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Sunu§
Dogu Akdeniz Universitesi Kibns Ara§tirmalari Merkezi’nin diizenledigi iz 
Birakmi§ Kibrish Tiirkler Sempozyumu dizisinin 5.si, 7 Kasim 2008 tarihinde 
yapildi. Bu sempozyumda iki degerli Kibns Turku ele alindi - mimar Ahmet 
Vural Behaeddin ve ressam Ali Atakan. Onceki Iz Birakmi§ Kibrish Tiirkler 
sempozyumlarmda oldugu gibi, bu sempozyumda da konu §ahsiyetleri 
belirlerken kesi§en bir nokta, ortak bir yon bulma kaygimiz vardi. Her ikisinin de 
kendi fali^ma alanlarmda ya§amlari siiresince ortaya koyduklan ba§arili 
fah^malarmm ve iiretimlerinin olmasimn yam sira, bu uriinlerin ‘sanat’ ya da 
‘estetik’ temasi altmda bir 9e§it di§avurum gostergeleri olarak 
degerlendirilebileceklerini du?iinduk.

Sempozyumda sunulan ve bu kitapta yer alan fali^malar, Ahmet Vural 
Behaeddin ve Ali Atakan’in esas olarak profesyonel ya§amlanna i§ik tutmakla 
birlikte, aym zamanda ki§ilikleri, falijma ah§kanliklan ve ilkeleri hakkmda da 
okuyucuya onemli ipu^lari sunmaktadir. Bu da, bajanli insanlan ‘ba§arili’ kilan 
i9 ve di$ etkilerin/etkenlerin daha iyi anla§ilmasmi saglamak afisindan onemli 
bir katki olabilir.

Sempozyuma katilarak <je$itli gorsel malzemeyle zenginle§tirdikleri sunulanm 
dinleyici ile payla§an ve daha sonra da yaziya dokerek bu kitapta okuyuculara 
ulajtirmamizi saglayan katihmcilara Dogu Akdeniz Universitesi Kibns 
Ara^tirmalan Merkezi adina i?ten te§ekkurlerimi sunanm. Yazilannda ifade 
ettikleri tilm bilgi, du§tince ve yorumlarin kendilerine ait oldugunu, Kibris 
Ara§tirmalan Merkezi’ni ve dolayisiyla Dogu Akdeniz Universitesi’ni hifbir 
$ekilde baglamayacagini ifade etmek isterim. Aynca bazi konu§macilardan yazi 
formatinda alinamami§ olan sunumlan, ses kayitlarmdan fozerek yaziya 
aktardigimizdan, usliip ayisindan konu§ma dilini animsatan ogelerin de 
ho§goriiyle kar$ilanmasmi dilerim.

Her zaman oldugu gibi desteklerini esirgemeyen Rektorltlgumuze, bu fali§ma ile 
iz Biraknn? Kibrish Turkler serisine bir kitap daha eklenmesinde emegi olan 
ba§ta DAU-KAM falIranian Ay§en Dagli, Nihal Sakarya Eracar ve Zehra §onya 
olmak iizere herkese iften te§ekkiirlerimi sunanm.

Prof. Dr. Ulker Vanci Osam 
Editor
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A£ili§ Konu§malan





P rof. D r. U lker V a n ci O sam  
DAU-KAM Ba$kam

Sayin Rektor, sevgili meslekta§lanm, degerli kcnuklar, sevgili ogrcnciler,

Mimarhk Fakultesinin bizi misatir ettigi bu giizel toplanti odasinda, S. Iz 
Birakmi^ Kibnsli Ttlrkler Sempozyumunu acmaktan biiytik bir mutluluk 
duydugumu belirterek ve hcpinize ho$ geldini/ diyerek konu§mama ba§lamak 
istiyorum.

Merkezimizin 1999 yilindan bu yana iki yilda bir gcr^ekle^tirdigi ve bu sene 
S.sim yaptigimiz bu sempozyum dizisinde, yaptiklan i^lerle Kibns Turk 
toplumunun siyasi, sosyal ve kiilturel tarihi i9inde toplum belleginde iz bimkniis 
isimleri, olabildigince akademik bir diizlemde ele almakta, boylece gerek o 
ki§iler hakkinda, gerekse genel olarak Kibns Tiirk toplumunun gefirdigi evreler 
hakkinda bir tarti§ma ve payia$im ortami yaiatmaya 9ali§maktayiz. Bugiine 
kadar sempozyumlarimizda pek 90k ismi ele aldik. Sayarsak, Niyazi Berkes, Dr. 
Hafiz Cemal Lokmanhekim, Mehmet Aziz Bey ve Dr. Alpay Kelami; Nevzat 
Karagil, Mehmet Zeka Bey, Fadil Niyazi Korkut ve Osman Orek; M. Necali 
Ozkan, Faiz Kaymak ve Kadriye Hulusi Hacibulgur. Bu seneki sempozyumun 
konu $ahsiyetleri ise bildiginiz iizere, mimar Ahmet Vural Behaeddin ile 
ressam Ali Atakan olacaktir.

Degerli konuklar, bir toplumun tarihsel ve kiiltiirel ayuasi, o topluinu olu^turan 
bireylerin ya^adiklari donemde yaptiklari i?ler, ortaya koyduklan eserler, 
sergiledikleri tutkulu ilkeler, idealler ve inan9lardir. Kibns Turk toplumu niifus 
olarak gorece kti9iik bir toplum olsa da, kendi tarihi iginde 90k sayida degerli 
insan yeti§tirmi$tir. Bu insanlarin bir kismi hala hafizalarda canliligim korurken, 
bazilari ise neredeyse unutulmaya ytiz tutmu^tur. Dogrusu hafizasi gti^lii bir 
toplum degiliz. Hele bir de kayit tutma, yaziya dokme ali§kanligimizin oldum 
olasi yetersiz oldugunu hesaba katarsak, hafiza zayifligimizin olumsuz giicii 
iyice kendini gosterir. Bilimsel kaygilan, kaynak olu§turma ama^lanm bir yana 
birakirsak, salt ‘vefa’ duygusuyla bile bu toplantilar ger9ekten kendi i9inde 90k 
anlamli ve onemlidir.

Degerli konuklar, Kibns Arajtirmalari Merkezi’nin kuralu? amaci Kibns’a 
ili§kin her konuda ara§tinnalar yapmak, bu ara^tirmalari ozendirmek, 
desteklcmek ve bilimsel kaynak yaratmaktir. Bu misyonla 1995 yilindan bu yana 
faaliyetlerini siirdiiren Merkezimiz, bugiine kadar 6 uluslararasi kongre, 90k 
sayida sempozyum, panel ve konferans diizenlemi§, turn bu etkinlikleri yayma 
d6nii§tiirmii§tur. Bugiine kadar Merkez’imizin hazirlayip yayinladigi 24 kitap 
bulunmaktadir. Bu kitaplarm birfogu ilk baskilanm tiiketmi§, ikinci baskilanni 
yapmaktadir. Buna ek olarak, uluslararasi veritabanlan tarafmdan taranmakta 
olan siireli yaymimiz Kibris Ara§tirmalari Dergisi, 34. sayisma ula§mi§tir.

Degerli konuklar, Merkez hakkmda verdigim bu kisa bilgiden sonra yeniden
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bugiine donmek istiyoram. Bugiin, giin boyunca yer alacak oturumlarda, mimar 
Ahmet Vural Behaeddin ile ressam Ali Atakan’in ya§adiklari donemin, sosyal ve 
kiiltiirel ozellikleri ^er^cvesinde, mesleki anlayi§lan, ilkeleri, meslege ve 
topluma katkilari hakkmda sunumlar yapilacaktir. Guniin sonunda, 
degerlendirme oturumuyla kapanacak olan sempozyumumuzda yer alan 
sunumlar, oncekilerde oldugu gibi kitaplajtinlacaktir.

Sempozyum kapsammda iki de sergi hazirladik. Bunlardan ilki dun afilan ve 
14 Kasim’a kadar afik kalacak olan Ali Atakan Sergisi... Merkezimiz gorsel 
sanatlar ar$iv projesi koordinatorii Zehra §onya’mn bilyiik bir emekle devlet 
dairelerinden toparlayarak bir araya getirdigi eserlerden olujan bu serginin aym 
zamanda katalogu da hazirlandi. Ikinci sergimiz ise bu salonda yer alan Ahmet 
Vural Behaeddin Sergisi... Sergiyi hazirlayan Mimarlik Fakultesi ogretim 
tiyelerine ve ogrencilerine sonsuz te§ekkurlerimi sunanm.

Bu sempozyumu yakla§ik 6 ay dan bu yana Mimarlik Fakultesi ile yakm 
i§birligi ifinde hazirladik. Sempozyum posterini ve programin ozellikle Ahmet 
Vural Behaeddin ile ilgili kismini onlarla birlikte olusjturduk. Ve gorduguntiz 
gibi bugiin de onlarin evindeyiz. Bu ijbirliginden dolayi ba$ta Fakiilte’nin sayin 
dekani olmak iizere, D09. Dr. Turkan Uraz’a, Yrd. D09. Dr. Mukaddes Fash’ya, 
Yrd. D09. Dr. Hifsiye Pulsan’a, sevgili Pinar Ulugay’a, sevgili Yasmen 
Chegni’ye iften te§ekkurlerimi sunanm.

Ayrica sempozyum aki§i i^inde izleyeceginiz Ali Atakan ve Ahmet Vural 
Behaeddin hakkmdaki gorsel sunulari BRT arjivinden fikanp bizlerle payla?an 
degerli yapimci Hakan C’akmak’a te§ekkurlerimi iletirim. Kendisi bugtin ogleden 
sonraki bir oturumda bizlerle birlikte olacak.

Elbette sempozyuma sunulari ile katilan degerli konu§macilara da ozel 
te§ekkurlerimi iletiyorum. Sempozyumun gerfekle^mesinde her tiirlii destegi 
veren Rektorltigiimuze, Merkez Yonetim Kurulu iiyesi arkada§lanma ve ofisteki 
?ah§ma arkada§lanm Zehra §onya, Ay§en Dagli ve Nihal Sakarya Eracar’a da 
goniilden te?ekkurlerimi sunanm. Onlarla, bu sempozyumda da, oncekilerde 
oldugu gibi iyi bir ekip 9ah§masi sergiledik.

Degerli konuklar, yeniden hepinize ho§geldiniz der, soru ve yorumlarimzla 
sempozyum sunulanna katkilanmzi bekler, iyi ve verimli bir gun ge9irmeniz 
dilegiyle hepinizi sevgi ve saygiyla selamlarim.



D09. Dr. Naciye Dorath
Mimarlik Fakultesi Dekan Yardimcisi

Saym rektoriim, degerli meslektaflarim, sevgili konuklar ve sevgili ogrenciler,

5. iz Buakmis Kibnsli Turkler Sempozyumu’na hepiniz hojgeldiniz. Mimarlik 
Fakultesi olarak bizler ifin, bugiin burada gerfekle^tirilecek olan sempozyum, 
90k ozel ve anlam yuklu ftinkii bu yil iizerinde yogunla§ilan degerlerden birisi, 
mimar Ahmet Vural Behaeddin. Bugiin burada, ozgiin eserlerinden sefmeleri 
gorecegimiz ve oturumlarda, farkli a^ilardan anma olanagi bulacagimiz 90k 
degerli bir mimar, fakiiltemizin vizyon ve misyonunun temelini olu§turan, 
9agda§lik, yaraticilik, gevre ve kultiir baglammda duyarhlik, yenilik9i olma ve 
teknolojiyi kullanma sozciiklerinin, mimar Ahmet Vural Behaeddin'in ki§ilik ve 
eserlerinde, 90k iyi bir bi9imde ifade buldugunu ve belki de bu nedenle 
eserlerinin her birinden, bugiin hala daha mimarlarm ve mimarlik ogrencilerinin 
ders almasi gerektigini du?iiniiyorum.

Bu tabii ki bizim kijisel dii§iincemiz olmaktan ote, fakiiltemizin de iizerinde 
onemle durdugu bir konu. Bu noktadan hareketle fakiiltemiz, 1999 yilinda, 
degerli mimarm, degerli ve duyarli e$leri Sayin Tiilin Behaeddin ile yapilan 
protokol 9er9evesinde, fakiiltemize bagi§lanmi$ bulunan kitaplan ve mesleki 
dergilerin yer aldigi bir okuma ve seminer odasi olu§turmu§ ve fakiilte 
komisyonu olarak, Ahmet Vural Behaeddin komisyonunu kurmujtur. Ozveriyle 
9ali§makta olan bu komisyon, fakiiltemiz onciiliigiinde ve Tulin Behaeddin’in 
sponsorlugunda, iki yilda bir, mimar Ahmet Vural Behaeddin adma, mimarlik ve 
i9 mimarlik alanlannda, ogrenciler arasinda yarijmalar ve ara yillarda da degerli 
mimari anmak adina, paneller diizenlemektedir. Bizim bu alandaki gayretimizin 
daha iist bir diizeye ta§mmi§ olmasi ve iiniversitemizin Kibris Ara§tirmalan 
Merkezi’nin diizenlemekte oldugu bugiinkii sempozyuma ev sahipligi yapmak, 
bizler igin biiyiik bir onur vesilesidir. Degerli mimari, bir kez daha rahmetle 
anarken tabii bu arada Sayin Ali Atakan' 1 da rahmetle amyorum.

Degerli mimar gibi mimarlar yetijtirmenin, en biiyiik hayalimiz oldugunu bir 
kez daha vurgulamak isterim. Degerli hocam rahmetli Prof Dr. Goniil Tankut, 
hayal etmekten korkmaym ama hayal gormekle hayal etmeyi ayirdedin derdi 
hep. Biz hayal gonniiyoruz 9unkii kaliteli mimarlar yeti§tirmek i^in alamnda 
saygin bir kadro, avrupa ve diinya standartlannda egitim programlari ve egitimi 
destekleyen faaliyetlerimiz ve her^eyden ote, bizlere inandigini ve gtivendigini 
du^undugiimuz iiniversitemiz yonetimi ile bizimkisi gergekle^tirilebilecek bir 
hayal. Sempozyumumuzun basarih ge9mesi dilegiyle saygilar sunanm.
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Prof. Dr. Ufuk Taneri
Rektor

Saygideger konuklar, meslekta§larim ve sevgili ogreneiler,

Bugiin, Iz Birakmi§ Kibnsli Tiirkler Sempozyumu'nun 5. si ile bir aradayiz; 
hepinize ho§ geldiniz diyorum. 'Egitim ve ogretimde, bilimsel ara§tirmalarda 
kalite, DAU' yle ger9ek' derken, bunun anlami ogrencilerimize, akademik, 
sosyal ve kiilturel ya§amin dengelendigi bir yiiksek ogrenim donemi 
ya^atilmasidir.

Rektorliik olarak temel hedefimiz ogrencilerimizi, gururla, gtivenle, onurla, 
mezun ederken onlan, mesleki a?idan yetkin, bilgi tecriibe yoniiyle oldugu 
kadar, 90k yonlii ki§ilikleriyle de guniimiiz dunyasinin ihtiya9 duydugu 
gen9ligin, en se9kin omekleri olarak, i§ hayatina kazandirmaktir.

Goreve geli?im heniiz be§ ay gibi bir zaman oluyor, tabii ki onceki kazanimlar 
iizerine de in§a edecegimiz yeni bir doneme girdik; siiratle ivme kazanacak bir 
doneme, 9unkti ?effaf bir yonetim oldugumuzu, katilimci politikamizi, bilgi ve 
donamm yanmda 90k yonliiliige verdigimiz onemi, uygulamalanmizla 
gostermeye ba§ladik bile. Bu be§ ay i9erisinde, uluslararasi ve ulusal 
konferanslar, sosyal ve kiiltiirel etkinlikler 90k yogun oldu ve olmaya devam 
edecektir. Omegin 30. yilimizi kutladigimiz ve DAU giinti olarak da ilan 
ettigimiz, 27 Ekim haftasinda, seminerler, konserler ve sergilerle zengin bir 
kiiltiir sanat haftasi ya§adik. Bunun yanmda pek tabiidir ki masa ba§mda 
konu§ulan, idari olarak uygulamaya ge9mi§ veya ge9ecek olan planlanmiz 
vardir. Bunlar, stratejik ve onceliklerimiz, uluslarasila§ma, bilimsel ara§tirmanm 
on plana 9ikmasi, akreditasyonlar, kampiiste kalite yonetim sistemi, kampiiste 
otoniasyona tam anlamiyla ge9i§, Avrupa yeterlilikler sisteminin oturtulmasi, 
diinya iiniversiteleri arasmda farkmdaligimiz... Bunlari ger9ekle§timienin yolu, 
ustun ve e§ zamanli degi?im yonetimi, ekip yonetimi, bilgi yonetimi, insan 
yonetimi, kaynak yonetimi ve pazarlamadan ge9er.

Goriiliiyor ki DAU, akademik ya?amdaki iddiasini, kiiltiir ve sanata verdigi 
degerle de surdiirmektedir. Kibns Turk Toplumunun degerleri hepimizin, tiim 
Tiirk diinyasmin degerleridir. Diin, Sempozyum biinyesinde gergekle^tirilen 
‘hocalann hocasi’ Ali Atakan’ in sergisini biiytik bir hazla gezerken, bugiin de 
90k degerli sunumlara tamk olacagimiz muhakkaktir. Kibns Ara§tirmalan 
Merkezimize, Mimarlik Fakiiltemize, emegi ge9en herkese te^ekkur eder, 
hepinize zevkli bir giin, sorularla zengin bir sempozyum diler, saygilar sunanm.



Bildiriler





Alimet Vural Beliaeddin
( 1 9 2 7 - 1 9 9 3 )

Ahm et Vural Behaeddin 1927’de I.efko§a’da dogdu. 1951 ’de Istanbul 
Teknik Uiiiversitesi M imarlik Fakiiltesi’nden m ezun oldu, A lm anya’da 
iki yil ve Ingiltere’de bir yil 9ali§tiktan sonra, vatan hasreti agit basarak 
1954’te K ib n s’a dondu ikinci yurt di§i deneyimini 1964-1971 yillan 
arasinda M iinih’te ve Londra’da ya§adi. 1971’de dondiigu K ib n s’ta 
yakla§ik yuz kadar projeye imza atmi§tir. Adaya gerfek modem  koniit 
om eklerini kazandiran m imariarin ba§mda gelir. Ahmet Vural Behaeddin, 
1993 yilinda, gerpekle^tirmeyi planladigi pek 90k projeyi yanm  birakarak 
aramizdan ayrildi.





ilk ve Genel Sunum

Ismail BOZKURT*

Sayui Rektdr, 90k degerli bilim adamlan, basis mcnbuplan, konuklar, sevgili 
ogreneiler,

Kisa bir afili§ loreni iziedik. Torenin yonetimini degerli bir ?air yazar olan bir 
bayan aikada§imiz yapti; sonraki komijmayi DAU-KAM'in ba§kam olan vine 
bir bayan arkada^imiz yapti; konu^mayi yine bir bayan arkadasirniz
Naciye Dorath ve son konu$mayi da sayin rektor, yine bir bayan olan Ufuk 
Taneri yapti. Bunu, yetersiz olmakla birlikte toplumumuzdaki donii^urnihi bir 
iyareti olarak, cinslerarasi e^itlik baglammda soyliiyorum, selamliyorum.

Ulker hamm, DAO-KAM'i anlatirken ister istemez biraz nostalji ya$adim. 
Oriun icin DAU-KA.M nasil kuruldu kisaca sizlerle paylasmak istiyorum. 1995 
yih, daha dogrusu 1994 yih sonlannda, -bir gazetede, haftanin belirli gunlerinde 
ko§e yazilari yaziyordum-yazilanmda surekli dile getirdigim bir konu vardi; 
aslinda bugiin de ayni goriijte oldugurnu vurgnlaraak isterim. Bu da, iilkernizde 
gelijmekte olan iiniversitelerin Kibns konusunda arajtirmaya, yayma gefmesi 
gerektigi, bununla yuktimlii olduklan idi... Hatta bunun, yasal bir zorunluluk 
haline getirilmesini, her iiniversitenin, but9esinin belirli bir oramm Kibns 
ara$tirmalarina ayirmasi gerektigini savunuyordum. O yazilanmm yayimlandigi 
giinlerden bir gun, o zamanki rektor yardimcisi Haluk Tosun bey, telefonla aradi. 
'Ismail bey' dedi. 'Sizinle gorii^mek istiyoruz.
' Memnuniyetle g6rii§elim; konu nedir?' dedim.
'Genel olarak bir gorii^elim' dedi.
Kisa keseyim, geldiin; o zamanki Rektor sayin Ozay Oral, rektor yardimcisi 
Abdullah Oztoprak ve Haluk Tosun u9timuz toplandik...
'Ismail bey' dedi sayin Rektor, 'Gazetedeki yazilarimzi izliyoruz ve size 
katiliyoruz.'
'Eee saym Rektor' dedim.
'Eger katiliyorsamz, lutfen bunu hayata gefirin.'
Ge9irmek istiyoruz ve bunu size oneriyoraz.' dedi.

'Nasil?" dedim.
“ i?te, Kibns Ara$tirmalan Merkezi'ni bize kurun.'

Tabii §a§irdim. H19 beklemiyordum. Kendimi boyle bir §eye bazirlami§ 
degildim.
“Kusura bakmaym hemen yanit veremern biraz du§iineyim.” Dedim.

“Olur” dedi.

’ Aiastirmaei Yazar, DAU-KAM K.urucu Baijkani



Lm uil UR 1

Bir sure du§unduin. Boyle bu onerryi rcddctmeuin miirnkunu yoktu. Hem onen 
sahibisiniz, sonra da bunu reddedesiniz, olacak i$ degildi, kabul ettim ve bu 
.■jekilde DAIJ-KAM kurulmu§ oldu. $imdi Ulkei hanim burada DAU-KAM’i 
anlatirken, saniyorum herkes de DAU-KAM’m gorevini hakkiyle yerme 
getirdigi kanaatine vamn$ oldu. Otuz kiisur yaym, bir derginin siirekli dev am 
ettirilmesi, iki tane siirekli uluslararasi sempozyum kongre, bir suiti yan 
kongreler, paneller, projeler, hem de 90k kiigiik gekirdek bir kadroyla 
geryckleijtiriliyor Bu durum gcrfekten bana gore takdir edilecek bir husustur 
Kendime pay fikarmak ifin soyleiniyurarn, ben <poktan aynldmi oradan ama 
ba§ta (Jlker hanim olmak iizere arkada^lari gerfekten kutlamak istiyonim. Sayin 
Rektor de buradayken bir du<;uncemi. dilegimi sizlerle paylasmak istiyorum. 
Saym Rektor bana katilir mi bilmiyorum ama artik DAU-KAM’in dalia geni$ bir 
kadroya kavu§ma, hatta bir enstiliiye doniisme zamam gelmi^iir saniyorum. 
Bunu da bu jekilde soyledikten sonra daha somut olarak konumuza gelelim. 
Kusura bakmayin ben yazih bir beige hazirlamadini, bana ayrilan sure i^inde 
doga^lama olarak sizinle g6ru§lerimi payla$acagin*i,.

tz Bttakmis Kibrish Tiirkler Sempozumu benim ciddi olarak du^undiigum ve 
ya§ama gefmesine gah^tigim bir projeydi. Ulker hanim da soyledi; biz toplum 
olarak gercekten, toplumsal bellek ve vefa bakunmdan biraz zayif bir toplumuz. 
Merkezi kurma fali^malarina ba§ladiguri giinlerde bir ara§tirma yaptim. Kibrisla 
ilgili, nerede ne yapildi diye. Ozellikle Ingilizce £ah§malari derlemeye gali^tim 
Ingilizler. 1878’lerden itibaren hatta 90k onceden, sistemli bir jekilde Kibns’i 
ara^timu^lar. Bu ^alijmalari 1878’den sonra daha da yogunla^tirmijlar. Ingiliz 
dilinde, Kibris’la ilgili 1000 civarmda kitap saptadim.Tabii Rumcadaki sayiyi 
saptamak daha zor. orada onbinleri bulur. Arap dilinde, Fransizcada, italyancada, 
fejitli dillerde de 100’k ie  varan kitap yayimlandigini gordiim, saptadim. Ne 
acidir ki Tiirk dilinde o giinlerde, Kibris’la ilgili olarak yayimlanan kitap sayisi 
iki elin parmagim geginezdi. Bunlarm ifinde ciddi anlamda bilimsel verilere 
dayah olani daha da azdi maalesef.

O gunden bugiine 90k yol katettik mi pek emin degilim. Bu baglarnda Kibns 
Ara§tirmalan Merkezi’nin yaptigi <;ali§malarin, gerek kongreler, gerek iz 
Birakrrii'p Kibnsli Tiirkler Sempozyumlari ve bunlari yayma ^evirmenin, biiyiik 
bir katki oldugunu vurgulamak isterim Bugiinku sempozyuma konu olan Allah 
rahmet eylesin diyelim, iki degerli sanat adami, Ahmet Vural Behaeddin ve Ali 
Atakan, ikisiyle de benim bir donemde ya$anumm fakijmalari oldu. Izninizle 
onlan sizinle payla§mak istiyorum, ^iinku ki§ilikleriyle ilgili onemli ip uglari 
vereceginc inamyorum.

1985’de ulkede bir koalisyon htikiimeti kuruldu. Bu hukumctte Turizm ve 
Kiiltiir Bakanhgi gorevi bana diijtii. Bazi fali§malar yaptik. O zamam izleyen 
arkada^lar bilecekler, kiiltiir ya§amimiza yeni boyutlar kazandirmak icin bazi 
giriijimlerde bulunduk; bazi projeler ba§lattik. Ahmet Vural Behaeddin’in 
gali^malartm uzaktan izliyordum fakat kendisini §ahsen tammiyordum, Bir gun
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randevu istedi; hemcn verdim. Kiiltiir adamlarma 90k yakin ilgi ve ozen 
gosteriyordum. Saym Behaeddin geldi ve gelirken getirdigi konu a9ik9asi beni 
90k §a§irtti. 0 1duk9a kizgm bir tavri vardi. Kataloglara da ge?ti biliyorsunuz 
saniyorum, en biiyiik eserlerinden biri, Lefko§a Kiz Lisesi’nde, o sirada 
yapilmakta olan bazi tadilatlara jiddetle kar§i 9ikiyordu. ‘Benden izin almmadan 
nasil boyle bir $ey yapilir, benim telif hakkim var, bu en dogal hakimdir, nasil 
olur?’ diye feveran ediyor ve benden konuyu stiratle ele almami rica ediyordu. 
Tabi §a$irdim 9iinkti o giine kadar, ozellikle mimari alanda iilkcmizdc boylesine 
duyarh bir mimarm olabilecegini tahmin etmiyordum. Hakli gordiim ve hemen 
ilgilendim. Sorunun bizden kaynaklanmadigim, i§in oziinti bilmedigimi ve 
ara§tiracaginu soylcdim. ilgilendim de ama maalesef o zamanki egitim bakanligi 
kaale alrnadi. Yapabilecegimiz tek §ey vardi. ‘telif hakki yasasi’m bir an once 
9ikarmak. Ahmet Vural Bahaeddin’ in getirdigi hususu omek olarak ortaya 
koyduk ve o donemde telif hakki yasasi i9in gali^ma ba§lattik. Fakat maalesef o 
9ali§mayi da bitiremeden bir yil i9inde gorevden ayrilmak zorunda kaldik. 
Aradan 25 yil ge9mi? olmasina ragmen konu bugiin hala tarti§ilmakta, ihtiya9 
oldugu ve stirekli dile getirildigi halde nedense 90zum ilretilememektedir.

Ali AtakanTa yine aym donemlerde bir 9'aki.sinamiz oldu. Onun ressamhgmdan 
soz edilir, tabii ressamligi kadar tiyatroya, miizige, edebiyata ve sanatin diger 
biitiin dallanna da yakin ilgi gosterdiginin bilinmesi gerekir. Ali Atakan’m kiiltiir 
baglammda iyi bir orgiit9ii olduguna da inamyorum. Nitekim iilkemizdeki ilk 
sanatsal kurumla^ma hareketlerinde, demeklejme baglammda, biiyuk katkisi 
oldugunu goruyoraz.

Kiiltiir Bakanligi yaptigim donemde 90k yakin i$birligimiz oldu. ilk kez 1985- 
86 yilmda, bakanlar kurulu karanyla 11 sanat9imizi Ankara’da diizenlenen, 1. 
Asya Avrupa Sanat Bienali’ne gonderdik. Bu olay o giinlerde biiyuk tarti^malara 
sebcp olmuj ve olduk9a ses getirmi§ti. Tahmin edeceginiz gibi heyetin 
koordinatorii All Atakan’di.

Kamusal anlamda, ilk kurumla§ma galiymasi da o donemde ba§ladi. Hala daha 
tartijilmakta olan ve nasil birjey olacagi konusunda karara varilamayan, sanatsal 
9ali?malarm ozerk bir kurumun yetkisine verilmesi konusunda bazi 9ali§malar 
yapildi Ali Atakan bu siire9te aktif rol oynadi. Bu baglamda bir kiiltiir dairesi 
kurulmasi yoniinde ilk yasa tasarismi da hazirladik. Ama maalesef yasa tasarisi 
9ikmadan bizim aynlma durumumuz oldu. §unu soyleyim, artik bunun 
bilinmesinde yarar var. Kiiltiir dairesi yasasinin gorev siirem i9inde 
9ikabilecegini samyordum ve bitinci kiiltur dairesi mudiir adayim da rahmetli Ali 
Atakan’di. Bunu, ozellikle amsina bir saygi olarak burada vurgulamak istiyorum. 
Tabii kismet olmadi

Evet, bu iki degerli sanat9i ile benim hayatimin 9aki$malari bunlar. §unu da 
vurgulamak istiyorum, insanlar biraz da, biraz degil dogrudan dogruya, o 
iilkedeki iirctim ili^kilerinin iirtiniidtirler. Uretim ili§kilerinin, sosyoekonomik 
yapmin, siyasal calkantilarin, vesairenin... Bunu, insamn neyin iirunii oldugunu.
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hemjehrimiz olan Vamik Volkan bey, kitaplarmda 90k giizel anlatir. Bu iki 
degerli insanin yajadigi donemi kaleme aldigimizda, tarihsel arka plan, veyahut 
iiretim ili$kileri, yahut sosyoekonomik yapi, yani hangisini derseniz, 
baktigimizda §unu goriiriiz: ikinci Diinya Sava$i’ndan sonra Kibns’ta bir§eylerin 
degi$meye bajladigi 90k siiratli goriildii. §u an tabii bilmemiz gerekir, Kibnsli 
Tiirklerin 1878’den itibaren siirekli travmalarla kar§ila$malari soz konusudur ve 
bu travmalar da 90gu kez Kibns Turklerini hazirhksiz yakaladi, orgutsuz 
yakaladi. Her donemde bazi orgiitlenmeler ge^ekle^tirildi, bazi direni$ler 
ozellikle kiiltiirel baglamda, gei'9ekle$tirildi. Basin yoluyla, kiiltiir yoluyla, sanat 
yoluyla! Ama bunlar hep eksik kaldi. (,’unkii her donemde, her travmada, 
1878’de, 1915’de ve daha sonra da, hep biraz kan kaybedildi. Bu kan kaybi da 
genellikle zamanin enetellektiiel yapisindan oldu. Yani her bir travma 
ya§andiginda bir kisim entellektiiel ziimre buradan koptu, Anadolu’ya g09 etti 
veyahut da ba§ka iilkelere g09 etti. Ellilerden sonraki g09 tabii yalmz entellektiiel 
ziimre bakiminda degil, kitlesel bir §eye donii§tii biitiin toplum baglammda. 
Ikinci Diinya Sava$i’ndan sonra Kibns’ta bu travmalar hizlandi ve ba$ka bir 
bi9ime donii§tii. Tabii bu travmalarm ozii nedir, Kibrisli Tiirkler bakimindan 
inceledigimizde junu goriiriiz: Kibnsli Tiirklerin ya§adigi travmalar her zaman 
enosis korkusundan oldu. Bu anlamdaki geli^meleri Kibrisli Tiirkler, biiyiik bir 
korku, biiyiik bir dehjet, biiyiik bir tedirginlikle izlediler ve tepki gosterdiler. 
Bunun da elbette tarihsel sebebleri vardir ve baktigimizda biitiin geli^meler, 
orgiitlenmesi, hatta kiiltiirel geli§mesi de hep o baglamda oldu. ikinci diinya 
sava?mdan sonraki geli^me, mucadelenin veyahut tarti§manm diyelim sozden, 
basindan, politik diplomatik alandan 9ikmasi ve silaha donii§mesidir. Dolayisiyle 
1955’lerden sonra ba?layan siire9te, Kibnsli Tiirklerin iiretim ili^kileri 
darmadagin oldu. Giderek bir donemde iiretim tam anlamiyla sifirlandi.

Kapali bir toplum, enklavlar i9inde ya§ayan bir toplum, giinii ya§ayan, 
geleceginin ne olacagim bilemeyen bir toplum, i§te boyle bir donemde bile 
Kibnsli Tiirklerde kiiltiirel aktivitelerin filizlendigini ve yer yer kurumsalla§ma 
yonunde adimlar atildigim goriiriiz. Bu iki degerli adam da bu donem i9inde 
ortaya 9iktilar. Sayin Ahmet Behaeddin 1927 dogumlu, yani 1960Tarda 32-33 
yajlannda. Sayin Atakan 1940 dogumlu, 1960'larda 20 ya§larmdaydi Bu donem 
kapamp da Kibns Cumhuriyeti kuruldugunda bu insanlarm verim vermege 
ba§ladigi ve kendilerini kamtlamaya ba^ladiklari donem oldu, fakat biliyorsunuz
o donem de 119 yil gibi kisa bir siirede son buldu. Arkasindan 1963-74 donemi 
geldi. §imdi bu yapiya ve bir de kendi alanlanndaki ge9mi§ tarihsel siirece 
baktigimizda, bu insanlarm kendi alanlarmda oncii olduklanm goriiyoruz. Ben 
bunu vurgulamak istiyorum, tabii ben derinine incelemedim, inceleyemedim ama 
Ahmet Vural Behaeddin’den once mimariye bu derece sahip 9ikan ve mimarinin, 
biraz once vurguladigim, o sanatsal yoniinii da on plana 9ikaran ve bunun 
miicadelesini veren, bunun huzursuzlugunu, rahatsizligmi duyan, tepkisini ortaya
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koyan, ba§ka bir mimar var mi bilmiyorum, saninm Ahmet Vural ilktir. Benim 
bildigim kadanyle Ali Atakan da ilklerdendir.

Hem rcsiin sanati konusunda yapilan falijmalar, 70 yillik bir siireften bahseder 
ve bu surecin de ozellikle 1960’lardan sonra egitici ressamlarla ortaya fiktigini 
ve Sayin Ali Atakan ve onun ku^agmda giderek toplumsal baglamda topluma 
yansimaya bajladigini anlatirlar; yapilan yayinlar bu yondedir. Dolayisiyle, her 
ikisini de kendi alanlarmda oneti kijiler olarak degerlendirmek sanirim yanli§ 
olmaz. Elbettc ki bu paligma, bu sempozyum onlann ki§ilikleriyle ilgili daha 
del in bilgilcr edinmemizi ve daha dogru saptamalar yapmamiza da olanak 
vereccktir, ancak vurgulanmasi gereken ve benim de inancim olan ?udur: Ali 
Atakan ve Ahmet Vural Behaeddin’in, DAU-KAM tarafindan iz Birakmi? 
Kibrish Tiirkler baglammda ele ahnmasi dogru bir saptamadir ve bu saptamayla 
da. daha once yapilan saniyorum 1 1  ki^ilik £ah§maya, iki yeni isim daha katilmi§ 
oluyor, bu genel baglamdaki £ah§ma i?in de iyi bir sonugtur diye du$untiyorum .

Konu^mami daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir daha o dilegimi 
vurgulayacagim. DAU-KAM kendisini kamtlami? bir ara^tirma merkezidir. 
Giiflu kadrosu ile, smirli imkanlarla ortaya fikardigi i§ler gerfekten ba§arili 
sayilacak niteliktedir. Degi$ti mi §u anda bilmiyorum ama rektorliige fikilirken 
giri§te, iiniversite yayinlanyle ilgili bir sergi yapihyordu. Bir onceki rektor 
gorevdcyken gorii^meye geldigim bir gun dikkatimi <;ekmi§ ve durup ba§tan sona 
incelemi§tim. Oradaki iiniversite yaymlarina bakilirsa, goriilecektir ki iiniversite 
yayinlanmn 50k onemli bir boliimii aslinda DAU-KAM yayimdir. Bilmem 
dikkatinizi fekti mi ben bunu o zaman sayin rektore yanina fiktigimda 
soylemi§tim. ‘Sayin rektor a$agida, yayinlan gosteren bir camekanimz var, 
farkinda misimz DAU-KAM yayinlari agirhktadir?’ demi§tim. Kendisi de ‘Evet 
farkmdayim.’ diyerek bunu dogru 1 am i$ti. Onemli buldugum i^in birkez daha 
vurgulamak istedim. DAU-KAM’in ger?ekten artik bir enstitiiye donu^mesi 
gerektigini du^iinuyoruin. Verimli, ba§anh, kalici sonuplar doguracak, -yayinlar 
baglammda- bir sempozyum olacagma hit; ku§ku yok. Beni sabirla dinlediginiz 
igin te^ekkur eder, saygilar sunanm.
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Ahmet Vural Behaeddin Mimarligi: 
Bir Modernistin Yerel A^ilimlan

Turkan Ulusu URAZ* 
Hifsiye PU LH A N * 
Pmar ULUCAY***

Mimar Ahmet Vural Behaeddin ve onun mimarligi tizerine fah§maya 
bajladigimiz giinlerde, Do.co.mo.mo (Documentation and Conservation of 
Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modem Movement) Turkiye 
(,'ah$ma Grubu tarafindan 2004 Kasim’mda, Ankara’da diizenlenen 
‘Modemizmin Yerel A^ilimlari' baflikh etkinlik, oniimuzde ozellikle bu afidan 
yeni bir kapi afmiijti: Behaeddin’i, o giine kadar biraraya gelmesi oldukga zor 
olan ve fogu kez de kar§ithk ili§kisi ifinde dillendirilen bu iki kavram 
aracihgiyla, yani Modem ve Yerel ili^kisi ifinde ele almak. Ahmet Vural 
Behaeddin kadar tutkulu bir modernist ile Akdenizli bir yerelligin birlikteligi, hi? 
de kolay ve tavizkar olmayan sancili ve gerilimli bir birliktelik olmahydi.

Etkinlik bajligi her ne kadar, bati di§i cografyalardaki modemizmi ima etse de, 
bu on kabulle incelemeye ba^ladigimzda bile modemin yerel olma yonundeki 
9abasim kesjfetmeye bajlarsimz. Ilk bakijta ‘ne kadar da modernist’ 
diyebileceginiz iiriine biraz daha tela§siz yakla^tigimzda o bifimsel di§avurumun 
gerisindeki yerelligi bulup fikarmak hele de yerelin, o bi?imi daha da goriinur 
kildigmi ve hatta taflandirdigmi gormek ba§ka bir heyecan. Bu metin, boyle bir 
duyguyu Ahmet Vural Behaeddin Mimarligi tizerinden payla$mayi 
amaflamakta, ama once mimann profesyonel-tasanmci kisiliginiri geri planmi 
anlamak adina, donemin mimarlik diinyasina, Avrupa ve yakm fevre ol^eginde 
kisa bir bakij kaijinilmaz olacak.

M odernizm ’de K im lik Arayi§i: tdeolojilerin ve Baglamm ifadesi
Modem Mimarlik Tarihi yazim, uluslararasi modemizmin sorgulama ve 
elejtiriyle yol alan evrimini anlatir ve aslinda bu, bir kimlik arayiji yolculugu 
tizerine kurgulanmi§tir. Bu yolculugun ilk duragi 30’lu yillarm ba§mda milli 
devlet kavramiyla yukseli?e ge?en giderek gii^lii sosyo-politik ideolojilerin ele 
gefirdigi iilkelerde ortaya ?ikan modem mimarligin kati bir rasyonel- 
fonksiyonalist goriinume buriinmesidir ki ba§ta Almanya, italya ve Rusya olmak 
iizere mimaride amtsalliga ragbet artar ve hatta bu yolda tarihten segmeler ve 
aktarmalar yapilir.

