“Mimarlık, resim ve heykel sanatında eskiyi hazmetmek, mesleğinin tarihsel çizgisini
çizmek ve anlamak şarttır.”
Prof. Muhlis Türkmen

(Türkmen 1984, 56)

Muhlis Bey’in ardından...
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14 Nisan 2015 Salı…. Muhlis Hoca’yı yâd
etmek için düzenlenlenecek olan toplantının davetiyesi elimde. Gözüm bu duyurudaki Hoca’nın fotoğrafına takılmış.., neler
hatırlatıyor, neler düşündürüyor... Birden
içimden tekrar o günlere dönmek, Eski
Bina’da olmak, koridorlarında dolaşmak,
en azından Konferans Salonu’na çıkan
merdivenlerin basamaklarında birkaç
dakikalığına da olsa oturmak geliyor. Eski
günlerdeki gibi...
Değişik duygularla Eski Bina’nın kapısından giriyorum. Bir iki adım attıktan
sonra, basamakları inmeden bir an durup
bakıyorum. Herşey ne kadar da değişmiş
durumda. Özellikle mekânın bir tül gibi
uçuşan şeffaflığından eser yok. Aklımdan
bir hafta önce Ataman Hoca ile konuştuklarımız geçiyor. Akademi, eski mekânlar,
hocalar, atölyeler... Ve bu konuşmalar
eşliğinde, artık Güzel Sanatlar Fakültesi
Binası olarak anılan bu binaya doğru
birlikte yürüyoruz... Öğrencilik günlerimizin binası burası. Önce 201 numaralı
amfiye giriyoruz, sonra dolaşarak üst kata
çıkıyoruz ve 302 Numaralı mekâna yöneliyoruz. Ataman Hoca öğrencilik, asistanlık
günlerinden bahsediyor, Yeni Bina’ya
geçene kadar oturduğu asmakattaki
anılarını, Muhlis Hoca ile özdeşleşmiş
odayı konuşuyoruz.., Hoca’nın atölyesine
giriyoruz. Günümüzde artık Resim

Bölümünün kullandığı bu atölyede eski
günleri, yapılan çalışmaları ve Hoca’yı
hatırlıyoruz, anıyoruz…
Atölyeye adım atar atmaz, Ataman Hoca
o günleri, bu atölyede Muhlis Hoca ile
yaptıkları çalışmaları, tekrar yaşarcasına
anlatıyor. Girişte hemen sağda, geride
bir yerde duruyor, “İşte masam tam
buradaydı…“diyor. Birden düşünüyorum
da, Akademi’deki kısa sayılmayacak
öğrencilik günlerimde Muhlis Hoca’nın
atölyesinde hiç çalışmadım. O yıllarda bir
dönem Hoca ile bir proje yapmaya niyetlenmiştim. Ancak sanırım proje atölyesi
seçmenin de, bir hoca ile proje çalışmanın
da ilişkilere, girilen yörüngelere bağlı bir
tarafı vardı. Arkadaşlarımdan bir kısmı,
içinde Muhlis Hoca, Hamdi Hoca, Nihat
Hoca’nın bulunduğu bir proje eğitim
sürecini seçiyorlardı... Aslında, doğal
olarak böyle bir ayırım ve gruplanma
kesinlikle yoktu. Tüm hocalarımıza aynı
yakınlıktaydık kuşkusuz. Ancak, sanırım
bazı arkadaşlarımız birbirlerini etkileyerek, adeta hocalarını dönüşümlü olarak değiştiriyorlardı. Ben de bu dönüşüme farklı
bir yörüngede ve yanısıra bir süreliğine de
gönüllü öğrenci olarak Mehmet Ali Hoca
çizgisinde katılmıştım. Ancak, benim
gibi Muhlis Hoca’dan proje almamış
bazı arkadaşlarımın da bazen proje alan
arkadaşlarımıza katılıp, Hoca’nın eleştiÖzel Sayı 3, Temmuz 2017
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Akademi rıhtımında, bir grup hocamız,
o yıllarda; soldan sağa:
Hüseyin Gezer, Zühtü Müridoğlu, Bülent
Özer, öğrencilik günlerimden duruş ve
ifadesiyle hatırımdaki Muhlis Hoca,
Asım Mutlu, Muhteşem Giray…

rilerini, projeyi ele alışını, anlattıklarını
takip ettiklerini hatırlıyorum.
Diğer taraftan, bizim dönemimiz öğretimin bir taraftan öğrenci olayları, boykotlar, bir yandan da eğitim programındaki
farklı arayışlarla sürekli kesintiye uğradığı
yıllardı ve bizler de bir açıdan o istikrarsız
dönemlerin öğrencileriydik. Tüm bu
öğrencilik günlerimizdeki yaşananlar,
gördüklerim ve konuşmalardan kaynaklanan öznel bir büyük resim hatırladıklarım.., belki anlık fragmanlardan oluşan bir
film.., kısmen kesintili ve tamamen kişisel.
Ancak bu büyük resmin içinde Muhlis
Bey’in ayrı bir yeri vardı. Aslında doğal
olarak, kendilerine has özellikleriyle her
hocamızın nezdimizdeki yeri ayrı idi.
Sonuç olarak rahmetli hocamızla ilgili olarak kaleme alınmış olan bu hatırlamalar,
aşağıda görünürde farklı bir ayrım içerse
de, özü itibarı ile 1970’li yıllardaki öğrenciliğim dönemimdeki Muhlis Bey‘le ilgili
olarak bir öğrencinin öznel yaklaşımları…
Ve takiben tasvir edilmeye çalışılan ortam
ve koşullarda, Hoca’nın anlattıkları ve
yazdıkları aracılığı ile bir anlamda bizle
yaptığı sohbetten, doğrudan aktardığı
görüş ve düşüncelerinden oluşuyor.
Akademi’de bir “Hoca” ve “Mimar”
olarak Muhlis Türkmen...
Öncelikle Muhlis Bey’in hocalık ve mi-
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marlık yönleri üzerinde bir değerlendirme
yapmaya mezun olmadığımı özellikle
belirtmek isterim. Buradaki düşüncelerim,
yukarıda da belirttiğim gibi bir ölçüde
nesnel gözlemlere ve yaşananlara dayansa
da, şüphesiz özünde öznel algılardır. Bu
çerçevede düşünecek olursak, öğrencilik
günlerimizdeki Muhlis Hoca’nın üzerimde
bıraktığı ilk izlenim, kendisinin öncelikle
bir “mimar” olduğu yönündeydi. Bu yönü
hocalığına da bariz olarak yansıyordu. Ve
bu yansıma, kendisinin çizime, desene
olan yatkınlığı ile daha değerli, ilginç bir
nitelik kazanıyordu.
Bir kere Muhlis Bey’in en önemli özelliğinin çizmek, çizerek anlatmak olduğunu
hepimiz fark etmiştik. Öyle ki, bende
doğan izlenim, çizgilerinin, çizdiklerinin
en az sözleri, anlattıkları kadar ilgi çekici,
öğretici, daha doğrusu yönlendirici
olduğuydu. Farklı yönleriyle özendirici,
teşvik edici, eğitici... Zaten Hoca’nın
çizgiye, resme olan ilgisini, Celal Esat
Arseven’in mezarı ile ilgili yazısından da
öğreniyoruz:
“Kendisini çok iyi tanırdım”...
“1942-1946’larda Kadıköy Halkevi’nde
hocamdı. Resim atölyesine gelir, her
birimizle ayrı ayrı ilgilenir, resim
hocam Şeref Akdik’in de katıldığı san’at
sohbetleri düzenlenirdi. Güzel günlerdi
o günler…” (Türkmen 1978, 132)

Muhlis Bey’in ardından...

