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“Zamanın kaybolduğunu bilenler en
çok acı çekenlerdir.” Dante Alighieri
Hocam Prof. Muhlis Türkmen için benden
bir yazı istendiğinde, ilk aklıma gelen
Hoca’nın mütebessim yüzüydü. Bu mütebessim yüz, bana Hoca’nın Akademi’ye
ait anılarını, benim okul günlerimi,
odasındaki kahve sohbetlerimizi, ilk proje
asistanlığımı ve Hoca’nın resimlerini
hatırlattı. Hatırladıkça yazdım, yazdıkça da
hatırladım... Gerçekte Hoca’nın hiç kimseden esirgemediği mütebessim yüzü, bana
Hoca ile birlikte kaybolan zamanları da hatırlatmıştı. Bunu, yazdıkça anlayacaktım...
Asistan olmaya karar verdiğimde aklımdaki tek şey, bir gün kendi atölyemde
proje hocası olmaktı. Proje hocası olmanın, atölye saatleriyle sınırlı olmayan, tarif
edilebilir bir formülünün olmadığını ise
zamanla öğrenecektim... Hemen hemen
bütün proje hocalarının ortak noktası, okul
sevgisi ve atölyelere olan inançlarıydı.
Atölyelerinde bulunduğum Muammer
Onat, Nursel Onat ve Hamdi Şensoy gibi,
Muhlis Hoca için de kuşkusuz böyleydi.
Her fırsatta okul sevgisini ve anılarını
içtenlikle, sanki öğrencilik günlerindeymiş gibi anlatan Hoca, o günlere duyduğu
özlemi de kendine has üslubuyla hissettirirdi. Bu anıların konusu çoğunlukla,
öğrencilik yıllarındaki haliyle Akademi,
giriş holü ve atölyeler olurdu.
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Giriş holü söz konusu olduğunda her
detayı, malzemeyi, rengi ayrıntıları ile
tarif eder, kelimelerle adeta resmederdi.
Vefatından sonra, evindeki çalışma
masasında bulduğum okula ait çizimlerin
arasında, sıkça anlattığı Akademi giriş holünü, aynen ifade ettiği gibi çizilmiş olarak
buldum. Okula gelenleri adeta nezâketle
karşılayan bir hol tarif eden Muhlis Hoca
için, yerdeki halı, duvardaki resim kadar,
her zaman önemle vurguladığı mermer
masanın üstündeki taze çiçekler bu holün
önemli unsurlarından biriydi. 1978 yılında
kayıt yaptırmak için Akademi’ye ilk
adım attığımda başka bir giriş holü beni
karşılamıştı. Saraya ait değildi, yangın
sonrasına, Sedad Hakkı Eldem’e aitti ve
ilk bakışta Hoca’nın holünden oldukça
farklıydı. Göz kamaştıran bir ışığın içinde
kanatlarını açmış kocaman bir heykel,
bembeyaz mermer zemin, solda, boşluğun
içinde süzülerek yukarı çıkan, nazlı bir
merdiven... O güne kadar gördüğüm en çok
ışık... Ne zaman öğrencilik günlerim ya da
Akademi konu olsa Hoca’nın taze çiçekleri
hatırlaması gibi ben de göz kamaştıran bu
ışığı hatırlarım...
Muhlis Hoca’yı ve anılarını yazdıkça
anlayacaktım... Herkes için başka bir ilk
gün, başka bir okul olsa da, Akademi’nin
giriş holü, pek çoğumuzun okul sevgisinde belirleyici olmuştu.1

1 Aykut Köksal, Akademi hocalarının
anılarında söz birliği etmişçesine yer bulan
giriş holü ve okul sevgisi arasındaki ilişkiyi,
kurumda mimarlık eğitiminin ‘mekanın
kendisi üzerinden’ verilmesi ile ilişkilendirir.
Ancak okula ilk defa adım atan, henüz
eğitiminin başında olan biri için, bu holün
ve ilk karşılaşmada yarattığı etkinin başka
nedenleri de olmalıdır. ( Aykut Köksal ,Karşı
Notlar, 2009 )
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Akademi ile bütünleşen ve Osman Hamdi
Holü adıyla anılan giriş holü, deprem güçlendirmesi (2012-2013) nedeniyle karakteristik özelliklerini, Akademi de mekânsal
hafızasını telafisi olmayacak bir biçimde
kaybetmiştir. Bu nedenle, Muhlis Hoca’nın
anılarından çizdiği eskizler, Akademi’yi
ve yangın öncesini görsel olarak anlatması
açısından oldukça önemli belgelerdir.