Modem Mimarligin bu tarihselci-gelenekselci tiirevleri, bu tarihlerde nasyonal- 
sosyalist Almanya ve Avusturya’dan, ba?ta Turkiye olmak iizere yakin iilkelere 
go? eden egitimci kimlikleri de olan profesyoneller tarafindan gevre iilkelerde de
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yayilir. Gen^ Turkiye Cumhuriyeti’nin Milli Devlet ideolojisiyle ortiljtugti 
dusjuniilen bu rasyonel-fonksiyonalist miinarhga, aym zamanda bir milli kimlik 
kazandirmak amaciyla geleneksel mimari ikonlann da eklemlenmesi fogu 
durumda ozellikle yeglenir (Bozdogan, 2001). Holzmeister, Taut, Egli ve 
digerleri gibi iistat mimarlardan biri olan Paul Bonatz, hem devlette dani§man- 
mimar olarak proje ve uygulamalardan sorumlu olmus?; hemde 1946-55 yillari 
arasmda ITU Mimarlik Fakiiltesi’nde profesor olarak Mimari Proje dersleri 
vermi§tir. Cumhuriyetin ilk toplu konut uygulamalarindan biri olan gerek plan 
kurgusu gerekse cephe karakteri olarak Geleneksel Tiirk Evi’nden bilimsel 
aktarmalar tajiyan Ankara Sarafoglu Mahallesi (1946), Bonatz’m onemli 
urtinleri arasindadir. Daha sonra §evki Balmumcu tarafmdan tasarlanan ve 
olduk9a modernist bir mimari dil sergileyen Ankara Sergievi (1933) binasimn 
(bugunku Ankara Biiyuk Tiyatro), onune geleneksel bi9imde bir giri§ sa^agi 
ekleyerek ‘millile§mesi ve yerelle§mesi’ne katkida bulunmujtur (1948) (Batur, 
2005) (Resim 1). Yazimizin esas oznesi, Ahmet Vural Behaeddin, Mimarlik 
Fakiiltesinde okudugu yillarda sinif arkada§i Prof. Miifit Yorulmaz ifadesiyle 
‘onun gozde ogrencileri arasindadir’.

ikinci en onemli durak, 1940’li yillann ikinci yarisma rastlar Modem mimarlik 
iklimsel faktorlere, topografya ve kiiltiire daha duyarli yakla§maya ba§lami§ ve 
bu anlamda binamn ignde konumlandigi ‘yer ve baglam’ onem kazanmi^tir. Bu 
donemde merkez Avrupa’ya kar§i 9eperdeki yerellikleri temsil eden ve daha az 
ideolojik bir sosyo-kiilturel ortam sergileyen Kuzey Avrupa Ulkeleri’nde, Aalto, 
Pietila, Jacobsen, Saarinen ve Utzon gibi mimarlann onciilugiinde, yerel 
kimligin on plana yiktigi; boylelikle hem Uluslararasi Modemizm’e hem de 
tarihselci-gelenekselci yerelliklere daha elejtirel bir yaklajim sergilendigi 
gozlenir (Schulz, 1983; Benevole, 1980; Curtis, 1996). Aslmda bu olu^umun 
temelleri 20 yiizyilm ba^inda atilmi§; Wrigth, yerel peyzajla uyumlu Amerikan 
evi imajim ke?fetmi§tir. Daha sonra, 1950’li yillann ikinci yansinda, mimari 
bi^imlendirmede, binamn, i^inde yer aldigi baglamla diyalogunu herfeyin 
iisttinde tutan Kahn, iinlti sorusunu sorarak bu yaklaijimi unutulmaz kilar: ‘Bina, 
burada ne olmak istiyor?’ Bu arada etki alani fazlasiyla geni§, modernist 
ustalardan Corbusier de aym yillarda Ronchamp’i, La tourette’i ve Unite 
d’Habitation’u ureterek zaten, 9oktan bu kervana katilmi§tir.

Uluslararasi Modemizm’in, salt binamn kendisini tek ba§ina bir obje olarak ele 
alan ajkin ve tutucu baki? a9ismm tersine bu, tam bir a9ilimdir; ve yerellige 
baki^taki 9e§itliligi kapsamaktadir; ve buna ragmen hem onseli tarihselci- 
gelenekselciligin, hem de gunumiizdeki modem sonraciligm ikonogralik atiflarla 
yerellige ve hatta yoreselcilige oykiinmesinden 90k uzaktadir.

Bu baki§ a9isi 9e§itliligi i9inde, sava$ sonrasmin kisitli kaynaklanm daha dogru 
kullanmak yolunda, tasarimcimn ‘etik’ bir sommluluk alarak bilimsel bilginin 
kullamlmasina yonelmesi onem kazamr. Tasanm ve mimarligm 
bilimselle^tirilmesi demek olan bu yakla$imda binamn i9-inde yeraldigi baglamla
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ilgili somut bilgiler (ki bunlar genellikle olgiilebilir iklim ve topografya vb. 
fiziksel verilerdir) lsjiginda tasarim yapilmasi hayli destek bulan bir yakla§imdir. 
Bu verilerin, iiriiniin ortaya 9iki§iyla her zaman uyumlu olmadigi durumlarda ise, 
bu kez baglamm bu, ol^iilebilir ama bari^il olmayan ozellikleri iiriin bifimleni^i 
yoluyla denetlenir. Mimari bifimlenij, giine^i, riizgari ve giiriiltiiyii kontrol eder. 
Modemin ‘yer’ ile hi? de bari$cil olmayan hatta belki biraz gerilimli olan ilijkisi 
bu noktada kendini gosterir. Behaeddin mimarligi da ozellikle bu alanda etkili 
bir gorsellik ve estetik deger ortaya koyar.

Modemizm’in baglam ve yerle ili^kisi bir anlamda bilimsellige oykiinme ile 
ba^lar ve giderek fe^itlenir, artik baglamm olfiilemeyen diger ozellikleri de 
devreye girer: Yerin Ruhu’nu ortaya koymak adina, yerel malzeme, bitki ortiisii, 
kiiltiirel ve tarihi birikim ve bunlarm besledigi giiflti bir 19-di ,̂ mekansal 
siireklilik, kimlik ve karakter arayan mimari bi^imin olu§turulmasmda etkili 
ogelerdir. Bu arada, Modernist baki§ afisimn tammladigi prototip bir kullamci ve 
hakkmda mimarm tek soz sahibi oldugu bir tasarim diinyasi da artik yumu§ami§; 
oznel beklenti ve alijkanliklariyla kullamci profilindeki 9e$itlilik de onemli bir 
yerel unsur olarak onemsenmeye ba$lami§tir. Dolayisiyle modemizm ba§liginda 
baglam, olfulebilir-nicel ve olgulemeyen-nitel olabilen her boyutuyla tasanmin 
i?indedir, ortadadir ki, mimarlik diinyasi baglami ilk kez Post-modern ile 
ke$fetmemi§tir.

M imarm Profesyonel Kimligi ve Bi^im Dilinin 01u§umunda 
M odernlik ve Yerellik Etkileri
i§te Ahmet Vural Behaeddin, mimarlik diinyasmda bu ttir degi^im riizgarlan 
eserken, ITU Mimarlik Fakultesi’nde tarihselci-gelenekselci Paul Bonantz’in en 
popiiler ogrencileri arasindadir; ve yine onun aracihgiyla mezuniyetinden sonra 
1951-53 yillan arasinda Almanya’ya staja gitmi^tir. O yillarda Almanya’da 
sava§ ve oncesinin yaralari her alanda sarilmaya 9ali§ilmaktadir, Nasyonel- 
sosyalist ideolojik gefmijin mimarliktaki izleri, malzeme, dl9ek, mekansal 
kimlik ve yere aidiyet ideallerinin yansitildigi ‘insancil’ Kuzey Avrupa 
Modemizmi (ya da yerelligi) ile silinmeye fahjilmaktadir. Bu anlayi^la 
bi^imlenen ?agda§ konut uygulamalan ve sergileri her tarafta goriilmektedir. 
Yeni Mimar Behaeddin, boyle bir mimarlik ortamimn iginde acemiligini atar, 
bilgisini ve gorgiisiinii artmr. Profesyonel kimliginin, ideallerinin ve tasarim 
dilinin olu?umu Modernist, Gelenekgi ve Yerellik9i etkiler i^inde salimr; ve 
sonu9ta o, profesyonel etik ve sorumluluklar a9isindan kati bir modernist, 
binamn konumlandigi yer ve baglamm ozelliklerini, mimarhgmm ozgiin kimlik 
ve karakterini olu§turmak adina ustaca yorumlayan ve bunu yaparken de asla 
gelenek9iligin hi9bir yoniine ve ikonografiye taviz vermeyen bir yerellik9idir. 
Geleneksel kemer formlanm son derece sevimsiz bulur, onlan ‘agizdaki 9ikmi$ 
di? bo^luklan’ gibi goriir. Biitiin yapitlarmda modemin soyut dili hakimdir; belki 
bu nedenle de en soyut ger9eklik olan bo^lugun bi9imleni§iyle daha 90k ilgilidir.
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Ne var ki mimarin ya§am oyktisti de mesleki duru§u gibi modemlikle 
geleneksellik ve yerellik arasindadir. ilk Kibrish Tiirk mimar olarak daha sonra 
aynlacagmi bile bile adaya doner. Soylu ve varlikh bir aileden gelmesi 
nedeniyle; meslek ve ya§am anlayi^indaki modem ogretinin Kibns adasmda 
kendisine ne ttir sorumluluklai ytiklendiginin farkmda olarak meslege ba$lamasi 
onu ba§anh kilan nedenlerdir. i?ini adeta bir doktor titizligiyle yapar, ona gore 
bir doktorun yazdigi refete hasta tarafindan nasil sorgulanmiyorsa, kendi 
mimarligimn da kullamci tarafindan sorgulanmamasi gerekir ve zaten buna izin 
vermez. (,'tinkii mii^terilerini ve onlann gereksinmelerini iyi tarnr ve bunun igin 
en uygun foziimii olu$turur. Tam da bu siralarda modem ya$am bigminin ifadesi 
modem konut mimarisi, kentli gen? ku^ak elitler ifin yeni bir kimlik arayi§min 
adresidir (Uraz ve Ulufay, 2005). Behaeddin’in miisjterilcn i§te bu kesimdendir, 
en giizel ‘Modem Ev’e sahip olabilmek jgin kendisine kayitsiz §artsiz uyum 
saglarlar. if mekanlarda hangi ttir mobilyalar kullanmak ve nasil ya§amak 
gerektigi konusunda onun onerilerini dinlerler. O tam bir lider mimardir, 
topluma Modem bir konutta nasil ya§anacagi ve nasil davramlacagmi ogretmeyi 
amaglayan bir ‘Toplum Miihendisi’dir adeta. Bu denli ilkeli bir modernist 
meslek anlayi§imn tammladigi tasarlama siirecinde tininiin ‘yer’, ‘yerellik’, 
‘yore’, ‘yoresellik’ ve ‘gelenek’ ile ili^kisi nasil kurulmaktadir? Kammizca bu 
konu, U9 temel ba§lik altinda a^iklanabilir: Baglamin Bifimle Diyalogu (Yere 
baglihk), Mekan Kurgusunda Yerelligin izleri, Yerel Malzeme ve Motifler.

Baglamin Bi^imlc Diyalogu (Yere baglihk)
Modemizmin, giderek baglamin somut olpulebilir ko§ullarmi 90k onemsedigi bu 
yolla daha gtivenilir ve gc^crli olma durumunu yeglediginden bahsetmi§tik. 
Tipki yerel mimarhkta oldugu gibi. Ancak baglamin bir diger grup olciilcrneycn 
ozellikleri vardir ki bunlar aslinda zenginlikleridir ve olfiilebilir olanlarla 
9eli§tigi durumlarda herjeye ragmen tercih edilmeleri ve bu ugurda digerlerinin 
olxlmsuz yonlerinin giderilmesi gerekmektedir. Diger bir device, dogayla hala 
ba§ettiginiz surece modemsinizdir. Behaeddin Mimarhgi da genellikle boyledir. 
Yoresel mimarinin gtine§i en kolay §ekilde kontrol edilebilmesi i9in kuzey ve 
giineye a9ilarak bi9imlenmesi onemli bir veri olarak herkes tarafindan 
payla§ilirken, boyle konumlanmayi destekleyecek ba?ka bir onemli baglamsal 
veri yoksa bu, onun tarafindan onemsenmez. Buna karjm, arsanin konumu, 
ula§imi, 9evresindeki dogal ve tarihi degerler onu daha 90k ilgilendirir, 
ol9ulebilir ko§ullardan yalniz bir tanesinden odiin vermemeye 9ali§ir: Hakim 
riizgarin geliij y5nii. Giine§i kontrol edebilirsiniz ama riizgarm oniinii a9in, 
ilkesini daha 90k benimsedigi goriiliir. Bu nedenle, onun mimarisinde cam 
satihlann, Lefkoja Kiz Lisesi’ndeki (1963) gibi cephe yuzeyinin derinliklerinde 
ya da Ferdi Evi’ndeki (1961) gibi gorsel etkisi gii9lii arkitektonik ogelerle 
golgelendigi gozlenir (Resim 2).
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Mesleki yajaminin ilklerinden olan ve bir yan§ma sonucu aldigi Lefkoja Kiz 
Lisesi projesi ve uygulamasi, bu bajliktaki en ?arpici omekler arasindadir (Uraz, 
Pulhan, Ulufay, 2004). Kuzeyde tarihi §ehir surlarma, giineyde Be§parmak 
Siradaglari’na bakij veren bir alan iizerinde, bloklar -ii? katli derslik ve yurt 
bloklari- orttilti bir if sokak boyunca fogunlukla kuzey-giincy dogrultusunda, 
yani dogu ve batidan i§ik alacak §ekilde konumlamr. Bu yolla, oncelikle kentsel 
baglama uyum ve iklimsel ozelliklere de elverdigince uygunluk saglanir. (,'ok 
katli derslik bloklari, yola ve kanjilarindaki tarihi sur duvarina dik, ozellikle dar 
ve sagir tutulmu? cepheleri ile on plana fikarlar. Boylelikle, gagdasj bir okul 
kompleksinin yeni ve heyecanh yiizii ile tarihi duvarm agirbajli dinginliginin 
zedelenmesine izin verilmemi§; tam tersine onun kar^isinda sakin ve saygili 
haliyle konumlanmasi saglanmisjtir. Sur duvanyla kurulan bu ijbirligi, Gime 
Kapisi ve onundeki Atatiirk Heykeli ile birlikte toren alaninm mekansal etkisine 
de katkida bulunur.

Baglamla kurulan bu kararli ilijki 90k katli derslik bloklarimn morfolojisini 
etkiler. Dersliklerin, koridor boyunca yatayda siralanmasi yerine, ikili gruplar 
halinde ortalarmda yer alan merdiven ve kat holleri aracihgiyla dti?eyde 
baglanmasi ile olu$an 90k merdivenli ve koridorsuz diizen, dersliklerde doguya 
bakan geni§ pencereler ile bati cephesindeki yatay pencerelerin kar^ilikli 
konumlanmasi, hem dogal i$iktan azami yararlanmayi hem de dogu-bati 
yoniinde esen hakim riizgara mekan ifinden yol vermeyi saglar. Dogu cephesini 
(bir kismi jimdilerde ne yazik ki tahrip olmu§) yatay ve dikey dogrultuda 
olabildigince ince ama derinlikli golgeleme elemanlari donatir; bu diizen i9inde 
merdiven cephelerinin yiizeyleri, zeminde tamamen a9ik birakilmi§, list katlarda 
ise hava hareketine izin veren hazir beton kafeslerle perdelenmi§tir. Derslik 
bloklarimn zeminle ilijkisi yari a9ik toplanma alanlan ve servis mekanlari 
aracihgiyla kurulur. Blok aralarmdaki gtineye a9ik avlular ki§ aylan; buna 
kar^ilik, yarisi bo§ ve golgeli blok zeminleri de diger zamanlar i9in daha 
uygundur (Resim 3).

Baglamm ol9iilebilir ve ol9iilemeyen ozellikleri hassas bir terazide son dercce 
dikkatle dengelenmi§tir. Bu denge, bina bi9imleni§iyle kurulur ve baglam 
boylece denetlenmi? olur, istenilen ozelliklerine sonuna kadar prim verilir 
istenmeyenler di$lamr. Binamn konumu ve bigimleni^i, kontrolii elden 
birakmayan kararli bir modernistin her konuda, her§eye oldugu gibi yerel 
ozelliklere de mesafeli yakla§immi omekler.

Mimarm 90zuinlerinde i9 mekanlar kadar di$ mekanlann da aym titizlilikle 
tammlandigi gortiliir. Ashnda bu, binamn tek ba^ina bir tasarim nesnesi 
olmadigi, yakin 9evresiyle birlikte tasarlanmasi gerektigi ve onunla var 
oldugunun gostergesidir. Diger bir deyi$le yakin gevresinin mekansallaijinasi, 
bina tasanminm bir par9asidir. Bina, bu mekanlar aracihgiyla konumlanacagi 
arsaya yerle^ir, oramn mall olur, yani ‘yere baglihk’ saglanir. Ahmet Vural 
Behaeddin’in mimari yakla§immda bu, bir anlamda mimarm, baglami yeniden
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tammlamasi ya da olu§turulmasina katkisidir. Bu mekansalla§ma bina ile birlikte 
i§levsel ve anlamsal kar§iligmi bulur. Bu nedenle ozellikle konutlarimn mimari 
karakterini dogrudan etkiler.

Baglamin sokaktan binaya, kaldmmdan bina terasina, bahfe giri^inden bina 
giri§ine, bahfe duvanndan bina ytizeyine ve kamusaldan ozele gefi^indeki, 
kademelenme ile ‘di§tan 19c tasanm’ ba§arilmi§ olur. Peyzaj elemanlanyla 
tammlanmij ve donatilmi§ avlulann, ge?itlerin ve ara mekanlarin i§levsel 
ayri§ma 9agri§tirdiklari soylenebilir, ama bu yari-a?ik mekanlarin her zaman 
dogrudan bir ijlevsel kar§iligi da olmayabilir. Onlar sadece i? mekandaki 
mahremiyeti korumak i?in di§ diinyaya kontrollil agiian arayuzler olarak gorev 
yaparlar ve on/arka, di§a afik/gizli, temiz/kirli, seyirlik/kullanilan vb. farkli 
kimlikler ortaya koyarlar. Ciinkti mimarin modem ya§am felsefesi boyle bir 
mesafe koymayi yegler; omegin Somek Evi’nde (1958) kapi onu oturma 
gelenegi, sokakla evin giri?i arasinda olu$turulmu§ bir avlu ile modernize edilir 
(Uraz, Pulhan, Ulu?ay, 2005) (Resim 4). Aslmda bu mekansalla§tirmanm diger 
bir anlami da mimann binaya yaklajirken izleyiciyi mimarisiyle etkisi altina 
alma fabasidir ki, bunun en iyi deneyimlendigi omekler sokaktan konut giri^ine 
uzayan safaklanyla Toros (1987) ve Onan (1957) evleridir (Resim 5). Bu 
safaklarin mekansal agidan verdigi etki, sizi sokak giri§inden konut iferisine 
feken, ‘siindurme’yi ammsatir.

Baglamin Toros ve Ozdal (1986) Evleri’nde oldugu gibi ozgiin ve gtiflii 
ozellikler igerdigi durumlarda bina ipevresindeki mekansalla§ma daha geri planda 
kalir, bina formu on plana fikar (Resim 6); buna kar§in izzet Evi’nde (1958) 
binayi saran son derece tammh bir di§ mekanlar oriintusii mimari formun 
okunmasim neredeyse imkansiz kilar (Resim 7).

M ekan Kurgusunda Yerellik izleri
Akdeniz cografyasimn dikte ettirdigi yalin prizmatik bina bloklan ve dogrusal 
mekan organizasyonlan Ahmet Vural Behaeddin Mimarhgi’nda pagda§ bir 
yaklajim ile yeniden yorumlamr. Bazi istisnai durumlar di§inda, 90k basit bir 
kurgu iferisinde ancak 90k komplike detaylarla if i9e gefen ve birbirine akan 
mekanlar, fogu zaman, bir di§ ya da i9 avlunun varligi ile fe^itlenip zenginle§ir. 
Son tasarimlarindan biri olan Toros Evi, her ne kadar da, felik striiktiirel sistem 
ile 9agda§ bir goriinume sahipse de, derin bir inceleme sonrasinda, yerel §artlann 
onemsendigi ve oziinde yerel mimarinin izlerini tasjiyan bir kiitlesel bi9imlenme 
ve konumlanma anlajilir. Gime kentinin kuzeydogusunda, Be§parmak 
Siradaglan ile Akdeniz manzarasi arasinda uzanan yalin bir dikdortgen prizma 
olan Toros Evi’nde, bir aks iizerinde dogrusal olarak kurgulanmi? mekanlardan 
ozellikle, giindelik hayatin ge9tigi ya§ama ve yatma mekanlari, turn imkanlarla, 
en ytiksek derecede deniz manzarasina a9ilmak iizere tasarlanmi^lar, bu nedenle, 
eve giri§ daglara bakan ters yonden, arkadan verilmi§tir. Bu konumlanmasi ile 
Toros Evi, Geleneksel Kibns Kent konutunun giiriiltulii sokaktan U9SUZ bucaksiz
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bahfeye afilmasi gibi, Be$parmak Daglari’na bakan taraftan saglanan giri§ ile 
engin bir deniz manzarasma afilmaktadir. Turn cephe boyunca devam eden giri§ 
katmdaki teras ve iist kattaki veranda manzaraya af lima mekanlari iken kent 
evinin bahfeye af llan siindiirmesini de hatirlatmaktadir. Geleneksel kent 
konutunun farpici bir ozelligi olarak yorumlanan “iki farkli yiiz” (Pulhan, 
Numan, 2005, 2006; Pulhan, 2008) ife-doniik kapali sokak cephesine kar§m 
di§a-doniik bo§luklu bahfe cephesini, yani baglamla dogrudan ili§kili bu yerel 
mimari bif imleni^i Toros Evi’nin on ve arka cephe karakterinde okumak 
miimkiindur.

Yere bagh tasarimlarmdan dolayi, Behaeddin’in hifbir tasarimi bir digerine 
benzememi§; ozellikle, i? mekanlardaki aki§kanhgi, gefirgenligi ve esnekligi 
saglamak if in herbir projede yeni ve farkli foziimlemelere gitmistir. if avlular 
etrafinda geli§en Korhan (1961), Orek (1958) ve izzet (1958) Evleri’nde avludan 
gelen 151k ile birlikte yan cephelerden gelen i§igm kontrolti farkli diizenlemeler 
gerektirmi§, bu yolla farkli if mekan etkileri elde edilmi§tir (Resim 8). Orek 
Evi’nde iferden kontrol edilebilecek ah§ap diizenek ile gune§ kontrolii 
saglanmi?, Korhan Evi’nde, o yillar if in bir yenilik olan cam tugla kulianilmiijtir. 
Ote yandan, Dr. Fikret Evi’nde (1974) do$emeden tavana kadar uzayan du$ey 
pencerelerin bir ritim ile tekrarlanmasi, if mekana, di§ mekanlardan gortintiiler 
sunan ferfevelenmi$ manzara tablolan izlenimi verir (Pulhan, Uraz, Ulufay, 
2005). Mimarm neredeyse biitiin iiriinlerinde gozlenen, do?emeden tavana 
uzayan pencere bifimleniji, salt if-di§ mekan arasindaki kesintisiz bir gorsellik 
ili§kisi; ya da bu pencerelerden siiztilen gumjigimn yarattigi i§ik-golge oyunlari 
ile zenginlejmi? bir if mekan etkisi ifin degil; ama Akdenizin bu giiflii parlak 
i§iginm, tavan ve do§emede uzayarak iferiye suzulmesinin mekamn 
tammlanmasina ve algilanmasina katkisi olarak gorulmelidir (Resim 9). Burada 
geleneksel yontemlerle in$a edilmi§ Kibns yer evinde neredeyse her mekamn 
di§ariyla ili$kisini kuran fift kanatli kapilar afildiginda di§ardan giren i§igm 
yarattigi mekansal etki ammsanmaya degerdir. Ote yandan pencere, Ozdal 
Evi’ndeki gibi, if mekanlar arasinda gorsel baglanti ve gefirgenlik elemani 
olarak da kullamlmi§tir ki bu tiir uygulamalann kokeninde de, geleneksel 
konutlarm oldugu ve Behaeddin’in bu tiir geleneksel foztimlemelerden 
etkilendigi dii§uniiltir (Resim 10). Benzer jekilde mimarm her konutunda onemli 
bir if mekan elemani olarak ele ahnan jominelerin ozellikle Dr. Fikret ve Korhan 
Evlerindeki omeklerinin koy firinlarim ammsatacak §ekilde tasarlanmi? olmasi 
dikkat fekicidir (Resim 11).

Yerel M alzem e ve M otifler
Ahmet Vural Behaeddin, yerel malzeme ve motifleri binalannda sik sik 
kullanrmij, yine de Modem’in yalmhgindan taviz vermeden fok olfiilii ve soyut 
bir dil tercih etmijtir. Behaeddin Mimarligi’nin fok onemli bir ozelligi olarak da 
yorumlanabilecek dokulu yiizeyler, hemen hemen her projesinde yer alir.
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Ozellikle, projenin gerpekle§ecegi yorenin yerel malzemesini kullanmaya ozen 
gosterdigi projelerinde, Somek Evi’nde oldugu gibi zaman zaman derelerden 
toplanan ta§lar, zaman zaman da ta§ ocaklanndan getirttigi malzemeleri 
kullanarak o yerlerin ruhunu binalannda ya?atmi§tir. Gonyeli ta§i olarak bilinen 
malzeme, hem ip mekanlarin hem de di§ mekanlarin taniminda siklikla 
kullamhrken ozellikle di§ yuzeylerdeki bu tiir gorsel etkiler, binamn yerle olan 
ili^kisini somutla§tirir. Bu cephelerde genellikle, giri§ gibi belirli fonksiyonlann 
oldugu yiizeylerin, salon gibi ozel mekanlann veyahut da Behaeddin 
konutlannda siklikla goriilen ta§mali pencerelerin farkli dokular sunan yerel 
malzemeler ile etkileri giiplendirilip di§ardan algilanmasi saglanmi§tir (Resim 
12).

Cephenin onemli bir tasanm parpasi oldugu Ahmet Vural Behaeddin 
Mimarligi’nda, kullamlmi§ olan yerel malzemelerle dinamik bir kiitlesel olusjum 
ve zengin bir yiizey dili ortaya pikar. Degi?ik doluluk-bo^luk ve i§ik-golge 
oyunlan malzemenin saglami§ oldugu dokularla derinlejip zenginle§mi§tir. 
Boylelikle cephe, sadece ip mekan poziimlemesine bagli ya da bagimsiz bir di§ 
kabuk olmami§ binamn yer ile ili§kisini kurmu§, ortam ile diyalogunu 
guplendirmi? ve doga ile uyumunu saglami§tir.

Behaeddin, bahpe kapisi detayma kadar poziimledigi konutlannm bazilannda 
ozel olarak yaptirdigi kaliplarla, finnlatmij oldugu kirmizi renkli tuglalarla, 
aslinda mimann bina tasanmimn ve yapimimn her boyutuna ve a§amasina 
hakimiyetini de i§aret etmi§tir. Bir ip mimar gibi, ip mekanlardaki duvarlari da, 
ayn ayn ele almi§ ve onlann etkisini bu tiirdeki dokulu malzemelerle 
zenginle§tirmi§tir. Dr. Fikret Evi’nde, bazi yerel malzeme ve tekniklerden 
yararlamrken, onlan modem bir kent evinin yapiminda kullanmi§tir. Ozellikle, 
merdiven ve §omine gibi ip mekan elemanlanmn varligim ve etkisini dokulu 
malzemelerle giiplendirmi§tir. Bunun yamsira, hem striikturel hem de mekansal 
bir eleman olan oturma odasmdaki kolonu ham beton olarak birakip onun ip 
mekandaki varligim giiplendirmek istemi§tir. Boylelikle, mimarideki modernist 
etki korunurken, pok yalm bir yorumlama ile yerel malzeme ve motifler de 
modernize edilmi§tir. Duvarlarm sivasi ipin ‘mu§’ denen yerel bir teknikten 
yararlanmi? olmasi ve bu teknigi farkli dokuda bir siva elde edip mekansal 
ayn§ma ve farkhlajma ipin kullanmij olmasi bu baglamda degerlendirilebilecek 
bir Behaeddin tasanm tavndir. Yine aym §ekilde, Lefko§a Kiz Lisesi merdiven 
cephelerini orten, ozel kaliplarla §antiyede imal edilmi? betonarme kafeslerin 
desen etkisinin Selimiye Camii kafeslerini ammsatmasi sadece bir rastlanti 
olmasa gerek. Yerel motiflerin en bariz §ekilde kullamldigi dii^unulen 
Behaeddin’in en son eseri Ozdal Evi’nde, geleneksel Kibns evlerinde siklikla 
rastlanan ah§ap parmaklik detaymm tekrar edilmi? olmasi da aynca dikkat 
pekicidir.

Ahmet Behaeddin, yapilannda, yerel yapim geleneklerinin devamim saglarken, 
onlann modernize edilmi§ yeni versiyonlanm da bina yapim sanati ile ugra^an
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yerli ustalara da aktarmi§tir. Bunun sonucunda da, birgok yapi ustasinm 
yetijmesine de katki koymu§tur.

Son Soz
Ahmet Vural Behaeddin mimarisinin Modernist fizgisinde okunan yerellik, daha 
90k belki de ‘yere baglihk’la ba$anlmi§tir. Bunun yam sira yerel ogelerin, 
dogrudan figiiratif olarak tekrar edilmek, ya da ikonografik atiflar yapilarak 
kullamlmak yerine mekansal etki yaratmak amaciyla yorumlandiklari gozlenir. 
Mimarinin Modernist oziinden asla taviz verilmez, belki bu nedenle zor ve 
sancili bir ili^kidir bu. Bu nedenle de Modem’in her cografyada kendi yorumunu 
olujturdugu gerfegiyle bizi bir kez daha bulu?tumr. Zaten Modem’in kavram 
olarak tammi da siirekli yenilenen, degi§en ve tekrar tiretilen degil midir? 
Behaeddin, Modem Mimarligin Akdeniz’li yommunu iireterek, uluslararasi 
modernist ezberi bozmu?tur. Evet, Modem Mimarligin en giizel omekleri 
kesinlikle Akdeniz’li olmali.
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Resimler

Resim 2. Lefko?a Kiz Lisesi ve Macit Ferdi Evi’nde Cephe Karekteri.
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Resim 3. Lefkoja Kiz Lisesi, 1963.
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Resim 5. Toros Evi (1987) ve Onan Evi’ndeki (1957) giri? sagaklari.
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Resim 6 . Toros Evi (1987) ve Ozdal E vi’nde (1986) bina-fevre ili§kisi.

Resim 7. izzet Evi’nde (1958) bina-pevre iliijkisi.
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Resim 8 . Korhan Evi (1961), Orek Evi (1958) ve izzet Evi’nde (1958) avluya afilan if
mekanlar.

Resim 9. Dr. Fikret Evi, 1974.
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Resim 11. Dr. Fikret Evi (1974) ve Korhan Evi’ndeki (1961) §omineler.
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Resim 12. Dogal malzeme kullammi ve ta§ma pencere.
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Mimarlikta Tektonige Bir Baki§ ve 
Ahmet Vural Behaeddin

Yonca HUROL*

1. Girif
Mimar Ahmet Vural Behaeddin ile annem teyze poeuklari olurlar. Gerek bu 
vesile ile, gerekse de meslekta§ olmamiz nedeni ile Behaeddin ile 1980’li 
yillarda ilginp dii^unce payla§imlarimiz oldu. Ben o yillarda yeni mezun olmu§ 
ve ODTU Mimarlik Fakiiltesinde asistanhga yeni ba§lami?tim. Ahmet Bey ise 
Ankara’ya yaptigi ziyaretler sirasmda annem ve babamla da goru^tugii ipin 
benim mimarligi sevdigimi ve iyi bir akademisyen olmak ipin elimden geleni 
yaptigimi duymu^tu.

Bir ak§am ben odamda pizim yaparken ko§aradim yanima geldi ve; 
-“Akademisyen mimar olmak istedigini duydum. Neler yapiyorsun?” dedi. Ben 
de kendisine mimaride teknoloji ile ilgilendigimi soyledim.
-“Ben teknoloji ile mimarligi hep ili§kilendirmi§imdir. Butiin tasarimlarimda ya 
ta§iyici sistemin, ya malzemelerin ya da detaylarin mimari mekan duyumu 
tizerinde onemli etkileri vardir. Sen benim tasarladigim binalan bu apidan 
inceleyip, benim eserlerim tizerinde pali^abilirsin” gibi birkap ciimle sarfetti.

Ben o sirada bu oneriyi o an ipin yapilmi§ bir oneri olarak algilami$tim. Ama 
bugiin mantikli du^undugiim zaman aslinda bu onerinin uzun vadeli bir oneri 
oldugunu yeni yeni kavrayabiliyorum. O zaman kendisine benim mimari 
teknoloji ile o §ekilde ilgilenmedigimi, mekan teknoloji ili§kisinin ilgimi 
pekmedigini, aksine ta§iyiei sistemlerin yakla§ik analiz yontemleriyle ve 
striiktiirel detaylarla ilgilendigimi soyledim. Behaeddin bu apiklamaya tepki 
gosterdi ve;
-“Sen mimar degil misin? Mimarlikta teknoloji kullanimina da, mimariye 
ve mekana etkisi apisindan bakmalisin! Birak analiz yontemleri ve strukturel 
detaylarla miihendisler ilgilensin” dedi. Sonra da projelerini gostermek tizere 
kendisi ile salona gelmemi istedi. Hizla salona geptik. Qok suriikleyiei bir 
ki^ilikti.

Salonda bana bazi dergilerde yayinlanmi? olan projelerini gostermeye basladi. 
Hayal meyal “...?u merdiven detayina bak... bak malzemeleri nasil yanyana 
getirdim... §u evin patisim goruyor musun?...” gibi ifadeler kullandigim 
hatirliyorum. Yine hayal meyal Toros Evi’ni begendigimi hatirliyorum.

Tabii ben o zamanlar, Ahmet Behaeddin’in teknolojiyi mekanla 
ili§kilendirmem gerektigi §eklindeki ele^tirisini hakki ile degerlendiremeyip, 
bulundugum konumda israrci olmu§tum. Fakat bugiin tam da Behaeddin’in 
soziimi ettigi konu tizerinde ara§tirmalarimi surdurmekteyim. Yani teknolojinin
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mimariye ve mekana etkisi iizerinde falijiyorum. Zaman beni o ak§am 
Behaeddin’in ongordiigii noktaya getirmi§. Deneyimleyerek ya§anmi§ bu 
degi^imin pek 90k nedeni var tabii, ama bu yazinin konusu olmadigi i9in onlann 
iizerinde durmak istemiyorum.

Benim asil merak ettigim ve bu 9ali$ma i9erisinde a9ikliga kavu?turmak 
istedigim konu o ak§am Behaeddin’in projelerini gostererek bana teknoloji ve 
mimarlikla ilgili olarak ne anlatmaya 9ali§tigi. ili§kili olarak bu yazmm da 
konusu bundan yirmibe? yil kadar once Behaeddin’in hakkmda ne 
yazabilecegimi dii^ilndugunu, bugiinku bilgilerimden yararlanarak bulup 
9ikannak.

Ancak burada hemen belirtmem gereken onemli bir konu, bu yazmm ve ilgili 
araijtirmanm tamamlanmi§ bir arajtirma olmadigi ve sadece bir on-ara§tirma 
niteliginde oldugu. Sayin hocamiz D09. Dr. Turkan Ulusu Uraz benden Ahmet 
Vural Behaeddin hakkmda bir sunum yapmami istedigi zaman, kendisinin bana 
gorsel dokuman yoniinden yardimci olacagim bilerek bu sunumu yapmaya razi 
olmu$tum. Tabii bu demek oluyor ki, bu yazi i9erisinde ele almmi$ olan hi9bir 
binayi ben heniiz bizzat ziyaret etmedim. Halbuki bu tiir bir ara§tirma yapmak 
ifin her bir bina i9inde giinler ge9irmek, binamn herbir ayrintisim bizzat 
deneyimlemek ve bizzat belgelemek gerekir. i§te bu nedenle daha yazima 
ba§larken, hemen, bu fahsjmamn bir on-ara§tirmadan daha fazla birjey 
olmadigmi belirtmem ve saym Turkan Ulusu Uraz’a gorsel dokuman destegi 
konusunda te^ekkiir etmem gerekiyor.

2. Ahmet Vural Behaeddin M imarisinde Tektonik
Ahmet Vural Behaeddin mimarisinde tektonik’ (yani teknolojinin sanatsal 
kullanimi) i9erikli bu on-ara§tirmayi iki a§amali olarak yuruttum. Oncelikle 
Ahmet Vural Behaeddin’in eserlerine mimaride teknoloji kullanimi konusunda 
kayda deger bir 9aba var mi diye hizla bir goz attim. Bu hizli baki§ sonucunda 
Behaeddin’in mimaride teknoloji kullanimi konusunda -ki, tajiyici sistem, 
malzeme ve detay kullammmi kastediyorum- 90k geni$ ?aph b ir  arayi$  
i9erisinde oldugunu ve teknolojiyi 90k biiyiik bir ozen le kullandigmi farkettim.

Omegin, Fiisun Ozdal Evi (Resim 1), ta^iyici sistemin bi9imlenmesi 
konusunda Behaeddin’in kayda deger 9abalari oldugunu gosteriyor.
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Behaeddin’in malzemelerin kullanimindaki pabasina omek olarak Oguz Ba§ak 
Evi girijini (Resim 2), Ali Fikret Evi ya?ama mekanmi (Resim 3) gosterebiliriz. 
Her iki evde de zengin pe^itlilikte ve ozenli bir malzeme kullammi soz 
konusudur. Ta§, ah$ap, tugla ve betonarme iskelet sistem... Ote yandan Oguz 
Korhan Evi (Resim 4) ve Toros Evi’nde (Resim 5) pelik ve cam kullammimn 
one geptigini goriiyoruz. Somek Evi’nde ise hem ta§ gibi geleneksel 
malzemelerin hem de pelik gibi pagdaj malzemelerin bir arada kullamldigi 
dikkati pekiyor (Resim 6 ve 7).

Resim 2. Oguz Ba?ak Evi giri?i (Tilrkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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Resim 3. Ali Fikret Evi ya§ama mekam (Turkan Ulusu Uraz ar$ivi)

Resim 4. Oguz Korhan Evi (Turkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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Resim 5. Toros Evi (Ttirkan Ulusu Uraz ar§ivi)

Resim 6. Somek Evi giriiji (Tiirkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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Resim 7. Somek Evi (Turkan Ulusu Uraz ar§ivi)

Ahmet Behaeddin tasarimlarmda, detaylar da zaman zaman ornamental bir 
belirginlikle one 9ikmaktadir. Somek Evi giri§indeki eleman (Resim 8), yine 
Somek Evinde kiri§lerin gizleniji (Resim 9), ve Toros Evi detaylan (Resim 10, 
11, ve 12) Behaeddin’in tasariminda, detaylarm onemini kamtlayan Omekler 
olarak gosterilebilir.