Molla Çelebi Camii; 1981 (Türkmen 1984,
25) üstte.
Süleymaniye Camii’ne bakış, 1979 (Türkmen
1984, 49) altta.

Bu durum, hocamızın, önce de değindiğim
gibi, mimar yönü ağır bassa da, öncelikle
bir Proje Hocası olarak anılarımızda yer
etmesini sağladı. Kendisi öğrenciliğimizde V. Atelye Kürsüsü’nün yanısıra,
Bina Bilgisi Kürsüsü’nün de Asım Hoca
ve Ayhan Hoca (Prof Asım Mutlu, Prof. Ayhan
Aytöre) ile birlikte kıdemli bir hocası idi.
Asım Bey’den sonra bir dönem de Bina
Bilgisi Kürsüsü Başkanlığını da üstlenmiş. Daha sonra Ekim’1979 da, Kürsü
kadrolarının fiilî duruma göre yeniden
düzenlenmesi sonucunda, o günlerdeki adı
ile “II. Proje Atelyesi Kürsüsü Başkanlığı”
ve kadrosu II. Atelye’de kalmak üzere,
1970’lerin sonlarında kurulan “İç Mekân
Düzenlemesi Kürsüsü”nün de başkanlığı
ile görevlendirilmişti. Sonra yıllar içinde

üniversiteleşme ile birlikte farklı idarî
görevler…Örneğin İçmimarlık Anasanat
Dalı Başkanlığı ve farklı Proje Atölyeleri.
Neticede, bütün bu idarî görevlendirmeleri
ve çalışmaları bir yana bırakacak olursak,
Ataman Hoca’nın da bir yazısında vurguladığı gibi, Muhlis Hoca, aslında bir Proje
Hocası olarak öğrenciler üzerinde daha
etkili olmuştu (Demir 2015, 18-21).
Muhlis Bey bilindiği gibi son derece
nazik, kibar ve sakin bir yapıdaydı.
Bunun doğal sonucu olarak öğrencileri ile
arasında kendiliğinden bir mesafe oluşuyordu; kim bilir, belki bazı meslektaşlarıyla da… Bugün tekrar düşünüyorum
da, belki biraz da çekingen bir mizaca da
sahipti.., ve aslında hekes gibi bir ölçüde
de yalnız… Bu yönünü, özellikle eski
Özel Sayı 3, Temmuz 2017
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dönem fotoğraflarındaki yer seçiminden
ve duruşundan da sezebiliyoruz. Ve bütün
bunların sonucu olarak, kanımca Muhlis
Bey’le öğrencileri arasındaki ilişkilerde
arada adeta hep bir tül vardı.., belki,
muhtemelen o günlere has hoca öğrenci
mesafesinden de öte bir mesafe...
Ancak, Muhlis Bey’in konuşma ve eleştirilerindeki, hatta beğeni ve övgüsündeki bu
son derece nazik ve kibar, ancak sonuçta
mesafeli tavrı, eline kalemini alarak size
birşeyleri çizerek anlatmaya başlamasıyla
birlikte giderek zayıflıyor, aradaki bu
görünmez tül, kâğıt üzerindeki tek bir
çizgi ile aralanıyordu. Ve giderek Hoca’nın
çizdikleri, çizerek açıklamaları, eskizleri
öğrenci ile arasında nisbeten daha derin
bir diyaloğu başlatıyordu. Muhlis Bey
kuşkusuz, çizgiye, desene en hakim
hocalarımızdandı. Muhtemelen, o günlerin Akademi’sinde, Mimarlık Bölümü’nde
bu özeliklere sahip başka hocalarımız da
vardı, Ancak o, bu yönünü etkili, hem
de çok etkili bir biçimde kullanıyordu.
Sonuçta bu yönü, Üniversite’nin yayınladığı çizgilerle Anadolu’nun, Sinan’ın ve
İtalya Anılarının anlatıldığı kitapları ile de
ölümsüzleşti.
Muhlis Türkmen’in atölyesinde üç proje
hazırladığını ve takiben de yaklaşık
on yıl Proje Atölyesinde asistanlığını
yaptığını belirten Prof. Ataman Demir,
başta da değindiğim gibi, kuşkusuz O’nu
en yakından tanıyan hocalarımızdan biri.
Kendisi, Muhlis Bey’in yukarıda değindiğim çizerek anlatma eğitimini şöyle
yorumluyor:
“... Fevkalâde usta çizgileri ile öğrenciye çok yardımcı olur, projeyi adeta
öğrenci ile birlikte oluşturur, sabırla
çizdiği eskizler öğrenciye büyük bir
esin kaynağı olurdu. ...“(Demir, 2015,
18-21).
Bu bağlamda Mim. Doğan Hasol, bir
anısında şunları yazıyor:
“… Behruz Çinici’nin gönderdiği bir
yılbaşı kartı. Kartın dış kapağında
Mimar M. Türkmen’in nefis bir güvercin deseni ile 1985 tarihi var. arka
kapakta da M. Türkmen’in bir fotoğrafı
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ile kısa bir açıklama: ‘Desen: Prof. S.
Muhlis Türkmen. M.Türkmen gerek
tasarım ve uygulama gerekse mimarlık
teorisi ve eğitimi alanındaki çalışmaları ile Çağdaş Türk Mimarlığı’nın
varlığını ülke içinde ve dışında temsil
etmiş bir Üstadımızdır. Mimarlığının
yanında sanatçı kişiliği ile de ünlüdür.
O bir çizgi ve desen virtüozudur.’ V.
Behruz Çinici.” (Hasol, 2015, 22) .
Aslında Muhlis Bey’in bu çizerek anlatma
tarzının, çizgilerinin birçok açıdan hem
öğretim, hem de eğitim açılarından
önemli bir yeri vardı. Bir yandan yukarıda belirttiğim gibi, hoca ile öğrenci
arasındaki mesafe, çizdikçe giderek geri
planda kalarak, dikkatin ağırlıklı olarak
konuya, anlatılana, çizilene yönelmesine
neden oluyordu. Diğer taraftan da, bu
ustaca, akıcı çizgiler, çizimler öncelikle
öğrencinin ilgisini projeye, görselleşen
anlatıma çekerek, proje ile arasındaki bağı
güçlendiren bir niteliğe sahipti. Hazırlanan
plânların yanısıra, Hoca’nın anlattıkları,
açıklamaları eşliğinde yer alan küçük
perspektifler, kitleyi anlatan eskizler,
içmekân tasavvurunu güçlendiren karalamalar, öncelikle projeyi birçok öğrencinin

Üsküdar, Atik Valide Cami; 1979
(Türkmen, 1984, 14)
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Üsküdar, Şemsi Paşa, Ahşap Evler, 1985
(Türkmen, 1993,129-135)

sürüklendiği iki boyutlu bir teknik resim,
bir iki dersin uygulama ödevi olma çıkmazından kurtararak, üçüncü boyuta taşır,
hatta zaman içindeki farklılaşan algılarla
çok boyutlu olarak düşünülen, mekânsal
arayışlara, kararlara yönlendirirdi.
Aslında Muhlis Bey, bulunduğu yaş
ve konumda, kendini özellikle meslekî
anlamda arama dönemindeki bizler,
öğrenciler için, o günlerde pek kullanılmayan bir ifade ile, anlamlı bir rol model
oluşturuyordu. Muhlis Hoca ile çalışmış
olan, çizime, desene, karalamaya nisbeten
daha yatkın olan bazı arkadaşlarımızın,
Hoca’nın etkisi ile, aramızdaki sohbetlerde
dahi düşüncelerini bizlere nispetle, daha
çok çizgiler eşliğinde anlattıklarını yıllar
sonra fark etmiştim.
Muhlis Bey’in atölyesinde proje alan arkadaşlarımızdan nispeten daha ilgili olanlar,
Hoca’nın arayıcı, yönlendirici çizgileriyle
geliştirdiği mekânsal çizim arayışlarına
öykünerek, bir ölçüde özenerek kendileri
de araştırma ve çalışmalarında, eskizlere,
perspektiflere ağırlık veriyorlar, benzer
teknikleri uygulamaya çalışıyorlardı.
Dolayısı ile onların çalışma tarzları da
bu şekilde giderek, desen arayışları ile

