenginleştiren ve değer katan bu türden çalışmalarından ulaşabildiğimiz kadarı
ile birincisi, Artel’in “Bekârlar” adı ile tercüme ettiği “Les Célibataries” adlı romandır.
Zamanının ünlü yazarlarından Henry de Montherlant’ın 1934 yılında yayınladığı ve
“Fransız Akademisi Edebiyat Büyük Ödülü”nü kazanan bu romanda, 1920’ler Paris’indeki
genç erkek ve kızların yaşamı ve değer yargıları konu edinilmektedir. Romanda, 1920’li
yılların Paris’inde, maddî durumları bozulmuş ve günlük sosyal hayattan giderek uzaklaşmış, kırılgan iki soylu bekâr erkeğin, dayı yeğen ilişkisi ile sınırlanan yaşamı ele
alınmaktadır.
Artel’in bu eseri Fransa’da yayınlandığı aynı yıllarda, iyi bir edebiyat takipçisi olarak
okuduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen etkilendiği bu eseri dilimize çevirir ve roman
1939 yılında Remzi Kitabevi tarafından, “Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi”
kapsamında, 27. sırada, “Bekârlar” adı ile yayınlanır (Artel 1939).
Say› 21, Mayıs 2016
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Resim: 11
Henry de Motherlant, “Bekarlâr”,
Roman, Türkçesi: Tarık Artel, Remzi
Kitabevi. Dünya Muharrirlerinden
Tercümeler Serisi, No: 27, İstanbul,
1939 (Artel 1939) (solda) ve J. Racine,
“Britannicus; Neron Devrine aid
Manzum Piyes”, Türkçesi: Tarık Artel,
İstanbul Matbaacılık, 1955 (Artel 1955)
(sağda).

Bir edebiyat meraklısı olan Artel’in yayınlanmış bir diğer önemli çalışma da, J. Racine’nin
ünlü beş perdelik manzum tragedyası “Britannicus”un tercümesidir. Bu ünlü eserde
olaylar, 55 yılında Roma’da, Neron’un sarayında geçer. Britannicus, Messelina ve (Çezar)
Claudius’un oğlu, Neron’un eşi Octavia’nın erkek kardeşidir. Neron, annesinin entrikaları
sonucu, tahtın gerçek sahibi olması gereken Britannicus’un yerine tahta geçer. Bu tahta
geçiş ve gelişen olaylar üzerine olan bu manzum eser de “Britannicus; Neron Devrine
Aid Manzum Piyes; Türkçesi: Tarık Artel” başlığı altında 1955’de yayınlanır (Artel 1955).
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nde (MSGSÜ Mim.Fak. Mimarlık
Bölümü) kendisinden sonra Yapı Malzemesi derslerini devralan ve uzun yıllar bu görevi
sürdüren hocamız Prof. Ziya Baban’a göre, “Britannicus’un manzum tercümesinde cidden güzel pasajlar vardır. Örneğin, Neron’un Junie’ye hitabının bir kısmında şu dizeler
yer almaktadır :
“…Hoşunuza gitmeğe sezadır ancak Caesar/Bu defineye lâyık, O’dur mes’ud haznedar/
Ve korur sizi ancak , Roma’dan, nev’i beşer/ İmparatorluğunu teslim alan şu eller.”
Bu durumda, bir bilim adamının edebî bir eseri çevirmek için seçtiğinde, belki akla ilk,
“Neden bu eserin, eserlerin seçildiği” sorusu gelmektedir. Henüz yayınlanalı bir iki yıl
olmuş “Les Célibataries” adlı bu romanı muhtemelen çok beğenmiş olmalı... Bu beğeni
içinde her zaman, insanın kendisinden, çevresinden ve yaşamından birşeyler bulması,
bir anlamda kendisi ile özleştirmesi de yatmıyor mu? Ve bu tercüme, belki de bir ölçüde,
henüz otuziki yaşındaki genç Kimya Doçenti’nin kendisini ifade biçimi, tarzı…
Aynı düşünceler belki Britannicus’un çevirisi için de geçerli olmalı... Buraya kadar
özetlenen yaşam akışından da anlaşılacağı üzere, genelde hep düşündüğü, belki idealize
ettiği ortamı aramış, o koşulları sağlamaya çalışmış ve bir ölçüde sürekli bir mağduriyet
duygusu içindeki Tarık Bey’in, bu trajik mağduriyet eserini, Britannicus’u çevirmesi de
anlamlı.
Hocamız Prof. Ziya Baban’ın ifadesi ile Tarık Artel “… muntazam tahsili ve çalışmasıyla muvaffak bir meslek adamı, bir hoca olduğu kadar bir sanat ve cemiyet adamıdır”.
Şöyle devam etmektedir: “Artel’in bir başka cephesi, sanata, bilhassa şiire olan merak ve