Resim 8. Somek Evi giriiji (Turkan Ulusu Uraz ar$ivi)
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Resim 9. Somek Evi’nde kiri^lerin gizleni§i (Tiirkan Ulusu Uraz ar?ivi)

Resim 10. Toros Evi (Tiirkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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Resim 12. Toros Evi (Turkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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incelememin ikinci ajamasinda yava$lamayi tercih ettim ve Behaeddin’in 
eserlerinde tektonigin -yani bina teknolojisinin mimari ama<p)i kullamminm- 
belirijine $u siralarda ara^tirmakta oldugum bir baki§ apisindan baktim. 
Tektonige baki$ apilan en az felsefe kadar pe^itlenebilir olmakla birlikte ben 
Behaeddin’in eserlerine sadece tek bir baki? apisindan mercek tuttum 
diyebilirim. Soziinii ettigim arajtirmam, Fransiz roman yazan ve dii§uniir Marcel 
Proust’un sanat ile maddesellik / dogayi fragmanlar halinde yanyana getirme 
pabasina mimari bir yorum getirmeyi hedefliyor. Marcel Proust, Resim 13 ’un en 
arka sirasinda duran iki delikanlidan soldaki, yani daha esmerce olani.

Resim 13. Marcel Proust yakin fevresi ile birlikte (URL1. n.d.)

Proust, 20. ytizyil ba§larmda tirtin vermi§ olmakla birlikte gtinumtizde de -yani 
2000’li yillarin bajlarinda da- etkili olan bir du§iinur. Dinsel olmayan bir 
tinsellik (i?sellik) tizerinde paligiyor (Poulet, 1962). Gilles Deleuze ile Felix 
Guattari felsefesine esin kaynagi omu§. Aynca ?agda§ psikanalizin onctilerinden 
Julia Kristeva onun gagda? psikanalizin ontinde oldugunu yazmi§ (Wilson, 
2005).
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Marcel Proust, John Ruskin’in doga ve estetigi ili^kilendirme 9abasindan 90k 
etkilenmi§ (William, 2000; Baldwin, 2005.a). Ruskin uzun bir sure estetigin 
dogadan kaynaklandigim iddia etmi?. Ancak sonunda, hi9 de istemeden, estetigin 
kaynagmm insan dii?uncesindeki 9arpici fikirler oldugunu kabul etmi§ (Clark, 
1991). Bu durum ise, konuya daha temkinli yana§masma ragmen Proust’u 90k 
etkilemi?. Proust, Ruskin gibi sanat ile dogayi dogrudan ili§kilendirmemi$, ancak 
biri 9arpici fikirleri i9eren, digeri de estetigi dogaya yana§tirmayi hedefleyen iki 
ayri “sanatsal izlenim” tammlami? (Proust, 2007; 2008.a; 2006.b; 2001; 2005; 
2006.c; 2008.b). Bir anlamda Ruskin’in ardarda geli$tirdigi iki zit dii§iinceyi 
fragmanlar halinde (Picherit, 2007) yanyana getirdigini soyleyebiliriz.

Bu diijuncelerden ilki, Ruskin’in de sonradan kabul ettigi gibi gii^lu bir 
estetik fikrin akildan oncelik talep etmesine dayamyor. Proust'un gen9lik 
yillarmda kaleme aldigi “Q9 kuleli kilise” izlenimi bu tiir bir izlenime omek 
gosterilebilir (Proust, 2006.b: 184-6). Ayrica ressam Elstir’in resimlerine dair 
Proust betimlemelerinde de gu9lii birer estetik fikir tariflenmektedir (Proust, 
2007: 363-372; 2008.a: 375-380). Yine Proust’dan yola 9ikarak bu tiir bir estetik 
fikirle kar^ila^mamn psikolojik aci duygusunun online ge9tigini soyleyebiliriz 
(Proust, 2008.b: 214). Ancak gii9lu estetik fikirler her zaman teknoloji ya da 
tektonik ile dogrudan ili^kili olmayabilirler.

Ahmet Behaeddin’in eserlerinde, mimariye kavramsal yakla§im olarak da 
isimlendirebilecegimiz gu9lti estetik fikirler ile karjilajiyoruz. Nerede ise bir ku? 
kanadi bi9imindeki 9atisiyla Ftisun Ozdal Evi (Resim 14) bunlara bir omek. 
Ustelik bu 9ati tektonik ama9li bir gU9lii estetik fikre dayamyor.

Resim 14. Fiisun Ozdal Evi (Turkan Ulusu Uraz ar§ivi)
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Fakat Ahmet Behaeddin bu tur fikirlerin yam sira geleneksel §emalan da 
yorumluyor. Avlulu plam ile Osman Orek Evi (Resim 15) ise bu duruma bir 
omek.

Resim 15. Osman Orek Evi kesiti (EMU, 2006)

Proust’un tammladigi ikinci sanatsal izlenim tiirii, ilk fikrin geriye adimlar 
atilmasi yoluyla gergeklik diizeyine ta§inmasi, dogaya yaklajtinlmasi ve artikiile 
edilmesine dayamyor. Ancak bu tiir geriye adimlann -  ya da artikulasyonun- iki 
tiirii vardir ve burada ele alacagim ilkini Proust benimsemez. Bu ironi yolu ile 
artikiilasyondur ve kendi kendinin inadina ve zit yonde adimlar atmaya dayamr. 
Bir genplik yazismda Walter Benjamin kavramsal olan romantik sanatlarda 
ironinin kullammim anlatir (Benjamin, 2005). Walter Benjamin de aym Proust 
gibi dinsel olmayan bir tinsellik iizerinde falijiyor (Scholem, 1988).

Bir kendi kendinin inadina gidi§ olmasina ragmen ironi ilk fikrin jiddetini 
azaltmiyor. Tersine artiriyor. Qagda§ mimaride ironi kullammimn pek 90k omegi 
var. Burada kendilerine yer verilememekle birlikte, Mies van der Rohe, Frank 
Gehry ve daha pek 90k fagda? mimar mimariye ironik yakla§iyor. Giiglii estetik 
fikirlerle ilijkisi nedeni ile ironik yakla§imlar da dogrudan dogruya teknoloji ya 
da tektonik ile ili$kili olmayabiliyorlar.

Ahmet Behaeddin’in eserleri arasinda da ironik olanlar var. Omegin Macit 
Ferdi Evi’nin bir cephesi (Resim 16) iki evin ifipe gegmesi gibi bir estetik fikre 
dayamyor. Bunu iki patimn biraradaligi gibi bir izlenim yaratmasindan anliyoruz. 
Ancak bu fikrin inadina geleneksel malzemelerden yapilmi? bir baca iki evi 
birlejtiriyor. Bacamn iki evi birle§tirmesi fikri zayiflatmiyor, aksine 
giiflendiriyor.
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Resim 16. Macit Ferdi Evi (Turkan Ulusu Uraz ar§ivi)

Bir diger Behaeddin ironisi ile Oguz Korhan Evi’nde (Resim 17, 18 ve 19) 
kar$i!a$iyoruz. Bu bina di§tan bakildiginda olduk9a kapali bir gorumime sahip ve 
insana i9erisinin karanlik olacagim du§iinduruyor. Ancak igeriyi gosteren 
fotograflara baktigimizda, igerisinin tersine son derece aydmlik ve hafif 
oldugunu goriiyoruz. Bu durum i9eride yer alan son derece hafif ve §effaf bir 
§ekilde tasarlanmip i9 avludan kaynaklaniyor. Bunun, herkesin varligi konusunda 
bana katilmayabilecegi bir ironi oldugunu diijunsem de, bu evin dijtan verdigi 
izlenimle i9eri girince kar§ila§ilan izlenim arasinda bir ironi oldugunu 
dtiijtmuyorum.

Resim 17. Oguz Korhan Evi’nin di§ gorimumii (Turkan Ulusu Uraz ar?ivi)

36



M imarhkta Tektonige B ir Baki$ ve Ahm et Vural Behaeddin

Resim  18. Oguz Korhan Evi avlusu (Turkan Ulusu Uraz ar$ivi)

Gerek Macit Ferdi Evi’nde, gerekse de Oguz Korhan Evi’nde malzeme segimleri 
ve detaylann kullanimi ilk fikrin destekleyicileri olmu§lar.

Artikulasyonun -geriye adimlar atarak dogaya yakla§manm- ikinci ve Marcel 
Proust tarafindan benimsenen ttiru ironiye nazaran daha incelikli bir yaklajimi 
ongoriiyor. Bu tiir artikiilasyonu daha iyi kavramak igin Proust’un edebiyata 
yonelik olarak tammladigi “tig sifat kurali” uzerinde durulabilir. Bu kurala gore, 
herhangi bir nesneyi tasfir etmek i9in bir sifat one siiriildugiinde, o sifat mutlaka 
en az iki sifat tarafindan izlenmeli ve bu iki sifat ilk sifatm §iddetini azaltmalidir. 
Omegin bir gigcgin bembeyaz oldugu soylenmi?se, bembeyaz sifatim, gigegin 
ilzerindeki san giine§ i§igi yansimalan ve gigegin su uzerinde inci renkli bir 
golgesi oldugu gibi tammlamalar izlemelidir ki, tasfir dogaya -gergege- yakin 
olsun (Proust, 2001: 356). Geriye bu tiir adimlar atilmasi gergeklik duygusunu 
artirmakla birlikte, netlikte kayda deger azalmalara neden olmaktadir. Nitekim 
Proust’un da anlatimi ve soylemi pek gok ara§tirmaci tarafindan karma§ik 
bulunmaktadir (Picherit, 2007).

Geriye dogru incelikli adimlar atilmasi, niikte kavrami ile ortu§ur. Bu 
ortu§meyi daha iyi anlamak igin niikte kullammina dayali bir tiyatro olan traji- 
komik Shakespeare tiyatrosu incelenebilir. Omegin, Shakespeare Hamlet’e 
ellerinin kanli oldugunu soyletir, ama onu sahneye ba§indan a§agi ug kova kan
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boijaltilmif bir sjckilde sokmaz. Eger oyle yapsaydi, bu sahne ile 
kar§ila§tigimizda guliimseyerek dii§iinmez, kahkahalara bogulurduk. Ciinku hem 
kaba hem de tiimden gerpek di§i bir abarti ile kar§i karsjiya kalmt§ olurduk. 
Sanata traji-komik yakla§im, aym zamanda tinsel (ifsel) ozellikler ta^iyan bir 
yaklaijim olarak da bilinir (Bentley, 1991). Komige dogru bir adim atilmi§, ama 
bu daha sonra trajik bir §ekil almak iizere hafifletilmi? ve alayi di^layarak etige 
uygun hale gelmi^tir. Bu nedenle dii§iincenin inceligi heniiz farkedilir ve insan 
bir giiliimseme e§liginde ve etik bir perfeve ifinde du^iinur. Bu noktada tabii ki, 
Proust’un felsefe hocasi olan ve gulme, ironi ve niikte iizerine falijmalar yapmi? 
olan Henri Bergson'a (Bergson, 1999; Champigny, 1962) referans vermek 
gerekiyor.

Mimaride niikte kullammmm omekleri geleneksel mimaride oldukfa 
yaygindir. Resim 19, Anadolu geleneksel mimarisinde niikte kullammina iif 
omek gostermektedir. Bunlardan ilki ta§ duvarm pek 90k degi§ik malzeme ile 
birlikte oriildiigii ve insani giiliimseten bir dtizcnlemeyi gosteriyor. ikincisi, baca 
yerine bir testi koyarak dikkatlerimizi fekiyor. Ufunciisii ise pencereleri biraraya 
getirip sanki birer insan yiiziiymu§ gibi dtizenleyerek dogalla^tiriyor.

Resim 19. Geleneksel mimaride niikte iiretimine birka? omek. (Aran, 2000)

38



M imarhkta Tektonige Bir Baki$ ve Ahmet Vural Behaeddin

Mimaride niikte kullamminm, mimariye kavramsal yakla^imdan ziyade mekan 
yaratimi yolu tasarimin geli^tirildigi yakla§ima (Pallasmaa, 2005) daha uygun 
oldugu da iddia edilebilir.

§imdi de Ahmet Vural Behaeddin mimarisinde niikte tiretimine bir goz atacak 
olursak, ntikte iiretiminin pagda§ mimarideki yeri gibi bir tarti§ma a^abilecek 
bollukta omekle kar§ila§iriz. Resim 20, Ali Fikret Evi’ndeki bir merdiven 
detayim gostermektedir. Bu merdiven yakindan incelenecek olursa di§ yiiziinde 
kalan kirijin (mimari terminolojide limon kiri§inin) basamaklardan farkli bir 
malzemeden yapildigi izlenimi edinilir. Qiinkii hem kalmligi hem de rengi 
basamaklardan farkhdir. Oysa bu tiir merdivenlerin basamaklari ve kiri§leri 
genellikle aym malzemeden yapilir. Ayrica soz konusu merdiven kiri^ine bir de 
di? yiizunden bakacak olursak her basamaga kar§ihk gelen ahjap birtakim 
dijlerin di§ari dogru uzandiklanni goriiriiz. Bu durum sadece gozle bakildigmda 
dahi dokunma duyusunu da uyaran bir etki yaratir. Bu gibi dokunma duyusunu 
da uyaran mimari elemanlar genellikle yiizey dokusu, detay farkliligi ve 151k 
ge?irme diizeyi farkliligi gibi afilardan diger mimari elemanlardan aynlirlar. 
Tahmin ediyorum ki, Ahmet Behaeddin bu merdiven detayim ozellikle boyle 
tasarlami§tir.

IfciilflM lM I f * i  tk» «Uwir in
• ■ • • • •  * 9 **• •MsfettaM 'I-:.:,- Hi*'.-,-.*-'.'".
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Resim 20. Ali Fikret Evi’nden fotograflar. (Turkan Ulusu Uraz ar^ivi)
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Marcel Proust’un iddiasma gore, bu gibi be? duyuya hitap eden ozellikler ta§iyan 
mekanlarda, ozgiin bir olay (onemli olmasa da biriciklik ozelligi olan bir olay) 
ya§andigmda, yani biricik bir mekan ve biricik bir olay bir araya geldiginde, 
horsey insan hafizasma kaydedilmekte ve daha sonra, aradan ne kadar zaman 
ge?mi§ olursa olsun, o mekamn duyusal ozelliklerini fagnjtiran bir mekanla 
kar§ila§ildiginda en ince ayrmtisina kadar hatirlanabilmektedir. Proust’a gore bu 
hatirlamanin tek ve gerpek yoludur. Diger hatirlamalar, bilinpli olarak 
yapilmakta ve hatirlamanin iferigine mudahale edilmektedir (Beckett, 1999; 
Proust, 2006.a ve tiim ‘Kayip Zamamn Izinde’). Tekrar Ahmet Behaeddin’in 
merdivenine geri donecek olursak, bu merdivenin bulundugu mekanda ya$anmi$ 
ya da ya^anacak olan biriciklik ozelligi olan herhangi bir an, ileride bu merdiveni 
hatirlatan herhangi bir ortamda tiim gerfekligi ile ve sanki o ana donmu^esine 
hatirlanabilecektir.

Be§ duyuya hitap eden ozellikler ta§iyan mekanlara Proust’tan hareketle 
otantik mekanlar diyebiliriz (Baldwin, 2005.b; 2005.c; Girard, 1962). Yine 
paralel anlamlarda otantik zaman ve otantik olay ifadelerini de kullanabiliriz. 
Proust’a gore sozii edilen hatirlama btiyiik bir sevin? e§liginde gerpekle^mektedir 
(Fernandez, 1962; Proust, tiim 'Kayip Zamamn izinde’). Q'unkii birkaf benlige 
aym anda sahip olan insan kendisi hakkinda bilgiye sadece ve sadece bu gibi 
hatirlamalar sayesinde eri§ebilmekte ve kendisine sanki de uzaktan bakmisj gibi 
olmakta ve sevinmektedir (Fernandez, 1962; Proust, 2006.a).

Ahmet Vural Behaddin niiktelerini omeklemeye Dr. Ali Fikret Evi ile devam 
edebiliriz (Resim 21). Resimde sagda yer alan giine? kirici soldakine gore az 
yukandadir. Bu durum zaten insan yiiziinti hatirlatan bu cephedeki yiize bir de 
anlam kazandirmakta, kendisini gorenleri duygusal yonden de etkilemektedir. 
Cephe sanki de bir ka$i hafifpe yukarida, yani temkinli bir bipimde du§tinen bir 
insan yiiziinu fagnjtirmaktadir. Cephe bu yolla hem duyulara hem de akla aym 
anda hitap ettigi ipin gorenlerin giiliimsemesine neden olmaktadir. Bu bir kez 
farkedildigi anda bir daha unutulmayacak, zihinlere kaydolacak bir cephedir.

'• -  *

Resim 21. Dr. Ali Fikret Evi. (EMU, 2006)
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Daha ortiik bir niikteli yakla§imla Suleyman Onan Evi’nde kar§iia§mz (Resim 
22). Hafiffe yukan dogru donen fati, herhangi bir dogrudan 9agri$ima neden 
olmasa da, o bolgede yiizeyin kirili$im ve aki§im du^iindiirterck pek 90k duyuya 
aym anda hitap eder. Buradan da anla§ilabilecegi gibi niiktenin olujumunda ufak 
hareketlerin, detay ve malzemelerin birinci derecede onemi vardir.

- 1,. E E U * J 3 L

...
.... *..r~:r:i l r m m -

degildir. Tasanmin ana fikri niikte

Resim 22. Suleyman Onan Evi. (EMU, 200

Osman Orek Evi’nde niikte noktasa 
tarafindan desteklenmektedir. Geleneksel bir §ema olan i? avlulu ev uygulanmi§ 
ve avlu etrafmdaki hafifleme ve §effafla§ma niikte araciligi ile binamn diger 
kisimlarmda da hissedilir hale getirilmi§tir (Resim 23). Binamn striiktiirii 
betonarme olmasma ragmen di§ cephede kullamlan ?elik ve kimisi egri kolonlar 
iperidc kar§ila$ilaeak hafiflemeyi ve $effafla§mayi, hemen arkalannda yer alan 
kapali cepheye ragmen onceden bildirir (Resim 24). Aym §ekilde, giri§ iizerinde 
kinlan ve yukari dogru donen do§eme de iferiye girildiginde kar§ila?ilacak olan 
yukari dogru afili^i yansitmaktadir.

Resim 23. Osman Orek Evi avlusu. (EMU, 2006)
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Resim 24. Osman Orek Evi giri$i. (EMU, 2006)

3. Sonu?
Ahmet Vural Behaeddin’in eserleri tizerinde yapilan bu 6n-ara§tirmanin 
sonuflan a^agidaki gibi siralanabilir:

1. Behaeddin’in pagdap mimarlik iperisinde ozellikle tercih edilen ironik 
yakla:jima uygun palijmalan vardir.

2. Ancak, pogunlukla geleneksel mimaride rastlanan niikteli mimariye 
uygun palifjmalan da vardir. Ozellikle malzeme sepimi ve detaylarm 
tasariminda bu anlamda bir tinsellik ortaya pikmaktadir.

Demek ki, bundan yirmi be? yil once Ahmet Vural Behaeddin bana, teker teker 
binalan tizerinde, teknolojiyi nasil tinsellige yonelttigini anlatmaya pali^iyor 
olabilirdi.

Not
1 Tektonik konusunda bkz: Hartoonian,1994; Frampton, 2001, Billington, 1983; 
Leatherbarrow and Mostafavi, 2005.
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Ahmet Vural Behaeddin

Didem QEUK*

Bu makalede Kibrisli ilk Turk Mimar Ahmet Vural Behaeddin’in mimari ki$iligi 
ve eserleri ‘Modem Mimarlik’ anlayuji baglaminda kisaca degerlendirilecektir.

Ahmet Vural Behaeddin 1950’li yillardan batjlayarak 80’li yillarm sonuna 
kadar devam eden donem i^erisinde ‘Modem Mimarlik’ anlayi$mi yansitan 
eserleriyle Kibns adasi uzerinde onemli izler birakmij bir mimardir.

Behaeddin’in ‘Modem Mimarlik’ an I ay 1$ mi benimsemi§ olmasi ve 
tasanmlannda bu anlayiji yansitmi$ olmasi, ya§ami§ oldugu donemin mimari 
ortammin ve almi§ oldugu mimari egitimin bir sonucudur. Behaeddin’in ‘mimari 
anlayi'jinm’ olu§masmda etkili olan mimari ortamdan kisaca bahsedecek olursak: 

1900’lerin ba§lannda onemli mimarlann 90gu ge^mi^le olan biitiin baglanm 
koparmijlar ve endiistri fagimn getirmij oldugu yeni teknik, malzeme ve 
formlari benimsemi§lerdir. Donemin usta mimarlari, eserlerinde estetik 
somnlardan 90k arsa sorunlarmi, fevresel faktorleri ve i§levi on plana 
ta§imi§lardir. Bu donemde mekan diizeni ve mekansal ili§kiler donemin 
mimarlari tarafindan, temel mimari sorunlar olarak yommlanmaktadir. Ayrica 
20. ytizyihn en onemli sanat olaylarmdan biri olan Kubizm de mimari uzerinde 
onemli etkiler yaratmi§, Kiibist anlayi? mimari formlara yalm bir diizen ve 
dtizgiin bir geometri getirmi$tir. Bu donemde Kubist estetige bagli 9ali§an 
Wright, Gropius, Mies van der Rohe ve Le Corbusier gibi mimarlar, 
tasanmlannda yalm bir mimari tarza ula§iyorlardi (Leland, 2000). Bu oncii 
mimarlar aynca, Behaeddin’in gerek mimari ki^iliklerinden, gerekse eserlerinden 
olduk^a etkilendigi mimarlardir.

Modem mimari anlayiji benimsemij Oncii mimarlann eserlerinin ba§hca 
karakteristik ozellikleri, ki bunlar aym zamanda Modem Mimarinin de bajlica 
karakteristik ozellikleridir, §oyle siralanabilir:

• Mimari formun fonksiyonel gereksinmeler ve malzeme ozelliklerinin 
bir sonucu olarak ortaya fikmasi,

• Mimari formun olusjumunda tarihi stillerin kaynak olarak reddedilmesi,
• Gereksiz siislemelerin reddedilmesi,
• Mimari formun yalmla§tirilmasi ve gereksiz detaylann elimine edilmesi,
• Mimari formun olu^umunda stiiriiktiirel elemanlann gizlenmemesi,
• Mimari formun fonksiyonel gereksinmelerin bir sonucu olarak ortaya 

9ikmasi (Frampton, 1992; Curtis, 1996; Norberg-Schulz, 2000).
Dogal olarak Behaeddin de diinyayi etkileyen bu mimari yakla§imlardan 
etkilenmi? ve yukanda bahsedilen donemin ustalannin eserlerinden de ilham

Y . M imar, Ogretim Gorevlisi, Dogu Akdeniz Universitesi, M im arlik Fakultesi.
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alarak, Modem Mimari anlayi^m Kibns adasi iizerindeki ilk uygulayicilarmdan 
olmu§tur.

1957-1987 donemleri arasinda tasarlami? oldugu ba§lica 8 konut projesi kisaca 
degerlendirilecek olursa, Modem Mimari anlayi^in Behaeddin’in eserlerindeki 
yansimalanm net olarak algilamak miimkun olacaktir.

Somek E vi, Lefke, 1957

, . r -  ‘ i -• 
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Zemin kat plant

On gdrunu§

- M l T : ~ i f ' |

Arka goriiniif

Fotograflar Didem  £ e lik , fizim ler A V B  Ar^ivinden

Tablo 1. Som ek Evinin mimari formu, fonksiyonel ve fevresel gereksinmelere bagli olarak 
$ekillenmi$tir. M imari form gereksiz detaylardan anndm larak yahnla§tirilmi?tir. Giri§i vurgulayan 
yatay eleman ve gune$ denetimini saglayan yatay elemanlar, aynca giri§ eephesindeki yerel tajin 
dokusu da konutun dikkat fek ic i mimari ozelliklerdendir.
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Suleym an Evi. K o^klu^iftlik . Lefko?a. 195 /

Zemin kat plam Birinci kat plant

■vu ; b-:

Or g6riinu§ Arka gdriinu$

Yan gdriiniif Yan goriiniif

Fotograflar Didem Qelik, fizim ler A V B  Arjivinden

Tablo 2. Suleyman evinin mimari formu, fonksiyonel ve fevresel gereksinmelerden yola 
yikilarak §ekillenmi§tir. M imari form gereksiz detaylardan anndinlarak yalinla§tirilmi§, 
yatay giine? km cilar fonksiyonel olmak yanmda formal organizasyonu da zenginle§tirmi$tir. 
G ir iji vurgulayan btiriit beton g irij sa9agi konutun en dikkat fekici mimari 
ozelliklerindendir.

47



Didem QELiK

Ferdi Evi, Ko§klu?iftlik, Lefkoja, 1961

Zemin kat plam Birinci katplam

On goriiniif Arka gdriiniif

Yan goruniif Yan gdrtinii$

Fotograflar Didem £e lik , fizim ler A V B  A rjivinden

Tablo 3. Ferdi evinin organik plan organizasyonu, i§levsel ve ?evresel gereksinmelerin bir sonucu 
olarak ortaya ijikmijtir. M im ari form gereksiz detaylardan anndinlmi^tir. Giine? denetimini 
saglayan, ayn ca giri§ cephesini de vurgulayan yatay elemanlar konutun dikkat fek ic i mimari 
ozelliklerdendir.
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Korhan Evi, Ko^klii^iftlik, Lefkoja, 1961

Zemin kat plam Birinci kat plam

On gdruniif Arka goruniif

: -  t i l i  LJ bTj ;

!■ i ; 1 ;  „  

Yan gorunii§ Yan gdriinu§

Fotograflar Didem  £elik , fizim ler A V B  Arjivinden

Tablo 4. Korhan Evinin i9 avlulu plan organizasyonu i?levsel gereksinmelerden yo la  9ikiiarak 
jekillenmi^tir. G ir ij eephesinde malzeme farkhliklan ile yaratilan doku farkhhklan ve giri§i 
tammlayan yatay kiri§ konutun dikkat pekici mimari ozelliklerdendir.
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izzet Evi, K ojk liififtlik , Lefko^a, 1972

Zemin katplam Birinci kat plant

On gorunuf Arka gorunuf

Yan goriinii$

Fotograflar Didem (^elik, fizim ler A V B  Ar^ivinden

Yan gorunii§

Tablo 5. Izzet Evinin g irij avlulu plan organizasyonu ?evresel faktorler ve  fonksiyonel 
gereksinm eler sonucu ortaya (jikmiijtir. M im ari form gereksiz detaylardan anndirilarak 
yahnlaijtmlmi^tir. ijlevse l olarak tasarlanmi? derin giine? k inci elemanlar yalm  mimari formun 
dikkat fekici mimari ogelerindendir.
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Fikret Evi, Ko^klufiftlik, Lefkoja, House, 1974

*• % ,

Zemin kat plam Birinci kat plant

On gdriiniis Arka gorunii$

W m .  r w mo*
Yan goriinu$

Fotograflar Didem  (Jelik, ?izim ler A V B  A rjivinden

Yan goriinuf

Tablo 6. Fikret evinin dikkat 9ekici organik plan organizasyonu fonksiyonel ve 9evresel 
gereksinmelerin bir sonucu olarak ortaya 9ikmi§tir. M imari form  gereksiz detaylardan 
anndirilarak yalinlajtirilm i? olm akla birlikte ijlevse l olarak tasarlanmi? derin giine? kinci 
sa9aklar mimari formun onemli ozelliklerindendir. A yn ca  giri$i vurgulayan ve stilriiktiirel bir 
gereksinme sonucu ortaya 9ikan dairesel kolon da ilgin? bir mimari detaydir.
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Ozdal Evi, Gonyeli, Lefko$a, 1986

■4^: f ' ’

a :r:

• V '

m

Zemin katplani Birinci kat plam

On gdrunu§

«i

Yan goriinuq

Fotograflar Didem  (,’ elik, fizim ler A V B  Arjivinden

Yan gdrunuq

Tablo 7. Ozdal Evinin plan organizasyonu, arsamn topografik ozelliklerinden ve fonksiyonel 
gereksinmelerden yola fik ilarak  sekillenmi$tir. Konutun en dikkat (jekici ozelligi ?ati egemen 
formudur. M im ari form gereksiz detaylardan anndinlm i? olmakla birlikte, cephelerde doku 
farkhhklanyla yaratilan yuzey haraketleri yalin mimari forma hareket kazandirmi§tir.
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Toros E v i, G im e, 1987

Zemin kat plam Birinci kat plam

J.-JlU
"'"B n I- 1-

On goriiniif

j i ' n t ' i - ' - i

Yan goruniif

Fotograflar Didem  (Jelik, fizim ler A V B  Ar^ivinden

, 1 1 - i  I i 1 vM
, n t i ' : ' nH 

■ ^ 1 ! f ^ "  ! ; ~ ■

Arkagoriinutj 

Yan gdriinu§

Tablo S. Toros Evinin plan organizasyonu, arsanin topografik ozellikleri ve  fonksiyonel 
gereksinmelerden yola fik ilarak  §ekillenmi§tir. Konutun en dikkat ?ekici ozelligi cam  ve metal 
malzemelerin birarada kullammindan gelen, di?a vurulmu§ stiiruktitrel yapisidir. Giri§i vurgulayan 
uzun girig safag i ve giine? kontrolilnii saglayan derin safaklar da, yalm  mimari formun onemli 
mimari ozelliklerindendir.

53



Didem QELiK

Genel olarak degerlendirecek olursak binalar plan, kiitle organizasyonlan 
apismdan farkhhklar gostermelerine kar§in; 

formal sadelik,
• stiiriiktiirel elemanlarm apiga vurulmasi,
• formun fonksiyondan ve pevresel faktorlerden yola pikarak 

§ekillenmesi,
formal organizasyonu zenginle§tiren sagaklar, 
giri§i vurgulayan uzun yatay elemanlar,

• giine§ denetimini saglayan yatay elemanlar,
• doku farkliliklan ile yaratilan yiizey hareketleri,

gibi 90k sayida farkli mimari ozellik ve bu ozelliklerin farkli yorumlari 
Behaeddin’in eserlerindeki ortak davrani§lar olarak ortaya gikmaktadir (Tablo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Tiim bu faktorler ise Modern Mimarinin karakteristik 
ozelliklerinin, Behaeddin’in eserlerindeki yansimalari olarak nitelendirilebilir.

Behaeddin’in ‘Modem Mimarlik’ anlayi§mi benimsemi? olmasimn ya§ami§ 
oldugu donemin mimari ortammm ve almi? oldugu mimari egitimin bir sonucu 
oldugundan yukanda bahsedilmi^tir. Behaeddin’in mimari kimliginin anla§ilmasi 
apismdan, etkilendigi Modem Mimarlik akimimn onctilerine ve onlann 
eserlerine de kisaca deginilmesi onemlidir.

Modem mimarinin onciileri Le Corbusier, Philip Johnson, Mies van Der Rohe, 
Kahn ve Gropius Beheaddin’i etkileyen mimarlarm ba§mda gelmektedir. Diiz 
yatay mimari elemanlar, sapaklar, dikey ta^iyici elemanlar, beton peteklerle 
saglanan di§ doku, saydam geni§ cam yiizeyler, Behaeddin’in sikga ba§vurdugu 
ogeler olup, 20 . yiizyil mimarisinin de biiytik ustalannca tercih edilen mimari 
elemanlardir. Omek olarak Le Corbusier’in Chandigarh Yiiksek mahkeme 
binasmm piplak beton peteklerle oriilmii? cephesi, Philip Johnson’un diiz sapakli 
‘Cam Evi’, Le Corbusier ve Jeanneret’in Villa Savoy’undaki geni§ cam yiizeyler, 
Luis Kahn’m Yale Universitesi Sanat Galerisindeki cephe dokusu ve Mies van 
der Rohe’in Farnsworth Evinin’ gizlenmemi? dikey ta§iyici elemanlarim 
gosterebiliriz (Tablo 9).

Beton peteklerle 
drulmtij on 
cephe

Geni? cam 
yuzeyler

Le Corbusier, Yiiksek Mahkeme binasi, 
Chandigarh, Hindistan, 1951-55

Le Corbusier, Villa Savoy, Poissy, 
France, 1928-31
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Mies van der Rohe, 
House,USA, 1945-51

Farnsworth

Louis Khan, Yale Univ. Sanat Galerisi, 
1950-54

Philip Johnson, Glass House, USA.1949

Gizlenmemi§ 
dikey ta§iyici 
elemanlar

Cephe dokusu

Diiz sa?ak

Tablo 9. M odem mimarinin onciileri Le Corbusier, Philip Johnson, Mies van Der Rohe ve 
Kahn, Beheaddin’i etkileyen mimarlann ba^inda gelmektedir.

Yukarida saydigimiz ustalar yamnda Walter Gropius da Behaeddin’in etkilendigi 
bir diger oncii mimardir. Walter Gropius’un 1938’de tasarladigi ‘Gropius Evi’ 
nin tugla duvarlari, yatay giri§ sa^agi ve giine§ kinci elemanlari Behaeddin’in de 
sikfa kullandigi mimari elemanlardandir. Gropius evi ile Behaeddin’in Suleyman 
ve Toros evlerindeki yatay giri? sa^aklari arasmdaki benzerlik ajagidaki 
fotograflarda goriildugu iizere dikkat ?ekicidir (Tablo 10). Ayrica yine Gropius 
evi ile Behaeddin’in Somek evinin yatay giine§ kirici elemanlari arasmdaki 
yorum benzerligi a^agidaki fotograflarda da goriilmektedir (Tablo 1 1 ).
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Walter Gropius, Gropius Evi, Suleyman Evi, Toros Evi, Gime, 1986
USA, 1938 Lefkoja, 1957

Tablo 10. U f evin yatay giri§ safaklan arasmdaki benzerlik dikkat 9ekicidir.

Walter Gropius, Gropius Evi, USA, 1938 Somek Evi, Lefke, 1957

Tablo 11. Iki evin giine§ kinci elemanlari arasmdaki yorum benzerligi dikkat 9ekicidir.

Doneminin ustalarmdan Alison ve Peter Smithson’un 1949-54 yillarmda 
tasarladtklari ‘Secondary School’ orta okul bina kompleksinin formal 
organizasyonu, yalm tugla ytizeyler ile geni§ cam yiizeyler arasmdaki ili^kiler ile 
Behaeddin’in ba$ eseri Kiz Lisesi binasmm bi9imlenmesi arasmda da yorum 
benzerlikleri vardir (Tablo 12).

Alison ve Peter Smithson’un ‘Secondary School’ okul binasi, Norfolk, 1949-54

Kiz L ises i, Lefko§a, 1960

Tablo 12. ‘Secondary School’ okul bina kompleksinin formal organizasyonu, yalm tugla 
yiizeyler ile genij cam yiizeyler arasmdaki ili§kiler ile Kiz Lisesi binasi arasmdaki yorum 
benzerlikleri fotograflardan da okunmaktadir.
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Behaeddin her ne kadar da doneminin ustalarmdan ve onlann eserlerinden 
etkilenmi? olsa da §unu soylemeliyiz ki, Modem Mimarinin karakteristik 
ozelliklerine, Kibns’m yerel mimarisinden etkilenen yeni bir boyut getirmi§tir. 
Pamir bir yazisinda ‘Behaeddin tasarimlanni Modem Mimarlik akimmm Kibns 
adasi iizerindeki ‘sadik militanlan’ olarak tanimlami? ancak tasanmlarinm bu 
akimin onctilerine pagn§imlar yapmakla birlikte, bir bipimde kendi ozgiinlugiimi 
de sergileyebildiklerini soylemi^tir’ (Pamir, 1991).

Son Sozler
Behaeddin, doneminin kemikle§mi§ yerel mimari anlayisi ve yapim tekniklerine 
kar§i ada mimarisine getirdigi yeni anlayi?la, Kibns adasinda modem mimarinin 
olu.'jumuna onculiik yapmi? bir mimardir.

Onemi mesleki tutarliligindan ve savundugu mimari degerlerin kaliciligindan 
kaynaklanmaktadir. Inandigi degerlerden odiin vermeyen, hatta inada varan bir 
kararlilik sergileyen Ahmet Vural Behaeddin, mimari anlayi?mi hayatmin 
sonuna kadar savunmuijtur.
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Hakki ATUN*

David Chappell ve Chistopher Willis’in ‘icra-i Meslekte Mimar’ (The Architect 
in Practice) kitabmm 7’nci baskismda, profesyonel anlamda ‘mimar’, joyle 
tammlamr: “Mimar bir has yapimcidir, bir yapi timinin lideridir. Mimar 
kelimesinin kokii Yunanca 'da ‘ba§ ’ anlaminda gelen ‘arch ’ kelimesinden ve 
‘diilger’ veya ‘yapici’ anlamina gelen ‘teklon’ kelimesinden gelir. Mimarlar 
binalari tasarlamak ve in$aatlanm yonetmekle yetkilidirler; dolayisiyla teorik ve 
pratik bilgi sahibi olmalari gerekir. Yaptiklari i§ hem ilim hem sanattir; gunkii 
hem bir yapi iiretmek, hem de bir bigim yaratmak zorundadirlar. Basjka bir 
deyi$le pratikle estetigi birle$tirmeleri gerekir. Kisacasi mimarlikta yaraticilik 
onde gelir.”

Mimarlik, tip ve avukatlik meslegi gibi ve en az onlar kadar profesyonel bir 
meslektir. Yani kendinden daha 90k kamuya karsi sorumludur. Dolayisiyla 90k 
ciddi ve yasal bi9imde bir takim etik kurallara (code of professional conduct) 
bagli olup onlara gore hareket etmek zorundadir. Meslekte etik kurallarm amaci, 
mimarlik meslegini icra edenlerden kamu yarari a9isindan istenen ve beklenen 
profesyonel ahlak ve disiplin standardim korumak ve onlara uymalarim 
saglamaktir. Bu etik kurallar, mimarlann birbirlerine, mu§terilerine ve genel 
olarak kamuya kar§i olan davramjlanni duzenler ve profesyonel dam^manlari 
olduklan mu§terilerinin beklentilerini anlatir. Ancak esas ama9 ahlakli ve diiriist 
ilijkiyi saglamamn 90k otesindedir ve giiven duyulmasi gereken bir pozisyonda 
olan profesyonel ki§iden daima istenen ve beklenen yuksek standartta bir 
davram$tir.

Bu giri§i yapmaktan amacim, bu panelde takdim etmeye ve tarti§maya 
9ali§acagimiz mimar Ahmet Vural Behaeddin’in iz birakan Kibnsli Turk olarak 
meslegini icra ederken ozellikleri yamnda bilhassa profesyonellige bakijini ve 
bagliligmi daha apik ve anla^ihr bifimde ortaya koyabilmektir. Bundan sonra 
degerli Ahmet agabeyimizin, bu tanimlar 9er9evesinde mimarlik mesleginin 
ozelliklerine uyumunu ve bu 9en;eve i9indeki duru^unu anlatmaya 9ali§acagim.

Mimar Behaeddin’i, Kibns Turk halkinm ilk mimari olarak, Mimar 
Kemalettin’i diye tammlamak uygun olur. Ttirkiye’de cumhuriyetin ilanmdan 
sonra Turkiye’ye go9 eden veya egitimini tamamladiktan sonra geri Kibris’a 
donmeyen Sezai Tiirke§ gibi in§aat miihendislerimiz olmakla birlikte, mimarlik 
egitimi goren birini bilemiyoruz. Dolayisiyla Ahmet bey toplumumuzun 
yetijtirdigi ilk mimardir. Hatta 1952 yilmda ITU’den mezun olup bir siire sonra 
Kibris’a dondugunde Rum toplumu arasmda bile 90k az sayida mimar vardi. 
Siiratle toplumumuza kendini tamtmaya ve kabul ettirmeye bajladiktan sonra
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ismi tiim ada sathinda tanmmaya ba§lami§ ve Ermeni toplumunun ileri gelen i§ 
adami Tilbian’a projeler hazirlamijtir.

Mimar Behaeddin’i, iTU’de, 1954-59 yillan arasinda gepen mimarlik 
egitimim esnasinda tanidim. ikinci senenin sonunda yapi derslerini de okumu§ 
olarak btirosunda staj yapma firsatim yakaladim. Qali§mami ve ogrenme istegimi 
begenmi§ ve 1/20 tatbikat detayi pizecek kadar giivenini kazanmi$tim. O kadar 
ki, yazin Alman e$iyle tatile piktiginda tiim biironun sorumlulugunu bana 
birakmi§ti.