“Mimarlığın tadını akademiye girdikten sonra anladım, arkadaşlarımı,
hocalarımı sevdim ve mimariyi ve
kütüphaneyi sevdim, bina içinde geçen
yaşantıyı sevdim.” 2
Hoca’nın en az giriş holü kadar önem
verdiği sohbet konularından biri de
Akademi’deki eğitimin temeli olan proje
atölyeleri ve buradaki mimarlık eğitimiydi.
Gerçekte bu, öğrencilerin ve hocaların
vakitlerinin çoğunu okulda geçirdikleri,
öğrencilerin kendilerine ait masalarda
sabahlara kadar çalıştıkları, proje saatleri
dışında da hocaların bu atölyeleri dolaştığı, öğrenci ile görüştüğü, tashihlerin
kesintisiz devam ettiği, gelenek haline
gelmiş bir eğitim modeliydi. Kurumun
diğer bölümleri için de geçerli olan bu
gelenek, aralıksız devam eden eğitime ev
sahipliği yapan bir okulun çatısı altında,
Akademi’nin özgür dünyasında hayat bulmuştu. Akademi ile özdeşleşen bu atölye
geleneği, Hoca’nın oldukça içten bir dille
sevdiğini söylediği binanın içinde geçen
yaşantının önemli unsurlarından biriydi.
Kuşkusuz hocaların ve öğrencilerin bir
arada oluşturdukları bu yaşantıda, 68
ruhunun katkısı da önemlidir. Değişen
dünya karşısında bugün, pek çok gelenek
gibi bu geleneğin de anılarda kalması
kaçınılmaz olmuştur.

2 Akademiye Tanıklık 2, Güzel Sanatlar
Akademisine Bakışlar, Mimarlık, Ocak 2003
3 1965-67 yıllarında proje asistanlığını yapmış
olan Prof. Mete Ünal, Hoca’nın tashihlerini
o günlerde de bugünkü gibi ortak olarak
kullanılan atölyelerde değil, odasında
yaptığını söylemiştir. (Prof. Mete Ünal ile
görüşme, Temmuz 2015)

Öğrenciliğimizin ilk iki yılının, hem
eğitim içinde proje almadığımız yıllar
olması, hem de 80 öncesine denk gelmesi
nedeniyle bizler bu geleneği yaşamadık.
80 sonrasının koşulları içinde okulun ve
atölyelerin bu şekilde kullanımı çok uzun
süre mümkün olamadı. Ancak, yine de bu
yaşantının izlerini Hocaların atölyelere
olan inançları ve bizlere aktardıkları
anıları sayesinde önemli ölçüde hissettik.

“Bugün, dünün öğrencisidir.”
Publilius Syrus
İlk başta eski günlere duyulan bir özlem
gibi algılansa da, gerçekte bu anılarla bize,
Akademi, Akademili olma ve yüzyılı aşkın bir süredir devam eden eğitim geleneğinin bir parçası olduğumuz anlatılmıştı.
Bu gerçeği, zamanla, eğitimin içinde yer
aldıkça daha iyi anlayacaktım.
Yaşanan değişim ve yeniden şekillenen
eğitimle beraber Akademi de payına
düşeni almış ve üniversite olmuştu. Muhlis
Hoca, bu yeni düzeni kendine has üslûbu
ile açıkça olmasa da nazikçe eleştirir, yine
kendine has üslûbu ile Akademi günlerine
duyduğu özlemi de gizlerdi. Duygularını
açık olarak ifade ettiğine ben şahit olmadım. Her zaman nezâket içeren bu ifadeler,
bizim anladığımız kadarıyla sınırlı kalır,
Hoca da hiçbir zaman daha fazlası için
ısrarcı olmazdı. Genellikle çekingen kişiliğine bağlanan bu tavrının ardında, gerçekte sadece kendine yaratmış olduğu bir
dünya vardı. Bu dünya, vefatının ardından
çalışma odasını gördüğüm zaman bütün
saklı yönleriyle ile karşıma çıkacaktı.