18

Say› 21, Mayıs 2016

Belgelerde ve anılarda “Farklı” bir malzeme hocası Prof. Tarık Artel ve “20. Yüzyılın ortalarına dek bir dönem” hakkında...

alâkasını aksettirir. Şiir üzerine denemeleri, daha üniversite öğrencisi olduğu günlerde
başlar. Son günlerine kadar, zaman zaman çeşitli sebep ve vesilelerle yazılmış birçok
manzumeleri, hicivleri vardır. Bu amatör çalışmaları arasında, öğrenebildiğim kadarıyla,
“Çelik ve Çekiç” ile “Britannicus” tercümesini neşretmiştir. “Çelik ve Çekiç” şiirinden
birkaç mısra (Artel 1944):
“Kızgın çeliği örste gördünüz mü, bilmem, hiç?
Kalkıp, kalkıp indikçe, insafsız zâlim çekiç,
Kıvılcımlar saçarak etrafına pür hiddet
Direnir bir kat daha gördükçe fazla şiddet;
Ezilir, yoğrulur, burkulur ve kıvranır
Fakat, kolay alır mı istenilen her şekli?
Has çelik bu, nihayet, sert olduğu besbelli! …”
Bu manzumenin tamamı Tarık’ın o günlerdeki mücadele ve mukavemetinin hikâyesidir.
…”
Ziya Baban bu yazısını şu satırlarla sonlandırmaktadır :
“Ve nihayet, kendisini sevenleri memnun edeceğine şüphe etmediğim için, manevi
varlığından özür dileyerek, ilâve edeceğim şu küçük dörtlük:
“Ma toute belle, mon amour, / Je t’aimerai pour toujours.
Tu es l’objet de mes voeux / Ou mon idôle si tu veux.”8
Kendisinin prensip ve metod meselelerinde, terminoloji bahislerinde, zaman zaman beliren sert ve hırçın dış görünüşünün arkasındaki hassas ruhunu, iç âlemindeki sâfiyet ve
gençliğini ne güzel ifade etmektedir. … ” (Baban 1967).
Ve yaşamın farklı bir yönü sonunda karşmıza çıkıyor... zamanlı zamansız… Bütün bu
çalışmalar, koşuşturmalar, zaman zaman gerginlikler içerisinde, Artel’in Akademi
Günleri’ne dair olan bir önceki bölümün sonularında gördüğümüz gibi, birden sağlığı
bozulmaya başlar… Gene meslekdaşı Ziya Bey’in ifadesi ile o günler: “Bu hiç hastalanmayacakmış gibi zinde ve sıhhatli görünen insan, maalesef, son iki senesini rahatsız
olarak geçirdi. Gözlerinden muztaripti. Arzu ettiği gibi okuyup, çalışamıyordu. Bu hal
kendisini çok üzdü. Geçirdiği iki göz ameliyatı ve tutulduğu zona, Tarık’ı ziyadesiyle
yıprattı. Nihayet 26 Ekim 1966’da bir amboli onu ebediyyen bizden ayırdı” (Baban 1967).
Sonunda tarih 28 Ekim 1966; Tarık Artel’in Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki yaşamı ile
ilgili Bölüm’ün sonunda yer verdiğimiz, vefatı ile ilgili olarak, Müdür Hüseyin Gezer
imzalı son duyuru yazısını takiben, Milliyet Gazetesi’nin 7. sayfasında bir vefat ilânı 9:
“Türkiye Kimya Cemiyeti’nden,
Eski başkanlarımızdan Prof. Tarık Artel vefat etmiştir.
Cenazesi, 28.10.1966 Cuma günü öğle namazını müteakip Fındıklı Camii’nden kaldırılacaktır. Üyelerimize teessürle duyurulur.”
Tarık Artel Hocamız’a dair bu yazının son satırlarına geldiğimde, aklıma gene ebediyete
intikal etmiş olan bir diğer Hocamızın, Prof. Muammer Onat’ın, eski hocalarımız ve anılar hakkındaki düşünceleri geliyor. Muammer Hoca, hocası Halit Femir ile ilgili anılarını,
2004 yılında şu satırlarla bitiriyor: “…Benden sonra devam edeceklere başarılar dilerim.
Hocalarımızı Unutmayalım…” (Özel, 2011).
Tekrar, başta merhum Tarık Artel Hoca’mız olmak üzere, bu yazıda adı geçen herkesi
saygı ve artık aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz.
8 Türkçesi: “Benim tatlım, aşkım, / Her zaman
için seni seveceğim. / Arzularımın amacısın /
Ya da istersen idealim…”
9 Milliyet Gazetesi, 28 Ekim 1966, s. 7
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