zenginleşiyordu. Diğer taraftan da bu
vesile ile projeleri, tasarımları sınırlı
da olsa mekânsal açıdan perspektifler,
basit eskizlerle görselleşiyor, kendilerine
düşüncelerinin yansımalarını daha iyi
değerlendirebilme olanağı doğuyordu.
Aslında çalışmalarının da böylelikle, bir
ölçüde daha keyifli, hatta eğlenceli hale
geldiğini düşünüyorum.
Doğrusu, aslında Akademi Giriş Yetenek
Sınavları ile bir ölçüde bu türden çalışmalara eğilimi, yeteneği olan öğrenciler
seçilerek bu atölyelere gelmişlerdi. Giriş
Yetenek Sınavları’nın pek dile getirilmeyen bir diğer önemli işlevi de öğrencide,
ressam, heykeltraş, mimar adayında daha
başından, başarmaktan kaynaklanan bir
kendine güven duygusunu belirli ölçüde
oluşturmasıydı. Öğrenci için çok önemli
rolü olan bu husus, ne yazık ki şu veya bu
düşüncelerle, muhtemelen hep olduğu gibi
dış modellere özenilerek veya sadece esinlenilerek, daha seksenlere gelmeden terk
edilmişti. Bunda, o günlerin koşullarında
nisbeten şartlanmamış öğrenci alarak,
okulda yoğurmak hayali de bir ölçüde rol
oynamıştı sanırım. Bu belki Mimarlık
öğretimimizde olmasa da eğitimimizdeki
en önemli kırılmalardan biriydi ve kanaatimce öğrenci profilini de önemli ölçüde
değiştirmişti.
Diğer taraftan konu yetenek bahsine
gelmişken, Muhlis Bey’in bu husustaki,
aşağıda aktarılan düşüncelerinin, bir
anlamda tarzını, çalışma biçimini de
teyit ettiğine şahit oluyoruz. 2003 yılında
yapılan bir söyleşide, Hoca bu konudaki
düşüncelerini şöyle dile getiriyor:
“... Birdenbire haklı bir yanı bulunmayan, yetenek sınavı yapılmadan
öğrenci alma dönemi başladı... Ama
sadece Mimarlık Bölümünde uygulanıyor. ... Mimarlığın bilim yönü
dışında, esas olan sanat yönü ile
ele alındığında bu ayrıcalığı mantık
dışı bulmaktayım. ... Yıllar boyunca
bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini
savunan bir kişi olarak, beni üzen eğitimdeki eksik noktalardan biri budur.
... YÖK’ün koymuş olduğu sınavlardan
istenilen puanı tutturmuş olan bir
Özel Sayı 3, Temmuz 2017
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öğrencinin Mimarlık Bölümüne ayrıca
bir yetenek sınavı ile alınması şarttır.”
Ve Hoca, mimarlık öğrenim süresinin
de kısaltılmış olduğuna değinerek, şöyle
devam ediyor:
“Mimarlık eğitimi muhakkak surette
en kısa bir zamanda beş yıla çıkartılmalı, beş proje yapılmalı ve sonra da
Diploma Projesi yerini almalıdır. Ve
tabii başta ısrarla belirttiğim Yetenek
Sınavını ihmal etmeyerek...” (Türkmen,
2003, 98).
Muhlis Bey’in eğitim, öğretim sürecindeki bu son derece hoşgörülü tarzının,
sakin ve zarif üslûptaki takdir ve teşvik
edici, yüreklendirici sözlerinin öğrencinin motivasyonunun ve kendine olan
güveninin oluşmasında önemli bir payı
oluyordu. Zaten isteklendirme, güdüleme
ve olumlu anlamda kendine güven sanatçıda, mimarda daha eğitimi sırasında
oluşturulması gerekli olan duygular
değiller mi? Bu konu, bugün belki o
günlerdekinden de önemli bir hale geldi
ve Kurum’a, hepimize bu hususta önemli
görevler düşüyor. Ben kendi adıma,
öğrencilik günlerimde, derslerin formel
sınırları dışında, hocalarıma herhangi bir
konuda danıştığımda veya aramızdaki kısa
konuşmalarda, sonuçta bu güven verici ve
teşvik edici tavrı herbirinde görmüştüm..,
hatta asistanlık günlerimde... Doğal olarak
hepsinin tarzı çok farklı idi.
Bu konuyu, çeşitli vesilelerle 1980’li
yılların sonlarında arkadaşım Nuran
Hanım’la da konuşmuştuk (Prof. Nuran
Yener). O yıllarda Muhlis Bey, artık
“Mimar Sinan Üniversitesi” adını almış
olan kurumumuzun Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü’ne bağlı İçmimarlık
Anasanat Dalı’nda görev almış, Anasanat
Dalı Başkanlığı’nı da yapmıştı. Mimarlık
projelerine kıyasla daha ayrıntılı, detaya
inen, nisbeten artistik yönleri ağır basan,
pespektifler, üç boyutlu renklendirilmiş
çizimlerle desteklenen çalışmaların yer
aldığı İçmimarlık Jürilerinde Hoca’nın
takdir ve teşvik edici sözlerinin çok açık
ve belirleyici olduğundan Nuran Hanım
hep bahsederdi.
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Muhlis Bey’in atölyede görüşmelere
nisbeten uzun zaman ayırmasında,
genelde kalemi elinde karalayarak, çizerek
açıklamalarında, eleştiri ve uyarılarını
çizgilerle desteklemesinde sanıyorum bir
ölçüde de Proje Atölyelerinin mimarlık
eğitim öğretiminde ekseni oluşturduğu
yönündeki kanaati etkili olmaktaydı.
Aslında kendisinin mimarlık eğitimi ile
ilgili olarak net ve ısrarlı düşüncelerini
her vesile ile aktardığına şahit oluyoruz.
Yukarıda yer verdiğim sohbetin bir yerinde Hoca, bu konulardaki düşüncelerini
şöyle dile getirmektedir:
“Atölyeler, mimarlık eğitimim yapıldığı
esas mekanlardır. Adeta bir merkezdirler. Eğitimin çekirdeğini oluştururlar.
Bu düşünceler bizi beş yıllık eğitime
götürmekte ve o günlerin proje atölyelerinin faaliyetini hatırlatmaktadır.
Eğitimin beş yıldan dört yıla inmesi
YÖK’le beraber gelen kayıplarımızdan
biridir ve en ağırı olmuştur.” Hoca, bu
düşüncelerini, o geçiş yıllarına dair
şu tespitle noktalamaktadır: “Israrla,
‘Ne yaparsan yap, puanla aldığın
öğrenciyi sana verilmiş süre içinde
mimar olarak mezun et!’ Bu sistemin
muhakkak surette değiştirilmesi şarttır.
Tüm bunlardan anlaşılan, bir eğitim
modelinin dikte edilerek, yılların
birikimi olan ananesi sağlam, oturmuş
bir eğitim sisteminin kaldırılmasıdır.”
(Türkmen, 2003, 98)

Eğitim öğretimdeki değişik nedenlerden
kaynaklanan kesilmeler, ara vermeler,
hızlı ve anî yöntem, tarz değişiklikleri,
tam olarak düşünülüp değerlendirilmemiş
radikal kararların hemen hayata geçirilmesi gibi bir dizi olgunun özellikle eğitim
gibi hassas bir alanda bazı derin sorunları
da beraberinde getireceği açıktır. Bunların
başında da muhtemelen doğrudan bir
nitelik aşınımı gelmektedir. Özellikle
mimarlık eğitimde bu husus daha da kritik
bir özellik taşımaktadır. Zira mimarlık
büyük ölçüde didaktik bir yapıya sahip
olmayıp, doğrudan öğretilebilmenin
ötesinde bir niteliğe sahiptir. Bu konuda,
Taut’un bir görüşünden Mehmet Ali Hoca
bahsederdi: “Mimarlık öğretilmez, öğre-

Muhlis Bey’in ardından...

Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve
Muhlis Türkmen, Expo’58 Brüksel’deki
Türkiye Pavyonu’nda sergilenen mozaik
panonun önünde. 1958 (lcivelekoglu.
blogspot.com.tr)

nilir.” Bu durumda öğrenciye seçenekleri
göstererek onu zenginleştirecek, zaman
içinde kendi yaklaşımlarını, tarzını, belki
mimarî kimliğini oluşturabileceği modelleri, çalışma yaklaşımlarını fark ettirmek
gerekiyor.
Nitekim, Akademi’nin 1960’lı yıllardan başlayarak, eğitim, öğretim, hatta
teşkilâtlanma ile ilgili kararsız arayışlarla
süregiden bir süreci yaşadığı kuşkusuzdur. Kurumsal yapıyla doğrudan ilişkili,
radikal 1969 reformu ve 1970’li yılların
her yönden farklı yenileşme, iyileşme
arayışları,1980’lere geçerken kurulan,
öğrencilerini bir süre kurumumuzda eğittiğimiz Ankara- ve Bursa Güzel Sanatlar
Akademilerinin muğlak durumları, diğer
taraftan o günlerin oldukça etkin DGSA
Öğrenci Temsilciliklerinin, eğitim öğre-

tim açısından ısrarlı ve baskıcı talepleri
de bu konuda etkili olduğu açıktır.
Öğrenci kesiminin bu değişmleri zorlayan girişimlerinin yanısıra, o yıllarda
özellikle üniversiteleşme isteklerinin
farklı bir baskısının da Akademi’de
eğitimi sarstığını düşünmek hatalı
olmayacaktır. Daha 1960’ların ikinci
yarısından itibaren DGSA YMB’de bu
konuda çeşitli çalışmalar başlatılmış,
çeşitli kurumlardaki durum araştırılarak, raporlar hazırlanmış, yabancı
modellerden hareketle bir yol bulunmaya
çalışılmıştır. Bu sürecin sonuçları 1970’li
yılların ikinci yarısından itibaren etkilerini göstermeye başlamıştır.
Bütün bu belirsizlikler, arayışlar içindeki dönemde, 1978 yılında IV.Proje
Atelyesi’nin düzenlemeyi düşündüğü
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“DGSA Proje Atelyelerinin Durumu”
ile ilgili seminer öncesindeki yapılan
tartışmalarda Muhlis Bey’in Proje
Atölyelerinin mimarlık ve eğitim üzerine
söyledikleri, bir anlamda uzun hocalık
döneminde dile getirdiklerinin bir özeti
gibidir. Muhlis Bey burada da, genelde
her zaman olduğu gibi, “... Bugün proje
konusunda bölümümüzde yapılan çalışmalar talebe ve öğretim üyeleri yönünden
iftihar edilecek kadar öndedir...”, diyerek
takdir eden, olumlayan tarzı ile söze
başlamakta, daha sonra arşivleme, yayın
eksikliği gibi hususlara vurgu yapmakta,
projeye hazırlık dersleri ve öğrencinin
proje öncesi öğrenimi ile ilgili görüşlerini
dile getirerek, yenileme çalışmalarında
“gelenekten gelen iyi çözümlerin de yavaş
yavaş terk edildiği” kanaatini bir kez daha
vurgulamaktadır.
Bu tartışmalarda Muhlis Bey’in şu görüşü
kanaatimce, hem kendisinin Mimarlık
Eğitime bakışı, hem de öğretim için
önemlidir:
“Belki de hazırlık dersleri eksiklidir.
Bunları tek tek projeyle birlikte ortaya
koymak lazım. Mesela şehircilik, yapı,
bina bilgisi... Talebe bunları okumamış
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zannediyoruz. Aslında hepsini okuyor,
faydalanıyor. ... Ancak.., bir arabanın
kapıya nasıl yanaşacağını, otopark
meselesini bilmiyor. Bu nereden
geliyor? ... Proje’deki sorunun alâkalı
tüm derslerle ilgili olduğu kanaati var
bende. ‘Şehircilik, Yapı okutulmasın’,
desem bana nasıl bakarlar; benden
şüphe ederler...”

Muhlis Bey’in çizgileriyle bir bakışta üç
cami, üç farklı dönem, üç farklı tarz..;
Üsküdar; 1983 (Türkmen,1984,38)

Ve konuşmasına şöyle devam ediyor:
“Asım Bey’in dediği gibi biz küçük sınıflarda proje yapardık. Bir nevi proje
idi. Doğrudan doğruya işin içine girerdik. Üçyüz yataklı bir hastahanenin
projesini çözmüştüm. Yapı’dan da aynı
vaziyet vardı. Demek ki iyi çözümlerimizi yavaş yavaş terk etmişiz.”
Hocanın bu görüşleri doğal alarak tartışılabilir nitelikte. Nitekim, o günlerin koşullarında da tartışılmış. Projenin Öğretim
Programında II. Devre1 itibarı ile başladığı
bunu gösteriyor. Şu sözleri de o günlerin
sorunlarından birini gösteriyor sanırım:
“... Bazı hocalar konstrüksiyon ararım
diyor. Konstrüksiyon iyidir, ama diğer
meselelerden yoksundur. Bina Bilgisi,
şehircilik, mekân, estetik yönden ek-

1 II.Devre: 16.IX.1970 tarihli İDGSA Öğretim
Yönetmeliği §IV.14-15 uyarınca, Akademi’de
eğitim ve öğretim beş yıldır ve üç devreye
ayrılmıştır. II.Devre, ilk dört yarıyıldaki tüm
disiplinlerle ilgili sorumlulukların başarı ile
tamamlanmasıyla başlanan öğretimin beş
yarıyıllık ikinci aşaması; V.-IX. yarıyıllar.

Muhlis Bey’in ardından...

siklidir. Sadece konstrüksiyon bilmesi,
bu meseleleri bilmemesi olur mu?”
(Türkmen 1978, 8)

Aslında bu tartışmaların özü eğitim-öğretim program ve yöntemleri kadar,
öğrencinin seçilerek alınması ve atölye
hocalarının niteliği ile de ilgilidir ve dönemine dair önemli tespitleri içermektedir.
Aynı toplantının sonuna eklenen IV. Proje
Atelyesi’nin şu ibaresi de kanaatimce
önemli bir diğer tespittir:
“Atelyelerin bilimsel kuruluşlar
olmadığına dair IV. Atelye’nin görüşü:
Proje Atelyeleri teori üretmez. Başka
disiplinler tarafından geliştirilen teori
ve yöntemlerle ve de kişisel beceri ve
tecrübeleriyle eğitim yapar. Deney
yolu ile değişmez nitelikteki sonuçlara
erişemez. Aynı bağlayıcı program
ve verilerin olmasına karşın, sayısız
öneriler üretebilen, üretebildiğini de
özellikle belirten bir eğitimi sürdürür...” (IV. Proje Atelyesi 1978, 13).
Bu toplantılardan birinde rahmetli hocamız Mehmet Ali Handan’ın dile getirdiği
şu görüşü, Akademi’deki eğitime ve
mimarlığa bakışını, dolayısı ile döneminde
belirli bir kesimdeki kanaati de çok iyi
ifade etmektedir:
“... Proje dendiği zaman bir fikrin
ortaya çıkışı diye kabul ediyorum,
uygulamayı onun bir parçası olarak
düşünüyorum. Mimar büyük bir düşünür, büyük bir kompozitördür. Piyano
çalanı değil, kompozisyon yapanı
yetiştirmek istiyoruz... Bir kompozisyon için gerekli eğitimi vermeliyiz...
Öğretim üyesi pratik içinde kaybolmamalı; yüksek seviyede bir kompozitör
kalmalıdır...”
Bu tartışmaya Feridun Bey (Prof.Feridun
Akozan) farklı bir açıdan yaklaşarak,
“Hiçbir kompozitör bir enstrüman çalmadan kompozisyon yapamaz”, şeklinde
kanaatini belirterek, öğretim programındaki teorik derslerle ilgili şu görüşünü dile
getirmektedir:
“... Bizde öyle dersler var ki, atelye
projesi içinde verilebilecekken, biz
tutmuşuz, başka bir isim vermişiz. ...