M esleki Hayati Hakkinda Degerlendirme
ikinci Diinya Harbi sonrasinda istanbul Teknik Universitesi Mimarlik Fakultesi 
Almanya’dan gelen hocalann da katilimlanyla, Bauhaus modeli tizerine 
oturtulan ve diinya standartlannda egitim veren bir kurum haline gelmijti. 
Yiiksek Muhendis Mimar Ahmet Vural Behaeddin Paul Benatz, Clemenz 
Holzmeister, Emin Onat, Orhan Arda gibi degerli hocalann altinda 90k iyi bir 
egitim gormiisjtu. Aynca ozel bir yetenege sahipti.

iTU’de donemin en parlak talebelerinden biri olarak 1952 yihnda mezun 
olduktan sonra, muhtemelen Alman hocalann da etkisiyle her yeni mezun 
mimarin yapmasi gerekeni yapmi§ ve bir siire Almanya’da 9ah?mi?ti. Daha sonra 
giizel bir Alman kizi ile evlenerek Kibns’a donmii^tii. Yetenegine ve edindigi 
deneyime dayanan giiflii ve di§a vuran bir ozgiiven sahibiydi. Mimarliga kanji 
olan sevgisi ve iddiasi hemen belli oluyordu. Sanki diinyaya mimar olmak i9in 
dogmu^tu. Mimarliga derin bir hayranlik ve profesyonel icraata da baglihk ve 
§a§maz bir sadakat duyardi. Bu kijiligini kisa siirede fark etmek zor degildi. 
Daha ogrencilik yillannda baflayan ve devam eden ilijkimiz siiresinde bizleri 
90k etkilemi^ti. idealist bir baki§la mimarligi iistiin bir meslek olarak goriir ve 
bunu bizlere adeta empoze etmeye 9'ali^irdi. Gorii^lerinde her zaman israrli olur 
ve bunlarm karjisindakinden de mutlaka kabul gormesini beklerdi. Nitekim 
mii§terisinin ihtiya9 programmi ahp tasanm ajamasma ge9ip proje olgunla^tiktan 
sonra bu israrli tutumu ortaya 9ikardi. Mai sahibine kolay kolay taviz vermezdi. 
O kadar ki mal sahibi fazla diklenirse projeyi birakmayi goze alir o ana kadarki 
hizmetlerinin karsjiligim alamazsa mahkemeye gitmekten de fekinmezdi. i§te bu 
nedenle ismi “inat adam”a fikmi^ti. Ancak bu ozelliginin, mimar Beheaddin ifin 
bir dezavantaj oldugunu soyleyemeyiz. Hatta kisa siirede ciddi, ilkeli ve ger9ek 
bir profesyonel, yani mti§terisine ve meslegine kar$i sorumlulugunu en 
miikemmel bi9imde yerine getiren bir mimar olarak temayiiz etmi?ti. Mimarligin 
ger9ek anlam ve degerini kavrayan ve kendi ki§iligine ve ya§ayi§ina ozgii bir 
proje yaptirmak isteyen aydm kesim, mimar Beheaddin’i tercih etmeye 
ba$lami?ti. Boylece geni? aile ve arkada? 9evresi bir 90k onemli projelere imza 
atmasim sagladi.

1960 yihnda yapilan Kiz Lisesi proje yanjmasinda birinciligi kazandi. Bu 
sonuf, zaman zaman iirkiittiigii idarecilere kendini kanitlamasmi ve kabul
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ettirmesini sagladi. Cumhurba$kani muavinligi diizeyinden ba§layarak siyasi tlst 
kademe yoneticilerine mimarlik meslegine ait bilgi ve duijuncesini aktarmaktan 
ve onlarla dobra dobra tarti§maktan fekinmezdi. Kammca bu davramji, o 
donemin yoneticilerini bir nevi egitmek ve meslegini kabul ettirme yamnda 
biiyiik bir hizmet ve medeni cesaret omegidir. Hif ku$kusuz bu kendine olan 
gu?lu ozgiivenden kaynaklamyordu. Gerek ta o zamanlarda, gerekse §imdi daha 
da karma§ik mesleki ve imar konulanyla cebellejtigimiz bir donemde, en takdir 
edip hayranlik duydugum yonti mimarliga, ilkelerine tam anlamiyla sahip fikiji, 
gosterdigi cesaret ve kararhliktir. Kiifiik biiyiik her projenin hakkmi vermeden, 
harcanacak zamam hif onemsemeden, en ince ayrmtisina kadar dii§iinup 
detaylarim 9izmeden, rahat etmezdi.

Projenin tatbikat ve kontroltine gelindiginde, proje ve detaylarda ongoruleni 
tavizsiz uygulardi. Miiteahhide projeye uygun yapilmayan kisimlari gerekirse 
yiktirirdi. Buna kar§in, daha uygulamamn ba§inda miiteahhide en ehil ve tasvip 
ettigi ustalarm 9ali§tinlmasim empoze ederdi. Aynca geli§meye ba^layan in§aat 
sektortimiize kaliteli usta yeti§tirmeye, onlan egitmeye biiyiik ozen gosterirdi. Bu 
alanda biiyiik hizmeti ve emegi gegmi^tir. Kaliteli i^ilik, kontrolde aradigi ve 
uzerinde titizlikle durdugu olmazsa olmaziydi. Yetijmelerine emek verdigi 
demirci Hasan usta, Mandresli yapici Hasan usta, diilger Ekrem usta, tesisatfi 
Raif usta, betonarme demircisi Ersay usta titizligini ve kaliteli i^ ilik  anlayi$im 
a?iladigi ve her injaatinda aradigi ustalardi. Bu ilkeli davram?lan ve meslekte 
kaliteyi yakalama arayiplari fogu zaman aleyhine soylentiler gikmasina neden 
olmu§ ve ismini bu kez de “pahalici mimar”a 9ikarmi§ti. Ancak bu yakijtirma 
kendini rahatsiz etmez bilakis ho§una giderdi, 9iinkii tasanmda ve uygulamada 
yuksek kalite pe$indeydi ve ba§ka tiirlii hareket etmesi diijuniilemezdi. Bu 
davraniflari M9 ku§kusuz bizlere de omek oldu.

Bir avu9 Tiirk mimar olarak iirettiklerimizi sinamak ve Rum mimarlann 
yaptiklanyla mukayese etmek 19m zaman zaman beraberce Rum bolgelerini 
dola§ir ve Neoptolimos Mihailidis, Dikaios, Costos Vafiadis, Stravrinidis, 
Ikonomu gibi Rum mimarlann yaptigi binalan incelerdik. Onlardan geri kalmayi 
gururumuza yediremezdik. Behaeddin artik mesleki 9evrelerde bilinen ve takdir 
edilen bir isimdi.

Meslek etigi ve uygulamasi konusunda ilk yillardan itibaren, okuldan ziyade 
ondan 90k §eyler ogrendigimi ve etkilendigimi rahathkla soyleyebilirim. O kit 
kanaat gefim zorluklarma ve toplumumuzun simrli i§ kapasitesine ragmen 
ilkelerden kesinlikle taviz vermez, mimar Ayer Ka$ifle yiiriittiigum biiromuzun 
i§siz kalmasi pahasma ozellikle mimari yiizdelik konusunda geri adim atmazdik. 
Omegin Ahmet Ra§it Un Fabrikasi projesi biiromuza verildigi halde, makineleri 
imal eden firmadan gonderilen standart fabrika planim one stirerek %3’ten fazla 
iicret odemek istemeyen mal sahibiyle sorn^ta anla$amami§ ve projeyi 
yapmaktan vazge9mi?tik. Hele jimdilerde koku§mu§ bir hale geldigini 
i^ittigimiz, bajkasmm projesine imza atma konusunda son derece duyarli
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davranir, §ahsimiza yakin bir ki$i dahi olsa reddetme yoluna gider, ‘imzamizi 
satmayiz’ derdik.

Yine bugiinlerde onaylanan yasal diizenlemeye ragmen en yakm ijbirligi 
yaptigimiz injaat miihendislerinin adeta diinyadan bihaber tutum ve 
davram^larina 151k tutacak omek ili$kiye parmak basmak istiyoram. Mimar 
Behaeddin ba$ta olmak iizere tiim mimarlar, hentiz yasal bir dtlzenleme olmadigi 
halde ve iistelik yiiksek muhendis olarak statik hesap yapma bilgi ve yetkimiz 
oldugu halde statikfi in$aat miihendisleri ile tam bir uyum ve i^birligi ifinde 
9ah$ir birbirimize saygida kusur etmezdik. Mimar Behaeddin onemli ve kritik 
projelerinde omegin Kiz Lisesinin betonarme plak hesaplamasim degerli 
hocalarimiz Prof. Said Kuran ve Miifit beyin biirosuna yaptirmi§ti.

$imdi olanlan i§ittikfe ve sinema perdesi kadar mimari biiro tabelalan 
gordiikcpe deh^ete kapiliyor utanf duyuyomz. Meslek etigine kar§i bu kadar 
saygisiz ve duyarsiz olamayiz. Boyle davranmakla meslek yara aliyor, nerdeyse 
ayaga diijiiriiluyor. O halde AB’ye girme fabalan niye? AB normlarindan soz 
etmenin ne anlami var? Bu tutumlarla AB’ye nasil uyum saglayabiliriz?

Mimar Ahmet Bey “A”dan “Z”ye mimari biitiinlugiin onemi ve anlamimn 
bilincine varmij usta bir mimar sanatfi olarak ikna edebildigi oranda binalarmin 
mefru§atimn sepilmesinde mii§terilerini yonlendirmeye fabalardi. Bu yakla^imi 
yerlejtirmek ve kalici hale getirmek ve toplumun bu alandaki zevk ve kulturunii 
gelijtirmek ifin diinyanm en iinlii modem moble firmalarmdan biri olan Knoll 
International iiriinlerini ithal eden bir ticaret §irketi kurmu^tu. Ama? para 
kazanmaktan 50k, mimariye olan biitiinliiklti baki? aqsini anlatmak, kabul 
ettirmek, halkin bu alandaki anlayiij ve zevkini gelijtirmekti. Hi? ku$ku yoktur ki 
bu yonde anlamli bir onciiliik hareketi gerfekle^tiriyor ve dolayisiyla mimari 
kiiltiiriimiize katki yapmaya fah^iyordu.

Sonu^
Mimarligi gefim kaynagi bir meslek olarak gormekten 90k, onu derin bir tutku 
ile seven ve heyecan duyarak uygulayan gergek bir profesyoneldi. Her projesini 
kendine ozgii ko$ullari ile ele alir, adeta onun esiri haline gelerek fah^irdi. Her 
projesinde ozellikle yaptigi ev projelerinde ayri ve kendine ozgii bir yaraticilik 
ortaya koyar, mal sahibi ile adeta ozde$le$mi$ bir orijinalite yaratirdi. Osman 
Orek, Umit Onan, Macit Ferdi, Dr. Ali Niyazi Fikret, Ali Fikri Evleri ile toplu 
konut olarak tasarladigi Efruz Sami Mudiiroglu sira evleri verilebilecek omek 
fali^malardir.

Kanimca mimariye yaklajimi, profesyonelligin ta kendisidir. Mii^terisine olan 
gorev ve sorumlulugunu i^levsellik, saglamlik ve estetigi bir biitiin olarak 
birle^tirip yerine getirmede her zaman ba^anli olmu§tur.

Ne yazik ki onu erken kaybettik. Belki de en olgun faginda aramizdan 
aynlmasaydi, 1974 sonrasinda ortaya fikan olumlu ko^ullarda biiyiik projeler 
iizerinde fali^ma olanagi bulabilecek, yetenek ve ustahgim 90k daha tist
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diizeylere ta§iyabilecek ve daha biiyiik eserler verecekti. Hele hele KKTC’de 
a9ilan universitelerimizde mimarlik egitimine geni§ yer verildigini dikkate 
aldigimizda, ondan bir ogretmen olarak da yararlamlabileeekti. Eminim bu kez 
hocalik yapmaktan, mimarligi gen? ku§aklara ogretmekten biiyiik keyif alacak, 
bu yonde de yararli hizmet verme olanagi bulacakti. Bu dii§uncelerle agabeyimiz 
Ahmet Vural Behaeddin’i bir kez daha rahmetle anar, onunde saygi ile egiliriz!
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Resim ler

Oguz Korhan Evi, Lefko?a
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Ekrem Ziver BOD AM  Y ALIZADE*

Coi’ukluk yillanm (1957-1961) Lefko§a’mn Selimiye mahallesinde gefti. 
Dedemin biri Selimiye meydanimn bir ucunda digeri ise oteki ucunda ya§ardi; 
Ahmet Behaeddin’in ailesi Misirhzadeler ise Selimiye camii kapismm kar§i 
ko§esindeki sokakta otururlardi.

Misirlizade ailesi ile payla?imimiz siradan bir kom§uluk ili§kisinin otesindeydi. 
Ahmet Behaeddin’in ablasi Selmin Hamm annemin 50k yakm arkadaji; eni§tesi 
Doktor Adnan Hakki Bey ise babamm tip tahsilinde aym evi payla^tigi dostuydu.

Ahmet Behaeddin 1951 yihnda -benim dogumumdan 119 yil once- istanbul 
Teknik Unversitesi’ni bitirmi§; Almanya ve ingiltere’de stajlanm tamamladiktan 
sonra RIBA ilnvanini da alarak adaya donmiijtu. Kibris Tiirk toplumunun 
yeti§tirdigi ilk mimardi. Profesyonel ya§amma kurdugu mimarlik biirosunda 
ba$lami§; adadan tekrar ayrildigi 1964 yilma kadar Lefko^a’nm Kojkliififtlik 
mahallesinde pek 90k konutun hem tasanmmi yapmi§ hem de kontrolliigunti 
yurutmu^tu.

1954-1964 yillari pek 90k Kibrish Turk ailenin Surlar ifinden Surlar di§ma 
ta§mdigi bir donemdi. Lefkopa Surlari di^mdaki bu yeni ya§am bi9imini Selimiye 
Meydam sakinlerinin sik9a konu§tugunu hatirlarim. Surlar i9inden arsa alip yeni 
konut yaptirmak olanaksiz oldugu i9in, tahsilli Kibrish Tiirkler Surlar di§mda 
konumlanan Ko§klii9iftlik ya da (,’aglayan bolgelerinden arsa satin alirlar ve yeni 
konutlanm buralarda in§a ederlerdi. Annem ve babamm yakm akrabalarmdan 
Avukat Umit Stileyman ve e§i Suna Hamm, Bankaci Macit Ferdi ve e$i §enay 
Hamm, Ziraat Muhendisi Oguz Korhan ve e§i Liitfiye Hamm Ko§klii9iftlik’te 
arsa alan ve Ahmet Behaeddin’e proje fizdirerek ev yaptiran aileler arasindadir. 
Annemin koydeki mallanm sattiktan sonra bu kervana biz de katilmi§tik. Ancak 
annem ve babam yeni bir ev yaptirmak yerine K6§klti<piftlik’ in Osmanpa^a 
caddesinden tek katli bir Ermeni evi almayi tercih etmi§lerdir. Ya§amimizdaki bu 
degi$iklikle beraber, ben dort ya.s sonrasim artik Selimiye meydanmda degil 
Ko^klti^iftlik’teki yeni mahallemizde Ahmet Behaeddin’in tasarladigi evlerde 
ya§ayan akrabalarin ve dostlarimizm 9ocuklari ile beraber gefirdim.

Yedi ya§ima girdigimde Ahmet Behaeddin’in konut di§mda bir yapisi ile 
kar$ila?tim. $imdilerde “§ht. Tuncer ilkokulu” olarak bilinen bu yapi benim o 
yillarda devam ettigim ‘ FCo§klii9iftlik ilkokulu’ idi. Okula ba^ladigimda 0 bina 
i9in ne dediklerini 90k iyi animsiyorum. “Okulunuzu Kibns’in ilk Tiirk mimari 
Ahmet Behaeddin yapti” demiflerdi.

1962 senesinde aldigimiz Ermeni evinin uzerine bir kat 9ikmaya karar vermi§ti 
annem ve babam. Boyle olunca heniiz bes ya^inda iken kendimi bir bina 
in§aatimn ifinde buldum. Mekana, ol9iiye, yapiya ustalarla birlikte bakmak

* Mimar, M imarlar Odasi Bajkam
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benim i?in enteresan bir deneyimdi.. Yapici Cemal Usta, Qatici Salahi Usta, 
Demirci Vural Usta’mn katkilan ile evimizin ikinci kati bir anda ortaya 9ikmi§ti. 
Babama “Bizim yapimizi niye Mimar Ahmet Behaeddin yapmiyor?” dedigimi 
hatirlarim. Babam, “Oglum, bu yeni bir tasarim degil, iist katm plam aym alt 
katinki gibi olacak. Duvarlann ttst ilste gelmesi gerekir, bu i§i de ustalar 
yapabilir” demi§ti.

(,'ocukluk yillanm Ahmet Behaeddin’in tasarladigi akraba evlerinde ge^erken, 
hi? sjtiphesiz kendi evimizi Ahmet Behaeddin’in yapilari ile kar§ila§tirmaya 
ba§lami$tim 9unkii bir yapiya mimar eli degmesinin ne demek oldugunu 
deneyimliyordum.

Bir yapmin i?inde ya§ayam nasil egittigini, nasil insanla yapi arasinda ili$ki 
kuruldugunu anlamaya falijmak bende mimar olma hevesini ortaya fikarmijtir. 
Hi? itiphesiz beni bu i.'je ozendiren ve mimarlik meslegini se9memi saglayan 
Ahmet Behaeddin’den ba§kasi degildir. O, mimariden anlayan herkesin Kibns’ta 
‘Lider Mimandir’. 1981 yilmda Ankara’da mimarlik egitimimi tamamlayip 
adaya dondiigumde katildigim ilk yari§mada Ahmet Behaeddin Jiiri Ba§kani idi. 
Bana, “Aferin evlat, ilk yariijinada birincilik almak meslege ba^langi? i?in 50k 
onemli” demi§ti ve ardindan “Ben de ilk yari§mami Kiz Lisesi binasi ile 
kazanmijtim” demi?ti. Sonrasinda onunla mesleki ili§kimiz ba^ladiginda bana bir 
yapismm in§aat kontrollugiinun yapilmasi i?in yetki vermi^ti. “Attigin her 
adimdan haberim olacak” demi§ti. Bu soziinden otiirti ofise her giri§ fikijimda 
biiyiik ustatla bir^eyler payla^mak ifin firpmiyor; ozellikle detay bilgimi 
geli§tiriyordum. Yeni mezun olmamn verdigi her§eyi biliyorum mantigi ile i§e 
saldmyordum ancak 0 benim okul sonrasinda nerede oldugumu 90k iyi 
biliyordu. Bu i§te daha 90k yeni oldugumu, yapi in§a edildik9e ogrenecegimi, 
tasarladik9a projelerimin gelijecegini soyluyordu. En onemli telkini ise $uydu: 
Yapici ustasi ve miiteahhit sana i § in nasil yapilacagmi anlatmayacak; Mimar 
olarak sen yapiyi onlardan daha iyi anladigm ve bildigin i9in i$in nasil 
yapilacagmi sen onlara anlatacaksin. Bir yapi mimarm 9izdigi gibi in§a 
edilmelidir. Bunu ba§ardigm zaman ise mimar oldum diyebilirsin.

1980 senesinde usta ?irak ili^kisi i9erisinde ili§kimiz devam ederken bana iki 
nasihati olmu^tu. Bir tanesi kendini yeterli hissettiginde buronu kur ogudiiydii. 
Ikincisi ise mimarlann orgiitlenmelerine katki koymanin, ortak ^ah^malara 
katilmamn, yani mimarlar odasi 9ali§malarina destek vermenin onemiydi. 
Soylediklerini yaptim.

1985’de mimarlar odasimn 85/1 sayili Mimarca dergisinin ilk iiye 
uygulamalan dizisine, Ahmet Behaeddin’i konuk etmi^tik. O giine kadar 
yaptiklannin yazilimmi ve tesjhirini sadece Baumeister dergisi ustlcnmisjti, bu da 
onun i?in bir $erefti. Modern mimarligin onciisu olan Alman ekolii, yetijtirdigi 
bir degerin takibini ve ispatmi yapiyordu aslinda bu yayinla. Mimarca 85/1 i?in 
kendisi ile yaptigim mesleki soyle§ide Modem mimarlik ilkelerine ve onun 
sundugu tasarim prensiplerine ne kadar bagli oldugunu anliyordum. Modem
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akima onciiltik eden Frank Lloyd Wright’in organik mimarligindaki akiciligi, if 
mekanla di? mekam entegre edijteki ustahgmi takdir ettigini soyliiyordu. Mies 
Van Der Rohe mimarligindaki sadeligi, butiinliigu, metal elemanlann 
kullamlmasmi benimsedigini, Le Courbusier’in doga ile kayna^ma arzusunu, 
binada heykelimsi hareketlerin kullamlmasmi, fonksiyonlara gore ni§ler, 
pavyonlar yaratilmasim dogru buldugunu belirtiyordu. Kendi mimarligim ise 
§oyle tammhyordu: ‘Modem mimarlik, tasanm prensiplerini memleket ko^uluyla 
birle^tirerek kendine oz bir uslup ortaya koymaktir’.

Soz konusu dergi yayimlanmca bana bir nasihati daha olmu§tu. “Mimarlikta 
yayin 90k onemlidir; bu i§i birakma” demi§ti. 1980’li yillann ikinci yarismda 
Ttirkiye’den gelen “Arkitekt” dergisi ekibi ile iki Kibns sayisi 9ikardik. Iki 
sayida da Ahmet Behaeddin’in yapilanna yer vermiftik.

Bu onu 90k mutlu etmijti. Ancak en mutlu oldugu an Turkiye’nin tamnmi§ 
mimarlarmdan Cengiz Bektaj’m ilk Kibns ziyaretinde kendisini aramasi, 
eserlerini ziyaret etmek istemesi ve donii§te “Serbest Mimarlar Demegi” yaymi 
“Mimar” da onun eserlerini yazmasi idi. Bu siire9te hep kendisi ile beraberdim. 
Yaym i9in biitiln beige ve resimleri birlikte hazirlami§tik. Verdigi her pafta adeta 
bir mimarlik dagarcigiydi.

Benim ayni zaman diliminde 90k yapi ile ugra§tigimi ogrendiginde 90k 
kizmi^ti. “Be 90cuk, marifet 90k yapi yapmak degil marifet az ve oz yapmak ve 
bunu yaparken de para kazanmaktir” derdi. Bir de mukavele yapmadan i§ alan ve 
yapan mimarlara 90k kizardi. “Bunlar mesleklerine ihanet edenlerdir” derdi.

Meslegin profesyonel davram$ kurallarmi hepimiz Ahmet Behaeddin’den 
ogrendik. §imdilerde Uluslararasi Mimarlar Birligi (UIA) meslekte 
sorumluluklanmizm standartlanm belgeselle§tirdi. I§te o meslege ba^ladigi 
1950’li yillardan beri bu standartlan hem uygulayan hem de uygulanmasmi 
te§vik eden onder bir mimar olmu^tur. KTMMOB Mimarlar Odasi’nda mimarin 
davranrs kurallarmi ortaya koyan ilk mimar odur.

Onu 1993 yihnda kaybettigimizde Mimarlar Odasi olarak 90k derin bir bosluga 
dii§mu§tuk; fiinkii Modem mimarlik Kibris’ta onun onderliginde yerini 
bulmu?tu. Boylesi degerli bir mimari kaybetmekten dolayi iiziintiimuz 90k 
biiyiiktii. Tek tesellimiz geride biraktigi 100’tin tizerinde yapisidir. igte bu 
yapilar §imdi yeni nesil i9in modem mimariyi anlama kilavuzu olarak 
kullamhyor. Ben mimarlar ifin modem mimariyi anlama noktasmi, bir mimarm 
pijme noktasi olarak nitelendiriyorum. I§te bu yiizden yeti§en nesiller i9in Ahmet 
Vural Behaeddin’i oliimsiiz kilan Modem mimari eserleri M9 eskimeyecektir.

Onu yakinen taniyan bizler meslek adina kendimizi parish saymaliyiz, 9unkii 
karjimizda omek alacagimiz bir usta bulduk ve onun yolunda eserler 
verebiliyoruz.

iyi ki vardin Ahmet Vural Behaeddin!
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Tarkan DAVULCU*

Sempozyum davetini aldiktan sonra Ahmet Vural Behaeddin’le ilgili olarak neler 
aktarabilecegimi dii$uniirken, onun mesleki kimligi, meslege ve meslekta$lara 
yaptigi katkilar, insani yonii, onunla ilgili amlar/du§iinceler gibi, daha 90k ki§isel 
gozlemlere dayah yorumlar yapabilecegim konulara yogunla^arak bir konu§ma 
metni olu§turmanm dogru oldugu kanaatine vardim. Bu nedenle bu konufmamda 
bilimsel degerlendirmeler yerine, olabildigi kadar objektif bir baki§ a9isiyla, 
kesintili olarak, birlikte ?ali§tigimiz dort yillik siiredeki bilin^li/bilinfsiz 
gozlemlerim sonucunda olu§an (ve dogal olarak bugunkii aklimla yaptigim 
degerlendirmeleri i9eren) dii§uncelerimi aktarmak istiyorum. Bu yiizden zaman 
zaman benimle ilgili amlari da, affmiza sigmarak, aktarmak zorunda kalacagimi 
belirtmem gerek.

Mimarlik Fakultesi u9iincu sinifi bitirdikten sonra 9ali§mak i9in ofis ararken, 
Mimar Necdet Turgay abinin yonlendirmesiyle tam§mi§tim. Eski goriinumlu 
kerpig evden bozma ofis, dagmik gibi duran odasi, ilk anda olumlu dii^unmenizi 
engelleyebilirdi. Ancak daha dikkatli bakinca, duvarda asih duran ve biitiin 
ogrenclik yillanmizda hocalanmtzin saygiyla bahsettigi Profesor Holzmeister 
imzali sulu boya perspektif, kar$i duvarda, siyah-beyaz, uzun bir sahilde 
^emsiyeli nti bir kilolu kadin fotografi, belgelerin asih oldugu bir ba§ka duvarda 
ise Ahmet abinin MG marka arabasiyla 9izilen bir karikattiru vardi. Bu eski 
goriinumlu, dagmik gibi duran mekanda, bu ipu9lan aslinda onun niteligini, 
entellektiiel yanmi ve naifligini anlatirdi. Konusmasiyla sizi etkilemeyen/ 
etkileyemeyen, konu^urken erken sinirlenen, ancak agir hi9 bir soziinii 
duymadigim, her zaman iyi giyinen, bence olduk9a 9ekingen ve kinlgan olan, 
hergiin sabahleyin birka9 saatini Kanli Mescit kahvehanesinde (biri de biiyiik 
babam olan) arkada§lariyla ‘kagit oynayarak’, her 9ar§amba ogleden sonrasim 
mutlaka bri9 oynayarak ge9iren bu adami anlamak, daha iyi tammak i9in biraz 
daha fazla 9aba harcamak gerekirdi.

Ofiste 90k uzun sure kalmaz, ofiste oldugunda ise 9ah§ma masasim 
kullanmazdi. Herkesle projenin fah^ildigi masada konujmayi tercih ederdi. Aym 
anda U9 proje 9ah$masi devam ederken, Him bu projelerin detaylarim, kaba ve 
temiz kotlarim bilirdi. Qizim kalitesi, ol9iilerin dogru ve detaylann anla§ilir 
olmasi konusunda 90k hassasiyet gosterirdi. £ali§tigimiz paftalarda bo§ yer 
kalmaz, problem olabilecek her detayi fizdirir, tiim bilgileri paftalann i9ermesine 
dikkat ederdi. Hatta bir seferinde, i9erden di§ariya devam eden bir siis havuzunda 
baliklann i9erden di?anya ge9erken sirtlanni incitmemeleri 19m yukardan 
havuzun igine dogru inen camin kenarlarimn rendelenmesinin detayim 9izdigimi
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hatirliyorum. Size anlatmak istedigi herhangi bir §eyi olfiileriyle fizerek anlatir, 
gerekirse perspektifmi de fizerdi.

Bitmi§ bir binasim anlatmaya detaylarindan ba§lamasi, boyle ust diizey iiriin 
veren birinden, iiriinlerini 90k daha farkli ifade etmesini bekleyen ben dahil 
birpok kifjide hayal kinkligi yaratabilirdi. Bununla beraber farkli bir sjekilde 
projesini anlatmasma da tamk olmujtum; §ubat tatilinde ofise ziyarete gitmijtim. 
Ahmet abi beni goriince olduk^a heyecanlanmi?, ‘Tarkan bak sana ne 
gosterecegim, bu bizim son projemiz’ diyerek anlatmaya ba$lami§ti: ‘§urda giri§, 
bu salon, bu mutfak, manzara §urda, burdan alt kata inen merdivenler, diger 
yonde yatak odalari...’ Biiyuk bir heyecanla bir o kadar da stiratle anlatiyordu. 
Oldukfa afallami§ vaziyette dinliyordum. Bir taraftan dinliyor, diger taraftan da 
anlamaya fah^iyordum. Qiinkii tiim bu anlattiklanm kareli bir ajanda sayfasimn 
iizerindeki, hatirladigim kadanyla da ol?eksiz olarak serbest el fizilen, eskizden 
bakarak anlatiyordu. Bu ev en sonunda Ttirkiye’deki bir^ok mimarlik dergisinde 
de yayinlanan Toros evi oldu! Bu kargacik burgacik fizgilerin ilerde yaratacagi 
mekanlan okuyabilmek... ijte yetenek bu olsa gerek! Bu arada Ernst Neufert’in 
bir soziinii hatirlamak gerek: Kara kalemle fizilen bir eskiz, formasyona gore, 
biri ifin kargacik burgacik fizgiler, digeri ifinse bir sancilanmamn elle tutulur 
neticesidir.

Bazi giinler, ‘hadi gidiyoruz’ diyerek beni de yanma alir, yaptigi evlere 
goturiir, bazilarmin iferisine girer bazilanna ise di^ardan bakarak onlan anlatir, 
yorumlar yapardi. Bazen de devam eden $antiyelere gotiiriir, imalatin nasil 
oldugu konusunda bilgi verirdi. Bu yaptigi $eyi oldukfa dogal bir §ekilde yapar, 
bilgiyi ve tecriibeyi sizi rahatsiz etmeden aktarirdi. Bu oyle bir §ey ki bir 
mimarlik ogrencisinin ya da yeni mimarin mesleki gelijiminde temel olan usta- 
firak ilifjkisinde 90k onemli bir yontem. Hem kagit iizerinde fizdiginiz fizginin 
aslinda somutta ne hale gelecegini gorme §ansimz oluyor, hem de ‘mimar’in 
iiriiniiyle nasil gurur duyduguna $ahit oluyordunuz. §antiyedeki denetimi ve 
etkisi goriilmeye degerdi dogrusu. Ahmet abinin §antiyeye geli§iyle olu^an 
gerginligi rahat^a hissedebilirdiniz. Bu ogretici, doyurucu ve besleyici bir 
deneyimdi. Tabii $unu da soylemem gerek, birlikte dola^mak olduk^a keyifli 
oldugu kadar, gurur vericiydi de. ^unkti sizi yanmda §antiyeye gotiirmesi, sizin 
de onun gordtigii saygiyi gormeniz demekti.

Bu noktada geri donerek bir ba§ka $ey anlatmak istiyorum; tam§tigimiz giin, 
oflsinde kendimi geli§tirmek igin fali^mak istedigimi ve bunun igin de bir iicret 
talebim olmadigim belirtmi§tim. O da bununla ilgili herhangi bir yorumda 
bulunmadan i§e ba^lamami soylemi§ti. Ay sonu geldiginde Ahmet abi beni de 
diger personeli gibi ?agirip ucretimi vermek istediginde §a$irmi§tim. Kendisine 
ucretsiz fali^mak ifin ba^vurdugumu hatirlatinca bana ‘Sen, sana verilen i§i 
benim istedigim gibi yaptm. Dolayisiyla bu parayi hak ettin’ dedi. Cevap kisa ve 
netti. Bunun bana ozel bir durum olmadigim, onun emege, meslege ve 
meslekta^a bakuj afisini anlatan ilkesel bir tavir oldugu dti§iinuyorum.
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Yillar geftikpe gerek i§verenlerce, gerek miiteahhitlerce gerekse de sektoriin 
diger elemanlari tarafindan ‘Mimar’ Ahmet bey (aslinda ‘Ahmet bey’ yerine 
‘Ahmet biyi) olarak tanmiyor olmasinm nedenini daha iyi anlayabiliyorum. Belli 
bir ya?m iizerindeki mimarlardan ‘biz bu meslegi avukat yamaklarmdan 
kurtardik’ soziinii sik?a duyanz. Ben Ahmet abiden bu sozleri hi? duymadim. 
Saninm bu i§i yapan insanlar Ahmet abi i?in rakip degillerdi. Ulkeye geri 
dondiigiinde, ikinci Dunya Sava§i sonrasinda turn diinyada biiyiiyen ekonominin 
geregi olarak ortaya fikan ekonomik diizeyi yuksek, iyi mimarlik iiriinlerini talep 
edecek bir mu:>teri kitlesi olu$maya ba§lami?ti. Dolayisiyla bu potansiyel kitlenin 
olmasi Ahmet abi ifin iyi bir bajlangi? olu?turmu?, Ahmet abi bu kitleye proje 
yaptigmdan ortaya bir rekabet de 9ikmami$ti. Kaldi ki o, avukat yamaklarmdan 
farkli oldugunu biliyordu. iTU’de mimarlik egitimi almi§, yurtdi§inda 9ah§mi§ 
birisi olarak zaten onlarla aym seviyede degildi. Ahmet abinin bu yukarida olma 
durumu aileden bajlayan bir aristokratik nitelikle, meslekte de devam ediyordu 
ve olene kadar de devam etmi§ti. Tabii bu yukarda olma durumu aslinda bir 
yalmzla$ma/yalmzla§tirma durumunu da beraberinde getiriyordu. Kendi 
gozlemlerim uzerinden soylemek gerekirse ozellikle meslektajlar tarafindan bu 
yalmzla^tirma hareketleri -sistematik denemez ama- siirekli yapiliyordu. Bunun 
sebepleri kigisel miydi, mesleki olarak yeti§ememek miydi bilmiyorum. 
Soylemeye 9ah§tigim ?ey aslmda Ahmet abinin <~itayi ne kadar yukari 9ektigi ve 
bunun i9in bedel odedigidir.

Bir ba§ka ziyarette Templos (Zeytinlik) tepelerinde biiyiik9e bir araziye 
gitmi§tik. Orada, vakit ge9irmek i9in yaptirdigi 90k kii9iik bir kuliibe/depo 
benzeri bir odacigi vardi. E§iyle birlikte oraya siirekli gittiklerini ve o mekanda 
bulunmaktan ne kadar mutlu oldugunu anlattigim hatirhyorum. Muhte§em 
yapilar tasarlayan bu adam orda, o miitevazi mekanda mutluydu...

Saninm en 90k istedigi §eylerden biri de, aslinda daha once de bahsettigim 
kendisinin anlatamadigi, mimari eserlerinin bilimsel olarak degerlendirilmesinin 
yapilmasiydi. Mimar Serhan Gazioglu ile yaptigi bir sohbette ona ‘insanlar kedi 
gibidir, sevilmek, okjanmak isterler’ diyerek onore edilmeyi bekledigini ima 
etmi§.

Son soz olarak bugiin burada ona dair bilimsel degerlendirmelerin yapildigi bu 
toplantida bulunmaktan onur duydugumu, onun istedigi $eyi yaptigimizi 
soylemek istiyorum.
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Tulin Topfuoglu BEHAEDDIN*

Kiymetli Konuklar,

Konu§mama ba$lamadan once “5. iz Birakmi$ Kibnsli Tiirkler Sempozyumu”nu, 
Ressam Ali Atakan’la birlikte e$im Mimar Ahmet Vural Behaeddin’e 
adamalanndan otiiru Dogu Akdeniz Universitesi Kibns Ara§tirmalari Merkezi 
Ba§kam Prof. Dr. Ulker Vanci Osam ve arkadaslarina. sempozyuma bildiri ile 
katilarak emek veren herkese sonsuz te^ekkiirlerimi sunanm.

Bilim insanlan, rahmetli e§im Ahmet Vural Behaeddin’in mimari alamndaki 
fali^malarmi bilimsel olarak degerlendirecekleri i?in ben eserlerinden 
bahsetmeyecegim. Sizlere fotograflar yardimiyla e§imin hayati ile ilgili bende 
kalan hatiralarmi sunacagim. Bu yolla sizler onun kijiligini tamyabileceksiniz.

Ahmet Vural Behaeddin, Kibris’ta ba^anli bir ilk ve orta ogrenim hayatindan 
sonra yiiksek ogrenim 19m Turkiye’ye gitmij, once o zamanki adiyla Giizel 
Sanatlar Akademisi, Resim Bolumiine devam etmi§tir. ikinci yil Istanbul Teknik 
Universitesi Mimarlik Boliimii’ne girmi? ve oradan ba§ariyla mezun olmu§tur. 
Ahmet, daha ilkokulda iken ekteki resimlerde goriildiigti iizere ev plam ve bir 
perspektif ifade eden resimler yaparak sanki daha o yillardan mimariye olan 
alakasim sergilemi^tir. Ahmet’in onemli ozelliklerinden biri de hi? bir §eyini 
atmamasi ve duzenli bir bi9imde saklamasidir. Bu sebeple ilkokulda yaptigi 
resimleri ve kamelerini size gosterebiliyorum.

Siradi§i bir insandi, bu farkhligmi 1979 yilmda evlendigimizde bana §oyle 
gostcrmijjti. Balayi i?in Italya’ya mtimkiin olursa da Venedik’e gitmek istedigimi 
soylemiftim. Diigiiniimiizden on giin kadar sonra eve bir karavanla geldi ve 
biitiin Avrupayi karavanla gezecegimizi soyledi. Ben once boyle bir seyahati 
yadirgamakla beraber sonra bana boyle bir §ans verdigi i?in Tann’ya hep 
§iikrettim. Bu seyahatle hayatimm en giizel 119 ayini biitiin Avrupa’yi karavanla 
gezerek ge9irdim. Gormek istedigim her yeri rahat rahat gorebildim. Gol ve 
nehir kiyilarmdaki kamping yerlerinde iki veya 119 giin konaklayarak 
fotograflarda da goriildiigii gibi Londra’ya kadar gidip dondiik.

Ahmet, sanat9i ruhlu, miikemmeliyet9i, dogracu, kisacasi zor bir insandi. Ona 
ayak uydurmak olduk?a giiftii. Biz ikimiz de birbirimize saygi gostererek ortak 
bir ya$am kurduk. Ahmet’le biz benim anneannem tarafindan akrabaydik. E§im 
daha once bir Alman hantmla evli oldugu ifin daha 90k Alman ve ingilizlerden 
olusan bir arkada? 9evresine sahipti. Resimlerde goriilecegi iizere biz evlendikten 
sonra benim Tiirk arkada§lanm da dost grubumuza dahil oldu.

Ahmet’in ozelliklerinden birisi de iyi a§?i olmasiydi. ingilizce ve Almanca 
yemek kitaplanndan se?tigimiz degi^ik yemekleri zevkle birlikte hazirlardik.

* Ahmet Vural Behaeddin’in eiji.
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“Her i§i severek ve zevk alarak yaparsamz o i§ miikemmel olur” derdi. Haft a 
sonlari hem Tiirk hem ecnebi arkada§larimizi evimizde agirlardik.

Ahmet ozel ya§antisinda oldugu kadar is> hayatinda da yaptigi her i§in 
miikemmel olmasina ozen gosteren bir insandi. Bunu gen? mimar arkada^larina 
daima $oyle ifade etmi§tir: “Fikirlerinizi, hizmetinizi, binalarmizi esirgemeden 
veriniz ki kar§iligim talep etmeye hakkmiz olsun. Yaptigimz i$ kusursuz olsun.”

