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1963 y›l›nda Kars-Arpaçay’da do¤du. 1981 y›l›nda ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim dal›na girdi ve 1985 y›l›nda mezun oldu.
1986 y›l›nda Eyüp Belediyesi Araflt›rma Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde

göreve bafllad›. Halen ayn› müdürlükte görev yapmaktad›r.

EYÜP’E SEVDALI B‹R EYÜPLÜ

NEZ‹H ELDEM



Benim, Nezih   Eldem’le   ilk   karfl›lafl-
mam   Eyüp   Belediyesi’nde  ifle  bafllad›¤›m
1986  y›l›na  rastlar. O  dönemde  Planlama  ve
Koordinasyon  Müdürlü¤ü’nün  sorumlulu-
¤undaki  Eyüp’e  ait  ana  yerleflim  kararlar›-
n›n  tespit  edilmesi  çal›flmalar›  ‹TÜ’nün  gö-
nüllü  kat›l›m›  ile yürütülmekteydi.  Bu  çal›fl-
malar  esnas›nda  ‹TÜ  Mimarl›k  Fakülte-
si’nden  Nezih  Eldem  ve  ö¤rencilerinin
araflt›rma  ve  tasar›m  çal›flmalar›n›n  tama-
m›nda Eyüp   tek  konuydu. 

Böyle  bir  çal›flman›n  içinde  yer  almak
benim  için  büyük  bir  mutluluk  kayna¤›  ol-
mufltu.  Okul  hayat›m  boyunca  fark›nda  bi-
le  olmad›¤›m  bir çok  detay›  Nezih  Hoca  ile
yapt›¤›m›z  çal›flmalar  s›ras›nda  ö¤rendim.
Bir  sanat  tarihçi  olarak  ›fl›¤›n,  sesin,  meka-
n›n  ne  demek  oldu¤unu,  mimaride  nas›l
kullan›labilece¤ini  Nezih  Hoca’n›n  sohbetle-
rinden  edindi¤im  bilgilerle  ö¤rendim.   

Bu  sempozyumun  konusunun tan›nm›fl
Eyüplüler  oldu¤unu  ö¤renince  anlataca¤›m
Eyüplünün  kim  olaca¤›na  hemen  karar  ver-
mifltim.  Yaklafl›k  16  y›ld›r  tan›d›¤›m  ve  ta-
n›maktan  onur  duydu¤um  Nezih  Eldem’i
anlatmaya  çal›flacakt›m.

Nezih  Eldem, 1921  y›l›nda  Eyüp’te  flifa
yokuflunda  bir  evde do¤mufltur.   Çok  genç
yaflta  evlenen annesi  Mükerrem  Han›m ilko-
kul  ö¤retmeni olarak  görev  yapmakta  iken,
babas›  S›rr›  Bey (‹stanbul  Darülmuallimin-i
liye’yi bitirdikten  sonra  Sanayi-i  Nefise’ye
devam etmifltir) resim  ö¤retmeni  olarak  gö-
rev  yapmaktad›rlar.   Kendi istekleri ile  Ana-
doluyu  seçmifller,   önce  Uflak’ta   sonra  De-
nizli’de  görev  yapm›fllard›r.   Nezih  El-
dem’de  bu  nedenle   ilkokulu Uflak ve Deniz-
li’de  okumufltur. 

Babas›  S›rr›  Eldem,  ‹stiklal  Savafl›na  ka-

t›lm›flt›r.  Resimlerinde genellikle kahraman-
l›k  konular›n›  ifllemifl,  bazen  de  kimi  hikâ-
yelerin  en  can  al›c›  sahnelerini  tablolar›nda
ifllemifltir.  Gazi  Osman  Pafla  Ortaokulu’nda
uzun  y›llar  resim  ö¤retmenli¤i  yapm›flt›r.
Hocas›  olarak  gördü¤ü  fievket  Da¤’›n  be-
¤endi¤i  ressamlardand›.  Topkap›  Müze-
si’nde  eserleri  bulunan  S›rr›  Eldem,  Adnan
Turani’nin   Gazi  Osman  Pafla  Ortaoku-
lu’nda  ö¤retmenli¤ini  yapm›flt›r.  