Kanımca bazı nazari derslerin proje
eğitimi sırasında verilmesi daha
öğreticidir. Bence atelyeler daha da
bağımsız hale getirilip, bazı nazari
dersler kaldırılmalıdır. Ben proje dersi
içinde herşeyi görüyorum...” (IV. Proje
Atelyesi 1978, 2)

Feridun Bey’in bu görüşlerini, Muhlis
Bey’in yukarıda değinilen görüşleri
ile birlikte değerlendirmek gerekir. Bu
görüşler, klasik Akademi formasyonu ile
yetişmiş, uzun yıllar uygulama ve hocalık
yapmış deneyimli hocalarımızın 1970’lerin sonundaki bir iyileştirme gereksinimi
üzerine dile getirdikleri yaklaşımlarıdır.
Ve sanırım benzer konular, üzerinden
geçen yaklaşık kırk sene sonra dahi, onca
değişikliğe karşın bir ölçüde hala geçerliliğini korumaktadır.
Bu çerçevede üzerinde durulması gereken
bir diğer husus, Muhlis Bey’in Akademi
Reformu’ndan sonra yeni hali ile uygulanan Mimarlık Diploma çalışmaları ile
ilgili görüşleri. Burada aktarılan bu görüşlerin, Muhlis Bey’in yukarıdaki yaklaşımlarını farklı bir bağlamda tamamlaması
açısından önemli olduğu kanaatindeyim:
“... Üzerinde ısrarla durmak istediğim
bir nokta da Diploma. Diplomada tek
proje meselesi, notlandırılması. Bu çok
önemli. ...” (Türkmen 1978, 8).
Bu durumda, Hoca’nın 1970 yılında
yayınlanan ve tadillerle 1973 yılında
yeniden düzenlenen İDGSA Öğretim
Yönetmeliğinde’ki “Diploma” ile ilgili
değişiklikleri uygun görmediğini anlıyoruz. Bahis konusu İDGSA Öğretim
Yönetmeliği’nde Diploma çalışması şu
şekilde verilmektedir:
“§33. Akademinin bütün bölümlerinde diploma çalışması , öğrencinin
meslek yeteneğini ve yaratma gücünü
belirtecek olan kişisel bir çalışmadır.
Her bölümün özelliğine göre konu,
malzeme ve program öğrenci tarafından seçilerek, ön jürinin onayı ile
kesinleşir… Diploma çalışmaları jüri
tarafından not verilmeksizin (Başarılı)
ve (Başarısız) olarak ayrılır…” (Akademi
Belleteni, 1974)
Özel Sayı 3, Temmuz 2017
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Muhlis Bey’in yukarıda aktarılan bu konudaki düşünceleri, eski dönemlerde uygulanan hali ile “bir yarışma” şeklindeki, tek
konulu bir diploma çalışmasının, notlanarak değerlendirilmesi de dahil olmak
üzere, yapılmasının daha yararlı olacağı
görüşü yönündedir. Aslında bahsi geçen
yönetmelikteki, ilgili tanım ve hükümler,
kanaatimce zamanına göre son derece
anlamlı ve ileri bir nitelik taşımaktadır.
Özellikle bir mimarın mezuniyetine konu
olan bir Diploma Çalışması’nı o günlerde
09, 16, 20 veya günümüzdeki gibi C, B,
A olarak değerlendirerek, sonuçta mimar
adaylarını öğrenimlerine dair bu son iz
ile hayata sevk etmek bana halen doğru
gelmiyor. Diğer Proje çalışmalarındaki
değerlendirmelerin ötesinde, bir anlamda
Mimarlık mesleğini icra edebilirliği
konusunda farklı açılardan sınanan adayın,
sadece “Başarılı” veya” Başarısız” olarak
değerlendirilmesi son derece anlamlıydı…
Diğer bir önemli husus, Muhlis Bey’in
eğitimin niteliği ile ilgili bence bugün
için de geçerliğini koruyan çok mühim
bir talebi: “... Bir diğer konu da, acaba
iki sömestrlik dışarıdan mimar hocalar
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getirtebilir miyiz? Onlardan birşeyler
almalıyız. Bunda ısrar ediyorum.” Bundan
yaklaşık kırk yıl önce, son derece yenilikçi, dünyaya, küresel değişimlere farklı
bir perspektiften bakan ve bunun yararına
inanılarak, ısrarla vurgulanan bu talebin
o günlerin koşullarında gerçekleştirilmesi
bugünlere göre muhtemelen daha güçtü.
Ancak günümüzde artık üniversiteler
arasında rutin hale gelmiş, uluslararası
esaslarla belirlenerek kurumsallaşmış
bu tür uygulamaların o günlerde yaşama
geçirilmesinin mimarlık eğitimimize getirebiceği yenilik ve dinamizm tartışılmaz
bir gerçek. Ayrıca öğrenciye de bunun,
öğretimin çok ötesinde olumlu yansımaları
olabileceği da şüphesiz. Burada Muhlis
Bey’in, mimarlık ve eğitim bağlamında
yeniliklere, farklılıklara, dünyaya ne
kadar açık olduğu, iki cümleden, özellikle
“Bunda ısrar ediyorum” ibaresinden net
olarak anlaşılıyor.
Son olarak Muhlis Bey’in mimarlık eğitim
ve öğretimi ile ilgili olarak eksikliğini
vurguladığı bir diğer önemli tespiti ile
kendisinin mimarlık konusundaki görüşlerine geçebiliriz:

Üsküdar, Doğancılar, Ahşap Evler, 1990
(Türkmen, 1993,129-135)

Muhlis Bey’in ardından...