“Atölyeler mimarlık eğitiminin yapıldığı esas mekânlardır. Âdeta bir
merkezdirler. Eğitimin çekirdeğini
oluştururlar.”
Her şeye rağmen atölyelere olan inancını
hiç bir zaman kaybetmeyen Hoca, eğitime
verdiği katkıyı kurumdan ve öğrencilerden
esirgememiş, her zamanki gibi, tashihlerini odasında yapmaya devam etmiştir.3
Hoca için, her Salı ve her Cuma, kendi
ifadesi ile mimarlık eğitiminin merkezi,
çekirdeği olan atölye günleriydi. Tashih
bitince öğrenci, çizimlerini topluyor ve
odadan çıkıyordu. Öğrenci için çalışma
ortamının devamlığının kesilmesi dışında
görünürde değişen bir şey yok gibiydi.
Gerçekte değişim yılları, sadece ders
saatleri içinde okulda olan, dolayısıyla
okuldan uzak bir kuşağın yetişmesine neden olmuştu. Bu, özellikle Akademi’deki
mimarlık eğitimi geleneği ile hiç bağdaşmayan yeni bir düzendi. Yine de proje
atölyeleri geleneği kısmen de olsa korunmuş ve bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu
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sürecin ardındaki gerçek; Hocaların yeni
düzen içinde eğitimi zafiyete uğratmadan
sürdürme çabalarıdır. Bu çabaları ve anlamını, kendi atölyemde proje hocası olarak
bulundukça daha iyi kavrayacaktım.
Bugün, eksiltilen eğitim süresi, öğrenci
sayısındaki ciddi artış, aynı kalıba
sokulmaya çalışılan akademik dünya ve
neredeyse çığırından çıkmış bir mimarlık
ortamının dayattığı koşullar içinde, hâlâ,
her Salı ve her Cuma okulun vazgeçilmez
proje günleri, etrafında toplanılan her
bir masa birer proje atölyesidir. Ortak
atölyelerde süregelen bu gelenek, Akademi
günlerinden ve arka arkaya kaybettiğimiz
hocalardan kalan değerli bir mirastır.
Sadece eğitim geleneği ile sınırlı olmayan
bu miras, aynı zamanda, hocaların kendine özgü öğretme yöntemlerini barındırması açısından da önemlidir. Muhlis
Hoca’da bu yöntem, kişiliği ve çizime
dayalı tashih üslûbu ile kendini gösterir.
Atölyede genellikle az konuşur, sakin,
usulca, kendiliğinden, âdeta nefes alır gibi
çizerdi... Bu çizimlerle projeyi tarif eder,
detayına kadar hissettirirdi. İlk asistanlık
yıllarımın deneyimsizliği nedeniyle,
Hoca’nın elinden çıkan eskizlerden bir
tane bile almak aklıma gelmemiş, o eskizlerin kıymetini anlamamıştım. Bugün, iki
keşke vardır benim için; biri bu eskizlerden saklamamış olmam, diğeri atölyesinde
proje öğrencisi olamamış olmamdır.
Proje hocası seçimi, benim öğrenciliğimde
de bugünkü gibi kur’ayla yapılıyor ve
küçük sayıyı çeken öğrenciler istediği
hocanın atölyesine gidebiliyordu. Küçük
sayı çekememiş ve böylece atölyesinde
öğrencisi olma şansını kaybetmiştim.
Öğrencilik günlerim, asistanlık fikrine
henüz sahip olmadığım günlerdi ve ne
proje hocası olacağım, ne de bu yolda ilk
adımı Muhlis Hoca ile atacağım aklıma
bile gelmezdi.
O yıllarda proje atölyesi asistanlığı; proje
hocası olmak isteyen genç akademisyenlerin gönüllü olarak katıldığı, okula proje
hocası yetiştirmeyi sağlayan ve gelenek
haline gelmiş, âdeta olmazsa olmaz bir
süreçti.
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Mezuniyet sonrası, aynı gün içinde Bina
Bilgisi ve İç Mekân Organizasyonu
Bilim Dalları için, araştırma görevlisi
sınavlarına girdim. Bina Bilgisi sınavını
kazandığımı öğrenince İç Mekân sınavını
kendi isteğimle bıraktım. Hemen ardından
Muammer Hoca beni, ‘Ağabey’ diye
hitap ettiği Muhlis Hoca’nın atölyesine
yönlendirdi. Bu tavrı ile hem nazikçe
Muhlis Hoca’nın gönlünü almış, hem
de nezâketiyle Hoca’yı atölyede yalnız
bırakmamıştı.. Proje hocalığına giden
yolculuk benim için öğrencisi olamadığım
Muhlis Hoca’nın atölyesinde, böylece
başlamış oldu.