Annesi  ve  babas›  görev  yapt›klar›  yer-
lerde   devrimlerin  getirdi¤i  ilkleri  uygula-
m›fllard›r. ‹badetin  Türkçelefltirilmesi,  ilk  La-
tin  alfabesi,  ilk  Cumhuriyet  balosu,  ilk  flap-
ka  vs. Ortaokulu   Vefa  Lisesinde  okudu;
1939’da  Kabatafl  Lisesi’nden  mezun  oldu.
15 yafl›nda  üyesi oldu¤u  Güzel  Sanatlar  Bir-
li¤i’nin tüm ‹stanbul  ve Ankara  sergileri
(1935-1946)  ile  Devlet Resim Sergileri’ne  ka-
t›ld›. 

Arredemento-Dekorasyon dergisinde
Ömer  Madra  ile yapt›¤›  söyleflide o  y›llar  ile
ilgili olarak;   
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Resim 2; Annesi Mükerrem Ha-
n›m   (N.Eldem Arflivi) 

Denizli’de  Aile  Resimevi  yaz›-
l›d›r  evlerinin  kap›s›nda. Ka-
d›nlar›n foto¤raflar›n›  Müker-
rem Han›m  çekmektedir,  er-
keklerin  foto¤raflar›n›  ise  S›rr›
Bey.  Yandaki  foto¤raf›  da
Mükerrem  Han›m  kendisi
çekmifltir.

Resim 1; Nezih Eldem 

Resim 5; S›rr› Eldem  Denizli’de
Türkçe  ezan  ö¤retti¤i  müez-
zinlerle  birlikte (N.Eldem arfli-
vi)

Resim 3; S›rr›  Eldem  yapt›¤›
tablolardan  baz›lar›  ile (N.El-
dem arflivi)

Resim 4; S›rr›  Eldem  (1901….)
R.Hisar› Kalekap›s›  isimli  eseri
60X50



"Benim  erken  yaflta  resim  yapmamdaki
etkenlerin  bafl›nda,  kuflkusuz  ki,  babam›n
(S›rr› Eldem)  resim  hocas›  olmas›  geliyor....

Bir dönemin  insan›n›  tan›mak  için  onun
sahip  olduklar›n›,  yapabildiklerini  hat›rla-
mak  çok  önemli.  Dünyay›  tan›maya  baflla-
d›¤›m  20’li  y›llarda,  örne¤in  müzik  dinle-
yebilmek  için   mutlaka  müzik  yapmak  ge-
rekti¤ini,  radyonun  bilinmedi¤ini,  ayd›nlat-
mada  elektri¤i  ilk  kez  30’lu  y›llarda   tan›-
d›¤›m›,  onüç-ondört   yafllar›nda  flu  resimle-
ri  yaparken  henüz  resim  sergisi  görmedi¤i-
mi  söylemeliyim.  Bu  koflullar  o  günün  in-
san›n›, sanat›  her an  haz›r  bulan,  orkestrala-
r›  yelek  cebinde  tafl›yan  bugünün insan›n-
dan  bir   anlamda  daha  flansl›  k›l›yordu.
Hemen  hemen   herkesin  bir  amatör  u¤rafl›
vard›.  Babam  ud  çalard›,  sesi de  çok  güzel-
di.  Bir  araya  gelinir  ve  bir  bütün   yarat›l›r-
d›." demektedir.   

Nezih  Eldem,   babas›  S›rr›  Eldem’in
müzi¤e  yatk›nl›¤›  ile  ilgili  bir  an›s›nda; ba-
bas›n›n   Denizli’de  görev  yaparken   notas›

gönderilen   Türkçe  ezan›n notas›n›  çözerek,
tüm  Denizli  ve  kazalar›ndaki  ezan›  ö¤ret-
meye  kendisi  talip  olmufltur.

Ortaokul  ikinci  s›n›fta  babas›n›n  boya
ve  malzemelerini  kullanarak resim  yapma-
ya  bafllayan  ve o  dönemde  bu  konudaki
yetene¤i  ile  dikkatleri  çeken,   çocuk  say›la-
bilecek  yaflta  Güzel  Sanatlar  Birli¤i’ne  res-
men  kay›tl›  üye  olan   Nezih Eldem’in  bu
konudaki   an›lar›n›, yine  Ömer  Madra ile
yapt›¤›  söylefliden  takip  edelim;  