Pazar gunleri bazen evimizin bahfesinde bazen de Zeytinlik’teki tepemizde 
fotografta da gorulecegi gibi kebap partileri gerfeklejtirmek bir gelenek haline 
gelmi^ti.

(,'ok okuyan ve fok yonlii bir insan olan Ahmet’e bir §ey sordugunuzda 
mutlaka dogru bir cevap alabilirdiniz. Mesela ben evlendigimizde ilkokul 
ogretmenligi yapiyordum ve matematik dersinde zorlamyordum. Ahmet bu 
konuda da iyi oldugu ifin geceleri beni fahjtiriyordu. Ertesi giin ben de 
ogrendiklerimi ogrencilerime aktarabiliyordum. ikimiz de hayvanlari sevdigimiz 
ifin evimizde kopegimiz ve kedilerimiz vardi.

Ahmet iyi bir mimar oldugu kadar aym zamanda iyi bir resim ve heykel 
sanatfisiydi. Kendi portresini ve karakalem resimlerini fotograflardan 
izleyebilirsiniz.

Ahmet’in de tabii ki kusurlari vardi. En onemlisi birden bire ofkelenirdi ama 
bu sinir sabun kopiigii gibi hemen ge^erdi.

Ahmet’in Lefko§a’daki mimarlik ofisi ve birlikte fali^tigi arkada§lari ve 
teknisyenleriyle fekilmi^ fotograflarla konu§mami bitirmek istiyorum. Kisa bir 
zaman ifinde size onunla ilgili bazi hatira ve gozlemlerimi aktarabildimse, ne 
mutlu bana.

Ben e'jimi bana ya^attigi giizelliklerden dolayi daima sevgi ve ozlemle 
hatirliyorum. Tann’ya karjima Ahmet’i fikardigi i?in hep §iikrediyorum ve ona 
rahmet diliyorum.

Beni sabirla dinlediginiz ifin hepinize te^ekkiir ederim ve saygilanmi sunanm.
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Ali Atakan
( 1940-2007)

Ali Atakan 1940 yilmda B afta  dogdu. 1961 yilinda Gazi Egitim 
Enstitusu’nden mezun oldu. 1961-1992 yillari arasinda degi$ik liselerde 
ve Dogu Akdeniz Universitesi’nde ogretim iiyeligi yapti. Eserlerini 
bir£ok ki^isel ve karma sergilerde sunan Atakan, 1988-1993 yillari 
arasinda Paris ve Londra’da ara$tirma ve ^ah^malarda bulundu. 1986 
Uluslararasi Asya- Avrupa Bienali de dahil olmak iizere bircjok sanat 
yart§masmda jiiri iiyeligi yapti. Sanatfinm eserleri diinyanm degi§ik 
ulkelerindeki ozel koleksiyonlarda yer almaktadir. Ali Atakan 2007 
yilinda, en verimli doneminde aramizdan ayrildi.





Sanat Hangi Durumda Vardir? 
(Universite bu durumun neresindedir?)

Umit iNATgi*

Sanat nedir, sanat neyi, nasil ifselle^tirir ve neden bilim ve felsefeden farkli ama 
yakla^ik bir tanim kapsaminda dile getirilir (?) gibi sorulari mesele yapmadan 
“sanat yapma” adma giri§imci durumlar yaratarak sanatfi roliine biiriinmek, 
sorgulanmasi gereken ciddi bir psiko-sosyal davrani? haline gelmisjtir. Aslinda, 
“gerfek bilimler bize duyulanmiz tarafindan iletilir” diyen Leonardo da 
Vinci’nin foktan fozdiigii bir tinsellik durumuydu bu davranis bifimi. Kendini 
denetlemekle yiikiimlii olan aklm duyusal algiya dayali bir §ekillenme siirecine 
girmesi ve sezgilerin destegiyle “goriinu^lerin altindaki if-gerfeklerin goriiniir 
kilinmasi (Rodin)” ki§iyi bir “hakikat soyleyicisi (Michel Foucault)” konumuna 
ta:jiyorsa, bunda sanatin yetkin bir ongorii yetenegi olarak- biiyuk payi vardir. 
Yadsmamaz bir sonuf olarak, sanatin bilimi onceledigi gerfegi dujunce tarihinde 
kendi hakli yerini edinmi^tir.

Sanat yapmak bir cisimlejtirme ve dii^iiniim stirecini iferir. Kendini belli ettigi 
tek ?eyin, kendi bedeni oldugunu diijiindugumuz zaman, karijimizda bir 
gosterilen olarak konumlanan yapitm, kendini gosterenden bagimsiz bir gorulen 
olarak sunmasi, bir olay veya durum nesnesi olarak gdriilmeyi talep 
ettigindendir. Ote yandan, yapiti kavramak ifin bir bilinf eylemi gerekiyorsa, 
yapita aym zamanda bir bilgi nesnesi olarak da yakla^maktan ba§ka fare yoktur. 
£iinkii olay ya da durum, bilgiye ve onu §ekilleyen dile tekabiil ettigi siirece 
algilanabilir bir gerfekligin statiisiine donii§ebilir. Edmund Husserl’in “Bilgi 
nesneye yonelen oznenin bilincidir” saptamasmdan yola fikarsak, yapitla 
kurulacak olan ili§ki, yapit ile ona yakla$ma fabasi ifinde olamn bilgileri 
arasinda gerfekle§en bir algi modalitesinin kendisidir1.

Sanatin hangi durumda var-olabilecegi iizerine du$iinmek zomnda 
kaldigimizda bir iist kiiltiir kapsamimn ifine tafmmak duramunda kaldigimizi 
kabul edersek, sanati yapilandiran bilginin ve sezginin, kiiltiirajin bir simr 
zorlamasma yeterli olacak diizeyde olgunluk ifermesi gerfegini de inkar 
edemeyiz. ‘Akil-Eylem-Bilgi’, iiflemesi iizerinden du$iinebilmck ifin 
deneylemek zomnda kaldigimiz zihinsel yeterlik, sanatin ozgiin aklmi 
bifimleyen etkiye donu$iir. Tiim bu uslamlama ve usun kar§iligini bifimde 
bulma arayijji ki$iyi “dii§iinen varlik” olmaktan alip “iireten, yapan varlik” 
dummuna ta§ir... bu baglamda sanatin hangi durumda varolabilecegi kendi 
ko§ullanm olu§turmu§tur. ijte buradan baflayarak, du§iinmenin de sanat 
yapmaya yeterli olmayacagi ve bir ba§ka zihinsel 6zgiirliik alaninm in§asina 
gerek duyuldugunu teslim etmek gerekir. Bu ttir bir zihinsellik ortanunda ise
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bilgi, kendi ttreme ortamim terkedip sanatm dti§unce sisteminde yer almak 
durumundadir.

Hannah Arendt’e gore, “D ii^ iinm ek b ilm ekten  ayri b ir  qeydir. S ana t 
yap itla r in in  kaynag i o lan du§iince, donu^iim e ve y tiz  d eg ifim in e  
ugram aksizin  biiyiik fe ls e fe d e  kend in i gosterir ; oysa  b ilg iye  dzgii 
siireglerin, b ilg i ed in ip  b ir ik tirm em izi sa g layan  tem e l go sterg esi 
b ilim lerin  iginde y e r  ahr. B ilg i edinm e, sonucu  her za m a n  y a  p ra tik  
dii^iinceler y a  da  b ir  ‘bo§ rxierak' o lan  belirli b ir  am ag peq inde  ko$ar; 
ne va r  k i bu  am aca  ula$ilir u la$ilm az b ilg i ed inm e siirec i b iter  (Sanatta 
ise bilginin donii§um siireci tam da burada ba$lar-U.i.). Diisjiincenin 
buna ka r^ ih k  kend i d i$m da ne am aci ne  de  ereg i vardir: sonug  b ile  
iiretm ez; hom o fa b e r  ’in y a lm zc a  ya ra rc i fe ls e fe s i degil, eylem  adam lari 
da, b ilim se l ba$an  h a yra n la n  da  dU$Uncenin ne  ka d a r 'y a ra rs iz ’ 
o ldugunu  ka m tlam aktan  y o ru lm a z la r  -  dii^iince gergekten  de  esin  
kaynag i o ldugu  sa n a t ya p itla r i ka d a r  p ra t ik  ya ra rd a n  yoksundur. Ve 
dii$iince, bu y a ra rs iz  iirun leri iiste lem ez b ile ; giinkii bunlar, biiyiik  
fe ls e fe  d izgeleri g ib i, tam  a n lam iy la  s a f  d ii$uncenin sonucu  o la rak  
zo r lu k la  ka b u l edilebilirler. Qiinkii sana tg in in  y a  d a  fe lse fe  y a za rm in  
ya p itla rm i m addele^tiren  §eyle$m eyi gergekle$ tirm eleri igin 
durdurm alari gereken  $ey, d ii^unm e su rec in in  ken d is id ir '. Yapma 
siirecinde artik dii?uniilmesi gereken §ey, yapmayla ilgili hamlelerin 
du^uniiltniis olani kar§ilayici olup olmadigidir (U.i.).

Dii§iincenin iiretim surecine aktanldigi am somutlajtiran bu zihinsel yapi, 
du^iinme etkinligini, yapitta kar§ilik bulacak nesnel bir 9abanm i?ine ta$ir. 
DQsiincenin, kendi sonucunu arayan (bilimde oldugu gibi) bir siireften 
alikonulmasi ve bifim kapsami altinda deneylenmi§ bir bilgi nesnesine 
donii.smesi, sanatm ozgiin du§unce yapismi yansitir. Bu baglamda bilgi, neyin 
nasil yapilacagma ve hangi ama?la yapilacagma taraf olan davrani? kodlanm 
igerir. Ancak bilgi her zaman jeyler hakkmda ogrenilen kavram-merkezli tarifler 
degil. Bir sandalyenin yerde sabit durmasi gereken ve oturma i§levini goren 
ergonomik bir ara? oldugu bilgisi, sandalye kavrammi nesnenin dogasiyla 
ortiijen bir tamm kapsamma yerlejtirir. Halbuki dogu^tan ayaklan olmayan ya 
da yiiriime ozurlii olup hayatim tekerlekli sandalyede ge^iren biri i?in bu bilgi 
sadece bir nosyondur. Bir eyleyen olarak sanatfi, nesneden gelen bilginin bir 
ba?ka nesneye ve bilgiye evrilme olanagmi yaratan akli devreye sokar. Bu 
ajamada bilgi, oznenin neyi ama^ladigina bagli olarak, nesnenin ba$kala§ma ve 
bir baska goriingiisel alana evrilme siirecini ba§latandir. Bu durumda nesne kendi 
varlik modalitesinden sokiilerek bir baska tiirlii yer kaplayan ve anlam kapsayan 
nesneye dSnii,>ur, Nesne, reel yer kaplayan bifimiyle ya da ytizeye ta§man 
goriilme bifimiyle artik diijunce iireten bir imgeye donii§iir. $eylerin ontolojisine 
kar§i metaforik bir taciz gibi goriinen bu entellektiiel eylem, sanat yapitim,
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$eylerin domestik anlamlanna kar§i tacizde bulunan bir aklm iiriimi olarak 
gosterilen kilar3.

Sanatin kendi anlam-kurgusal dujunce yapisi ifinde §ekil alan kar§i-dii§iince 
hamlelerinin kavranabilmesi ve bir ust kiiltiir gostergesi olarak ya§amimizda yer 
alabilmesi i<?in hifbir zaman ve hifbir cografyada toplumsal bir ?aba 
gosterilmemi§tir. Sanat her zaman kendi kitlesini olu§turan ve kendi kitlesinin 
entellekiiel ihtiyaglari dogrultusunda kurumsal lamina gabasi ifinde olan bir 
azinlik kiiltiiriidiir. Bilim de oyledir, felsefe de... Sonufta sanatin toplumsal yapi 
ifinde ontolojik bir deger olarak algilanmasi ve ifkinle^tirilmesi o toplumun ne 
kadar estetik yargi kapasitesine ve bilgi toplumu diizeyine sahip olmasiyla 
ilgilidir. Bu diizeyde bir toplum modeli olufturmak da tabii ki egitim 
kurumlannm deontolojik yiikiimluliik kapsamina girer. Ilk ve orta egitimden 
ba§layarak, universite duzeyindeki ogrenim ortamina gelene kadar, bilginin 
kuramsal ve pratik yonleriyle, ki§iyi nasil yeryiizu kiilturuniin bir parfasi kildigi 
hakkinda bilgili ve deneyimli kilmak, bir amaca donii§meli. Ele^tirel aklm 
enstriimanma donii§en bilginin sadece meslek aydini olma afisindan yetkinlik 
gostermesi, toplumsalla§ma i$tahmi kar$ilayan bir degeri ifermiyor. Bilginin 
yerindelik anlayi§ma gore dola§ima girmesi ve entellektiiel tiretim kapasitesinin, 
vasatligm tistesinden gelici bir etkiye doniijmesi, universite ortaminda 
olgunla§masi gereken bir durumdur. “Sanat hangi durumda vardir?” sorusuna 
yanit bulmak, i$te bu durumun olagelmesine ve yer edinmesine baglidir.

Egitim kurumlanmiz ve iiniversitelerimizin toplumsal ya^amda iist-kiiltiirel 
diizeyde “yer edinme” anlayi?lanna baktigimizda, oldukfa dekadan bir 
goruntiiyle kar§ila:siriz. Bu yetmezmi? gibi, sanatin dii§iince ve iiretim tarzma bir 
di$arili muamelesi gostermek de universite biirokrasisinin vazifeleri arasinda yer 
almaktadir. ifinde bulundugumuz universitenin kafa yapisi da bundan farkli 
degil. Sanatsal etkinlik, sadece eglencelik veya renkli bir sosyal etkinlik 
diizleminde ele almiyor. Universitenin sanata ve sanatfiya gosterdigi boylesi 
oziirlii bir ilginin ne kadar kiifiimseyici oldugunun farkinda bile olmadan, bazi 
universite yoneticilerinin bir hobi diizeyinde olan soziimona sanat etkinliklerini 
gurur vesilesi yapmalari onlarin ne kadar ilgisiz ve bilgisiz olduklanm kamtliyor. 
Bilim ve felsefenin idrak edilecegi bir yapi olmayi gerektiren etkinlikler yerine, 
iiniversiteye magazin diinyasinm makyajli yiiziinii ta§imayi uygun goren boyle 
bir mentaliteyle iiniversite yonetilemez. Tek ya da birka? yoneticinin iyi 
niyetiyle de olacak bir i$ degil bu. Sanatin da en az bilim ve felsefe kadar onemli 
ve ya§amsal bir entellektiiel iiriin oldugunu kaniksayan anlayi§a ihtiyaf vardir. 
Sanatsal zekadan yoksun bir entellektiiel ortam olamaz; universitenin boylesi bir 
ortama kurumsal yatkinlik gostermesi ise bagi§lanamaz. Ne yazik ki bu zaafiyet 
sanattan gelen entellektiiel enerjinin de korelmesine yol agiyor.

Soz konusu zaafiyet sadece etkinlik diizeyinde kalmiyor. Akademik ortamda 
da sanat disiplinlerinden gelenlere yapilan iivey evlat muamelesi, iiniversite 
anlayi§ma ters dii?en incitici bir vukuata donu^mujtiir. Miihendisin sayisal aklina
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ve alinti yazarligi yapan akademisyenlerin tahammtiliine teslim edilmi? 
akademik yonetimin entellektiiel birikime gosterdigi saygisizlik hi?bir yonetsel 
norm kapsamma girmiyor. Bu aldirmazlik ve kuftimseyicilik, sonufta 
iiniversitenin yanli§ yapilanmasma ve her zaman bilim, felsefe ve sanatm 
ilerleme ortammin engellenmesine neden olacaktir. Sanat hangi durumda vardir 
ve iiniversite bu durumun neresindedir (?) sorusuna tekrar donersek, herhalde 
bulacagimiz yanit hi? de i? a?ici olmayacaktir. Konferans salonlarmda “paper” 
sunmayi akademik vazifeden sayanlarm bir sanat etkinligini ve bir bilgi nesnesi 
olan sanat yapitmm tiretimini ku9umsemeleri hangi cehaletin hanesine yazilir 
bilemem ama benim ki$isel tarihimde bu sadece bir utan? olarak yer alacaktir. 
Bu utan?, sanati ve sanat?iyi ku?umseyenlerin utanci olacak; bizim gibi sanata 
hak ettigi itibari teslim etmeye fah^anlarin degil elbette.

Notlar
Umit Inatpi, Yapitin Fenomenolojisi dosyasmdan, 2008.

". Beatrice Lenoir, Sanat Yapiti, Yapi Kredi Yayinlari, 1st. 2005. 
3. Umit inat?!, Yapitin Fenomenolojisi dosyasmdan, 2008.
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Sanat Tarihine Dii§iilen Bir Kayit: Bi^im ve 
Renk Ustasi “Ali Atakan”

Zeynep Yasa YAM AN*

Avrupa sanat fevrelerinin 1990’lardan bu yana irdelemeye ba§ladigi modem 
estetik yaratmin gerisinde yatan kiiresel egilimler, ‘modemizm’i Avrupali bir 
in§a olarak kavrayan anlayi§i sorgulamaktadir. Egzotizm ve folklor di$i, fevresel 
kiiltiirel etkile^im ve gefijlilik onemsenmekte, uluslarasi etkinliklere 50k 
kultiirlii bir adalet duyusu adma Avrupa’dan davet edilen sanatfilarin yanmda 
Afrika ve Asya’dan sanatfilarm da gagnli oldugu, tarihi ve dii$iinsel baglamdan 
kopuk, ah§ildigi iizere “oteki”nin mahallinden uzakta garip bir iyi niyet 
gosterisine donii§en bu tur Batili sanat sergileri ve onlann koloniyel 
yakla§imlarimn bir par?asi olmaya fagrilan sanatfilarla gerfeklejtirilen 
etkinlikler iizerinde dii§iiniilmektedir.

M odem izm in itiraflari
Bati modemliginin gerisindeki koktenci ve giderek artan yayilmaci ulusararasi 
devrimci burjuva ruhu; modemite ve onun otekileri olarak kabul edilen kiiltiirel 
cografyalar arasinda geleneksel bir karjitlik yaratmaktaydi. Burada onemli olan 
“oteki” sanatlarin Batili olfiitlere gore modem kiiltiire olan uzakligi degil ama, 
onlann ne olduguydu. Evrenselligin Batili olmayan kiiltiirler a<?lsindan ne oldugu 
ve anlami, Batili folklorik baki? ve isteklerin di§mdaki Asya ve Afrika 
sanatlarmm bu anlamda oynadigi rol onemliydi. Ote yandan batili olmayan 
kiiltiirel fevrelerin evrenselcilik sorunu, ?agda§ sanatm nesnesiydi. Bati bu 
fevrelerin kiiltiirel kodlanm ve geleneklerini modemlik adma pargalarken bir 
yandan da batili olmayan ifade bifimleri ve davram§larmi e. îtlikgi ve ozgurliikfti 
olma adma d6nii§turiiyor; bati modemliginin dagarcigma yerlejtiriyor, merkez 
ve periferi, modem ve modem olmayan arasmdaki aynmi d6nu$ttiriirek anlamsiz 
kihyordu. Modemlik, kiiltiirel yapilardaki farkli siircglcrin bir koleksiyonuna 
donu§iiyordu.

Bugiin bu tiir Avrupa merkezli bir modemligi, birinci elden yajayamayan 
iilkelerin kendi modem/fagda§ sanat tarihi yazimlarmda, diizeylerinin Batili 
modemistlere gore neden geri kaldigina, bu diizeyin neresinde olduklarma ya da 
gecikmi§ligi nasil telafi ettiklerine dair itiraflar ve gerekgelendirmeler dikkat 
fekicidir. Bu afidan bakildigmda, tekil sanatfi kimlikleri di§anda tutulursa 
Kibns toplumu sanatimn modemle§me oykiisii, Avrupa modem sanati tarihine 
gore siirefsel ve niteliksel olarak farkhdir.

Cagda§ Kibns sanatimn 1960’h yillarda bifimlenmeye ba^ladigi Yeni Kibris 
Demegi’nin Umit inat?i, Anna Marangou, Marina Schiza, Yiannis Toumazis, ile
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birlikte yazdigi 20. Yuzyil’da Kibris Sanati kitabiyla daha da netlik kazaniyor. 
Kitap a9ik?a gostermektedir ki Kibrisli Rum ve Kibnsli Tiirklerin modemle^me 
seriivenleri “oteki” modemlikler ifinde degerlendirilebilecek bir konumdadir ve 
ote yandan da bu agidan diinya sanatma eklemlenirler. Etkilenimleri modem 
sanatm ortak dagarcigindan beslenir ve toplumsal ya§anmi§hklara gore 
yerelle^tirilir. Onemli ve ozgiin olan, Kibris sanatmm modem/(;agda§ olu^um 
i^indeki varolu§ bigimidir.

Sanat Egitiminin M odernist O lanaklan
Kibns’ta, iki toplumun sanatfilan da hemen aym siireglerde modem sanat 
egitimi i?in kendi cografyalarindan uzakla§mak zomnda kalmi§lardir. 1837’de 
Politeknik Okulu olarak kumlan, 1843’de Sanat/Zanaat Okulu adini alan, 
1910’da Teknik Universite’den aynlan ve 1930’da bugiinkii Atina Giizel 
Sanatlar Universitesi kimligini kazanan olu?um ile 1883’de Istanbul’da Sanayi-i 
Nefise Mekteb-i Alisi olarak kumlan ve bugiin Mimar Sinan Giizel Sanatlar 
Universitesi’ne doniijen kurum arasmdaki tarihsel ve sanat tarihsel benzerlik ilgi 
fekicidir. Endiistriyel ve teknolojik kalkinmamn onemsendigi iilkelerin 
modernist amaglarim genjekle^tirmek ve yonetmek i?in kumlan politeknik 
okullar, ogrencilerine 50k yonlii teknik ve beceri kazandirmayi, ogretimi maddi 
iiretim ile birle§tirmeyi hedeflerler. Genflik yillanndan itibaren zihinsel ve 
fiziksel olarak bi^imlendirilerek 90k yonlii, degi§ime a9ik, iiretken bireyler 
yeti§tirmeyi ama9layan bu okullarda eski egitim anlayi§ina bir tepki olarak, 
bilimsel-teknik bi9imlenim ideali savunulmu§tur. Ote yandan diinyadaki genel 
egilimlere ko§ut olarak, aym yillarda, Atina Giizel Sanatlar Universitesi’nde de, 
bugiin Gazi Universitesi’ne doniijen Gazi Egitim Enstitiisii’niin ama9lan 
dogrultusunda bir program uygulandigi izlenebilir. Kibns’ta ya^ayan halk ifin bu 
iilkenin cografyasal ve kiiltiirel kodlarimn din farkliligi kadar belirleyici oldugu 
kabul edilirse her iki toplumun da aym tarihsel ge9mi§ten beslendikleri, buna 
kar^ilik Kibnsli Tiirkler’in genellikle Tiirkiye’de, Kibnsli Rumlar’in ise 
Yunanistan, Fransa ve Ingiltere’de siirdiirdiikleri egitimlerinin sonunda benzer 
bir 9agda§ Kibns sanati siireci olujturduklan goriilecektir. Dikkat 9ekici olan bir 
bajka yakla§im ise Kibnsli Tiirk sanat9ilarm birlikte ya§adiklan toplumun 
Hristiyan gelenegini yapitlanna ta?idiklari ve kullandiklandir.

Kibns’ta gorsel sanatlar ve tarihi egitimi, ingiliz doneminde egitim 
programina sanat derslerinin konulmasiyla ba§lar. Mehmet Necati, Hasan Oztiirk 
gibi nahif ressamlarm yamsira modem sanat ortammin ilk ku$agi, ilkokullara 
ogretmen yeti^tiren Ogretmen Koleji kokenli Fikri Direkoglu, Cevdet (,'agda^, 
Ismet V. Giiney, Kemal Karaderi, gibi ger9ek9i/izlenimci bir dili benimseyen 
sanat9ilardan olu$ur. Aym donemde ilkokul diizeyinin iizerinde egitim veren iki 
Turk okulu vardir. Lefkoja’da, Viktorya Kiz Lisesi ve Lefko§ia Tiirk Lisesi. 
Sanat derslerinin Tiirkiye’den getirtilen ogretmenlerle siirdtiriildiigii ortaogretim 
kurumlannm diger kent ve kasabalarda da yayginlajmasi 1950’lerin ba^larma
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rastlar. ikinci sanatfi ku§agmi ise i§te bu okullarda ders vermek iizere Tiirkiye’ye 
egitime gonderilen ve egitimlerini, 1960’larda sayilari giderek fogalan egitim 
enstituleri ve genellikle de Gazi Egitim Enstitiisii’nde tamamlayan ki§iler 
olu^turur. Yeni bilgi ve gorii§lerle Ada’ya doniisleri 1960’h yillann ba$ina 
rastlayan Aylin Orek (iDGSA fiki§h), §inasi Tekman, Salih Oral, inci Kansu, 
Ergtin $oforoglu, Ayhan Mente?, Yilmaz H. Hakeri, Giinay Osman Giizelgiin, 
Yalkm Muhtaroglu ve Ali Atakan bu ku§agin temsilcileridir.

Ali Atakan’m sanat egitimi aldigi ve sanatfi kimligini edindigi bu yillar, 
fagda? Kibns sanatimn da olu§um yillari olarak saptanmi§tir. 1940 yihnda 
Bafda dogan Ali Atakan modem Kibris sanatimn ba§at isimlerinden biri. 
2007’deki erken oliimii, sanat fevreleri ifin yitirilmij bir degerin uziinttisiine ve 
Kibns modemle^mesinin sanatsal boyutunun da tartiijilmasina neden oldu.

Kibris’m bu degerli sanatfisimn egitmenligi, ogrencileriyle kurdugu ili.ski. 
ya§arken oldugu gibi oltimiinden sonra da sikfa dillendirildi. Kibns Tiirk 
sanatimn olu^umuna bir sanatfi ve bir resim ogretmeni olarak katkilan sikfa 
amldi. Heidi Trautmann’m Eyltil 2006'da sanat ve sanat egitimi konusunda 
kendisiyle yaptigi gorii§mede “Bo$a harcanacak zamanim yok, Heidi. Kendimi 
ogretmenlige adamif durumdayim fakat, bu konuda rahat degilim” diyor.1 
Olumunden sonra ogrencilerinin, dostlannin ve meslekta§lannm ortaklaptigi 
nokta da onun sanatfihgi kadar giiflii egitmenligi tizerinde odaklamyordu: O, 
“Bir psikologun hastasma yaptigi gibi insam simyordu ve gdzlemliyordu. O, 
ogretmen olmak igin dogmnpu. Giinumuziin birgok iinlii Kibrisli Tiirk ressami, 
bir zamanlar onun ogrencisiydi. Ali Atakan, ogrencileriyle ve onlann 
ba§arilanyla her zaman gurur duyardi. "2 Kemal Ankaf, Emin £izenel, Umit 
inatfi, Ttirksal Ince, Osman Keten, Taylan Oguzhan, Gtiner Pir, Hikmet Ulufam, 
Mehmet Uluhan, bunlardan yalmzca birkafi. Hif ku?ku yok ki, hep en iyiyi, en 
yetkini arayan miikkemmelliyetfi, iitopyaci kijiligi onu memnun edilmesi zor, 
sert, e§igi yiiksekte tutan, ozverili bir sanat entellektiieline ve ogretmenine 
d5nu§tiirmu$tii.

Ali Atakan’ in, egitim aldigi Gazi Egitim Enstitiisii’nun fok yonlii insan 
yeti§tirme iilkiisiine bagli bir ogretmen oldugu ogrencileri ve sanat fevrelerince 
defalarca vurgulanmijtir. Egitim ilkeleri ve sanatindaki fok perspektifli baki§ ve 
teknik kullammmi, 2006’da ogrencilerinin aftigi sergideki roportajda;
“Aslinda bu sergi, post-modern gah§ilmi$ bir sergidir. Ogreneiler, bazen 
modelleri atolyede onlerine koyarlar bunlara gali§irlar, bazen fotograflar 
gekerler, bazen de dergilerdeki ba$ka fotograflardan yararlamrlar. Bunlari 
birlefjtirerek, kendi anlayi$larina gore yeni bir tablo ortaya koyarlar. Ben 
kendilerine birtakim bilgiler vererek onlari uygulamalarim isterim. Onlerindeki 
model neyse ona bakarlar, fakat verilen bilgileri uygularlar. Herkesin sevdigi bir 
resim tipi vardir: Figiirlii, manzarali, natiirmort; meyveler, gigekler v j . Bunlari 
onlerine koyar, gali$irlar. Eksik olan yere bir ba$ka yerden ahr oraya kolaj 
yaparlar. Kopi ba$ka $eydir, “borrow” ba§ka bir §eydir. Bir ressamm
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resminden, bir fotograftan bir pargayt alir, onu kendi resimlerine koyarlar. 
Bazen tabloyu oldugu gibi onlerine koyarlar. Ama verdigim bilgilere gore onu 
yeniden uyarlamalanm isterim. Kendi fikirlerine gore, anlayi$larma gore ortaya 
gikan fey, yepyeni bir feydir. ” sozleriyle dile getiriyor.3

Ali Atakan’in egitmenligi ve sanat? 1 ki§iligi, Gazi Egitim Enstitiisii Resim-i§ 
Boliimii’ndeki egitimi ile 1950’li 1960’li yillari belirleyen sanatsal ortam olarak 
is are t edilebilecek iki eksende bi?imlcnmi$tir. Ote yandan Baf, Magusa ve 
Lefko§a’da siirdiirdiigii ogretmenligi, sanat? i kimliginin olu§masmda etken 
olmujtur.

1961 yilinda Gazi Egitim Enstitusti Resim-i§ Boliimii’nden mezun olan Ali 
Atakan, Turkiye’nin onemli bir egitim kurumunun modellendigi Bauhaus Okulu 
ve onun temel ogretisi olarak anlayabilecegimiz ?ok perspektifli “kubist”, gorme 
teknigini ve donemin “soyut/nonfiguratif/di§avurumcu” bi?emini de iilkesine 
tasinnstir.

Ankara Gazi Terbiye Enstittisii, Cumhuriyet’in ilanmi takip eden yillarda 
sanatla zanaati, uygulamah sanatlar aracihgiyla birle$tirmeyi ama?layan 
dusiincenin, temel egitim kurumu olmujtur. 1926 yilmda, Atatiirk'iin 
onderliginde ?agda§ ogretmenler yeti§tirmek i?in Orta Muallim Mektebi adiyla 
kurulan, 1929'da adi Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitiisii olarak 
degi§tirilen Gazi Terbiye Enstitiisii’niin Resim-i§ Boliimii 1932’de egitime 
ba^ladi. Gazi Terbiye Enstitiisii, Cumhuriyet’in beden egitimi, pedagoji, 
Almanca, Ingilizce, Fransizca gibi yabanci diller ile mtizik, resim gibi sanat 
egitimi kadrolarim yeti§tirmenin yam sira, 1883’de kurulan ve iilkede giizel 
sanatlar egitimi veren tek okul olan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Devlet Giizel 
Sanatlar Akademisi)’ne siyasi ve kiiltiirel anlamda da yeni bir altematif 
olu§turmu§tur.

Cumhuriyet yonetimi, se?tigi kurucu kadroyu Almanya’ya gondererek 
Bauhaus ogretisiyle yeti§mesini saglami§, Gazi Terbiye Enstitiisii Resim-i? 
BQliimii’niin yeti§tirecegi ogretmenlerin Anadolu’daki biitiin orta ogretim 
kurumlarina dagilarak, resim ve i$, sanat ve zanaat ?ah$malariyla modem 
yurttajlarm yaratilmasinda, bu devrimin ger?ekle§tirilmesinde belirleyici ve 
yonlendirici olacaklarim tasarlami$tir.

Toplumda yenilik ve icat yapan bagimsiz bireyler yetijtirilmesi ozlenmekte, 
bu bireylerce yaratilan ve benimsenen “yenilik” bir kere olujunca, kamu 
tarafindan taklit edilmeye ba§lanacagmdan toplumun dogasindaki 'yeniligi taklit 
etme' isteginin hizla yayilacagina inamlmaktadir. Cumhuriyet i?in baska tiir bir 
modemlik ozlemi, baska tiir bir aile ve ya$am bi?imi one ?ikmi§, bu dii$iincenin 
bi?imsel kumlumu ve kurami i?in Bauhaus ogretisine ba§ vurulmustur.

Walter Gropius tarafindan 1919 yilinda kumlan Bauhaus, egitim ilkeleri ve 
uluslararasi diizeyde yarattigi sanat devinimi ile 20 . yiizyil tasarim ve 
mimarisinde etkin bir okul, onemli bir kurum olarak Alman dii§iince, teknik 
yenilik ve uygulamalarmda oncii bir rol iistlenmifjtir. Giicii, modem mimari, i?
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dekorasyon, mobilya, endiistriyel tasarim ve grafikten sahne dekoruna degin 
geni§ bir yayilim gosteren Bauhaus ogretisi ve anlayi^i, 19. ytizyihn Ingiliz 
tasanmcisi William Morris’in, toplumun gereksinimlerini kar§ilamak iizere 
“sanat ve zanaat” arasinda aynm gozetmeyen ama bunlarm birlikteligini 
onetnseyen, anlayi§mdan etkilenmi§tir. Sanayile^en modem diinyamn, 
miihendisligi ve makine estetigini one fikaran ticari ve endiistriyel tasarim 
gereksinimi resim, heykel ve mimaride de benzer bir arzi dogurmu§tur. Sonralari 
“uluslararasi iislup” olarak da adlandmlan Bauhaus bifemi, stislti ve gosterisli 
yiizey ilgisi yerine i§lev, teknik ve yarati arasmdaki anlamlarm uyumunu 
onemsemi§tir. Fransa’da Kiibizm/Piirizm, Weimar’da Bauhaus, italya’da 
Fiitiirizm, Hollanda’da De-stijl, Rusya’da Konstriiktivizm ve digerleri, biitiin bu 
akimlar, soyutlamamn insan ya$amindaki olumlu/iyimser etkisine duyduklari 
inanci ve makine estetigi diyebilecegimiz geometrikle$tirilmi§ bifim dilini 
payla§iyorlardi. Biitiin diinyada uygulanabilecek, her yerde yeniden 
iiretilebilecek, biitiin ulusal kiiltiirleri a§an bir “modem tarz”, diger soyleyisle 
“uluslararasi tarz” olu§turmak, ama^lanydi. Paul Klee’den Wassily Kandinsky 
ve Laszlo Moholy-Nagy, Walter Gropius’den Ludwig Mies Van der Rohe ve 
Marcel Breuer’e kadar farkli disiplinlerden bir 90k sanat9i ve mimari, egitim 
kadrosunda barindiran Bauhaus’un, kati bir disiplin ve i^levsellik i9inde yalm, 
basit, siissiiz malzemelerle giizelligin uyumunu arayan ogretisi, disiplinlerarasi 
“modem ya§am”m kurulumuna ve dinamiklerine denk dii§en bir soylemin 
yaygmla§masina da aracihk etti. Hitler tarafindan kapatilmasmdan sonra 
sosyalist ideolojiden uzakla§an Bauhaus diijuncesinin benimsedigi temel tasarim 
anlayiji, iilkeyi terkeden Mies van der Rohe, Walter Gropius gibi sanat9ilar 
aracihgiyla ABD’de surdiiriilmu^tiir.

Bauhaus’un kullam$lilik ve giizellik onerileri dogrultusunda estetize edilmi$ 
mimari ve tasanmlari, modemle§en oteki iilkeleri etkiledi. Bu iilkelerden biri de 
Bauhaus ogretisini izleyen Turkiye Cumhuriyeti ve onun aydmlari, 
entellektiielleri, biirokratlariydi. Demokrasi ve Sanat adli kitabinda Tiirkiye 
Cumhuriyeti sanatmin 'Kiibizm' olmasi gerektigini mimari, resim, susleme 
sanatlan kapsammda tarti§an Ismail Hakki Baltacioglu, bu biitiinciil programda, 
toplumsal 9agda§la§manm sanatsal ol9iitiinu Kubizm olarak gostermektedir. Gazi 
Egitim, bilgili ogretmen yeti^tirmeyi hedeflediginden uygulama kadar kurami da 
onemsemi?; ogrencilerine de onemsetmi§tir. Bu ilkelere bagli olarak kumlan ve 
yonlendirilen Gazi Egitim Enstitiisii, Turkiye Cumhuriyeti tarihinde bir9ok 
sanat9i, egitimci ve entellektiielin yeti§tigi temel bir kurum olmu^tur. Ote yandan 
1950’de ITU Mimarlik Fakiiltesi’nde “Renk ve §ekil”, Gazi Egitim' de ise 
1962’de “Form ve In$a” dersi programa dahil edilmiftir.

Bauhaus ogretisinden modellenen Gazi Egitim Enstitiisii’nde gordiigii egitim; 
bu ogretinin temellendirdigi gorme ve gosterme bi9imi, y3.5am 1 boyunca sanatmi 
belirlemi§, ote yandan da Atakan, 1950’lerde ve 60’larda yaygmla^an 
“soyut/non-figiiratif/soyut di^avummcu” sanattan etkilenmi§tir.
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Sava§ ve M odernlik: 1950-1960’larda Sanat
II. Diinya Savaji sonrasmm ozgiirltik ortammda toplumsal olarak payla$ilan 
modernist ortak deger ve modellerdeki kirilma ve kopmalar daha da 
belirginle?mi?, ABD ile Sovyet Rusya arasindaki soguk sava^in da tetikledigi 
1960’larm siyasi ve toplumsal perspektifinde, degi§ik toplumlarda ogreneiler, 
bilim adamlan ve sanatfilar politika, ideoloji, kimlik sorunlariyla kar§it ve 
kan$ik duygu ve yontemlerle elejtirel bir diyaloga girmi^lerdir. Amerika ve Bati 
Avrupa kaynakli populer kiiltiirden sosyalist dogu Avrupa tilkelerine kadar 
uzanan bu omeklerde ana tarti^ma, liberal demokrasilerdeki kusursuz gibi 
algilanan her tiirlii sistemin ifine sizan goninmezleri sorgulamaya ve yeniden 
dti§iinmeye odaklamyordu.

1960’lari belirleyen Avrupa, ABD ve diinyamn fe§itli iilkelerindeki kampus 
eylemleri, ogrenci hareketleri, temelde ABD’nin Vietnam'daki Amerikan 
i§galine, irksal ayrimcihga, cinsler arasindaki e§itsizlige, geleneksel degerlere ve 
ahlaka, ozellikle cinsel ahlaka, genelde otoriteye ozelde ise iiniversitelerdeki 
otoriteye ba^kaldin gibi ortak niteliklerde birlejiyorlardi. 1960’lar, teknolojinin 
ataga geftigi, televizyonun siyaset ve sefimlerdeki btiyiik etkisini goriinur 
kildigi, ABD ve Sovyet Rusya arasmda ba§layan uzay yari§larmm arttigi, 
kimyasallarm dogada, diger canlilar ve insanlar iizerinde yarattigi zararlar 
iizerine fevre bilincinin ivme kazandigi yillardir. 1960’larm bajinda ABD’de 
ba§layan ve giderek tiim diinyaya yayilan Hippie alt ktiltiirii bir genflik 
hareketiydi. Ciddi boyuttaki ilk ogrenci hareketi, 1969’da Berkley California 
Universitesi’nde gergekleijti. Benzer ogrenci ve genflik devinimleri Fransa, 
Almanya gibi Avrupa iilkelerinde yayiliyordu. ilk hareket, 2 Mart 1968’de 150 
ogrenciyle birlikte, a§iri solcu gruplar, iinlii ^airier ve miizisyenlerden olujan 
kiifiik bir sanatfi topluluguyla Nanterre Universitesi’nde gerfekle$ti. Takip eden 
aylarda protesto eylemleri Paris’e sifradi ve Mayis olaylan yajandi.