Bu yolculuktan bana kalanların atölye
deneyimi ile sınırlı olmadığını, yıllar sonra
kurumun eğitim ve atölye geleneğini,
hocaların sahip oldukları okul sevgisini ve
aralarındaki dostluğu gördükçe fark edecek
ve daha iyi anlayacaktım. Bugün, proje
hocalığı, mimarlık eğitimi, mimari tavır
yanında okul söz konusu olunca, tarafsız
durmayı, eğitimi her şeyin önünde tutmayı
ve hoca olmak kadar kuruma hoca yetiştirmenin de önemini bana öğreten Hocalarım,
Muhlis Türkmen ve Muammer Onat’ı tanımak ve atölyelerinde bulunmuş olmaktan
dolayı kendimi şanslı kabul ederim.
“Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür, fakat bir centilmen olarak ölmek
büyük başarıdır.” Bob Goddard
İlk proje asistanlığımdı ve artık proje
atölyesinde öğrenci olarak bulunmayacaktım. Ancak benim için okul, sanki
bitmemiş ve öğrencilik günlerim aynen
devam ediyordu. Kendimi halâ öğrenci
gibi gördüğümden olsa gerek tashihlerde
bir öğrenci gibi odaya girer, Hoca’yı da rahatsız etmemek için masanın bir kenarına
oturmaya çalışırdım. Ancak bu konuda
hiç bir zaman başarılı olamadım. Çünkü
Hoca her zaman yanında bir sandalyeyi
benim için boş tutmuş ve adımın arkasına
‘hanım’ ifadesini ekleyerek nazikçe o
sandalyeye oturmamı sağlamıştı. Geç kaldığım zamanlarda bile bu hiç değişmedi.
Odaya her girişimde, herkese yaptığı gibi
benim için de, gülümseyen yüzüyle ayağa
kalkar, elini uzatır, tokalaşırdı. Kendisi
için çok genç bir akademisyen olan bana,
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4 İtalya’dan Çizgiler, İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Yayın No: 85,İstanbul
1982, Türkiye’den Çizgiler, İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi Yayın No:
88,İstanbul 1982, Türkiye’den Çizgiler,
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Yayın No: 88,İstanbul 1982,
5 İDGSA Akademisi Rektörü Prof. O. Şahinler’in,
İtalya’dan Çizgiler kitabı için yazdığı
önsözden ve dönemin, İtalya’nın Türkiye
Başkonsolosu B. Attolico’nun, 2 mart 1982
tarihli mektubundan alınmıştır. (Muhlis
Türkmen özel arşivi )
6 Diğer resimler, Akademi Hocaları’ndan
Prof. Hamdi Şensoy’un kızı Nilgün Şensoy
tarafından galerisinde sergilenmek üzere
o tarihte satın alınmıştır. Resimlerin, bu
gün nerede ve kimde oldukları ile ilgili
olarak Nilgün Hanım’ın da bir bilgisi
bulunmamaktadır. ( Nuran Türkmen’le
Nisan 2014, Nilgün Şensoy’la Temmuz 2015
tarihlerinde yapılan görüşmeler. )

asistanı gibi değil, meslektaşı olarak yaklaşır, her proje konusunda fikrimi sorar,
öğrencilerle bağımsız olarak görüşmemi
desteklerdi. Proje öğrencilerinden bazıları
henüz mezun olmayan arkadaşlarımdı
ve özellikle bu davranışıyla, öğrencilerin
gözünde beni Hoca yapmıştı. Kendi zarif
üslubuyla arkadaşım olan öğrencilerle
arama görünmeyen, ince bir nezâket duvarı örmüş, böylece, öğrencilerin önünde
hoca, Hoca’nın yanında ise meslektaşı
olmuştum. Yerim ve sorumluluklarım,
öğrenciye ve kendini halâ öğrenci zanneden genç bir akademisyen olarak bana,
zarif bir biçimde tarif edilmişti.