".......30’lu  y›llar›n  bafllar›,  genç  cumhu-
riyetin  ve  devrimlerin  coflkusu  içindeydi
insanlar.  Ben de do¤rusu  boyumdan  büyük,
konulu  kompozisyonlara  girifltim.  Öflür
(aflar  vergisi),  kurtulufl  gibi.  Ressam  fievket
Da¤- babam›n  Muallim  Mektebinden  hoca-
s›-  fliddetle  karfl›  ç›kt›.  "Olmaz,"  dedi. "Bu
idmana  bu  kilolar›  kald›rarak  bafllanmaz!
Al  boyalar›n›   ç›k  k›rlara,   tabiata".  Dedi¤i-
ni  yapt›m.  O  gün  bugün  resme  yerinde
bafllar,  yerinde  bitiririm.  Atölyede  imza  bi-
le  atmam.  Çok  sevdim  resmi,  bu  sayede
mutlu  bir  çocuklu¤um  ve  gençli¤im  oldu.
Do¤rusu,  resimlerim  hep  sat›ld›.   O  zaman
sevinirdim,  flimdi  üzülüyorum.  Ondört  yafl-
lar›nda  Güzel  Sanatlar  Birli¤i’ne  resmen  ka-
y›tl›  üye  idim.  Alayköflkü’nde  idi Birlik
Merkezi.  Çall›’lar›,  Onat’lar›,  Yetik’leri,  Sü-
mer’leri  tan›d›m.  Hepsi   -baflta  fievket  Da¤
olmak  üzere-  yüreklendirdiler  beni.  O  ka-
dar  ki, fievket  Da¤,  vasiyeti  ile  bütün  resim
malzemelerini,  tak›mlar›n›  bana  b›rakarak
onurland›rd›.  Gözüm  gibi  saklar›m."  

1939  y›l›nda  Kabatafl  Lisesi’nden  me-
zun  olduktan  sonra,  Güzel  Sanatlar  Akade-
misi’ne  girerek  Mimarl›k  ö¤renimi  gördü.     

1944  y›l›nda  Güzel  Sanatlar  Akademisi
Mimarl›k  Bölümünü  bitirdi,  ayn›  y›l  Yük-
sek Mühendis  Mektebi  Mimarl›k  Bölümü’ne
Rölöve  ve  Serbest  Resim  dersleri  ö¤retmen-
li¤ine  atand›.  

Bu atama  ile  ilgili   ilginç  bir  de   an›s›
vard›r,  Nezih  Eldem’in; 1944  y›l›nda  Güzel
Sanatlar  Akademisi  Mimarl›k  Bölümü’nden
mezun  olduktan  sonra,  Ordinaryus  Profe-
sör Emin  Onat,  Yüksek  Mühendis  Mekte-
bi’nde  kurmakta  oldu¤u  Mimarl›k  Bölü-
mü’nün  büyük  bir  eksi¤ini  tamamlamak
amac›  ile, kendisine asistanl›k  teklif  eder, Ba-
bas›n›n  da  görüfllerini  alan  Nezih  Eldem
asistanl›k  teklifini  kabul  eder  ve  o  günden
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Resim 6; Annesi ve  babas›  ile
birlikte             

Resim 7; Annesi,  babas› ve k›z
kardefli  ile beraber (N.Eldem
Arflivi)

Resim 8;  Eda  Han›m  ile bir-
likte   Bursa dönüflü vapurda
(N. Eldem  arflivi)                         

Resim 9; Eda  Han›m Yeflil Ca-
mii önünde. 



bugüne   yaflam›n›n  her  aflamas›nda,  her
yerde  ö¤retmeye  devam  etmektedir.  

Mezun  olduktan  birkaç  ay  sonra   asis-
tan  olarak  göreve  bafllayan  Nezih  Eldem,
ayn›  zamanda  Emin  Onat  ile  An›tkabir
proje  bürosunda  çal›flmaktad›r. Okulun  üni-
versite  statüsüne  geçmesinden  sonra  Bina
Bilgisi  Kürsüsü’nde  Prof. Paul  Bonatz’›n
asistan› oldu. Bonatz  hakk›ndaki  düflüncele-
rini   flöyle  ifade  etmektedir: "Bonatz büyük
bir  usta  idi.  En  uzak  iliflkilerinden  yola  ç›-
karak   konulara  yaklaflmas›  ve  hemen  he-
men  ayn›  anda   en  uç   ba¤lant›lar›n›  kur-
maya  çal›flmas›,  duyarl›,  sanatç›  ve  uygar
kiflili¤i  ile  beni  etkiledi.  Benim  de  ömür
boyu  dilimden  düflürmedi¤im  özdeyifli  on-
dan  çok  s›k  duyard›m: ‘Tanr› ayr›nt›dad›r.’"  