Tiirkiye’de 50’lerin sonlarinda ya§anan ekonomik bunalim, DP hiikiimetinin 
muhalefete ve basina karji olumsuz ve yasaklayici tutumu, 1960’h yillann 
ba^larinda giivenlik giifleriyle ogreneiler arasmda fati§maya varan tepkiler, 
hiikiimetin olaylarm oniine gefmekte yetersiz kalmasi sonucunda, 27 Mayis 
1960 giinii kendilerine Milli Birlik Komitesi (MBK) adim veren bir grup genf 
subay, ordu adma iilke yonetimine el koymusj, boylece 27 Mayis 1960’tan 25 
Ekim 1961 ’e, yakla§ik bir bufuk yil stirecek olan 27 Mayis askeri yonetimi 
ba§lami§tir.

27 Mayis 1960 oncesi doneme kariji bir tepki ozelligi ta§iyan 1961 
Anayasasi’nda tanman yeni hak ve ozgurliiklere ayrmtili tamm ve guvenceler 
getirilmi§, “sosyal devlet” ilkesi anayasaya dahil edilmi§, sosyalist partilerin 
kurulmasina ve bir sol sendikal hareketin olu§masma zemin hazirlanmi?, 
aydmlar ve ogrencilerin i§fi sinifi ile birlikte siyaset yapabilmelerine ortam 
yaratmi§, basin-yaym alanmda eskiye kiyasla daha ozgiir bir donem ba?lami§, sol 
yayinlarda biiytik bir arti§ olmu§tur. Bu ortamin kitleler tizerindeki etkisi ise
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1968-1970 yillari arasmdaki ogrenci olaylari ve i§<?i hareketlerinin tirmam^mda 
goriiniir hale gelmi§, kiiltiirel ortam iizerinde de belirleyici olmujtur.

1950’lerle birlikte diinyada oldugu gibi Tiirk sanat ortaminda da Kiibizm’e 
dayah uluscu modem sanat soylemi, uluslararasi soyut sanat gorii^ii ile yer 
degijtirir; ‘soyut sanat’ tarti$malari giindemi belirler. Bu ortamda Avrapa 
merkezli gelijmeci, ilerlemeci hiyerar^ik sanat yerine <;ogulcu, birarada olmaya 
dayali yeni bir sanat anlayi^mm kabulii tartijilmakta ve bu kabiiliin iginde 
Tiirkiyeli sanatgilar da yer almaktadir. Bu siirefte plastik sanatlarda ii? egilim 
one fikmaktadir. Istanbul Devlet Giizel Sanatlar Akademisi (IDGSA)’nin 
surdtirdiigii “akademik kiibizm” ki, bu yillarda kendini dogu-bati birejimiyle 
tariflemi?tir, akademi egitimine kar§it soylem geli§tiren gen9lerin olu$turdugu 
“soyut sanat” savunulari ve koyliiliigiin kent ortaminda kabul gormesiyle 
sonuflanan “koylii ger9ek9iligi ya da koylii romantizmi”. Bu tutumun uzantilari 
akademik egitim gormemi?, nahif ve otodidakt sanat9ilar sevgisinde, 90cuk 
sanat9i ya da “harika 9ocuk” olgusunda izlenebilir. Ama sanat ortamim 
belirleyen ve giindemi olu?turan ana soylem” soyut sanat/non-figiiratif sanat” 
soyleminde odaklanmaktadir.

1960 siyasi donemi ile birlikte, IDGSA’da geleneksel figiiratif resme ve 
bi9imsel soyut ara^tirmalara tavir alan bir grup ogrenci ve gen9 sanat9i 1960’da 
Avmpa’da ba^Iayan “Yeni Figurasyon”a ko§ut bir yaklajimla 1964’ten sonra 
toplumsal-elejtirel ger9ek9i, siirrealist-di§avurumcu anlayi§ta sanat yapmaya 
ba§ladilar. 1950’ler Tiirkiyesi’nin “soyut sanat” ortami 1960’larda “soyut- 
somut” sanat ekseninde bir kutupla§mayi da beraberinde getirmi§tir. 1960’lann 
ortalarmdan itibaren onemli bir tartijma ise “kiiltiir emperyalizmi” ve “sanatta 
sosyalizm” sorunlarina odaklanmiftir.

M odern Bir Sanat^i: Ali A takan’in Sanatsal Dili ve Gosterileri
Ote yandan 1950’ler ve 60’lar, trafigi giderek artan Tiirkiye ve Kibris 
ili^kilerinin yamsira Kibns’ta onemli politik donii§iim yillandir. "Ya Taksim, Ya 
Oliim" slogamnm onde oldugu 1950'li yillarda diizenlenen mitingler, §iddet 
eylemleri, 1960'h yillann ba^inda imzalanan Londra ve Ziirih anla§malari 
hiikiimleri 9er9evesinde birlikte/bir arada yajama kabulii, Kibns Cumhuriyeti ile 
sonu9lanan bagimsizhk, yeni anayasa ile Tiirklerin yonetimden uzakla?tinldigi 
bu sure9, Kibns sanatinm diinya ve Tiirkiye pagda? sanati ile benzerlikleri ve 
benzemezliklerini de goriiniir kilar.

Yirminci Yiizyilda Kibris Sanati kitabina §oyle bir goz gezdirmek, 1950’lerden 
1960’larm sonuna uzanan siire9te, Kibns sanatinda da “oteki” bir 90k 
modemliklerde rastlanan benzer bir yonelimin yapitlanyla karjilajmamizi 
olanakli kiliyor. Nahif yaklajimlar, 90gunlugunu kirsal kesim goruntiilerinin 
olu§turdugu ve Picassovari geometrik dilin hakim oldugu sentetik kiibik ya da 
surrealist kompozisyonlar, soyut yakla§imlar. Bununla birlikte Kibns’taki 
9alkantili siyasi ve toplumsal siirecin ya§antilan, konu olarak sanata pek
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yansimaz, aslolan bifim yetkinligi ve renk ogeleridir. Bu yakla§im kismen 1974 
sonrasindaki siirecin sanati ifinde de izlenir.

1960’larda diinyada “Op Art”, “Ressam Sonrasi Soyutlama”, “Minimalizm”, 
“Kavramsal Sanat”, Toprak Sanati gibi dogrudan figure odaklanmayan sanatsal 
ifade edi? bifimleri ifinde soyut sanatin varligi surmekle birlikte, yaygmla§an 
“Pop Sanat”, “Fotogercekgilik”, “Yeni Gergekgilik”, “Yeni Figiirasyon” gibi 
figtiratif yeglemeler one fikmaktadir. Digerleri ile birlikte “yeni gergckfi” ve 
“yeni figiiratif ” anlatilarm, figure yeniden, yeni bir kullanimla donii?iin Kibns 
sanatinda pek etkili olmadigi anla§ilmaktadir.

Ali Atakan’in sanat tavn, 1950-1960 yillarmin diinyadaki genel “sanat egitimi 
ve yonetimi “ yakla§imlan ile Kibns sanatimn kendine ozgii ko$ullan ifinde 
bifimlenmi? gibi goziikmektedir. Ne yazik ki, sanatfinm yapitlanndan yola 
fikarak sanati hakkinda retrospektif bir degerlendirmeye gitmek olanaksiz gibi 
goriiniiyor. 1960’dan 2000’li yillara degin tirettigi yapitlarm siralandigi bir 
fah^maya ula§mak olanakli degil. Boyle olunca, Ali Atakan’m, serimlenmeye 
fah^ilan tarihi perspektif ifinde, yapim yili belirsiz birka? yapitmdan ve 1980- 
1990’h yillarda iiretilmi§ simrli sayidaki falijmasindan hareketle, eksik kalsa da, 
nasil bir yerde durdugu tarti§ilmaya fali^ilacaktir.

Atakan’in sanatinda donemin modernist bigi-e-m ve egitim anlayi§i belirgindir 
ve bifim yetkinligi “konu”nun oniindedir. Yapitlannda ‘narrative’ olani 
onemsemez, anlatiyi algimn ikincil unsuru olarak kabul eder. Atakan’a gore 
resimde konu, bifimin ortaya konmasi ifin bir bahanedir. §oyle ifade ediyor 
gorujlerini:

“Resimde konu yoktur. Konu sadece giki§ noktasidir. Sanatta kifilik, 
sanatgimn ne soyledigi degil, eserini nasil soyledigi, nasil yaptigidir. 
Sanatta mesaj yoktur. Mesaj edebiyatta olur. Mesaj da alicimn 
yorumudur. Ben renklerle oyun oynuyorum. Renoir ve Monet Reine nehri 
kenarina oturmu$ ve ortaya farkli iki resim gikmi§tir. Sanatqilan 
tamyanlar da hangi resmin kime ait oldugunu sdylemi.jtir. Biz baktigimiz 
zaman resmin ismini degil, ressammi biliriz." 4 

Bu formalist yaklajim, “ressam” ve “sanatfi” aynmina getirdigi afiklamalar, 
onun sanatfida aradigi “ozgtinliik”, “farkhhk” olfiitiinii de belirginle§tirir. 
Gordiigiinii ba§anyla kagida kaydeden ressamla, kendi ozgiin bifemini ve 
yorumunu yapitina koyan sanatfimn duru^unu birbirinden ayinr. Ona gore 
sanatta ki§ilik, sanatfimn ne soyledigi degil, eserini nasil soyledigi, nasil 
yaptigidir ve bu da yetenek ve 90k gali^makla elde edilir.

Ali Atakan’in 1980’li ve 1990’li yillarda gerfekle^tirdigi ve KKTC Kiiltur 
Bakanligi Koleksiyonu’nda bulunan ijlerinden yola fikarak yapilacak bir 
degerlendirmede, resimlerindeki temel endi§enin “bifim ve in§a”, “bifim ve 
renk” temelinde kurgulandigi goriilecektir. ilginf olan, sanatfimn kiibist, futiirist, 
lirik, fizgisel (kaligrafik) ya da geomektrik soyut, zaman zaman surrealist bir 
fantazma varan yapitlanm aym surefte birarada yapmasi ve sozii edilen “renk,
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bigim ve in$a” endi§esinin hepsi i9in ortak bir ozellik olmasidir. Onun derin 
sanat tarihi bilgisi, sanatini kipkirtan en onemli unsur olmu§, birbirinden farkli 
sanatsal dilleri aym siire9te, sakinmadan kullanmi§tir. Bu nedenle Ali Atakan’in 
sanatmda bi9im dili a9ismdan bir donemlemeye gitmek zor ve gereksiz bir ugra§ 
olacaktir.

Atakan’in 1980’li ve 1990’h yillarda yaptigi figiiratif resimlerinde konu olarak 
kirsal kesim insanimn, daha da 90k kadinlannm yerel, renkli giysiler i9inde 
stilize ve geometrize edilmi? simgeselligi one 9ikar (Resim 1, 2, 5, 7, 9, 12 ve 
14). Her ne kadar formalist bir yakla^imi yegledigini, konunun resmi ifin ikincil 
oldugunu dile getirse de Atakan’in kimi i§lerinde Hristiyani ikonografiye 
ba§vurarak i9eriksel okumalara da kapi araladigi gozlenmektedir. Omegin Resim
1, 7 ve 14, bu tiirden iletileri olan yapitlanndandir.

Resim l ’de, gorsel olarak iki farkli derinlikte, karanlik bir ortamdan biiyiik 
kemer a9ikhgiyla parlak aydinhk bir alana ge9ilir. Bu yapiti olu§turan e$ek, 
diinya, e§ege binen adam ve rahibelerden olu$an figiirlerin ol9ek §a§irtmacah 
biraradaliklan “incil” kokenli humanist umutlara kapi aralamaktadir. inat9iligin, 
direncin, azmin simgesi olarak anla§ilan e§ek, ote yandan da iyi huylulugun, 
nezaketin, giizelligin ve sabnn simgesidir. incil’de Bakire Meryem’in 
Beytiillahim’e, isa’nin ise Kudtis’e e§ek iistunde girdikleri belirtilir.

Resim 7’de de benzer bir simgeciligin izleri siiriiliir. Yamndaki koylii kadin 
(Meryem) ve koyunlanyla kaval 9alarak yiiriiyen 9obam, kristalize renklerle 
umut sa9an bir ktire 9evrelemektedir. Isa, “iyi 9oban” ikonografisini 9agda§ bir 
anlatimla gorselle§tiren Atakan, bu yapitinda kendini “iyi 9oban” olarak 
tammlayan Isa’nm, “Iyi 9oban koyunlan ugruna camni verir” soziine ve bari^il 
ogretisine sigimr. Yemyefil 9ayirlarda, ifini tazeleyen, ban$a onciiliik eden, 
giivenli ve sevgi dolu bir ya§am ozlemidir bu.

Resim 14, bu dilegin ye§ermesi umudunu ta§iyan, kadmlann (9oban kadinlar), 
9oban kopeginin, koyunlarin ve e§egin birada betimlendikleri bir yapittir. 
Aga9lar, yapraksiz ve kuradur ama onlar umutla gokyiiziine ve ileriye bakarlar. 
Atakan, bu resminde mevcut dii§ kinkhgim ye§il renkle inanca d6nti§turiir.

Resim 2 ise yilki atlanni diijiindiirtuyor insana. Dogaya, kaderine, bo§luga 
salinan, aralarinda gii9liileri, gen9leri de olan bu atlarm yalniz birakilmijhgim, 
9aresizligini ammsatiyor. Yitik at olmaya aday mahzun hayvanlann dramim 
egretilemeli futiiristik bir devinime donu?turmu§ sanki Atakan; toplumsal bir 
yaramn kanli ko^usuna.

Resim 5, Resim 9 ve Resim 12’de, yine gruplar halinde koylii kadmlan 
kullanarak kurdugu kompozisyonlarda “formalist” yakla§immi one 9ikarmi?, 
9izgi, renk ve bi9imi ustaca biraraya getirmi$tir.

Hi? ku§ku yok ki Ali Atakan, bir 9izgi ve renk virtiioziidiir. Yapitlannda 
9izgiyi, kaligrafik ve geometrik anlamda siis olu§turmak, yon belirlemek ya da 
hacim yaratmak i9in diledigince, ama nasil istiyorsa oyle, aym tutarlilikla ve 
yetkinlikle kullamr. Resimlerinde rastlantisal, tereddiitlii, gereksiz tek bir 9izgi
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yakalamak olasi degildir. Kompozisyonlarmi siki bir geometri, matematik ve 
akilla kuran Atakan, renk kullamminda da aym yakla^imi siirdiiriir. 
Yapitlarmdaki dijavurumcu etki bile renge bulanmij firganm hirfin, bir anlik 
jestleri degil, hesaplanmi§ izleridir. Atakan, rengi, psikolojik ve simgesel 
degerlerini de gozeterek, bifimden ve fizgi ile sinirlandirilmi? alanlardan 
bagimsizlajtinr. Renk onun ifin bir basjina varlik alanidir, onu kendi olarak 
resimsel kildigi gibi, fizgi ile yanyana, iistiiste de kullanabilir. Bu durumda bile 
renk, bifimin egemenligine girmez ama Resim 12’de oldugu gibi fizginin renk 
oldugu durumlarla kari$ila$ilabilir.

Ali Atakan, tavir olarak, dogaflamalarinda bile tuvali yonetmekten kendini 
alakoyamayan, yaptigi ‘soyut’un santim santim hesabim veren, kullandigi dilin 
sozliigiinii yazan Kandinsky’e yakm bir yerde durmaktadir. Nitekim Resim 4, 6,
8, 10, 11, 13 ve 15’de tiirleri birbirinden aynmli olsa da bu tutumun 
benimsendigi izlenebilir. Atakan’m bir ba§ka ozelligi ise ‘soyut’ ijlerini somut 
bir ogeden, durumdan ya da devinimden hareketle indirgedigidir. Onun soyutlari, 
tiim “hayir”lamalarina kar§in igeriksiz degildir. Ekin bifen koyliilerin yarattiklari 
devinimi, tarlayi siiren bifer-doverin, traktoriin toprakta biraktigi geometrik 
izleri, ufan bir ku$un renkli kanatlanm, kullandigi renk dilnyasmi, danseden bir 
kadin bedenini, sevi^meyi, vajinal kasilmalan, kentlerin kiiltiirel, fevresel, 
mimari gefirgenliklerini ve birfok yajamsal deneyimin gorselligini, soyut 
resimsel bir duyuma indirger.

Ali Atakan’da “kadin” imgesi, resmini ku$atan ana unsurdur. Yapitlarmda 
somut ya da soyut bir anlatim olarak hep kadin vardir. Onun resimleri, insan 
ilijkilerinden, devinimlerden, kadin-erkek birlikteliginden beslenir. Kaynagmi 
ya^amda arar. O nedenle, eldeki verilere dayanarak, onun natiirmort, manzara 
gibi, goziin uzaginda, bedenin dokunma alam di?indaki tiirlere 90k yonelmedigi 
soylenebilir. Omegin Magritte vari surrealist bir anlatimla ele aldigi ve Resim. 
3’de gosterdigi resim ifindeki resim, yalmzca bir manzara degildir. Ana 
gorselligin karanlik formunu bolen renkli koordinatlara amsal bir kesit gibi 
tutunmu? tuval, gri tonlarda resmedilmi§ bungun bir manzaradir. Zedelenmi? 
kokleriyle topraga tutunmu? yiizlerce yillik agaflar, yapraksiz kuru govdeleriyle 
gokyiiziine dogru uzanmaktadirlar. Her an devrilmeye hazir bu agaflan, turn 
giiflerini kollanna bacaklarma toplayarak, destekleyen kadin bedenleridir. 
Topragi ve kokleri birarada tutan kadinlardir. Tuvalin hemen ucunda iki ye§il 
giivercin, bir yam kanli diinyamn bu ban§fil kadmlarma, bu direnfli dogaya 
destek veriyor gibidirler.

Ali Atakan, bugiine ta§inan gefmi§ yajam bifimlerinin gostergelerini- mitleri, 
din ve inanf sistemlerinin yarattigi degerleri, i^lev/bifime yonelik gorsel ve 
teknik birikimleri; tiim bu “gelenek”i kullandigi resimlerinde karma§ik zaman, 
mekan ve algi sistematigini onemser ve tasarlar. Onun konuyu ikincil saymayi 
oneren formalist yakla§imi, konu/oykii ile oyalanacak goziin, yapitin sanatsal 
degerlerini ihmal edecegi dii^tincesinden kaynaklanir. Bu anlamda Ali Atakan
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gerijekten de Clive Bell, Roger Fry ve II. Diinya Savaji sonrasinda Amerikah 
ele?tirmen Clement Greenberg’in kuramla^tirdigi, sanat yapitini renk, diizen, 
oran, in§a gibi bigimi olu§turan gorsel bile§enlerin nitelikleri a9ismdan 
degerlendiren, yaraticihgi i^crikte degil onun teknik gosteriminde arayan 
“formalist” yakla§imi benimsemi? bir sanat9idir. Modem sanat ve soyut sanat 
ele^tirisinin alt yapismi olu.sturan baskin bir yontem olarak “formalizm”, W9 
ku$ku yok ki Ali Atakan’m gorme, yaratma eylemini belirleyen ba^at kuramsal 
yakla§imdir.
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Ali Atakan Hakkinda

Hakan CAKMAK*

Degerli konuklar, Dogu Akeniz Universitesi Kibns Ara§tirmalari Merkezi’nin, 
bu yil 5. kez diizenledigi iz Birakmi? Kibrish Ttirkler Sempozyumu’nun, kapani§ 
ve degerlendirme boliimiinden onceki son oturumunda, gev'en yil yitirdigimiz 
ressam Ali Atakan’i konu^mak iizere toplanmi§ bulunuyoruz. O, sadece ressam 
degil aym zamanda, sanatin pek 90k alamnda -tiyatro, mtizik, §iir- var olan ve 
ba§kalanmn varolu? kavgasma da emek veren biriydi.

Bu oturumda, onu ve onun fahjmalarini yakmdan tamyan degerli 
katihmcilanmiza soz vermeden once izninizle, 1990’li yillann sonlannda, Ali 
Atakan Hoca’mn kendi atolyesinde, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ‘Kiiltiir 
Sanat Giincesi’ programi ifin yapmi§ oldugum, yakla§ik alti dakikahk bir video 
filmini sizlerle payla$mak istiyorum. Maalesef su anda o atolye kapali. 
Temennimiz odur ki, onun ortaya koydugu biitiin uriinler, gelecege ta§inacak 
,‘jekilde yeniden ya§am bulsun.

Ali Atakan
Ben, resim yaparken oyun oynuyorum. Yani renklerle oynuyorum ama bu oyun, 
o oyunu bilmeye bagli. Kurallarmi bilmeye... O, sanatgi, fogu zaman kurallannm 
di§ma fikan insandir. Birtakim birikimler vardir, bu birikimler ifte bilin^siz 
olarak veya bilinfli olarak yogrulur, tuval iizerine dokiilur. Yapmaya fali§tigim
o... Farkindasmiz, renklerle oynamayi seviyorum. Bir yerde renk 
kompozisyonlan kuruyorum. Bazi resimlerimde, mesela 90k eskilere 60’larm 
ba§ma gittigimizde figiiriin daha 90k one 9iktigmi goriiriiz. Resimlerimde zaman 
i9inde figiir ikinci plana itilmijtir, sonra tekrar one alinmi§tir, bazen fazla 
belirgindir bazen fazla soyutlanrm§ kaybedilmi§tir. Boyle oynuyorum...

En son bitirdigim resim. Yarim 90k... Her tarafta atili, okudugum kitaplar 
gibi... Desen bol. En son bitirdigim resim, buradaki tema beni fazla ilgilendirdi 
veya benim tarzima fazla uymu§ olacak ki hani o ritm dedigim olay... Ben 
resimlerimde, o dans temasi son iki yildir beni kapip gotiiriiyor oylece zaman 
zaman ba§ka temalara sapsam bile tekrar oraya doniiyorum. Uydu, benim 
tarzima uydu.

Son karma sergimi Nisan ayinda Ankara’da, daha sonra Mayis sonunda burada 
Magusa’ da bir sergi oluyor. ‘Kibns Tiirk Resminin 30 Y1I1’ adi altmda Kibris’m 
tamnmi§ sanat9ilarinm, biiytik sanat9ilannm hepsi bu sergide var ama bunlar 
hepsi de benim gefmifte ogrencim olan daha dogrusu 9ali$tirdigim ki§ilerdi. 
Ogrencim deyince bizde, ille ki okuldan olarak algilamyor, hepsi okulda benimle 
9ah§mi§ k ille r degildi bunlar. Daha dogrusu 9ah$tirdigim killer, mesela bir

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ?ali$am, Kiiltur Sanat Programi yapim ve sunucusu



Hakan C^AKMAK

Hasan Oztiirk benden ya§li birisiydi. §imdi rahmetli. Demeklerde, kultiplerde, 
sanat demeklerinde 9ali?tirdigim ki^ilerdi bunlar. Bu sergiden sonra herhalde bir 
ki§isel sergi -Kibns’ta- dujuniiyorum. Yeterince resmim var. Yeni resimlerim 
var. Belki onlarla yeni bir sergi izleyebileceksiniz benden...
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Ayhan MENTE$*

Burada vermek istedigim bir mesaj var. Ben bu sempozyumun bir vizyona 
d6nii§mesini isterim. Toplumlarda dinamo, oncii, yaratici insanlar vardir; 
toplumun ilerisi i?in, onlann ne ongordiigiinun, onlarm ongoriisiinden nasil 
yararlanilacagmm bilinmesi 90k onemlidir. Aksi halde eger bu noktayi gozden 
kafinrsak, bu gibi toplantilarda nostalji yaparak onlari anlatsak bile, amlanna 
ger^ek anlamda saygi gostermij olamayiz.

1958 yilmda Limasol’da ogretmenlik yaptigim sirada yakaladigim burs 
imkamyla, Gazi Egitim Enstitusti Resim Boliimii’ne gittim. Ali Atakan’la aym 
smiftaydik. Ali Atakan’in 90k giizel sesi vardi; yaki§ikliydi; giizel fikra anlatirdi; 
giizel §iir okurdu. £ok giizel dansederdi. Ekim ayinda donem bafinda 
diizenlenen tam§ma partilerinde ve yilba§i partilerinde kizlar onunla dansetmek 
ifin birbirleriyle yari'jirlardi. Her hafta per§embe akfamlan konserlere, operaya, 
tiyatroya, baleye giderdik. Bir?ok ak§amlar, Turk kiiltiiruyle yakmdan ilgilenen, 
bugiin herbiri alamnda ba§arih 90k ozel bir arkadaj toplulugu ile bir araya gelir 
hem eglenir, hem de ruhsal, dii§iinsel, duygusal olarak birbirimizi beslerdik. 
Kimdi bunlar: Prof. Ismail Avci, Prof. Siileyman Saim Tekcan, Ramiz Aydm, 
Prof. Yiiksel Ustay ve §u anda ismini hatirlayamadigim daha pek 90k yetenekli, 
donammli, degerli ki§i. Yani 0 etkile$im ortaminda biitiin sanat dallari birbiriyle 
i9 i9e girerdi ve Ali Atakan, her konuda 90k yonlii ki§iligi ile agirligim koyardi.

Bethoven, ‘Miizik, insan ruhunu yiikselten altin bir merdivendir’ der. Bu 
deyi§in biitiin sanat dallari i9in ge9erli oldugunu dujliniiyorum. insan ruhunu 
besleyen bu dii?iincenin canh omegini Ali Atakan’da gortirduk. Onun bu ilgisi 
daha sonraki yajaminda da geli^erek gerek sanatina, gerek ki§iligine, gerekse 
toplumuna yansimi§tir

O donemdeki hocalarimiz kimlerdi, biraz da onun uzerinde durayim. Refik 
Epikman hocamiz: Paris’te Andrelhote Atolyesinde 9ali§mi§, sonra istanbul 
Giizel Sanatlar Akademisi’nde hocalik yapmi? ve ardindan Gazi’ye gelmi§ son 
derece donammli, deneyimliydi. Desen ve yagli boya fali^malarimiza girerdi. 
Adnan Turani: Sekiz yil Almanya’da soyut sanatm onciillerinden olan 
sanat9ilarla, Stutgart’ta ve Hannover’de tanmmi§ onemli sanat9ilarla 9ali^mi^ 
degerli bir hocamizdi. Bize, desen ve resim dersi verirdi. Modem Turk Sanat ve 
Ktilttirtinde Modem sanatm ger9ek yiizii, sanat terimleri sozlugii ve daha bunun 
gibi her sene bir iki kitap 9ikanyordu. Bu arada sanat tarihi ile ilgili bilgilerini, 
Bankasi yayinlan arasindan Dunya Sanat Tarihi ba§ligi altmda olduk9a hacimli 
bir kitap olarak Tiirk kiilturiine sunmujtur.
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Yine desen ve resim dersi aldigimiz Saadettin Taran hocamiz vardi. Grafik 
sanat dersini, zeki, dinamik, Tiirkiye’de belgesel sanatin ve renkli fotografin 
onctilerinden olan §inasi Barutfu’dan aldik . §inasi Barutfu hoca’nm en temel 
farki ve bizler if in §ans olan tarafi, diger hocalar soyut resmi diflarken, bizim o 
yondeki fali^malarimizi te§vik ediyor ve odiillendiriyor olmasiydi. O da 
Almanya’da, 7 sene Berlin’de 9ali§mi$ti. Ttirkiye’nin onde gelen 
fotograffilarmdandi. O donemde bize en iyi ogretmenligi yapan, ufkumuzu en 
90k genisleten hocamiz $inasi Barut9u’ydu diyebilirim. Ancak uretmeye, 
ogretmeye o kadar kendini adami§U ki kendini one 9ikarmak, reklammi yapmak, 
tamnmak gibi kaygulari hif olmadi. Tiirk grafik sanatlarmda, bilhassa graviir 
agag baski, litografi tizerine degerli eserler iireten Prof. Mur§ide l9meli o 
zamanlar asistandi.

AtakanTa ben ikimiz simfm gevezesiydik. Fikra anlatirdik; atasozlerini 
kendimize g6re bozar yeniden diizenlerdik. Diyelim ki ‘ak akc;e kara gun i9indir’ 
deyi§ini biz, ‘ak ak9e banka soygunculari ifindir’ §eklinde degi$tirirdik. Yine 
‘Tembele i§ emret sana akil ogretsin’ deyijini alir ‘Tembele i§ emreden 
akilsizdir’ veya ‘Tembelden daha tembeldir’ §eklinde soylerdik.

Bir gun ben derste yan soyut bir§ey 9ali$tim. Hocalar tam bir sanat eseri 
diyerek ovgti dolu sozler soylediler. Daha sonra da aym isi. on iistunden iki 
vererek degerlendirdiler. Benden once Ali isyan etti; ayaga kalkarak, ‘daha once 
hepiniz bu 9ah?mayi gordiigiiniizde goklere 9ikardimz, aferin dediniz $imdi iki 
veriyorsunuz; ya orta deseydiniz, eksi iki mi verecektiniz’ diyerek hesap sordu. 
Hocalanyla saygili bir ili^kisi vardi ama haksizliga tahammiilii yoktu. 
Hocalardan haksizhk yapan oldugu zaman, ilk itiraz eden hep o olurdu.
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Bir Ogretmen - Bir Sanat^i ve 
Sosyal Yonleriyle: Ali Atakan

Ulus IRKAD*

Ali Atakan’ 1 anlatmak pek de kolay olmasa gerek. Gergekten yazmaya 
ba§ladigimda onun hakkmda bildiklerim birbirine kan§ti ve Atakan’i hangi 
yoniiyle yazacagim konusunda zorlandim. Qunkii o benim agimdan 90k boyutlu 
anlatilacak bir insan. Beynimdeki Atakan imaji iige ayrilmaktadir. Oncelikle 
Atakan aileden biri, biiyiik teyzemin torunu, yani kuzenim. ikincisi, Baf Kurtulu? 
Lisesi’nde ortaokul 2.smiftan itibaren en az dort yil boyunca beni okutan, bana 
emek veren ogretmenim. Ugiincusti ise yakmdan tamma §ansi buldugum sanatgi- 
ressam Ali Atakan. Bana gore Atakan sanatin birgok alanmda bilgisi olan bir 
ki§iliktir. Oncelikle sesi gtizeldir. Klasik Tiirk muzigi ve Tiirk halk mtizigini o 
giizel sesiyle soylemektedir. §arkilann makamlarma 90k iyi dikkat etmektedir ki 
genglik yillannda bu sanat koluyla da ilgilenmijtir. Saz aletini 90k giizel 
galarken soyledigi tilrkiileri ve B af a 1960’h yillann ortalarmda geldiginde 
oncelikle saziyla B af a geldigini, bo? zamanlannda halk tiirkiileri, bunun yanmda 
da Tiirk sanat miizigini icra ettigini bizzat yakmdan biliyorum. Zaten Klasik Bati 
muzigi dahil her tiirlii muzigi sevdigini, geldikten hemen bir miiddet sonra 
B afm  iizum ambarlarinda kurdugu resim atolyesinde ogrencileri ile resim 
gah§malari yaparken, muhakkak radyo kasetinden de dinletmekten kendini 
alamadigi miizik pargalarmi, orada resim yapmakta olan ben dahil biitiin 
ogrencileri ammsamaktadir. Atakan’a gore miizik, bilhassa klasik sanat miizigi 
ogrenciierin yaraticihgmi artirmaktadir ki 90k sonralari ogretmen oldugumda 
onun ne kadar hakli oldugunu, ingilizce dersinde miizik kullanmanm olumlu 
etkisini ke§federken ogrenecektim. Bu konuda Baf Kurtuluj Lisesi merhum 
ogretmenlerinden onunla birlikte gali§an Yusuf Ozturk’un de aym tandansta ve 
dii^uncede oldugunu burada eklemem gerekmektedir. Atakan §iire de du§kiindur. 
Sayfalarca §iirleri ezbere soyledigine, kendisinin de 90k etkili ve giizel §iirleri 
olduguna birgok sanat gecesinde kendim de ?ahit oldum. Bundan on sene 
oncesinde Gazimagusa’da diizenlenen §iir gecelerine katilip ezbere okudugu 
§iirlerini herhalde o gecelere katilan arkada§lar ammsayacaklardir. Atakan’m 
kamuoyunca bilinmeyen bir ba§ka yonti daha vardir. £ok iyi bir futbol 
oyuncusuydu. Futbolu da aynen bir sanatgi ozeni ve inceligiyle oynardi. Atakan, 
bir sanatginm sporda da ba§arili olabileceginin iyi bir omegiydi. Topla aynen 
renklerle oynar gibi oynar, ayagina gelen topu rakip oyunculara kolay kolay 
kaptirmazdi. 1968 oncesi B afta daha genel Kibns ligleri bajlamadan once 
diizenlenen mahalli ligte B af a gelijinin arifesinde 90k giizel maglar gikardigini 
animsamaktayim. Bu yonde de bilhassa B afta  1967-68 yillannda enklav
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igerisindeki liglerde de iyi bir isim birakmi?tir. Atakan’i Tiirkiye’de 
egitimdeyken de 90cuk ya$ima ragmen 1960’h yillarm ba§larmda yakmdan 
izleme ?ansina sahip oldum. Her tatile geli§inde ailenin tiim yajlilarim ve 
akrabalan toplayarak -Dip Baf deniz sahilinde- muhakkak piknikli yat turlan 
yaptinrdi. Anlattigim donem 1963 oncesine ait (1961 veya 1962 yillari). 
Dolayisiyla aradan 48 sene ge^mesine ragmen ben onun ailemizin fertlerine 
yaptirdigi bu gezileri hi? unutamadim. Onun bu yoniiniin daha sonralan 
empresyonist ve romantik sanat bilincinin de bir yansimasi oldugunu 
gorecektim. (,’unku ogretmenlige ba?ladiktan sonra Atakan sadece stiidyosunda 
degil, Baf bahfelerinde de ogrencilerine yagli boyali resimler yaptirtacaktir.

Boyle 90k yonlii 90k boyutlu bir sanatfimn magduriyet bolgesi olarak bilinen 
B af a 1960’h yillann ortalannda gelmesi biiyiik bir §anstir. B afi sanat yoniiyle 
Baf yapanlarm arasindadir Ali Atakan ve o da o donemlerde B af ta bulunan o 
gen? ve dinamik aydin ogretmen kadrosunun bir ferdi olarak tarihe ge?ecektir. 
B af a geli§iyle sosyal hayata getirdigi dinamizm ve ilk anlarda hemen Baf 
Kurtulu? Lisesi’ne yakin iiziim ambarlarmi hem ogrencileri ifin hem de kendisi 
i?in bir stiidyo olarak §ekillendirip, renkli i?iklarla egitime kazandirmasi ve 
aynen Kibns’m yerel gazetelerinde yazdigi gibi “Baf Kurtulu? Lisesi ogretmen 
ve ogrencilerinin sanat gikarmasi” olarak ba§liklanan ve alki§lanan haberlerin 
kisa zamanda biiyiik puntolarla gazeteleri siislemesi de tesadiif olmasa gerek. O 
bir romantik sanalgivdi ama romantikligi yamnda dinamizmi ve ogrencilerini 
doga ile kar§i kar^iya birakarak dogadan manzaralan onlarm tuvallerine 
yerle§tirmeye yardimci olmasi da onun sanat giiciiyle dinamizminin sadece 
stiidyoya bagli kalmayarak Baf ovalanna kadar, ilkbahann giine^li giinlerinde 
onun ve ogrencilerinin kazandirdigi hareketlenmelerden ve sosyal olaylardan da 
birini olu§turmaktaydi. Zaten bu yonii de empresyonist ve romantikliginin bir 
par?asiydi. Bahar ayi geldi mi askerlerin egitime gitmeleri gibi Baf enklavlarinm 
sokaklan ogrencilerle dolar, sehpalari, boyalan ve de tuvalleri ile ogrenciler 
B af m ?e$itli bolgelerine onun rehberliginde akm edip yagli boya resimlerini 
yapmaya ba§larlardi. §iiphesiz bu hareket halkm §a§km baki^lan arasmda siiren 
bir yiginsal sanat hareketiydi Baf kentinde. (^ok enteresandir, Atakan’in klasik 
veya realist diyecegimiz sanat resimlerinin ?ogunun igerisinde kok aga?lar ve 
aga? ve aga? govdeleri resimlerinin bulunmasi onun B af a olan sevgisini ve doga 
anlayijmi, Dewey’in deyi^iyle ilerici egitim modelini de benimsedigini 
gostermektedir. Bu hareketler varolu$?u, pragmatizm ve deneyimci egitim 
konseptinin de bir uygulamasiydi. B af taki 1974 sonrasi ba$layan ve §imdilerde 
devam eden turizm patlamasiyla doganm adeta mahvolmasmdan sonra onun 
resimledigi bu agaflarm bir daha aym bolgede zor bulunacagim da buradan 
belirtmek isterim. Dolayisiyla §u anda B af ta kaybolan dogal goriintiiniin de bir 
fotografi gibidir resimleri. O B af in §u anda ihtiya? duydugu dogal giizellikleri 
resimlerine goruntiilemi? ve o dogal giizellikleri kalicila$tirmi§tir. Ali Atakan 
gerek kendinin gerekse ogrencilerinin yaptigi o giizel resimlerin yanmda 90k
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aynntili yanlari olan heykeller de yapmaktaydi. Evinde bu heykellerini 
sergiledigini 90k gordiim ve kiifiikken bana bu heykellerden vermesini istedigim 
zaman ise bunu reddetmi^ti. O eserlerini hediye olarak vermeyi pek sevmezdi. 
Evinde saklamayi daha uygun goriirdii. Atakan, B afta resimleri ve stiidyosu 
yanmda liselere “slide” kullanarak resimli sanat tarihi dersi de vermekteydi. 
Altmi$h yillann sonlannda ve yetmi§li yillann ba§lanndaki dtinyadaki teknolojik 
olanaklan dus?iinursek Atakan’in o donemlerdeki egitimci boyutunun ne kadar 
onemli oldugunu da anlayabiliriz.

Atakan resim derslerine ba$ladigmda muhakkak ogrencilerine (orta 2 
smiflarina) oncelikle fizgi tekniklerini tamtmaktaydi. Derinligine ve daralan 
fizgiler veya boyutlari ondan ogrenmeyen ogrencisi yok gibidir. Bu yiizdendir ki 
ressam veya resim ogretmeni olamayan ogrencilerinin biiyuk bir kismi da mimar 
veya muhendis olmu§tur. Daha sonraki 9ali§malari golgeler iizerinedir. incir 
veya harup dallariyla ogrencilerine bunlar Uzerindeki golgeleri fizmelerini 
ogretirdi. Daha sonraki falijmalan suluboya gali^rnalaridir ki, bu 9ah§malarda da 
golgelere olduk^a dikkat etmekteydi. Ortaokul sonrasinda ogrencilerini 
yaghboya resimlerle tamjtirmaktaydi Atakan. Oncelikle taninmi§ resimleri 
fizdirir ve daha sonra manzara resimlerine sira gelir. Manzara yani doga 
resimleri i?in sira artik B af in ovalarmda sehpalar ve tuvallerle birlikte yigmlar 
halindeki ogrencilerin ilkbaharda ovalan veya kirsal alanlari doldurmasina sira 
gelir. Ulkii Yurdu ve Baf Bandabulyasinda (gar^isinda) bulunan Kibrish Tiirk ve 
Kibrish Rum halkm §a$km baki^lan arasmda Atakan bir sanat harekati icra 
etmektedir. Atakan’in B afta bulunuju oradaki yaratici ogretmenlerin 
ogrencilerle birlikte yaraticihklanni daha da motive etmektedir. Feriha 
Co§kun’un §iir 9ah§malarma ve de yari§malarina gonderecegi ogreneiler 
muhakkak Atakan’in diksiyon falijmalanndan veya gozetiminden gegmelidir. 
Ogrencileri radyo kaset falarmm da yardimiyla §iir yari§malarma hazirlar. 
Tiyatro eserlerinin sahneye konmasmdaki engin deneyimi, diksiyon 
9ah§malarma da etki etmektedir. Baf Kurtuluij Lisesi’nin tiyatro 9ah§malannda 
da Atakan’in katkilan azimsanamaz. Tiyatrodaki bilgisi olduk9a fazladir. 1950’li 
yillarda Baf sahnelerine yiizlerce oyuncuyu 9ikaran ogrencilerden biridir. Mesela 
hala daha Molier’in Cimrisi’ni B afta sahnelemesi bir efsane gibi 
soylenmektedir. Oyunculann kostiimleri ve makyajlanna kadar onun biiytik bir 
emegi vardir.