İlk asistanlık günlerime de denk gelen
ve altı yarıyıl süren bu dönem (1986-1989),
öğrencisi olamadığım günlerin adeta
tesellisi olmuştu. Bu süre içinde Muhlis
Hoca’nın mimarlığının yanı sıra o güne
kadar hiç bilmediğim ressam kimliği ile
de tanışacaktım.
“ Sergi açıyorum, yardımcı olur
musunuz ?”
Hocayı, hepimiz önce mimar kimliği
ile tanımıştık. Hep gözümüzün önünde,
tashihlerde, proje çizerdi.. Beyaz kağıda
ya da eskiz kağıdına, dolmakalemi ile...
Mürekkebi çoğunlukla siyah ya da sepya
olurdu... Bu çizimlerin içinde insan vardı,
ağaç vardı, hayat vardı, mekân vardı,
mimarlık vardı... Kısacası üzerinde konuştuğu, tashih verdiği, öğrencinin projesinde
ne varsa, ona ait her şey olurdu. Bu çizimlerin hepsi o zamanlar benim için öğrenci
projelerinin birer parçası ve tashihin olağan
sürecinin gereğiydi. Bu nedenle onları,
hiç bir zaman öğrenciden ve projesinden
bağımsız birer resim olarak görmedim..
Ne kadar kolay ve güzel çizebiliyor diye
Hoca’yı hayranlıkla izler, çizim gücünü
hiçbir zaman mimar kimliğinden ayrı
düşünmezdim... Benden yardımcı olmamı
isteyene kadar, aksini düşünmem için de
bir nedenim olmayacaktı...
Bir gün, ‘Sergi açıyorum, yardımcı olur
musunuz?’ dedi. İlk anda, doğal olarak bunun bir proje sergisi olacağını düşünmüştüm. O güne kadar, gördüklerim, Akademi
tarafından yayımlanan İtalya’dan Çizgiler,
Türkiye’den Çizgiler, Desenlerle Mimar

Sinan4 , adlı kitaplarında toplanan çizimleriydi. Orhan Bey’in; ‘duygulu, titiz, akıcı,
zevkli’, B. Attolica’nın; ‘ilginç ve çekici’
olarak tanımladığı çizimler, kendisi için
‘sade ve iddiasız’dı... 5 O güne kadar bu
kitaplar dışında herhangi bir çizimini ya
da yapmış olduğu bir resmini görmemiştim. Hatta haberim bile yoktu...
1989 yılıydı... Serginin açılacağı
Maçka’daki Destek Reasürans’a yardım
için gittiğim zaman çok şaşırmıştım.
Duvarlara dayanmış, yerlere konmuş,
sergi mekânının içine dağılmış duran
tablolar renk cümbüşü içindeydi. Hemen
hepsi yaşayan canlı bir dünyanın özgün
ifadesiydi. Mahmutpaşa Yokuşu’nun alışveriş cıvıltısı, soyut bir anlayışla yapılmış
İstanbul’un mavi kubbesi, Amcazade
Yalısı’nın kırmızısı, Kapalıçarşı’nın loş
sokakları, Anadolu’nun evleri, o günden
hafızamda yer edenlerden bazılarıdır.
Çalışma odasını gördüğüm zaman, bu
renkli dünyanın arkasında Hoca’nın
kendisi için oluşturduğu zengin arşivle
karşılaşacaktım.
Vefatından önce, 3 Nisan 2014 tarihinde,
Prof. Mete Ünal, Prof. Tamer Başoğlu ve
Prof. Nursel Onat ile birlikte Hoca’nın
evine yaptığımız bir ziyarette, İstanbul,
Eminönü - Yeni Camii ve Mahmutpaşa
Yokuşu adlı resimlerin duvarda asılı
olduğunu gördüm.6
Çalışma odasını görmek ve fotoğraflarını
çekmek için, vefatından sonra Hoca’nın
evine tekrar gittiğim zaman eşi, ‘sanırım
hepsi burada’ diyerek, Muhlis Hoca
tarafından hazırlanmış, içinde resimlerin
negatifleri olan bir dosya verdi. Asıllarının
nerede ve kimde olduğu bilinmese de,
bu negatifler Hoca’nın ressam kimliğini
anlatan önemli belgelerdir.