y›l›nda  Eda  Han›mla  evlendi. Eda  Ha-
n›mla  aralar›ndaki  güven  ve  sevgiyi  anlat-
mak  için  aff›na  s›¤›narak  hocam›n  anlatt›¤›
bir  an›s›n›  nakletmek  istiyorum:  ‹stanbul-
Bursa  aras›nda  ilk  uçak  seferleri  bafllam›fl-
t›r.  Nezih  Eldem,  Eda  Han›m’a,  bir  yere  gi-
delim  diye  teklif  edece¤im  ama nereye  di-
ye  sormayacaks›n  der. Gidecekleri  yerin  ne-
resi  oldu¤unu  sormayan  Eda  Han›m   geli-
yor.  Eda  Han›m  gidecekleri  yeri,   Y›ld›z
Park›  veya  benzeri  bir  yer  diye  tahmin
ederken, havaalan›na gidiyorlar ve  ilk  ‹stan-
bul  -Bursa  seferinden  birini   yapmakta  olan
uça¤a   binerek  Bursa’ya  gidiyorlar  orada
bir  süre  gezip  dolaflt›ktan  ve yemek  yedik-
ten  sonra ‹stanbul’a  geri  dönüyorlar. Eda
Han›m  için,   ailesinden  izinsiz  ilk  kez  fle-
hir  d›fl›na  ç›kmas›,  ilk  kez  uça¤a  binmesi,
Bursa’ya  gitmesi  v.b.  bir  çok  ilki  yaflama-
n›n  heyecan›  içinde  geçen,   bu  gezi  uzun
y›llar  aralar›nda   s›r  olarak  kal›yor,  çünkü
o  günlerde  Eda  Han›m’›n  ailesinin  Nezih
Eldem  ile  arkadafll›klar›ndan  haberi yoktur.
Bu olay  bana  Nezih  Hocan›n  ayn›  zaman-
da  müthifl  bir  romantik  oldu¤unu  da  gös-
termektedir.  

1949  y›l›nda  evlendi¤i ve  uzun  y›llar
sevgi  ve  sayg›ya  dayal›  mutlu  bir  beraber-
lik  yaflad›¤›   Eda  Han›m’›  rahats›zl›¤›n›  ö¤-
rendikten  k›sa  bir  süre  sonra kaybetmifl  ol-
man›n  üzüntüsünü yaflayan  Nezih  Eldem,
sevgili  eflinin  an›lar›n›  hala yüre¤inde  s›m-
s›cak  yaflatmaktad›r. 

1952  y›l›nda efli  ile  birlikte  gitti¤i  Mila-
no’da  iki y›l,  Mimar  Gio  Ponti’nin  Mimar-

l›k  Fakültesi’ndeki  dersleri ile  bürosunda
mimari  projelendirme  ve  endüstri  ürünleri
tasar›m›  çal›flmalar›na  kat›ld›. Ö. Madra  ile
yapt›¤›  söyleflide ‹talya  y›llar›  ile  ilgili  ola-
rak flunlar›  söylemektedir:

"‹talya’daki  araflt›rma  program›m›  Pro-
fesör  Bonatz’›n  yapmas›  gerekiyordu.  Bana
çok  büyük  esneklik  tan›d›.  ‹lk   olarak,  Pro-
fesör  Bonatz’›n ,   dostu  olan  Gio  Ponti’ye
yazd›¤›  bir  mektupla  onun  bürosuna  gir-
dim.  Bir  süre  onunla  çal›flt›m.  O  dönemde
belli  bir  ücret  almaks›z›n  Ponti  gibi, Peres-
sutti  ve  Rogers  gibi  mimarlar›n  bürosunda
çal›flmak  isteyen  Mimarlar  s›ra  bekliyorlar-
d›.  Büroda  bir  yandan  Brezilya’da  bir  gök-
delen  tasarlan›rken  bir  yanda  bir  espresso
kahve  makinesinin  flekillendi¤ini,  Papaz
Okulu’nun  detaylar›n›n  yan›s›ra  ötede  "Gu-
iglio  Cesare"  için  bir  sahnenin  ya da  Japon-
ya  için  bir  sigara  paketinin  tasarland›¤›n›
görürdünüz.  Büroyu  uzunlamas›na  bölen
sokak  gibi  ele  al›nm›fl  geçidin  karfl›  taraf›
da  Domus  dergisinin redaksiyonu.  Aras›ra
da  yar›flmalar,  ‹talyan  Rivieras›’nda  ulafl›-
m›n  k›y›ya  yak›n  geçmesinden  do¤an
olumsuzluklara  çare.....Tabii,  ben resim  yap-
t›¤›m›  çok  uzun  zamöan  gizli  tutmay›  ba-
flard›m.  Ama,  yine de,  Brezilya’daki  gökde-
lenin  cam  giydirilmifl  yüzeyinde,  yolun
karfl›s›ndaki  binalar›n  yans›d›¤›  bir  resme
yard›mc›  olunca  foyam  meydana  ç›kt›. 