Uztim ambarlarindan bozma Baf Kurtulu? Lisesi’nin resim stiidyosunu 
olu§tururken o zamanki ^artlarda projektor ve i§ik oyunlarma kadar tiim ince 
9ah§malan oraya gotiirmtijttir. £e$itli yonlerden ve ?e§itli renklerden sistemli ve 
titiz bir §ekilde diizenledigi l^iklar ve i§ik oyulanyla ogrencilerinin resimlerine 
9e§itli baki§ a9ilari sunar. Ogrencilerin bir figiirii 9izerken ve boyarken 9e§itli 
a9ilardan golge ve i§iklara dikkat etmesi veya gerek karartilara veya elbiselerdeki 
kirtsjikhklari bile golge ve i§ik oyunlariyla resimlerine yansitmalan i9in i§ik ve 
golge diizenlemelerini bizzat kendisi sanat9i duyarliligiyla studyoda yapmi^tir.
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Bir yandan geri fonda yaptigi ses diizenlemesi ile radyo kasetinden klasik bati 
miizigi duyulurken ogrencilerinin yaratici bir §ekilde eserler vermelerini 
saglami§tir. Renkli i?iklarla sagladigi olanaklarla ogrencilerine fe^itli a9ilardan 
gorme ve fizme firsati da yaratmi^tir. Golge ve i?ik diizenine onem verraesi 
Atakan’in empresyonist oldugunun en biiyiik kamtidir. Fakat Atakan’i tek bir 
akim i^erisinde gormek de hatalidir. Atakan yeninin pe^indedir. Kiibizmi de, 
Futurizmi de, hatta Dadaciligi da Atakan’da bulabilirsiniz. Son zamanlannda 
devamli Ingiltere’ye gittigini ve gece giindiiz Ingiliz galerilerini dola§tigini, hatta 
bir keresinde bu galeriler igerisinde kayboldugunu da soyleyenler vardir. Atakan 
son zamanlannda en son akimlari da eserlerinde uygulamaya ba$lami$tir. 
Atakan’m resimlerinde Postmodemizm felsefesi de vardir. Qiinkti Atakan’m 
yenilenmesi, onun bu felsefeyi de ister istemez takip etmesini gerektiriyordu.

Atakan’m aym zamanda eserlerine bakildiginda onun bir romantik oldugunu 
ve de romantizmden etkilendigini de gormekteyiz. Eserlerinde genelde kirmizi 
renk hakimdir. Di$ diinyayi resmettigi gibi kendi i? diinyasim da resmetmi§tir. 
Mutlulugu resmetmeye ijali^tiginda parlak renkler kullanmi§ ama hiiznu 
resmetmeye gah^tigmda da koyu renklere onem vermi^tir. Her iki resminde de 
kirmizi her zamanki gibi etkindir. Atakan’in empresyonist anlayijinda da 
romantizm hakimdir. Di§ diinyayi resmetmeye fah^masmdaki bilin? de bu 
akimdan olsa gerek. Atakan’m yalmzligi, kendi hakkmda fazla bilgi vermemesi 
de aslmda romantikligindendir. Yalmz 1977-78 yillannda o donemin 
gazetelerinde gazetelere yaptigi mtilakatlarda siyaset9ilere onem verilip de sanata 
onem verilmemesini elejtirmesindeki derin §ikayeti de sosyal hayata bir 
romantik ?iki? olarak sayabiliriz. Kuralciliga kar§i bir ba^kaldiri vardir ve kendi 
i?inde bir sistemi savunmaktadir. Atakan’m turn ya§antismdaki romantizmi 
gormemek elde degildir. Atakan’in §ikayetlerini sakin bir jekilde espritiiel bir 
tavir, ince bir dil ve keskin bir zekayla devrin en etkili politikacilarma ilettigini 
sergilerinin afih^lannda §ahit olanlardan biriyim.

Atakan’i 1960’h yillardan beri tamyordum. Onun yakla^ik 47 yillik sanat 
adimlarim ister istemez yakindan takip ettim. Aile iferisinde en fazla benim 
ressam olmam i?in biiyiik bir emek verdi. Ogrencisi oldugumda tembelligimi hi? 
kabul etmedi. Uzuldiigiine ve de bana kar§i tepki koyduguna 90k yakmdan tamk 
oldum. 1974 yilinda yagli boya resim yapmaya ba§ladigimda bana par?a par9a 
fir9a ile vah^mann soyleyip ilk manzarali resimlerimi yaptigimi ammsiyorum. 
Tam iyi yagli boya resim yapmaya adim atmi^tim ki 1974 savaji 9ikageldi. Ilk 
ve en son resimlerimi onun rehberliginde yaptim. Fakat daha sonra tekrar 
?ali$mamiz miimkiin olmadi. Ogretmen olduktan sonra evinde kurdugu 
stiidyosunda yaptigi ?ali$malarini bana gostermeyi seviyordu. Saninm 
yazmadaki giiciimu kullanarak bugiin sizlere yansittigim amlanmin ve de 
gozlemlerimin ebedile§mesini ve birinin bunda gozlemci olmasmi istiyordu. 
Saninm bu misyonu bana vermek istiyordu. Resim hediye etmeyi sevmiyordu 
ama bana yaptigi siyah bir baskisim 1990’li yillarda bu ziyaretlerimden birinde
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hediye etmi§ti. Atakan’in B afta olmasi ve de oradaki kadro ile butunle§mesi, 
arkadasjlariyla bilgi ali$veri§lerine gitmesi B a f ’taki giizel eserlerin ortaya 
fikmasina ve de Baf Kurtulu? Lisesi ogrencilerinin fogunun resim alamnda 
bajarili olmalarim getirmi$tir. Bugiin bir Alper Susuzlu, Dr. Arif Albayrak, Umit 
Inatfi, Kemal Ankag, Mustafa Cihangir, Giilseven Brown, Giirsel Cemal, Hulisi 
Halit gibi Baf Kurtulu? Lisesi ogrencileri arasmda isim yapim? ressamlar varsa 
onun bu konuda ba§arilarinin bir delilidir. Resimlerine bakarak ogrencilerinin 
karakterlerini okuma becerisini ortaya koyan ve de karakterlerine gore 
ogrencilerine finja darbeleri oneren bir ogretmendi Atakan. Bir ozelligi de 
ogrencileri eger diyelim ki yirmi sene sonra gocuklarina resim ev odevlerinde 
yardimci olmujlarsa, Atakan ogrencilerine “Bu resmi sen degil ama baban veya 
annen yapti” diyebilen bir ogretmendi.

1978-79 yillannda Atakan ile turist rehberligi yaptim. O ba§ka acentelerde 
9ali$ti ama Salamis Otel’de devamli kar§ila§iyorduk. Atakan sanatfiligi ve 
ogretmenligi gibi turist rehberligini de kariyerine eklemi§ti.

2000’li yillann ifinde Ali Atakan’la Baf Kiiltiir ve Dayam§ma Demegi’nde 
birlikte gah^ma olanagim oldu. Kendisi demegin bajkamydi ve titiz olarak 
tuziigu uygulamaktaki kararlihgi ve yonetim kurulunu diizenli olarak her hafta 
toplantiya davet etmesiyle ve de demegin sorunlariyla yakmdan ilgilenmekle 
ba§kanlik gorevinde de sanatfi kimligini ve titizligini one 9ikarmi§ti. Demek 
onun doneminde bir^ok etkinlige imza atmijti.

Gen? nesillerin turn olanaksizhklara ragmen B afta  ve Magusa’da sosyal, 
kiiltiirel, sanat ve egitim alanlarmda ba^arilar kazanan Ali Atakan gibi sanatfi 
ogretmenlerden omek alacaklan 90k yonler vardir. Atakan sosyal, kiilturel ve 
egitim alanlarmda biiytik ve silinmeyecek izler birakmi§tir. Anisi ontinde saygi 
ile egiliyorum.
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Ali Atakan hoca ile olumsuz anlamda ilk kar$ila§mamiz orta Qgte olmu$tu. 
Se?meli ders olarak resim dersi almak istiyordum. Karpisina gittigimde beni 
kabul etmedi. Bu dersi gegemeyeceksin dedi. Bir saat yalvardim. Ben miizikten 
hi? anlamam dedim. Aglayip sizladim. Sonunda sen bilirsin dedi ve kabul etti. 
Lise birde okul avlusunda grup olarak figtir ?ali§masi yaparken bir el sandalyeme 
vurdu. Dondiim hocam, 'kalk!' dedi. Beni kovacak zannettim. 'Ko^arak git, 
benim evde bir heykel var, onu al gel' dedi. Dedigini yaptim. 'Bir yil boyunca 
hep bunu ?izeceksin' dedi. Sadece ?izmedim; ?ini, sulu, yagli boya, her malzeme 
ile o heykeli ?ali§tim. O resim, yilhkta kapak oldu.

Bir resim ogretmeni olmasina kar§m, tiyatro ile de yakmdan ilgilendi. Okul 
tiyatrolannda (Magusa, Limasol ve B a f ’ta) hi? militarist oyun sahnelemedi.

Genellikle ortagag karanligina sava$ agan Molier’in oyunlarmi tercih etti. 
Bunun yam sira Turgut Ozakman'm oyunlarmi sahneledi. Onunla, Kibarlik 
Budalasi ve Turgut Ozakman’m 'Duvarlarm Otesi' oyununda birlikte olduk. 
B af 'ta  'ozel tiyatro' denemesi oldu, fakat sancaktarlik tarafindan hi? sevilmedi. 
Sahneledigi oyunlara ozellikle ilk tumesinde halkin tiyatroya gitmesi engellendi. 
Polemitya'da tek ki$inin gelmedigi geceyi hatirliyorum. Onun orgiitlenme ve 
aydinlanmaci kijiligi bu mercileri rahatsiz etti.

Bize Magusa'daki bir olayi anlatmi^ti. Tiyatronun tam vaktinde ba$lamasi 
onun i?in onemli bir disiplindi. Magusa’ da ogretmen iken Bugday Camii’nde bir 
gosteri gecesi, kapilan vakti geldiginde kapatmi? ve oyunu ba§latmi$. On dakika 
sonra sancaktar geldiginde kapiyi a?mami§. Sancaktar kapiyi tekmeletmi?. Yine 
de i?eriye almmaymca Hoca siirgiin ycmi$. Oradan Limasol'a, Limasol'dan 
B af a... Gittigi her yerde tiyatro kliibii ve demekler kurdu. Onu susturmak, 
durdurmak istediler, bunun i?in her yolu denediler. Ona ?amur atmak i?in ' gey' 
oldugu sciylentisini yaydilar . Onu topluma sadece 'gey 'degil, 'irz du$mam' biri 
olarak lanse etmeyi denediler. Atakan hoca siirekli bunlarla bogu§tu; yoruldu, 
yiprandi ama yilmadi. Bu konuda onunla ?ok konu§ur dertlejirdik. ilgin?tir hi? 
korkmadi da, ki o donemleri ya$ayanlar bilirler, tehditkar militarist bir donemdi 
'kelle koltukta' yiirtirdimiiz yani...

Hi? sergi a?madi. Hatta lisedeyken, hocam bir resim yap, nasil resim yaptigmi 
gorelim' diye ?ok listune gittik. Neden resim yapmadigim bilmiyorduk ve merak 
ettigimiz, nasil tarz resim yaptigiydi. Dayanamadi yapti bir defasmda, onu da 
bitirmedi. Hala resim oylece duruyor, ‘neden bitirmedin’ diye sordugumuzda, 
‘benim i?in bitmijtir’ demist i. Belki de 'resim bitmez' mesajini bizlere vermek
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i?in yaptigi bir^eydi, hala anlami? degilim. Ali Atakan'dir, mutlaka bir bildigi 
vardir.

1981 yilindan sonra duzenli olarak sergi afmaya, iiretmeye bajladi. B afta  o 
$artlarda, o zor §artlarda belki de resim yapmak ifinden gelmiyordu, sadece 
ogrenci yeti§tirmekle me$gul oldu. Ama sava$tan sonra degi^en kojullarla 
beraber Ali hoca da iiretmek ifin gtif ve firsat buldu. Onunla ilgili 90k anim var 
birkafini anlatayim.

Hoca resimde bajanli oldugumuz ifin bize ozel davramyordu. Simf di§inda da 
bizimle arkada§ gibiydi. Onunla her tiirlii somnumuzu payla§iyorduk. Bizi 
dinliyordu. Biz sjimardik, bu yakmligi kotiiye kullandik ve bir gun sanat tarihi 
dersinde laubalilik yapip konu§up guliiyorduk. Beni ve Hulusi arkada§imi ayaga 
kaldirdi ve tokatladi. Ona kiisttik. iki hafta atolyeye gitmedik. Sonra da onun bizi 
kabul etmesi i?in yalvar yakar olduk.

Ali Atakan hoca iiziim ambarlanndan miikemniel bir atolye yaptirmiijti. Bizim 
gibi resime a§ik ogrencilere anahtar verip geceleri de 9ah§ma §ansi veriyordu. 
Yine Hulusi ile bir gece yansi atolyeye gittik. Natiirmort fali^i Ian bir donemdi. 
Biz o gece masalarda ne kadar muz varsa hepsini yedik. Gelmesin mi! Bizi 
neredeyse yanm kilometre kovaladi. 15 gun yine dersine gitmedik.

Ali Atakan hem yenilikfi hem ozendirici bir egitmendi. Bugiin Kibris'ta ne 
kadar onemli ressam varsa yiizde doksan onun egitiminden gefmijtir. Sadece 
ogrencileriyle degil, nahif ressamlarla da ilgilendi. Mesela bir Hasan Oztiirk, 
Magusa’da 90k ilerlemi§ ya§mda resimle ilgilenmesini saglami§ ve bir nahif 
ressam olarak Kibns resim tarihinde yerini almi§tir. Ali Atakan resim tarihinde 
yerini almi§tir. Resimi sevdirmek ifin miizikli doga 9ali§malan yaptinrdi. 
Huysuz biriydi. Mesela geceyansi birdenbire arardi. ‘Bir resim yaptim al 
Gtizay’i (e§im) gel bak’ derdi. Onu kiramazdim. Yine boyle gecelerden birinde 
9agirdi gittik.. Sordu, 'nasil' dedi. 'Begenmedim' dedim.
0  siralar Fransa'ya gitmiijti. Ali§veri$te aldigi biletleri resim iizerine 
yapijtirmijti.
' Sen bu degilsin' dedim, ‘kopyadir’. 'Defol!' dedi. Alijkindim bu sahnelere, her 
zamanki gibi 9ikip ka9tim.

Politikaya hi9 sicak bakmadi. Hi9bir partiye iiye olmadi. Sanat9i politikaci 
olmamali derdi. Ali Atakan, sanat yoluyla halka gidilmesini dogru buluyordu. Ne 
yazik ki bu konuda onu 90k ge9 dinledim. Onunla, olmeden iki hafta once 
g6rii§tiim en son. Beni aradi ve gitmemi istedi. Sesinde derin bir yorgunlukla 
birlikte 90cuksu bir sevinf vardi.

Tiirkiye'de yayimlanan 'Tiirk Ressamlar' kitabinda ona da yer vermi§ler. 
Ger^ekten 90k mutluydu. Onunla birbu9uk saat sohbet ettik. Bu sure iferisinde 
yanm paket sigara 19ti. 'Hocam,' dedim; 'neden gidip ameliyat olmuyorsun?' 
'^aresi yok Alper' dedi; 'artik 90k ge9! '
Sansmin olmadigim biliyordu. Sonra gulerek, ' parfalanarak ote tarafa gitmek 
istemiyorum' dedi. En son sozleri bu oldu.

130



Ali Atakan ve Egitim A§ki

Kemal ANKAC*

Ali Atakan’i 13 ya§imda tanidim. Turn hayati eviyle i?i, yani okul arasmdaydi. 
Pek di$a a?ik biri degildi. Mutlaka kendince nedenleri vardi. Universite egitimi 
ifin Ttirkiye’de bulundugum ve askerlik yillarim hari? (18 -23 ya§), diyebilirim 
ki olumune kadar, hemen her hafita gdrii§tiik, telefonla$tik. Onceleri soguk 
duruyordu ama samimiyetime inanmi? olacak ki zaman iferisinde aramizda bir 
yakinlik oldu.

Ali hoca Gazi Egitim Enstitiisii’nden mezundur. O ve onun gibi Gazi’ye 
gidenler, ii? yilhk bir formasyon egitimi goriiyorlar, sonra da ogretmen 
oluyorlardi. insan bir formasyon aldigi zaman belirli bir ?er?eve i9erisine girer 
ve sonradan bunun di§ma ?ikmakta olduk?a zorlamr. Bu 9er?eveyi geni§letenler 
hatta kirip di§ina ?ikanlar elbette vardir ama bu kiijilik yamnda biraz da 
imkanlarla ilgili bir^eydir. Ali hoca 1962 senesinde mezun oldu, ki bu benim 
dogum yilimdir. O donemlerdeki Kibns’i dii§undtigumtiz zaman onu, yaptiklan 
ve yapamadiklanyla hakkinca degerlendirip anlamak saninm zor olmaz.

insanlar gettolarda yajiyordu. Bir yerden bir yere gitmek biiyiik sorundu. 
Degil kitap, kirtasiye, resim malzemesi bulmak, ila9 bulmak bile neredeyse 
imkansizdi. Biitiin bunlara ragmen Ali hoca, kendi aldigi formasyona uygun 
dii§ecek kalitede egitim verdi. Aldigi formasyonu zenginle§tiremedi, 
geli^tiremedi, genifletemedi ise bunun nedeni giiniin ko^ullanydi. Bugiinden 
bakarak, bugiiniin olanaklanndan, bugiiniin rahathgindan bakarak, o giine doniip 
de §unu yapmadi, bunu yapmadi, kendini geli§tiremedi demek kolaydir ama Ali 
Atakan yapabildiginin en iyisini yapmaya 9ah§mi§tir. Ali Atakan disiplinli bir 
ogretmendi. Qok ilgin? bir ogretim metodu vardi. §oyle ki, bir kere dersinde 
konu§amazdmiz. Oyle kolay degildi Ali hocanin dersinde giirultu 9ikarmak, dersi 
bolmek, dagitmak. Hatta soluk almak bile zordu. Bunu doverek soverek 
saglamiyordu. Adamm bir karizmasi vardi. Eskiden bilirsiniz ogretmenlerin 
etrafinda efsaneler olu^turulurdu. §u kirar, §u doker, aman §una dikkat edin, 
§unun kara defteri vardir vb. Siz tabii okula gittiginizde o efsanelerle dolu 
giderdiniz; ona gore kendinize dikkat ederdiniz; yani biigiinkii gibi degildi olay. 
Eve gitseniz de deseniz ki babamza, baba ogretmen bana vurdu. Babanizm 
yapacagi ilk i§ 'hangi yanagina’ diye sormak olurdu ve sola derseniz, 'sagi don' 
der, bir de o vururdu; niye ogretmene kendini dovdiirttiin diye. O zamanlar tabii 
daha kati, daha siki bir disiplin vardi.

Ali hoca bizi baki§lanyla idare ederdi. Simfa girer §oyle bir sert, onun 
deyimiyle ha?in bir baki$ atardi, biz hemen toparlamrdik. Bize bir omek 
gosterirdi, ne yapacagimiza dair anlatirdi, sonra 9ekilirdi. Tabii bir de §u vardi, o
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donemlerde egitimin 90k biiyuk onemi vardi. Ailelerimiz kadar bizler de egitime 
onem veriyorduk. Hocanin goziine girmek biiyuk bir olaydi.Yani hocanm goziine 
girmemiz gerekirdi. Aramizda bir tatli rekabet vardi. Bu rekabet oyle birbirimizi 
a$agilayan degil, hatta birbirimizi yiicelten bir rekabetti. Hocanin goziine girmek, 
hocadan giizel bir$eyler duymak, o donemlerde biiytik onem ta§iyordu. 
Dolayisiyla bize gosterdigi omegin iistiine 9ikmamiz gerekiyordu.

Ali Atakan’in 90k ozel bir yam vardi. Hep §oyle soylerdi: 'Sezar’in hakkim 
Sezar’a'... Adil bir adamdi. Biz ondan adil olmayi ogendik. Bir hafta 90k 
iyiyseniz sizi on siralara koyardi, ertesi hafta gev§emi§seniz, iyi 9ah§mami§samz, 
kendinizi dipte bulurdunuz. Yani hi9 boyle, 'Kemal iyidir, i§te bak ben bunu 
kollayim, bu hafta birjey yapamami§ 90cuk, onemli degil', oyle bir$ey yoktu. 
Neyse hakkin, alirdin onu. Merakliydi, odevlerimizi kontrol ederdi, yani iyi bir 
ogretmenin yapmasi gereken her§eyi yapardi. Resimde, hani bir film vardir 
“Ba§kamn Adamian”, Ali Atakan’m da ‘adamlan’ vardi. §imdi ne yapardi, her 
siniftan ii9 ki§i, dort ki§i, en iyi ogrencileri sefer, onlan haftamn, kimilerini iki, 
kimilerini 119 giinu, -mesela ben 119 giin gittigimi hatirlarim- ogleden sonralan iki 
ile be§ arasinda ek 9ali§maya alirdi ki 0 be§ bazen alti olurdu, yedi hatta sekiz 
olurdu... Okulda, atolyede hepimizin yeri vardi, orada 9ah$irdik.

Genellikle §oyle bir sozii vardi. 10 Allahin, 9 benim, 8 ve a$agisi sizin ama bize 
hep on verirdi. Hep soylerim, ben de ogretmenim, ogrenci ogretmenin yakitidir. 
Yakit yoksa ogretmen hi9bir §ey yapamaz. Ali Atakan’a, 1992 yihnda emekli 
oldugunda sormu§tum.
'Niye emekli oldunuz hocam, seviyordunuz bu i§i' diye.
‘Ogreneiler 90k bozuldu, artik ba§edemiyorum’ demi§ti.
Dedigim gibi ortam 90k farkhydi bizim ogrencilik yillarimizda. ‘Tis 9ikarmadan’ 
9ali?irdik. Aralar vardi, ara verir, giiler eglenirdik, sonra aym ciddiyetle devam 
ederdik. Vefakar adamdi Atakan. Bir de tiyatro fali^tinyordu, yani hergiin 
okuldaydi. O donem bambasjkaydi, ogetmenlerimizin hemen hepsi hergiin 
okuldaydi. Kimisi gelir folklor 9ah§tmr, kimisi gelir koro 9ali$tirir, kimisi resim, 
tiyatro, kimisi tiibitak ifin matematik9ileri 9ah§tmrdi. Fizik yan§masi varsa, 
bilgi yan§masi varsa...Yani okul yanm giin gorunmesine ragmen aslmda tam 
giindii.

Ben onu esasen 1974 sonrasinda tamdim. Bildigim kadanyla yogun bir resim 
9ah§masi yoktu. 1978 veya 1979 yihnda samrim, bir ara istanbul’u ziyaret etti, 
nedenini tam olarak bilmiyorum. Giizel Sanatlar Akademisi’nde bir arkadaji 
vardi. Bu bey ozgiin baski ustasiydi. Ozellikle seligrafi uzerine 9ali$irdi. Ali 
hocaya seligrafi teknigini gosterdi. Adaya dondugii zaman bu alanda epeyi 
9ah§ti. O zamanlar ressamlik ciddiye alinan birfey degildi. insan kolay kolay 
resim yapamazdi, ortam miisait degildi. Bir de tabii dedigim gibi, -bana bunu Ali 
Atakan’m kendisi de soylemijti.- ogretmenlik formasyonu almi§ti ve 
ogretmenligi se9mi$ti. Ressamlik 90k degi§ik bir§eydir. Hep derler, ‘Siz resmi 
birakirsamz bir hafta, resim sizi bir omiir birakir’ diye. Resim yapmak ba$ka
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bii^eycjir. Oiurur hob) olarak resim yapabnirsini* ama rcsssamhk yapmak icm 
?ok ozel ko§ullar olmasi lazirn

Bir adam, sabah kalkip okula gelecek, neredeyse ak§am vakti eve donecek, 
ondan sonra da ressamhk yapacak, Oyle part-iime bir ir? degil bu, yani 
baktigimzda ulkede belki bir ki$i, belki iki ki^i o olanagi bulur, yani biz hemen 
hepimiz part time ressamlam.. §imdi beni alalim ele. ben saat birde okuldan 
(jikarim, eve gidene kadar iki, kendime geiene kadar Lie, dorf, ondan sonra da ben 
ressamim, oyle olmaz, ama iilke ko$ullan boyle,

Resim salamiyorsaniz mesela... Para, sanatm oksijemdir. Bu kadar basittii 
yani, para yoksa istedigimz §cyleri yapamazsiniz. Ressamhk yok farkli bir 
formasyondur. Kolay bir$ey degildir. Ah Atakan resim yapairiaz miydi, 
yapabilirdi, Yalniz §u fok onemli, Ali Atakan’in aldigi fonnasyon ogretmcnlikti. 
Bir de §u var ben de akadeniiye giderken ressam olacagim diye gitmedim. fiinkii 
ressarnligm ne oldugunu bilmiyordum, Ali Atakan olacagim diye gittim. Rol 
modelirn oydu, ressanun ne oldugunu bilmiyordum, Biraz kitaplaruniz vardi i§te 
Van Gogh, §u bu ama lessamlik nedir bilmiyorduk. fiinkti oyle bit rol modeli 
yoktu etrafimizda. §imdi doktoru biliyorduk, iyte klirugine gidiyor, orada hasta 
bakiyor, tedavi edip parasim ahyor, dij doktoru, vs., onlari biliyorduk, ogretmeni 
de.-, Ama etrafta ressam olmadigi if in, oyle bir rol modeli olmadigi if in 
ressarnligm ne oldugunu bilmiyorduk.

Akademideki hocalar da, ben gittigmide Nejet Unal vardi, profosor adam 
vi tray yapiyordu. Birisi hall dokuyordu. Onceki giin iki milyon dortyliz bin kusur 
liraya bir resim satildi, eskiden oyle degildi. O zamanlar oyle degildi. Benim 
gittigim yillarda bile ogretmenlerimiz, hocalarimiz, profosorlerimiz, pek fogu ek 
i§ yapiyorlardi. Ali Atakan’in ogetmenlik di§inda sadece kisa bir donem turist 
rehberligi yaptigim biliyorum. Eski Milli Egitim Bakam Canan Oztoprak 
anlatmijti, Karpaz’da kayip gok degerli mozaikler vardi (sonradan Amerika’da 
bir miizeye satildigim Ogrendigimiz). l§te o mozaiklerm falmdigmi Ali Atakan 
hoca farketmi§ ve Eski Eserler ve Miizeler Dairesi’ne bildirmi^.

Ali Atakan farkli, ilginf bir karakterdi. (,’ok yetenekliydi, iyi bir hilegi, iyi bir 
gozii vardi ama ogretmenlige egildigi kadar resime egilmedi. 1974 !de, guneyden 
go^ederken geride biraktigi resimleri, desenleri konusunda sdylenenler var ancak 
ben bunun hangi refleksle soylediginden pek emin degilim. Oyle bir§ey vanvu§, 
Qliirniinden sonra e$i gitmi? Ali hoeanm resimlerini istemek i?in. Ruin bir 
bayanla muhatap olmu§, ‘size iki ii? tane veririz’ demi^ler ama ben gormedim.

Ali Atakan bana anlattigma gore miizik okumaya gitmi§. ‘Jiiriye girdmi’ diyot, 
'Dedilcr bana, bir $arki soyle.’ "Ba$ladim’ diyor, ‘Baktim yuzleri degi§ti.’

O zamanlarda biliyorsunuz ‘Kibris Hadiseleri' var; EOKA, §u bu... 
Turkiye’de, Kibnsli Tiirklere biiyiik bir sempati var. Profosorler, i$te oradaki 
ogretim gdrcvlileri sormu^lar, ‘ba$ka bir yetenegin var mi’ diye. ‘Var’ derail 
‘biraz resim yaparim.’
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Kir ianesi kaikmiv, tutirur? bunu elinden, r /n : giin resim jum i var mis, ;..<aya 
g6Kirmii$ Yar.i, "Boyle oldu benim resimie kesi§m('m’ diyoidu Ali Atakan hoca,

Edebiyati muzigi de 90k severmis, kendi anlattigma gore. Ben mesela miizik 
yonunii biimiyomm ansa fotograflarini gordiim. Saz koiosu yonetirk.cn, hatia bir 
fotograii vardir karsismda Qf-dort tane saz galan cocuk, elinde bir baget ve 
nofalara bakiyor. Baktigina gore nota okumayi da biliyordu hcrhalde. Gercckten 
90k yonlti bir adamdi. Ali .A.takan’in talihsizligi, memleketi ifin de Im im  ifin de 
geryckten bir taiihsizliktir bu. Tiirkiye’de o donemde Anadoiu Kiibizmi diye bir 
kavram var. Kendilerine gore bir Anadoiu kilbizmi yaratmi§lar, halbuki kiibizm 
1914'lerde ba^lamisti. 1. Diinya Sava§i oncssinde. buna ragmen Tiirkiye’ye 
30’iann sonlannda, 40’iarda falan gelds ve kendilerine gore boyie bir Anadoiu 
Kiibizmi hareketi ba§lattilar Ali Atakan da bunlara der.k geldi ve bunlarin 
ogrctisinden geqti.

M aaiesef bu konuda kendini 90k kisitladi. Biraz da resim y<ipainamasinin 
nedeni samrim budur, gunkii o tur bir resim insam kisitlar. kendini tekrar ettirir 
ve ressam bir siirc sonra tikanir. Onu asacak pozisyonu da olmadi. Memleketteki 
sosyal ve psikolojik durumlan biliyorsunuz. 1960’li yillarda, insanlar gettolarda 
ya$iyor, di§ dunyadan kopmu?... Sanmm biraz da ressamlik yapamadigindan 
dolayi kendini ogretmenlige adarm§ti Ali Atakan. Emekli olduktan sonra da ozel 
dersler vemieyc dcvarn etti, yani diyebiiirim ki oldugii giine kadar resim dersi 
verdi.

Ben kendisiyle o zamanlar 90k konupturn, resim yaptirtmava cok ^ahjtim. Son 
zamanlarmda bana bir be§-on tane desen gosterdi. Gene boyle Anadoiu Kiibizmi 
formatmda Aslmda kiibik degildi Ali Atakan. Kiibizmdo harekct yoktur. 
Duragandir kiibizm. Hatta sempozyum fergevesinde diizenlenen Ali Atakan 
sergisinin katalogunda da Kiibist oidugundan soz edilmi§ti. KQbizme bir bakin 
gerek analitik, gerek sentetik, kubizimde hareket yoktur. Hareketsizdir, 
duragandir, yani resmedilen neyse, duragandir.

Oysa Ali Atakan'da hareket vardir. Bir girdabimsi, butiin tigiirler resmin 
icindeki mekan olsun, figiirler olsun, bir girdap ifinde doner durur. Buna 
Vortism denir. ingiltere' de ba§layan bir sanat akimidir. Takip^ilerini 
hatirlamiyorum ama Ali Atakan da bir vortistti. Ancak maalesef bu bilinen 
bir§ey degil, karujtinlir.

Ali Atakan’in bir grup ogrencisi resim okumaya gitti. Bunlar dSndugii zaman 
Ali Atakan’ 1 bayagi difladilar. Aslmda sanattan kopmasmm nedeni biraz da 
budur. §u boynuz kulak hikayesi, ya da Qiktigin yumurtayi tammama hikayesi... 
Benirnle yakin olmasimn bir nedeni de buydu, yani ben oyle bir§ey yapmadim 
Devamli gittim geldim Saygida kusur etmedim. Benim tesvikimle birlikte 2 ’li 
sergi de aftik Magusa’da.

Bugiiniin penceresinden bakip diinii yargilamak kolaydir. Onu yapmadi bunu 
yapmadi, kitap yok, malzeme yok, hifbir §ey yoktu.



Ali A takan  >:e Egitim  A fk i

Bir yere gidecegimiz zaman. Mercedes taksiler vardi onlara bimyorduk. 
Oniimiizde bir Ingiliz zirhhsi, arkannzda bir Ingiliz zirhhsi, oyle gidiyorduk. O 
zaman Rum tarafma gegrnek oyle kolay degildi. Gergi 1974’iin sonunda biraz 
toparlanma, diizelme oldu ama o arada Atakan atilip gidiyorinu§ Rum tarafma, 
giinkii malzeme yoktu. Iyi ingilizce biidigi icin yapabiliyordu bunu ve aldigi 
malzemeyi ogrencilerine dagitiyordu. Sanat tarihi dersi de veriyordu. Ali 
Atakan’m §ansizhgi daha iyi bir formasyona sahip olmamasi ve kapali bir 
toplumda ya§amak zorunda kalmasidir. 1974’ten once, yani is bilmiyorsam galiba 
1980’lerin ortasmda 1990’larin ba^inda bir kere ingiltere’ye gitme §ansi oldu.

Ali Atakan gibi pek 90k ogretmen 90k gali!?ti ve hi? takdir gormediler, biraz da 
onun kirikhgi vardi. Omegin Tiirkiye’de bir dergide bir-iki resmi fiktigi zaman, 
ya da kendisiyle ilgili bir haber yapildigi zaman 90k mutlu olur, alir bize 
gosterirdi. (/ok sevinirdi gabasinin 0 §ekilde odiillendirilmesine.

‘Hocamizla 30 yil’ diye 30 Nisan 1992’de bir sergi duzenlemi§tim. Dogum 
giiniiydii 30 Nisan. Hatta bana sordu niye 30 Nisan diye, ‘bilmiyorum igimden 
oyle geldi bana o zaman uyar’ falan dedirn ... O giin sergisi a?ildi. Bir dogum 
giinii pastasi yaptik, getirdik, epeyi de ogrencisi '  arch Ona o giin bir de plaket 
verdik. (,'ok duygulandi, agladi falan. O giindcn sonra ben her dogum giiniinde 
pastarnia giderdim. Dedigim gibi bu insanlar hem ogretmendi; hem komutandi, 
hem de gocuklara analik babalik yapardi ama hig takdir edilmediler En azindan 
benim igim rahat, yani onun if in birseyler yapabildik ancak dedigim gibi bakm 
niesela siz Magusa’da ya§iyorsunuz. Ali Atakan Magusa’ya 18 scne hizmet etti, 
bir sokaga ismi verildi mi? Bir sokaga ismini verdiler mi? Yok, vermediler. Bu 
kadar da farkmda olmamak olur mu? Bu adam senelerce lisede sergiler yapti ve 
o sergiler o kadar ilgi gekiyordu ki bakm ilk sergiyi hatirlanm, 1975-1976 
scnesiydi. Divebilirim ki, belki bin tane resim vardi sergilenen.

Bana dedi ki, ‘Sen gorevlisin, erken gcleccksin bir saat.’ Tabii o zaman size 
ogretmen bir saat dediyse, siz iki saat Qnceden giderdiniz, ne olur r.e oltnaz, diye. 
Yaz aylannda, Mayis sonlarmda olurdu sergiler. Giyindim giktim. sokaklar insan 
kayniyor. §imdi 1974 senesinde ben Baftaydun sava^ta, Rumlara esir oiduk. 
ikide bii Tiirk ugaklan geliyor, B af in uzerinde dolajiyordu. Rumlar da bizi 
tekme tokat, hani Yalmdilerle ilgili filimler olur ya» aym onun gibi B af in 
meydanma topladilar

Yani ucaklar gorsiin bizi ve ‘Siz bizi bornbalarsaniz, biz de sizin insanlarmizi 
olduriiriiz’ mesajmi alsm diye. Boyle hatirliyonun insanlan sokaklarda boliik 
boliik . Dedim, ‘N’oldu? Sava§ nu gikti, millet boyle nereye gidiyor?’ Yakla$tim, 
bizim evirniz gikmaz sokaktaydi- biraz ileiiedim, anayola giktim yeniden 

sordum
‘Yokyahu, scrgiye gidiyoraz dediler. 2 saat onceden. aniatabiliyoi muyum? 

Ben o sira Mara^taydim ama Bafiilar biliyordu, yani Baftan biliyorlardi 
sergileri Olaydi sergiler, fenomendi. Kara gar$afli kadmlar, ya§li-geng, kadm- 
erkek, goluk-gocuk, herkes boyle akin akm... Olaydi sergiler, birakin bir
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ressamin sergisine, okul scrgicinc bile gosieri'ien ilgi boy ley di. Dedigim gibi yani 
bu insanlar geccli giinduziii <;ali§tilar. Mesela bir yil hatirliyorum, §ubat-mar1 
aymda bir yanjma vardi. Biz de katilacaktik. i§te biitiin Kuzey Kibns gapinda, o 
zaman Federe Devletiydi yamlmiyorsam, bir yari§mah sergi vardi; onbe§ giin 
eve gitmedi §ubat tatilinde, sabahtan akfaraa kadar bizimle resim fahjti. B6yle 
bir adamdi. Atakan hoca, resimlcrimizc pek dokunmazdi. C-ok ender, ‘jurasi 
olmadi’ der, oturar gosterirdi. Onun da $ansi vardi, ogreneiler 90k merakhydi 0 
zamanlar, her§ey ba§kaydi; o devirde 30-40 kifilik simfta 3 serseri, 2 ogrenme 
engelli, en fazla be? tane hocanin hizini kesen ogrenci bulunurken, bugiin butiin 
simfta bes tane iyi ogenci bulmakta zorlaniyoruz. Egitime buyOk onem verilirdi 
o zamanlar, en az aileleri kadar cocuklar da merakhydi, cunkii bugiin oldugu gibi 
iinivcrsiteler yoktu Kibns’ta. Herkes rahatlikla bir universiteye girebiliyor 
giinurnuzde, kirnse kendini zorlamak mccburiyetinde hissetmiyor. Bir 
konformistlik, bir rahatlik var, dolayisiyla jimdiki genflcr, hiffainjeyin degerini 
bilmiyor

Atakan hoc? emekiilikten sonra 50k resim yapti. Ben 1987’de, Ocak aymda 
askerden ciktim.O yillarda Uniit inatfi da askerdeydi ben ciktiktan sonra n da 
cikti. Bu arada ben isianbullu bir bayanla evlenmi§tim, 1988’de o da geldi O 
yillarda pek scrgi yoktu. Askerde oldugum iki yd iyinde, (1985 1987), bir 
Fcridun I$iman sergisi yapilmi^ti, o kadar.

Emin vizenel, ben, Umit inatfi, e§im Filiz Ankac ve Mehmet Dluhaa bir grup 
kurdiik: FLUXUS admda. Olgun Moble’nin sahibi Hrgiin Bey bize or.celen, 
‘Kiifiik bir duvar vereyim size, resimlerinizi orada sergileyin’ dedi. Sonra bize o 
kadar mandi ki butiin bir kati vcrdi. Fluxus Galeri oldu. Orda biz sergiler yaptik, 
50k ilgi gordiik. Ah Hoca serginin a$ih§um gelmcdi ama sonradac -b ir de trafik 
kazasi var onun Lefko§a yolunda, o kazadan sonra pek scyahat elmiyordu - 
birilcriyle geldi bizdcn habersiz. Geldigmi ncrdcn mi biliyoniz, o gUnlerde orada 
bir video cekirni vardi. Galeriylc ilgili, baktik Ali Atakan hoca gezcr, fekimde 
gordiik yani.

Neyse bi/, I. Fiuxus Sergisim actik 90k yogurs ilgi gordiik, bir dc 90k resim 
sattik, Resim satildigim goriince insanlar, daha bir ilgilcndilcr . Mesela ben. o 
smgide 10-15 tane resim sattun, epcyi Filiz satti, Limit satti, Uluhan satti, yok 
kalabalik oldu. biiyiik bir kalababk oldu. U? katti o bina, hepsi doldu ve a§agida 
insanlar sirada bekliyorlardi.