Üsküdar, Mihrimah Sultan Camii, 1983
(Türkmen, 1984, 35)
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“...68 Reformu projeler bakımından
iyilikler getirdi mi? Getirmedi mi?
Bunuın tam eleştirisi yapılmalı,
istatistikî bilgileri elde bulundurmalı…
… Eğitimde revizyon dışında arşivleme ve neşriyata değer vermeliyiz.
Kütüphanede Mimarlık Bölümü
çalışmalarıyla ilgili birşeye rastlamıyoruz. Korkunç bir şey bu!” (Türkmen,
1978, 8, 12)

Muhlis Bey’in Şehire ve Mimarlığa dair
görüşleri
Hocamızın mimarlık, mimarî tavır
konusundaki en açık ve belirgin cümleleri,
sanırım Akademi’ye Tanıklık-2 Mimarlık
adlı yayın için kendisiyle yapılan bir
sohbette dile getirdiği şu net görüşüdür:
“Mimaride daima ilerici ve yenilikçi çizgide olanlardan yanayım.” (Türkmen 2003,
89-102). Zaten yukarıda değindiğim gibi, o
yılların Akademi’sine “dönüşümlü olarak
her yıl iki yabancı hoca getirilmesi” talebi
de bu yaklaşımının bir göstergesidir.
Muhlis Bey’in çoğumuza yol gösterici olduğunu düşündüğüm bu tercihi, çok uzun
bir hocalık ve meslek hayatında edindiği
izlenimler ve deneyimlerin bir sonucu
olarak ortaya çıktığı tahmin edilebilir.
Hoca, son derece duyarlı ve içten bir
yaklaşımla mimarlık üzerine görüşlerini
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şöyle özetliyor:
“... Günümüz ve dünya mimarlığı
genelde Postmodern ve Konstrüktivizm
vb gibi akımları yaşadı ve onları da
aştı. İzlenimci güncel olan bu akımlar
ülkemizde de tutundu küçük bir dükkan
mekanından kule yapılara kadar salgın
bir hastalık gibi yayıldı.” Ve şöyle devam ediyor:”Bundan epeyce renklendik. Mimari mizaha alışıldı. Moderne
tepki olarak ortaya çıkan postmodern
anlayışın bazı güzel örnekleri karşısında hoşlandığımı söyleyebilirim ve
bazı çalışmalarım da oldu. Sonuç olarak bu akım kalıcı bir güzelliği tadı ve
hazzı ile yaratamadı. Bu akımı takiben
yeni modernizm rasyonel ve inandırıcı
taraflarıyla kalıcı olacağa benzer. Yeni
plastik değerler taşıyan ve dolayısıyla
heykelsi yapılaşmaya olanak sağlayan
akılcı, dengeli, makul ve inandırıcı bir
akım olarak gözüküyor.” (Türkmen 2003,
98)

Ancak, belki de Muhlis Bey’in günümüz
için de geçerli olabileceğini düşünebileceğimiz en önemli tespiti, şu cümlelerdir:
“Beğenisi az veya tuhaf, işin iyisinden,
mimariyi kastediyorum, anlamayan, fakat
parası bol bir zümre hakim ve yaygın bir
zevki yaratmakla meşgul.” Evet, aslında

Celal Esat Arseven’in mezarı için
öneriler (Türkmen, 1978, 132)

Muhlis Bey’in ardından...

bu durum sadece mimarlığı değil, mimarlık eğitimi de esastan etkileyen, etkileyebilecek bir faktör. Öğrencinin daha
mimarlık eğitimine başlamadan önceki
yaklaşık onsekiz yıllık hayatındaki güncel
ve popüler değişmelerin yarattığı izlenimlerin, proje atölyelerindeki yönlendirmeler
ve eğitimle tam olarak akılcı, nesnel,
sanatsal anlayış kazandırılarak.., sonuçta
mimarlıkta da hedeflenen niteliklere ve
estetik bir boyuta ulaştırılarak değiştirilmesi giderek güçleşiyor.

Celal Esat Arseven’in mezarı için
ayrıntılı iki teklif (Türkmen, 1978, 132)

Esas itibarıyla mimarlığın, sanatın diğer
dalları gibi, özünde yaratıcılık üzerine
inşa olunduğunu gözardı etmemek gerekir.
Yukarıda da vurgulanmış olan, B.Taut’un
“Mimarlık öğretilmez, öğrenilir” ilkesi
çerçevesinde sadece bilginin öğretilmesi,
çalışmaya teşvik, motivasyon buna
yetmemektedir. Öğrencide hayal gücünün,
analitik düşünce yollarının, yöntemlerinin, sezginin geliştirilerek, bunlar aracılığı
ile bilgi ve mesainin birlikte yaratıcılığa
zemin oluşturması gerekmektedir. Bunun
için de genelde mimarın belirli kültürel,
sanatsal ve teknolojik birikimlerini
birlikte kullanabilecek nitelikleri taşıması,
hedefleri olması şarttır. Sürekli, olarak
geriye bakarak veya güncel esintilere
kapılarak, toplumsal nostalji sarmallarında
sürüklenerek ileriye yönelik, veya en
azından günümüze dair, çağdaş projelerin
hazırlanabilirliği hususu, gerçekten

tartışılabilir paradoksal bir durumdur.
Muhlis Bey’in yukarıda bıraktığımız
noktadaki görüşlerine geri dönersek, Hoca
daha önce bazı çok özel örneklerinden
hoşlandığını belirttiği postmodernizm
için, “Mimarlık tarihinden alıntı eski bazı
detayları hortlatan Postmodern anlayışı
içim kaldırmadı” demekte ve takiben,
yukarıda da değindiğimiz bir görüşü ile,
“Mimaride daima ilerici ve yenilikçi bir
çizgide olanlardan yanayım” diye konuya
noktayı koymaktadır. (Türkmen 2003, 89-102)
Pekiyi.., bu durumda nasıl bir mimari
tavra yönelinmelidir? Bu önemli bir soru.
Doğal olarak sanat ve mimarlıkda bunun
tek bir yolu yoktur, olamaz... Hatta ne
kadar mimar, sanatçı varsa, o kadar tarzın
da olabileceği dahi ileri sürülebilir. Bu
bağlamda Hocamız düşüncelerini şöyle
açıklamaktadır:
“Geleneksel Mimarimizden alıntıları
yineleyen, onları aynen taklit eden
tradisyonel düşünceye de yakın değilim. Yapmacık, düzmece şekilciliğin
karşısındayım.Gerek fikir ve gerekse
uygulama yönünden kalıcı bir mimariden yanayım. ... Ancak şu konuyu
da belirtmem yerinde olacaktır. O da
mimarimizdeki geleneksel değerleri de
ayrı bir kefede değerlendirip, çağdaş
yaşamın yenilik taşıyan koşullarına
uygun bir biçimde yeniden yorumlayıp,
bu eski tutkumu elimden geldiğince
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Salacak’tan bakış, 1983 (Türkmen,
1993,129-135)

yürütmeye çalışıyorum. Zor bir uğraşı,
fakat değer buluyorum.” Muhlis Bey
bu konudaki düşüncelerini şöyle
sonuçlandırıyor: “Önyargılarımızı
geride bırakıp, ileride geleneksel
mimarimiz olacak yeni, akılcı, çağdaş,
sağlam ve kalıcı tasarımlara doğru
açılmalıyız.” (Türkmen 2003, 89-102)
Muhlis Bey’in benzer düşüncelerini farklı
platformlarda da dile getirdiğini görmekteyiz. Örneğin 1981 yılının sonbaharında
İtalya’ya yapmış olduğu geziyle ilgili
olarak hazırladığı raporda, geçmiş ve
mimarlıkla ilgili düşüncelerini şöyle
açıklyor:
“Mimarlık, resim ve heykel sanatında
eskiyi hazmetmek, mesleğinin tarihsel
çizgisini çizmek ve anlamak şarttır.
Bu görme ve bilgilenme sanatın her
dalında yeni atılımların anlaşılmasına,
sindirilmesine, yerine oturtulmasına
neden olacak, kuvvetli temel bilgi ve
tecrübeyi verecektir.” Ve bu konuda
tüm bu mirasın anlaşılması ile adeta
bir önkoşul niteliğindeki görüşlerini
de şöyle dile getirmektedir: “Bütün bu
ustalıkları sanat tarihi kitaplarından
takip etmek bizler için gayet kolaydır.
İnsanoğlu dereceli sezgi ve kaabiliyeti
ile birşeyler kapabilir. Fakat hiçbir
zaman gerekeni temin edemeyeceğine
ve yüzeysel kalacağına eminim. Ancak
bu görüş genel kültür açısından bir
bilgilenmeyi temin edecektir. ... Bir
tarih çizgisi üzerinde yürüyerek üstün