Canlı, neşeli, rengarenk resimler... Kendisi
gibi mimar olan eşinin, ‘resim yaparken
zamanı unutur, saatlerce çalışır, âdeta
masaya yapışırdı’ dediği Hoca’nın, zarif
ve çekingen kişiliği ile renklerin özgür
dünyasında kendisi için yer bulması
kuşkusuz hiç de zor olmamıştı. Bu renkli
ve özgür dünyanın belki de en şaşırtıcı
yanı gerçek hayattaki karşılığının küçük
bir masa olmasıydı.
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“Herkesin kimseye anlatamadığı gizli
bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır.” Tuncel
Kurtiz
Oldukça mütevazi bir çalışma odası, açık
raflar, ortada küçük masa, yanında bir
küçük masa daha... Üzerinde dosyalar,
desenler, eskizler... Sanki Hoca, çalışmaya
kısa bir ara vermiş gibiydi... Hemen her
şey dosyalanmış, özenle etiketlenmiş, kitap taslakları hazırlanmış, konu başlıkları
ile gazete kupürleri ayrılmış... En küçük
kağıda dahi desen çizilmiş ve saklanmış,
her dosyaya açıklayıcı notlar eklenmiş...
Hayatın ve mimarlığın tüm alanları
yanında güncel konulara kadar uzanan bir
konu zenginliği...
Heyecanla ve merakla yaklaştığım masasından, sessizce uzaklaşacaktım... Eşinin
hüzünlü ama samimi bir biçimde önüme
serdiği bu masa, gerçekte Hoca’nın gizli
dünyası, âdeta bize göstermediği gizli
yüzüydü..... Masası, Hoca’nın bıraktığı
gibi, aynen duruyordu... Önce rastgele
karıştırdım. Sonra, her dokunuşumda bozacakmışım hissine kapıldım... Hoca’nın
ardında bıraktığı izleri bozmamaya çalıştım... Küçük, mütevazı çalışma masasında,
çizdiği güvercinleri kadar özgür bir dünya
yaratmıştı. Galiba daha çok, yaratmış
olduğu kendisi kadar kırılgan duran bu
dünyaya dokunmaktan çekindim...
Tıpkı Hoca’nın sessiz kalarak gizlediği
duyguları ve sınırlarını çizdiği dünyası
gibi, bu masanın da şimdilik saklı kalmasını istedim. Bu nedenle, çalışma odasını
ve masasını gösteren bir fotoğraf koymadım... Belki, Hoca da böyle, zamanda saklı
kalmak isterdi...
Vefatı nedeniyle Akademi, sadece tarihinden bir izi değil, zarif, mütebessim yüzünü de kaybetmiştir. Kuşkusuz en büyük
kayıp eşi Nuran Hanım ve Ailesinindir.
Sakınmadan, saklamadan büyük bir
içtenlikle evini ve Hoca’nın çalışma
odasını açan, kendisi kadar zarif eşi Nuran
Hanım’a, çok teşekkür ederim●
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Güvercinler, ‘Kuşlar ve Mimar Sinan
Üniversitesi Penceresinden Gemiler’ adlı
dosyadan, M. Türkmen Arşivi, Fotoğraf; S.
Dıraman, Haziran 2015,

Akademi’nin Mütebessim Yüzü Ya Da Zamanın Öğrettikleri

Hoca’nın çizgileriyle Akademi Giriş Holü,
'1 Nisan 1948 Yangını Evvelinde Fındıklı ve
G.S.Akademisi ile İlgili Desenler’ adlı dosya,
M. Türkmen Arşivi,
Fotoğraf; S. Dıraman, 03. Haziran 2015.
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Sergi Davetiyesi, M. Türkmen Arşivi.
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Mahmutpaşa Yokuşu, 1986, 0.48x0.60,
M. Türkmen Arşivi, sol üst.
Fotoğraf; S. Dıraman.
İstanbul, 1986, Akrilik, 0.50x0.50,
M. Türkmen Arşivi, sağ üst.
Fotoğraf; S. Dıraman.
Eminönü / Yenicami, 1995,
M.Türkmen Arşivi, sağ alt.
Fotoğraf; S. Dıraman.
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Üst; Kendi evinde, Fotoğraf G.Gülmez,
Nisan 2014.
Sağ alt; Vefatından sonra, eşi Nuran
Hanım’la, birikte çalışma odasında,
Fotoğraf; S.Dıraman, Haziran 2015.
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