O donern burada ya§ayan ingilizler, Rum tarafuida yafayan elyiler, bavagi 
(7,clenler, ilgilenenler oldu. Ertesi sene biz daha resimleri asarken izlcyiciler 
gclmcyc ba$ladi, nerden haber aldiklanni bilemem, o kadar aclik vardi yani. Biz 
resim yapmava ve satmaya bajlayuica bu hareket digerlerini de feyvik etli. A§ik 
Mene bagladi, zat.cn g yapiyordu, dcrken eskilcr inci hanimlar doncrni i§tc Ali 
bey ddnemi, onlar harekele gecti. Bu arada tabii ogrencilerinin harekete geyfigim 
goriince bayagi bir resim yapfi Ali Atakan hoca da, Yani i§te yeni bir resim geldi 
buraya, yem ^eyler getirdi gentler, onun durdugu yer farkli, ben banian
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yakalayim derdine distil, gok resim yapti, ama Ali Atakan’in iyi resimleri var 
var olmasma da, dogrusu ben o donemin resimlerini pek tutmuyorum. Yani biraz 
aceleye gelmi§ resimler olarak degerlendiriyorum ama mesela 1980’li yillarda 
biz ogrenciyken 1970’li yillarda yaptigi ya da ondan once yapigi resimler 
ku^kusuz gok daha kendi ve daha iyi...

Fiuxus zaman iyinde goziildii tabii, Omit italya’ya gitti. Birtakim 
anla^mazhklar da vardi zaten, dagildi gitti. Ama resim hareketi bayagi devam 
etti. Hatta gegen yildi yamlmiyorsam, bir toplu sergi agildi lefko^a’da, son 30-40 
yilla ilgili Fiuxus Grubu’ndan orada da bahsedildi. Bu i$le ilgilenenler, bu i$leri 
araftiranlar, bakiyoruz diyorlar ‘50’ler, 60’lar, 70’lerde 3 yilda bir sergi 
yapilirken, Fiuxus’tan sonra ise pek gok sergi goriiliiyor. Baki Bogag’in elinde 
davetiyeler vardir. Baki Bogag bu konuda gok iyidir. Iyi bir ar§ivi vardir. Kendisi 
adaya geldikten sonra agilan tilm sergilerin davetiyesini toplami^. Onlara 
bakarsamz siz de kolaylikla gorebilirsiniz durumu. Ali Atakan’a gelince evet 
resim yapli ama dedigim gibi sureklilik gerekli, o siireklilik olmadigi igin pek 
tumturakli mi deyim oturakli mi deyim veya dogru bir resim yapmadi.

Yine tekrarlayacagim, Ali Atakan iyi bir ogretmendi. Ben gok israr ettim 
hatiralarmi yazmasi igin. ‘Gel sana bir kitap, katalog gikaralim, resimlerini 
toparlayalim’ dedim... Rahatsizdi, kalp sorunlari vardi, zorluk gekiyordu, belliydi 
yani... Ali Atakan’i deyebilirim ki sigara yedi. (T'ok sigara igiyordu. Son 
zamanlarda gok halsizdi, belliydi yani iyi durumda olmadigi. Son zamanlannda 
beni sik sik arardi, ‘yahu gel goreyim seni ne olur ne olmaz’ falan diye. Bir proje 
getirdik, maddi kaynak da bulduk. Biyografisini bir kitap haline getirebilirsek, 
basabilecek kaynak buldum. Sonra Umit inatgf yla birlikte gittik. Dedik ki boyle 
boyle. .. ‘Tarnam’ dedi. ‘Ben size belgelerimi veririm, i§te $unu bunu veririm,’ 
Ben gittim bir tane digital handycam kamera,- film almak igin- aldim fakat 
yanajmadi. Gittigimizde vazgegti. Ben onunla bir roportaj yapmi$tim §imdi 
yamyorum ona, her?ey aklimda, 2 tane biiyiik kaset doldurmu^tum. O zamanlar, 
bu ses eihazlanna da biiyiik normal kaset koyuyorduk. Ben o kasetleri ta^mmalar 
sirasinda kaybettim, gok aradun bulamadim, gikmadi ortaya. Bana resime nasil 
ba^ladigmi, gocuklugunu anlatmi§ti. Zor bir gocuklugu oldu Ali Atakan’m. 
Maalesef bunu soyledigimiz zaman tepki gosteriyor insanlar, ozele giriyorsun 
diye.

Bakiniz Ali Atakan’in mezar ta§inda, ressam Ali Atakan yaziyor, ogretmen Ali 
Atakan degil. Eger ressamsamz sanatgimn ozeli yoktur. Biitiin sanatgilann disc 
damaga dokunur nesi varsa ortaya dokiiliir. ., bunun gizlisi saklisi yoktur didik 
didik ederler adamm hayatmi, giinkii resimlerini okuyabilmenin yolu budur. Ne 
ya$adi, ne yapti.Ya§adigini gozemezseniz bilemezseniz, resimlerini dogru 
okuyamazsmiz ama bunu soylediginiz zaman toplumda maalesef aydm dediginiz 
kesimde bile biiyiik bir cehalet var, duygusal davraniliyor. Mesela i§te 
universtede yaptigimiz toplantida bir resim vardi, rahibeymi$ kadm ve Ali 
Atakan gitmis manastirda, kapida, uzun uzun incelemeler yapmi:> ve onun
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tizerine resim yapmi§. Bunu soylerken once resmin tarihine bakmak lazim. 
1990’h yillann sonunda, 2000’lerin bajinda yapilmi? bir resim. Ali Atakan ne 
zaman, hangi manastira gitmi§? 2000’lerdc manastir mi vardi? Maalesef bir 
mitle§tirme, insam olmadigi bir degerden ba§ka bir degere ta§ima gabasi var. 
Buna gerek yok, Ali Atakan’m buna ihtiyaci da yok.
Ali Atakan son zamanlarda birgiin bana telefon etti.
Dedi ki, ‘o biyografiyi ben yapamadim’ dedi. ‘Sana birtakim isimier verecegim, 
yaz ve git onlarla konu§.’
Ben bunu bir vasiyet olarak algiladim. Gittim, konu§tum. Omit Inatgi’yla 
kendinin ustiine bir gali§ma yapacaktik, kitap haline getirecektik. Biyografisini 
yayimlayacaktik, yani albiim-katalog §eklinde, fakat dedigim gibi yana^madi. 
Once olur dedi, belgelerimi gikarayim falan dedi, sonra vazgegti, neden 
bilmiyorum.

Ali Atakan’m benimle, ister resim hakkmda olsun, ister ba§ka konularda fikir 
ah§veri§inde ba§kalannm pek bilmedigi 90k enteresan sicak bir yam vardi. Ali 
Atakan gogunlukla di$aridan bakildiginda, ‘kendini begenmi§, megaloman tavirli 
bir adam’ gorimtusii gizerdi ama gergekte oyle degildi. Beraber oldugumuzda 
mesela ben bir§ey soylerim, diyelim ki ‘enstelasyon’, hemen ‘o ne’ derdi. ‘Ben 
bunu bilmiyorum, belli etmeyeyim’ diye dii§iinmezdi. Hi? rahatsizlik duymadan 
ogrenmek isterdi. Bir keresinde elinde bir afi$le geldi; nerdeyse beni dovecekti. 
Magusa kiiltiir sanat festivalinin afijiydi. Namik Kemal meydanmdaki katedrali 
kullanmi^lardi (Lala Mustafa Pa$a Camii) ve bir de Venedik aslamnm resmini. 
‘Bunlar ne, bize mi ait bunlar, Tiirk degil niye kullamyorlar boyle §eyleri?’ diye 
feveran ediyordu.. Dedim ki, ‘Hocam bakm size bir§ey soyleyim, oldu mu bu 
§imdi?’ Hemen dinlemeye aldi beni. Dedim ki ‘Bakin Kibns’ta 9000 yillik bir 
kiiltiir mirasi var. Kiiltiir aki§kandir, yapi§kandir, onlar da iz birakti biz de. 
Kibnshyiz, Tiirkiiz ama bu 9000 yillik kiiltiir mirasi yalmz Rumlann degil 
hepimizindir. §u anda sen katedrale baktigmda camiyi goremiyor musun; bu 
9000 yillik kiiltiir mirasim sahiplenmeyelim de tek ba§ma Rumlara mi 
birakalim?’ Biraz durdu dii§undii ‘Yahu 90k haklism, ben nasil bunu 
du§unemedim’ dedi. ‘Gergekten de bizim yaptigimiz temel yanh§lardan birisi 
budur, demek ki biz olayi kavrayamami§iz, kendimizi zeybekte halayda likami:,; 
hapsetmi§iz, ama neyse ki siz varsmiz da emeklerim, gali§malarim bo§a 
gitmemi?’ dedi.

Boyle bir adamdi, yani hakkmizi veriyordu. Yardim severdi. Okulda pek 90k 
ogrenciye, kotti duruma dii?mii§ ogenciye yardim ederdi. Polislik vaka mi var, 
hemen Ali Atakan gider, o gocugu polisin elinden geker, alir getirirdi. Resim 
yapmaz mi, dersi kotii mii, eger duyarsa mutlaka ilgilenirdi.Yani boyle bir 
adamdi. Kahvenin yaninda gelen suyun hepsini bitirmezdi; yansim iger, yansmi 
gigege verirdi.

Kibns Tiirk resmine Ali Atakan’in katkisi ne olmu$tur sorusunu sorarsak, bu 
soruyu cevaplamak igin once gelin Kibns resmi diyelim ve periyoduna bir
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bakalim. Bizde bu i$ler 1960’h yilarda ba$lar. Ondan once, birka? tane nahif, bir 
iki tane de primitive ressam vardir. Onun dijmda bir§ey yoktur.

1960’h yillarda daha dogrusu 1955’ten sonra, Aylin Orek hamm 1950’li 
villarin sonunda akademiye gider, epeyi bir grup da ogretmen olmaya gider ve 
bu insanlar Cevdet (^agda§ bey de var aralarinda, hep ogretmen olurlar. Ondan 
once Ismet Vehit Giiney var, onun egitimi yoktur ama resim yapabildigi ifin ve 
ogretmen de bulunamadigindan, kendisini ogretmen yaparlar ama oncesi yoktur. 
1950’lerin sonunda egitime giderler, 1960’larin bajmda egitimden donerler. Bu 
insanlar resim yaparlar ama bir olfiide hifbiri ressamlik performansi 
gosteremezler, fiinkii olanaklar buna miisait degildir.

Bu insanlar ogretmendir, part-time da resim yaparlar. Ne kadar yaparlar, 
ortada ben baktigim zaman bir§ey goremiyorum, yaprm$lardir mutlaka ama 
benim afimdan gordiigiim omekler ayisindan yeterli degil. O resimler, yani 
ressamca yapilmi§ resimler degil. Ama eger formasyona bakarsaniz, yani resmin 
geli^imine bakarsaniz, afilan sergilere yapilan etkinliklere bakarsaniz, onlari da 
kimlerin yaptigma dikkat ederseniz ve onlann hocalannin kim oldugunu 
sorarsamz Ali Atakan’m ne yaptigim anlarsmiz. Yani bugiin, ucundan, 
ko$esinden, §urasmdan, burasindan resim egitimi alan pek fok insanin hocasidir 
Ali Atakan. Mesela benim bir ogrencim var §u anda ressam, meslektajim, 
ogretmem benim. Ve benim ogretmenim, Atakan. Emin (,'izencl, Giirsel Soyel, 
Umit Inatfi, Osman Keten, haksizlik etmeyim $imdi Mehmet Uluhan, Hikmet 
Ulufam, Tiirksal ince, Taylan Oguzkan, hepimizde emegi var. Ozetle diyebiliriz 
ki, onun ogretmenligi bo$a gitmedi.
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Ali Atakan Hakkinda

Giiner PiR*

Ali Atakan 1940 dogumlu, bense 1949. Atakan, Gazi Egitim Enstitiisu Resim 
boliimunii bitirince 1961’de, once Magusa Namik Kemal Lisesi’nde, ardindan 
Limasol 19 Mayis Lisesi, sonra da 1967’de benim ogrenci oldugum Baf Kurtulu? 
Lisesi’ne geldi. O yillann B af i tam bir mahrumiyet kenti idi. 1963’ten sonra 
birfok ders, hocasi olmadigi ifin yapilamiyordu. Resim dersi de bunlardan biri 
idi. Atakan geldiginde ogretim yilinin ikinci yansi idi ve ben lise ikide 
okuyordum. Daha once vurguladigim gibi aramizdaki ya§ farki sadece dokuz... O 
gelene kadar okulun birfok fizimini, kentte fikan derginin fizimlerini hep ben 
yapiyordum. Yetenekli oldugum i<?in birgok olayin ifinde idim. On alti -  on yedi 
ya§larindaki o ilk genflik yillannda insan kendini birjeyler samyor, havalara 
giriyor dogal olarak... Liseyi bitirene kadar bir bu?uk yil ogretmenim oldu ve bu 
ogrencilik donemimde onun en aykm ogrencisi oldum. Yildizimiz pek bari§ik 
olmadi. Nedeni belirttigim gibi benden kaynaklamyordu. O da beni bir tilr afaroz 
ederek son senedeki okul sergisine katmadi. En iyi ogrencisi oldugum halde...

Atakan’la esas yakinla§mam, liseyi bitirince, onunla pah$maya devam 
etmemle oldu. O yillarda lise sonrasi erkek ogreneiler yiiksek ogrenimc hemen 
gidemiyor, zorunlu askerliklerini yapiyordu.

Kibns’ta resim alanmda ugra§ verenlerin hemen hemen hepsi aym zamanda 
egitmendir de. Yani iki §apkamiz var. Kimimiz su kadar senede kimimiz bu 
kadar senede egitim alanmdan emekli olduk, §apkalardan birini biraktik. 
Kimimiz hala egitmenlige devam ediyor. Ali Atakan ise emekli olunca ikinci 
§apkayi da fikarmadi, yine devam etti.

Atakan’i egitim alanmda bizlerden farkli kilan, kaliplann ve klijelerin 
di§mdaki duruju ve yaptiklan idi. Iki onemli boltime aynlabilir bu farklilik.

Birinci farkliligi, orgiin egitim ile yaygm egitimi atba§i gotiirmesi idi. Sadece 
okuldaki ogrenci degildi bir§eyler vermeye fahijtigi... Okul di§indaki yeti^kinlere 
de aym vericiligi esirgemiyordu. O donemde gece-gundiiz tatil demeden 
yeti§kinlere yonelik hitjbir kar§ilik beklemeden resim kurslan duzenliyordu. 
Zaten ben de bir bu?uk senede okulda alamadiklanmi lise sonrasi bu 
9ali§malarda elde ettim...

Ikinci farkliligi ise, sadece plastik sanatlarda sinirli degildi vermeye 
9ah§tiklan. Mtizigin de ifindeydi, tiyatronun da... Miizik toplulugu olu§turdu 
§efleri oldu. Tiyatro grubu kurdu, yonetmenleri oldu. Konserler verdirdi, oyunlar 
sahneledi.

Ressam
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Benim kusak onun ilk ogrenci ku§agiyiz. Liseden mezun olup, yuksek 
ogrenime gitmezden once, Kibns’ta zorunlu olarak kaldigimiz birka? yil iginde, 
Magusa, Limasol ve B af taki ogrencilerini bir araya getirip, bize biiyiik bir sergi 
agtirmijti. Lefko?a Saray Otel’de 68-69 yillannda agilan bu biiyiik sergi o 
donem bayagi ses getirmijti. Magusa’dan Mehmet Uluhan, Tiirksal ince, 
Limasol’dan Emin (,'izcnel, Hikmet U1119am, Musa Kayra, B af tan ben... Bizler 
di^inda sonradan sanat egitimi almayan, ba$ka alanlara kayan bir o kadar daha 
yetenekli arkada§ da o biiyiik sergide yer almi§ti,

Ali Atakan aktif, daha dogrusu hiperaktif biri idi. Her zaman bir$eyler 
vermeye gali^iyordu. ilk doneminden son donemine kadar da bu boyle devam 
etti. Hep verici oldu.
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Ali Atakan’la Bir Ba^langi^

Osman KETEN*

Yil 1976, Canbulat Lisesi'nde ortaokul ogrenimime devam ederken, resim 
ogretmenimiz Ali Atakan olacak denmi§ti. Derslere ba$landi; hoca sinifa girdi ve 
daha ilk dersten itibaren iizerimizde yarattigi miithi? bir etki olu§tu. Keskin ve 
ciddi baki§lar, otoriter bir duru§, sorgulayici ve rahatsiz edici hitap §ekli, hesap 
soran ve verdiginin kar§iligmi isteyen bir tavir...

Bilmek zorundaydimz; bilginin keskinligi ve kendinden emin olu§ sizde de 
gormek istedigi bir tavirdi. Bu tamami ile diger hocalanmizdan keskin hatlarla 
ayrilan bir davrani§lar butiinii idi. Ne istedigini, neyi aradigim ve ne yaptigim 
50k iyi bilen, resim dersini gegijtirilecek bir ders olarak gormeyen, ya§ama, 
sanat ve sanatm gerektirdigi baki§ agilariyla bakan ve bunun da koklii, ozverili, 
yogun emek gerektiren bir gahijma temposu ile bajanlabilecek bir konu 
oldugunu 90k iyi bilen biriydi.

Ilgili olanla, bu yolda sonuna kadar aym disiplini ve ciddiyeti koruyarak 
gidecek, bu yola ba$ koyacak nitelikte ogrencilere herjeyini verebilecek bir 
yakla§imi vardi. Miikemmeliyctgi, memnun edilmesi zor bir ki§iligi vardi. Belki 
de bunu bilingli olarak yapiyordu. Bizi sonuna kadar direncimizi, sabnmizi 
smamak ve genel geger dogrular yerine sanatm disiplinlerini yerle^tirmek adina 
yapiyordu.

Sur eg igerisinde gali§malanmiz yogunla§tikga cigleden sonralari da okulda 
atolye haline getirdigi simfita gali^malara devam ediyorduk. 1980 yilinda 
mezuniyetime kadar yogun mistik ve koklii bir egitimden gegmi? oldum.

Yillar sonra hocami degerlendirebildigim zaman farketmi§tim. Her §eyi bir 
anda degil adim adim ya§atarak ve oziimseterek dersini uyguluyordu. Sorularm 
cevaplanm higbir zaman kendisi vermezdi. Cevaplara ara§tirarak gali§arak 
zorlanarak bizim ula§mamizi saghyordu. Dolayisiyla kazamlan bilgi unutulmaz 
bir ozellik ta§iyordu bizim igin. Hata kalbul etmeyen sert bir kimlik ve kolay 
kolay memnun olmayan olsa da, bunu belli etmeyen bir kimlik. Bu kimlik sanat 
egitimi adma olu§turulmu§ bir davram§ bigimiydi aslinda. Sanattan disiplininden 
odiin vermeme adma olu§turulmu§ bir payi vardi giinkii aldigi egitim geregi 
iistlendigi misyon bunu gerektiriyordu.

Lise yillarmda yaptigimiz yil sonu sergilerinin de bizler igin onemi gok 
biiyiiktii. Sadece bizler igin degil izleyiciler igin ve gevre igin de dort gozle 
beklenen bir olaydi. Sergilerde hocamizin bize birer sanatgi adam oldugumuzu 
hissettirip bizi onurlandirmasi da aynca yogun gah^malar sonunda 
odiillendirilmenin en buyiileyici yamydi.

Ressam
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Heidi TRAUTMANN**

Mesarya iizerindeki yaz ak§ammin ak i§igi izinde batiya dogru yol alirken, bir 
yandan da- sik^a yaptigim gibi- kendime soruyordum: “Birlikte sadece 119 dort 
saat gefirdikten sonra, bir sanatfimn karma^ik ki§iligi hakkinda yazi yazmak 
miimkun miidur, degil midir?” £ah?arak, deneyerek, ya§ayarak ve kendinden 
kujkulanmamn, kazanmanin, yitirmenin evrelerinden ge9erek harcanan yillar- ve 
i?te §imdi, turn bunlari kapsayacak 1300 sozcukten olu?an bir makale yazmaya 
cesaret ederek burada bulunmak.

Ali Atakan, beni 1974’den bu yana ya§adigi evine gotiirmek i9in, Magusa’mn 
Mara? Bolgesi’ndeki dolamba9li yollardan ve arkalanndaki ttiyler iirpertici 
hayalet mekanlanyla birbirine gefmij tel ve kaktiislerin olujturdugu yiiksek 
duvarlarm yanindan ge9irdi.

“Benim arabamla gidelim” demi§tim, “bu bolgeyle ilgili anlatacaklanm vardi”, 
diye soylendi. Kejke biraz daha israr etseydi diye dii$undum. Bir dahaki sefere.

Bir ttir ki§ bah9esini andiran mekanda kar^ilikli oturduk. Duvarlarda, ijlerini 
bana tanitmak amaciyla tabii ki kendisi tarafindan olujturulmu? bir se9ki yer 
aliyordu; belki de bunlarla beni denemek, tepkimi ve aynca falijmalanm 
anlayabilme yetenegimi olftnek istiyordu. Kahvelerimizi getirmeye gidince, 
tuvallere yakla?tim, fir?a darbelerini ve genel yapiyi inceledim. A9ik9a 
goriildiigii gibi, boyalan paletinin tizerinde iyice kanjtiriyor, renkleri daha 
kaygan duruma getirmek igin 90k az beyaz katiyordu; boylece renkler daha 
berrak, temiz ve hatta parlak hale geliyordu. ince ince uygulanan fe§itli 
katmanlar, belirgin kontiirler i9inde yer aliyor, gerektigi gibi bifimlendirilmi? 
bolgeler ya da bir ba§ka deyi§le kompozisyonun ifine yerle:$tirilmi$ dikkat 
9ekici; hareketin, i§igm ve golgenin geometrik yapilan birbiriyle iyi bir ili§ki 
i9inde. Sozctiklerin en saf anlamiyla tammlandigmda soyut resim, konunun 
yiirekten 9ali§ilmasiyla bajanlabilecek bir konsept. Bunu kendisine de 
soyliiyorum.

Ali Atakan, “Meslekta$im olan bir arkada^im, resimlerim hakkinda ‘renkleri, 
bifimleri ve 9izgileri tuvalin iizerine atiyorsun ve onlar kendi ba^larma yerlerini 
buluyorlar...’demi§ti. Kompozisyon uzerinde du§iinmem gerekmez, o benim 
i9imdedir ve elim nereye bir 9izgi konacagmi ve nerede bir renk denkligi 
yaratilacagmi bilir” diye konu§uyor. Hayir, ben Ali Atakan’in mtikemmelligini 
yakalamak i9in, arkada§imn belirtigi gibi renkleri ‘firlatip attigmi’ 
du§unmuyorum. Daha sonraki tablolann eskizlerini olu§turan karakalem 
fizimlerde ula§tigi titiz 9ali§mayi gordiim. ^ah§ma titizlikle yapilmi?, hareketler 
par9alann ifinde eritilmi§, fizgiler bir biitiiniin hareketini destekliyor, kolun

B u  yazi, E M A A  (Akdeniz Avrupa Sanat D em egi)’nm izni ile Kuzey Kibns ’ta Sanat ve Yaraticilik 
kitabindan ahntilanmi^tir.
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sallanma hareketi ve bunun genel diizenle ili§ki igine sokulmasi agikga belirgin. 
Boylece ba§layan sure?, resmin tuval iizerindeki geli§imiyle siiriiyor ve 
sanatgimn dii^uncesini izleyebiliyorsunuz. Sanata olan a§kmi ne zaman 
farkettigini soruyorum.

“Iyi bir ogrenciydim ve her§eyi kolaylikla anlayabiliyordum” diye yamthyor, 
“Gcrgektc, segtigim yone agilan kapi, i§in en sonunda agiidi. Edebiyat ve tiyatro 
ile de resimle ilgilendigim olgiide ilgiliydim, bir giin Ankara’daki Gazi Egitim 
Enstitiisii’ntin Giizel Sanatlar Boliimii’ntin giri§ sinavlarma katildim ve aynca 
burs kazandim.1961’ de resim ogretmeni olarak mezun oldum.”

Aym yil iilkesine donen sanatgi, hemen resim ogrtemenligine ba?lar ve 1992 
yilma kadar Kibns’taki ge§itli liselerde ve Dogu Akdeniz Universitesi’nde bu 
gorevi siirdiirtir.

Kibnsli Tiirk sanatgi larin biiyiik bir boliimii tarafindan ‘baba’ olarak bilinmesi, 
kendini meslegine adami§ bir ogretmen olarak tamnmasi, sevilmesi ve amlmasi 
yiiziinden kendisinden biraz gekiniyordum. Hepsini yakindan tamdigim bu 
sanatgilar, Emin (^izenel, Giiner Pir, ismat Tatar, Ruzen Atakan, Osman Keten, 
Mehmet Ulubath, Umit inatgi, Hikmet Ulugam, Kemal Ankag, Baki Bogag ve 
daha bir 90klari... Ogretmenligi ve ogrencilerine olan destegi ile ilgili 90k $ey 
duymu$tum.

“Normal okul zamanmdaki haftada bir saatlik resim dersi yeterli degildi, 
yetenekli- daha ileri diizeyde egitime ilgi duyanlar ve meraklilar-olanlan ayirdim 
ve atolyeme gelmelerini sagladim. Darlik zamanlanydi, ogrencilerde malzeme 
alacak para yoktu, bunlan ben sagladim ve kiitiiphanemden yararlanmalanna 
olanak tanidim. Higbirisi bunlardan haberdar degildi. Diger tilkelerdeki sanat 
konusunda higbir §ey duymami§lardi. Gelecegin sanatgisimn egitimi bakimindan 
diger sanatgilari, onlann tekniklerini ve sanat tarihini ineelemek ve arajtirmak 
90k onemlidir.” Ali Atakan, beni halen her ya§tan ogrencilerine ozel ders vermek 
igin kullandigi, bodrum katindaki atolyesine gotiirdiigiinde hemen bir ferahlik 
duygusuyla doldum. Duvarlarda hala, yillar oncesinin heniiz 17 ya§lannda 
yaptiklan resimler asiliydi.Tam anlamiyla bir hazine!”

“Ogrencilerimden bazilan, 90k iyi birer sanatgi oldular, bazilannmsa 
atihmlanni halen beklemekteyim, giinkii yetenekli olduklanm biliyorum. Onlarla 
ili§kimi surdiiriiyorum, gogu eski hocalarim ziyarete geliyorlar.”

Atakan 1940 yilinda B afta  dogmu§, bu soylejiyi yaparken heniiz 66 ya§mda; 
oniinde hala yeni yetenekleri bulmak ve egitmek igin verimli bir omiir var. 
“Kendimi tam anlamiyla ogremenlige adami§ bir adamim ama rahat biri degilim; 
bazen sert olabiliyor ve ogrencilerimi zorlayabiliyorum. Sagmaliklara 
ayirabilecek zamamm yok.”

Ali Atakan’a kendi gali^malarmi yeterince goremedigimi soyledigimde, 
istemeye istemeye beni iki kat yukandaki atolyesine gotiirdii, daginikliktan 
rahatsiz olacagimdan korkuyordu, ama kesinlikle hayir! Orada, yukanda tiim 
duvarlar tablolarla kaplanmi^ti ve eskizlerle hala yapmayi istedigi gali§malann
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taslaklari arasinda kendimizi kaybetmi§tik. Ara sira bana § ununi a bununla ilgili 
ne dii§iindiigiimii, en 90k hangisini begendigimi soruyordu. Zaman kavramim 
tiimiiyle yitirmi?tik. Diijiincelerini benimle payla$masi, bana verilmi§ biiytik bir 
armagandi. Bana, Prof. Ayla Ersoy’un 2004 yihnda yayimlanmij 90k kapsamli 
9ali§masi “500 Turk Sanat9isi” adli kitabim gosterdi. Kitapta KKTC sadece 
kendisi ile temsil edilmi§ti ve Ali Atakan, karma bir sergiye katilmak i9in 
Istanbul’da bulundugu sirada bu durumdan haberdar olabilmi$ti.

Dort saat sonra kendisine veda ederken, bana “sizle goru§mekten 90k mutluluk 
duydum, umanm tekrar gelirsiniz” dedi.

Yazarin notu:
Ali Atakan’1, 2007’nin Ocak aymda kaybettik. Bu ani oliim, iilkenin sanat 
camiasinda §ok ve iizimtu yaratti. Bazi sanat9ilar onunla ilgili gorii^lerini bana 
anlattilar:

Ism et T atar
Benim hocamdi, atolyemiz bugiin Magusa’da Namik Kemal Miizesi olan yerdeki 
eski binaydi.Yikik dokiik bir yerde olmamiza karjin, hepimiz resim 
derslerimizden biiytik keyif aliyorduk. Ali Atakan, 90k iyi bir resim 
ogretmeniydi; biz onun ogrencileri olmaktan gurur duyarken, o da ogrencilerinin 
bajarilarindan kivan9 duyardi. Hocahgi seviyordu. Onunla yaptigimiz resim 
dersleri 90k sevilirdi ve biz hepimiz yaptigimiz i§i ciddiye alirdik. 
£ali§malarmdaki sanatsal yon buyiik takdir gorardii. Bugiin, ke§ke birbirimizi 
daha sik goriiyor olsaydik diye du^unuyorum. Onu asla unutmayacagiz! Allah 
rahmet eylesin!

Feridun Ionian
Ali Atakan’ 1 ‘iyi bir dost, iistiin bir meslekta§’ olarak niteliyor. “Kendisiyle ilk 
kez 1982 yihnda, ilk sergimin a9ili§mda kar$ila?tik. Benden sekiz-dokuz ya§ 
biiyiiktii. Tamnmi§ bir ressam ve ogrencilerinden duydugum kadanyla simf 
tizerinde otoritesi olan 90k iyi bir resim ogretmeniydi. Bazi karma sergilere ve 
1986 yihnda kendisinin Kuzey Kibns temsilcisi oldugu Birinci Uluslararasi 
Asya-Avrupa Sanat Bienali’ne birlikte katildik. Bu bienalin katalogu i9in, 
Kibns’taki Tiirk sanat9ilarla ilgili ciddi ara§tirma yapanlara referans olabilecek, 
‘Kuzey Kibris’ta Sanat’ konulu 90k iyi ve ayrintili bir makale yazmi§ti.”

Dostluk, sevgi ve saygi ili§kilerinden soz eden I$iman, “kendisine, 
9ah§malanna ve sanatindaki ciddiyete saygi duyardim. Oliimii, sanatin 
zirvesindeyken ve kendisinden yeni yapitlar beklenirken 90k ani olmu^tur. 
Hepimiz i9in buyiik bir kayiptir, ancak tablolarmda sonsuza dek ya§ayacaktir: 
Umanm yakm zamanda bir Guzel Sanatlar Miizesi kurulur ve Ali Atakan’in 
yapitlan orada hak ettikleri yeri bulur. Zaten kendisi, Kibns’in giizel sanatlar 
tarihindeki yerini almi§ bulunuyor. Ulkemiz i9in buyiik bir kayip.”
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Nilgiin Giiney
“Meslekta§im olarak sanat etkinliklerinde sik sik kar§ila§ir, bazen de sanat 
yari§malarinda jiiri uycsi olarak bir araya gelirdik. Onun kendine ozgtt bir tarzi 
vardi; belli bir ya?am tarzi, giyim ku§am tarzi ve ozellikle de sanatsal tarzi. 
Resimleriyle iyi bir ressam oldugunu ve sanati igin ya?adigmi kamtlami§tir.”

tnci Kansu
“Ali Atakan benim meslekta$im ve okul arkada^imdi. Profesyonel ya§amimiz 
boyunca, kar§ila§tigimiz ve jiiri iiyesi olarak birlikte gali§tigimiz zamanlarda, 
onun gok titiz ve israrci bir kiji oldugu goriijiine sahip olmu?tum. Kendini 
ogretmenlige adami§ti ve kendisine ‘hocalann hocasi’ denmesinden ho?lamrdi; 
bundan gurur duyar ve ogrencileriyle oviiniirdii. Qok iiretken, hizli, ozenli ve 
galiijkan bir ressamdi ve ogrencilerinden de boyle olmalarini isterdi.”
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Tiirk Kiilturimiin ve Tarihinin 
Dikkate Deger Ki§ilikleri: 
Mimar Ahmet Vural Behaeddin ve Ali Atakan

Umay Turkey GUNAY*

Muhterem Balkan, Saygideger Katilimcilar ve Konuklar,

Dogu Akdeniz Universitesi, Kibns Ara§tirmalan Merkezi tarafindan hazirlanan 
Ahmet Vural Behaeddin ve Ali Atakan adlarma adanan “5. Iz Birakmi§ Kibnsli 
Tiirkler Sempozyumu”nu duzenleyen Kibns Ara§tirmalari Merkezi Bajkam 
Prof. Dr. Ulker Vanci Osam’in §ahsinda katkida bulunanlan kutluyor ve tejekkiir 
ediyorum.

Tiirk tarihinde ve kiilturunde binlerce dikkate deger §ahsiyet ya§ami§tir. 
Genellikle bajanli hukiimdarlar, bir olgiide tarihi olaylardaki rolleri 
miinasebetiyle tamtilmi$tir. Yazar ve ^airier, bilim adamlan, plastik eser 
sanatkarlari eserleriyle birlikte ihtisas sahipleri tarafindan sanatm yaraticisi olan 
ki§iler olarak nitelendirilmi$tir. Bazi istisnalar di$mda tarihimize ve kiiltiiriimuze 
katkida bulunan sira di§i kijiliklerle ilgili batidaki omekler gibi ayrmtih 
biyografiler yazilmami§tir.

Son 25 - 30 yil iginde ozellikle yakin donemlerle ilgili giderek artan sayida 
hatira ve biyografi alanmdaki yaymlan kiiltiir hayatimiz agisindan 90k onemli 
sayiyorum. Batida biyografik ara§tirmalar bir bilim dali haline gelmi^tir. Yalmz 
sira di$i ki§iler degil siradan kijilerin hayat hikayeleri de kendimizi anlamak, 
kiiltiiriimiizii ve tarihimizi kavramak ve ge?itli olaylarm nedenlerini ve insan 
tabiatmi anlamak agilanndan Onem ta§imaktadir. Hatiralarm ve biyografilerin 
onemli sonuglanndan birisi yeni yeti§en nesillere ufuk agici olmalan ve ilham 
vermeleridir. Bir digeri de yetenekli gocuk ve gengleri tammakta ve 
yonlendirmekte ip uglanna sahip olmaktir.

Toplumdaki ge§itlilik ve aynntilar medeniyetlerin onemli unsurlan ve 
belirleyicileridir. Aynntilar, ke§iflerin giki§ noktasi oldugu kadar usluplann, 
ba?an ve ba§ansizliklann olu§masinda da birinci derecede etkendirler. 
Kiiltiirlerdeki aynntilar medeniyetlerin dogu§unu ve yiikseli?ini belirledikleri 
gibi gokii§ler igin de dikkat gekici ip uglandir. Fiziki olaylann sonuglan hizla 
ortaya giktigmdan neden sonug ili§kisi gogu kez agikga goriilebilir. Sosyal 
olaylar uzun bir stirede sonuglandigindan gogu kez ba§langig donemi unutulmu? 
olur ve neden sonug ili§kisini kavramak zorla$ir.

Biyografiler, hatiralar, kiiltiirel eserler goziimlendigi olgiide benzeri somlarm 
cevaplanna ge§itli noktalardan yardimci olabilecektir. Bu agidan iz Birakmi?

'  Prof. Dr., Y O D A K  U yesi
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Kibrish Tiirkler Sempozyumlarim 90k onemsedigimi ve takdir ettigimi ifade 
etmek isterim.

Topianti boyunca 90k degerli katihmcilardan Mimar Ahmet Vural Behaeddin 
ve Ressam Ali Atakan’la ilgili hem ki§ilikleri hem de meslekleri ile ilgili 
fevkalade dikkat 9ekici bilgiler ogrendik. Her iki degerli sanat9inm bence 
eserlerinin fevkaladeligi yanmda dikkat 9ekici ve takdire ^ayati ozelliklerinden 
biri de mensup olduklari Tiirk toplumuna olan sevgileri ve sorumluluk 
duygulandir. Ali Atakan’in ogretmenligini hayatinm tamammda ve her anmda 
ya$ayarak bilgilerini okul di§mda da toplum hayatma sunmu? olmasi Kibns Tiirk 
toplumunda estetik kavraminm yayginla§masmi saglami§, hem de yetenekli 
9ocuk ve ger^lere kendilerini ke$fetme imkanma yol a^mi^Ur.

Mimar Ahmet Vural Behaeddin’in iyi bir ar^ivci olarak 9ocuklugundan 
itibaren karnelerini, resimlerini ve defterlerini saklami? olmasi yeteneklerinin 
i§aretlerini 90k erken ya§larda sergilemeye ba§ladigmi gostermijtir. Mimar 
Behaeddin’in 1950’lerin Art Nouveau akimini memleketine ta$iyarak hem resmi 
hem de ozel binalarda Kibris iklimine uygun bir bifimle kendine has yorumla 
hayata ge9imiesi Kibns ve Tiirk mimari tarihi a9isindan 90k onemlidir. Aynca 
Mimar Behaedin’in bilgilerini ve birikimini bir ogretmen gibi 9evresiyle 
payla§masi ve gencleri egitmesi kendinden sonraki nesillere katki sagladigi kadar 
ufuk a9ici da olmu?tur. Sorokin’in “Bunalim C,’aginda Toplum Felsefeleri” ,adh 
eserinde §imdi ismini hatirlayamadigim filozoflardan biri biitiin sanat dallanmn 
dogada bulunan omeklerin taklidi oldugunu ifade etmi§, mimarininse dogada 
bulunan bir omegi olmadigi 19in M9 yoktan var edildigini ve bu sebeple 
Mimari’nin Tanri’ya kar§i bir sanat oldugu degerlendirmesini yapmijtir. Mimar 
Ahmet Vural Behaeddin’in hem eserlerinde goriilen hem de kigiliginde 
hissedilen isyankar yaradili§i bu sanat dalim se9erek varlik gostermesinin de 
sebebi gibi algilanabilir.

Bilimsel degerlendirme ve katkilarmdan dolayi Mimari Bilim Dalinm degerli 
ogtetim iiyelerine ve onun ozel ar§ivini ve kitaplanm Dogu Akdeniz 
Universitesi’ne bagijlayarak Mimarlik Tarihi’ne katkida bulunan ve ozel 
hayatim bizimle payla§arak memleketimizin yeti§tirdigi degerli bir ki§iligi hem 
anmamiza hem tammamiza yardimci olan sevgili dostum Sanat Tarihfisi Tiilin 
Top9uoglu-Behaeddin’e te§ckktir etmeyi bir gorev kabul ediyorum. Ben rahmetli 
Mimar Behaeddin’i arkada§imin e§i olarak tanidim. Nadir insanda 
gorebildigimiz zarafetinin yanmda misafirlerine kendilerini ozel hissettiren bir 
beyefendi oldugunu sizlerle payla?mak isterim.

Kibns Tiirklerinin yeti§tirdigi pek 90k degerli ki§iden ikisinin bu giin 9e§itli 
boyutlanyla bilimsel anlayi$la tamtilarak bilgiler canliyken tarihe beige olarak 
aktanlmasi Tiirk kiilturii ve medeniyeti a9ismdan onem tasimaktadir. Yeni 
yeti§en nesiller, kendilerini gelecege hazirlarken ve memleketlerine ve 
dolayisiyla insanhga hizmet ederlerken bu bilgiler onlann yol haritalanm 
9izmelerine yardimci olacaktir.
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Mimar Ahmet Vural Behaeddin ve Ali Atakan

Katkida bulunan herkese te§ekkurlerimi ve saygilanmi sunuyorum.

Not
1 P. Sorakin, Bir Bunahm Qaginda Toplum Felsefeleri, (,'ev. Mete Tuncay, Bilgi Kitapevi, 
Ankara 1972.
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