36

Özel Say› 3, Temmuz 2017

bir değer ve nitelik taşıyan başyapıtları
duyarak seyretmek, sanatsal açıdan
büyük, çok büyük bir mutluluk.”
(Türkmen 1982) ]
Mimarlığı, sanatı ve kültürü böyle bir bütünlük içinde ele alarak, adeta bir potada
eriterek tekrar yaşama, mimariye yansıtma çabası, şüphesiz yapılan çalışmalara
da farklı bir nitelik kazandırıyor. Daha
once de değindiğim Celal Esat Bey’in anıt
mezarı projesinin hazırlanmasıyla ilgili
olarak Muhlis Bey düşüncelerini şöyle
açıklamaktadır:
“… İşte böyle bir ortamda tanıdığım
üstadın, yaşayanlarla buluşma yerinin
tanzimi Akademi Başkanlığı’nca bana
tevdi edildi. Çizilenler arasından bir
seçime varmakta zorluk çektiğimden
jürinin yardımlarını rica ettim. Daima
tekrar ediyorum, gereken önem verildiği takdirde bu konu çapı yönünden
küçük, fakat mesleki yönden çok zor ve
büyük bir iştir.” (Türkmen 1978, 132)
Nitekim, Hoca, bu konuda oniki ayrı
çalışma yapmış ve Resim: 11 ve 12’ de
eskizlerden bazılarının aktarıldığı bu
taslaklar arasında bir tercih yapamayarak,
bu konuda kararı bir jüriye bırakmıştır.
Muhlis Bey’in bir taraftan atölye günlerinde ve kişisel sohbetlerinde dile getirdiği, diğer taraftan da yazılarında mimarlık bağlamında ilgiyle üzerinde durduğu
bir alan da şehir ve kültürel devamlılık..,
mimari mirasın korunması, bugünlere..,
yarınlara aktarılmasındaki sorumluluklar.

Muhlis Bey’in ardından...

MSÜ Ödül Töreni, 1990, Hoca gene
hatırlarda kalan duruşu ile ve sağda Sadi
Hoca (Prof.Sadi Öziş), O da alışageldiğimiz
gülüşüyle… (Resim: S. Öziş arşivi)

Bunu kendisinin yayınlarından, çizimlerinden de kolayca izlemek mümkün; tarihi
binalar, siluetler, ayrıntılar.., Anadolu’dan,
İtalya’dan, İstanbul’dan, Sinan’dan...
İstanbul’u, sadece Sinan’ı O’nun gözünden, kaleminden soyutlamaları, vurgulamalarıyla tekrar ve tekrar görmek, izlemek
dahi, şehri ve mimariyi farklı keşif
yolları... O’nun Kadıköy’den Üsküdar’a
bir gezisinin yazılı, çizili notları arasına
sıkışmış önemli bir tespit:
“Doğruyu belirtmek gerekirse, genelde
kentlerimizin kültürel kimliklerini
koruyamadık, koruyamıyoruz. Bu
evrensel görev yerine getirilemedi...
Koruma konusundaki ilgili kurullar,dernekler, vakıflar, odalar,
üniversiteler ve diğer kurumlarca
düzenlenen forumlar, panel, seminer,
sergi, konferans ve sempozyumlar yolu
ile oluşturulan düşünceler, öğütler ve
kararlar sonuçta bu gidişi önleyememiş, basında çıkan yazılar sadece bir
haber niteliğinde kalmıştır. Bu yolda
ve bu konuda yapılan bilimsel çalışma-

lar, yeterlik ve doktora tezleri faydalı
olamamışlardır.” (Türkmen, 1993,129-135)
Gerçekten de onca çaba, gayret, mevzuat, örgütlenme bu büyük ve önemli
değer kaybını önleyememişlerdir. Bunda
bilgisizliğin ve biliçsizliğin yanısıra,
toplum olarak dünyaya gerçekten farklı
baktığımızın da rolü olabileceğini hep
düşünegeldim. Örneğin İstanbul’daki,
Boğaziçi’ndeki gelişme, üretme, yenileme,
koruma,.., adı ne olursa olsun, XX. yüzyılın özellikle ikinci yarısı içinde yaşanan
her açıdan büyük kayıpları, tahribatı,
yamaçlarda, rıhtımlarda, su üstünde
ikiyaka bir akarken yaşayarak, doğrudan
gözlemlemiş biri olarak, Hoca’mızın bu
görüşüne katılmamak mümkün değil.
Aslında Muhlis Hoca konuyu farklı bir
yazısında şu şekilde değerlendirmektedir:
“Tarihi şehirlerimizin kuvvetli bir
kuruluşları vardır. Bu kuruluşlar dini
ve sivil mimari eserler ile süslenmiş
ve bütünleşmiş bulunurlarken, bu
anlamları zevkli birbirini tamamlayan ,
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bağlayan unsurlar teker teker sayarsak
caddeler, sokaklar, meydanlar, tarihi
duvar ve anıtsal ağaçlar ve doğal
güzellikler tahribata uğradı. Yıkıldı,
yandı. Yerine en basit şehir planlaması bilgi ve esaslarına aykırı acaip
yapılar oluştu. Caddeler ve meydanlar
etüdsüzce açıldı, tarihi sokaklar eski
karakterlerini kaybettiler, yozlaştılar.
Evler, sokaklar, dini yapılar, hanlar,
çeşmeler vb. arasındaki nefis bağlantı
zamanla yavaş yavaş silindi gitti.”
Durum bu kadar açık ve net anlatılabilir.
Hoca, görüşlerini aktarmaya, tekrar bir
durum tespiti ile şöyle devam ediyor:
“...Yerine gelenleri hepimiz biliyoruz.
Şehirsel bir bütünlük, siluetteki olgun
ve kararlı çizgi yerini düzensiz atan
bir kalp grafiğine terk etti. Bu oluşma
bulaşıcı bir hastalığın yayılması ve
tahribatı gibi İstanbul başta olmak
üzere tüm sanatsal değerleri haiz şehirlerimizi etkisi altına aldı. Caddeler
genişletme bahasına çevresindeki
tarihi dokular büyük yaralar aldılar...
...Bir Boğaz’ın ve bir Haliç’in kurtarılması ile işin bitmediği, Edirne’den tüm
sınırlara doğru bu sanatsal kurtarma
hareketinin yayılmasının öncelikle
teminine ve geniş bir açıdan bir radar
ile tarar gibi tüm bölgelerin geniş ve
bilinçli birim kadro ile control altına
alınmasının gerekliliğine inanıyoruz...”
(Türkmen, 1982)

Evet, Muhlis Bey’in başta belirttiği, ancak
etkisiz, yetkisiz kaldığını vurguladığı
mevzuatın, tüm çabaların ve etkinliklerin
de, zaman içinde sınırlı da kalsa, şüphesiz olumlu bir katkısı oldu. Kendisinin
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değişen Kadıköy’e dair düşünceleri, bir
ölçüde hepimizde olan nostaljik hislerin de
katkısı ile şöyle:
“Hiç şüphesiz bu evleri, bu havayı, bu
denizi, bu rahatlığı, bu huzuru artık
bulmak mümkün olmaz... Kadıköy
bugün büyük bir kent oldu. Çoğunlukla
tatlı taraflarını kaybetti. Gene de son
yıllarda yapılan güzel, fakat yeterince
doyurmayan çalışmalarla birazcık olsun avunabiliriz.” (Türkmen, 1993,129-135).
1993 yılında yapılan bu tespitte bir ölçüde
gerçek payı varsa da, sanırım büyük
ölçüde de kendisinin olumlu, yapıcı
bakışının izleri hissediliyor.
Ancak, en az yarım asırı aşan bir süre
bu değişimleri bir hoca, özel bir mimar,
sanatçı bir göz olarak takip etmiş olan
Muhlis Bey, sonuçta ne yapılması gerektiği konusundaki görüşlerini şu şekilde
özetlemektedir:
”Yapılan bu mimari ve şehircilik
çalışmaları tümü ile istenilen bir
çizginin altında kaldılar. İstanbul kenti
1950’den bu yana ileriyi görememenin,
yanlış planlamanın, organize olamamamanın sıkıntısını çekmektedir. Bu
durumda yapılacak en akıllı iş, geride
kalan ve herkesce bilinen bu güzellikleri, başka bir deyimle “Kültür ve
Tabiat varlıklarını” en hassas biçimde
korumak olacaktır... Bu konuda yerel
yönetimlere, mimarlara, kent plancılarına, Mimarlar Odası’na, üniversitelere, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kuruluna, derneklere,
kurumlara ve bireylere büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.” Ve her
zamanki tarzı ile olmlu ve ümitli sözü

Haliç ve Süleymaniye (Türkmen 1984, 49)

Muhlis Bey’in ardından...

tamamlıyor: “Bu hususta karamsar
değilim.” (Türkmen 1993,129-135)
Ve Muhlis Hoca’nın ardından...
Sonuç olarak , Akademi yıllarımızdan
bugüne bizleri eğiten, şekillendiren birçok
hocamızı kaybettik. Doğal olarak insanın
hayatında herkesin ayrı bir yeri ve rolü
oluyor. Şu anda bu satırları kaleme alırken
tek tek gözümün önünden geçiyorlar. Her
birinin farklı kişilikleri, birçok değişik
özelikleri vardı şüphesiz. Ancak bizlerle
ilgili gayretleri, endişeleri genelde tekti,
birdi; eğitmek.., yetiştirmek... Muhlis
Bey de bunlardan biri, ancak özel biri idi.
Yazımın başında da belirtmiş olduğum
gibi, onunla öğrencilik yıllarımda hiç
birlikte çalışmamış, ancak atölyelerde
takip etmiş, arkadaşlarımızın Hoca’yla hazırladıkları projeleri tartışmış, bu konuları
konuşmuş biri olarak bende doğmuş olan
olan izlenimler ve hatırladıklarım, burada
dile getirmeye çalıştıklarım...
Hocamızı, yukarıda da belirtmeye çalıştığım gibi, iki farklı yönü ile hatırlıyorum,
Hoca ve Mimar.... Tekrar vurgulamak
gerekirse, Muhlis Hoca’nın yapıcı, takdir
edici tarzı, nazik, zarif üslûbu, bence her
zaman koruduğu, kalemi eline alınca,
çizdikçe, karaladıkça giderek ortadan
kalkan mesafeli duruşu, hepimiz için çok
öğretici, daha doğru bir ifade ile eğitici
oldu. Çizerek düşünmenin bir ölçüde
modeli olmuştu. Zaten, başta da değindiğim gibi, herkesin eli bir yere kadar kalem
tutuyordu sanırım. Ancak, bence bu kalem
tutuş aslında yetenekli olduğumuzdan
ziyade eğilimli, yatkın, belki bir ölçüde
de bir Yetenek Sınavını başarmış olmamızdan kaynaklanıyordu. Ve Mimarlık
Bölümü’nde Muhlis Hoca özellikle bu
yönümüze de hitap ediyordu…
O günlerin, hele henüz daha Yeni Bina’ya
yayılmamış Akademi’sinde bir avuç,
büyük bir çoğunluğu gayretli ve gerçekten yetenekli insan bizleri yetiştirmeye
çalışıyordu. Derste, atölyede, koridorda,
tesadüfen rıhtımda, kantinde... Çizgi
üzerine en unutamayacağım dersi henüz
Akademi’deki ilk günlerimde bir tesadüf
eseri, rahmetli Şadi Çalık Hoca’dan

almıştım. Yıllar
önce, ortaokul günlerinde üç boyutlu bir
objenin düzlemlerdeki izdüşümünün teorik olarak daha ikinci adımda bir çizgiye
dönüşeceği, onun da giderek bir noktaya
indirgenebileceği hususu zihnimize
nakşolmuştu. Bir çizginin soyutluğunda,
türetebildiğince ne çok şey, ne büyük
bir potansiyel gizliydi ve bunu yıllar
sonra Akademi’de bir hocamız açıkça
gösteriyordu. Dinlemesi bile keyfli idi,
belki de bir proje ortaya çıkarmak endişesi
olmaksızın çizimleri, önerileri izlemek...
Diğer taraftan, bir proje yükümlülüğüm
olmadan atölyesine düzenli giderek, farklı
çalışmalarım için eleştrilerini aldığım
rahmetli Mehmet Ali Hoca da bunu,
inanılmaz bir tatta, sözler, kelimelerle
yapıyordu.
Günümüzde atölye çalışmalarının belki
de en fazla aksayan yönleri bunlar... Diğer
taraftan doğal olarak zaman da değişiyor
hızla.., olanaklar, eğilimler...Özellikle
bilgisayarın rolü… Bizler de değişiyoruz
şüphesiz... Çizginin belirleyici gücünün ve
etkisinin giderek geri planda kaldığını hissediyorum; çizerek arayışların, eskizin..,
eskiz yaparak fikir, proje geliştirmenin...
Düşünerek, kalem dolaştırarak perspektifler, küçük krokilerle projelerin tasarlandığını, geliştirildiğini öğrendik ... Muhlis
Bey bunun en somut örneği idi. Bir holü,
bir yapıyı, bir köşeyi, hatta bir ayrıntıyı
çizebilmek için, arayıcı birkaç çizgi ile
bir perspektifi, mekânı hayal edebilmek,
gözünüzün önüne getirebilmek, kısacası
tasavvur edebilmek gerekiyordu. Ve bu
belki de mekânın, içmekânın veya doğrudan kitlenin oluşumunda birincil decede
ehemmiyete sahipti. Sonunda çizilene iki
insan, bir iki ağaç ekleyerek, ölçek de doğrudan kendiliğinden oluşuyordu. Muhlis
Hoca’nın insan ağaç eklemediği eskizi
nerede ise yoktu ve bu yönü ile onunkiler
her zaman boyutu, ölçüleri olan gerçek
eskizlerdi. Kendisi de daha öğrencilik
günlerimizden buyana iyi çizen sevgili
arkadaşımız Hüseyin Yanar’ın, Hoca’nın
vefatını takiben paylaştığı duyguları gibi:
“Sevgili Muhlis Hocamız müthiş eskizleri
ile mimarlığı ve dahası hayatın kendisini
çizerdi...” Evet, Hüseyin bir sözcükle

(Heykeltraş Prof. Şadi Çalık)
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işin özünü tespit etmişti belki, Hoca
yaşamı çiziyordu... Ve hepimiz izliyor,
öğreniyorduk.
Muhlis Türkmen Hocamız, bana göre
her yönü ile Akademi’yi hatırlatan, adı
onunla özdeşleşmiş son hocalarımızdandı. Sanırım en doğrusu, gene Muhlis
Hoca’nın bir sohbette vurguladığı duyguları ile bitirmek:
“Tüm hocalarımızın kişiye özel
meziyetleri vardı. Bilgi ve tecrübelerini
bizlere aktarmakta hiçbir zaman
sakınılmadı. Bu değerli hocalarımızın
çoğu bugün hayatta değiller. Bizlerden
ayrıldılar. Kendilerini rahmetle
anıyorum. Kalanlara da sıhhatli uzun
ömürler diliyorum.
Gelip geçici bu dünyada insanın tek
hazinesi manevi zenginlik. Yukarıda
isimleri ile andığım hocaların sahip
oldukları zenginlik işte buydu, iyi
yönleri ile anılmak.”
O’da bu kafileye katıldı. Aynı duygularla
kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.
Mekânı cennet olsun●
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