Binadan  peyzaja,
mobilyadan  endüstri  ta-
sar›m›na  kadar  uzanan
ifllerin  uçufltu¤u,  üstten
›fl›kl›  tek  mekânl›  hari-
ka  bir  garaj  yap›s›  idi
stüdyo."    

"‹ki  buçuk  y›la  ya-
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Resim 10; Bir  grup  ö¤rencisi
ile  beraber
Resim 11; Planlama Müdürlü-
¤ü’nde Nezih eldemle birlikte

Resim 12; An›tkabir: 1952 tarih-
lidir. 



k›n  bir  süre  kald›m  ‹talya’da.  Doçentlik  te-
zimi  oluflturan  araflt›rmalar›  yapt›m.  Mobil-
ya  ve  ekipmanla  ilgim  orada  pekiflti.  Bir
yandan da resim yapt›m,  seramik  denedim.
Biliyorsunuz,  Lombardia,  mobilya  endüstri-
si  bak›m›ndan  çok  önemli  bir  bölge.  Ekip-
man  tasar›m›  ile  ilgilenmek,  insan›  bir  yan-
dan  ayr›nt›ya,  bir yandan perfeksiyona ve
makinay› tan›maya  itiyor.  Mimarl›k  alan›n-
da  da  s›ras› geldi,  bunun  s›k›nt›s›n›  ve  yal-
n›zl›¤›n›  çektim.  T›pk›,  strüktür  aç›s›ndan
bekledi¤im  tür  bir  katk›  alamad›¤›m  gibi,
yap›  bünyesine  ba¤l›  mimari  ögelerin hare-
ketlenmesi  gibi  durumlarda  da  ilgili  mü-
hendislik  ve  teknoloji  alanlar›ndaki  kifliler-
den  etkin  bir  katk›  alamad›m...." 

1954  y›l›nda  doçent  olan  Nezih  EL-
DEM,  ‹TÜ’de  Mimari  proje  stüdyosunda
say›s›z  mimar  yetifltirdi,  çeflitli  derslerin  so-
rumlulu¤unu  ald›.  

1962’de  profesör  oldu,  Mekân  örgütlen-
mesi  ve  Donat›m›  Kürsüsü’nün bafl›na  geti-
rildi.  1988  y›l›nda  emekli  oldu, ancak
‹TÜ’deki  ö¤retim  çal›flmalar›na  uzun  y›llar
daha  devam  etti.

UYGULANAN  ÇALIfiMALARI:
Ankara  Belediyesi  ‹flhan›: 1949  tarihlidir.

‹lk  tasarlad›¤›  bina  ve  ilk  girdi¤i  yar›flma.
fiimdiki  Ankara  Belediye  Baflkanl›¤›  binas›,
bir  iflhan›  olarak  yar›flmaya  ç›kar›lm›fl  ve  o
dönem  yeni  mezun  olan  Nezih  Eldem  bu
yar›flmay›  kazanm›flt›r.  Yedek subay  oku-
lu’nda  iken,  hafta  sonlar›  flantiye  binas›nda
yatarak  inflaat›  kontrol  etmektedir.  Gelenek-
sel  tafl  yap›  ögelerinin  kal›n  kaplama  tafl-
larla  sadelefltirilerek  kullan›ld›¤›  Neo-Klâsik
bir  deneme.  Sedat  Hakk›  Eldem’in  ve  Pa-
ul  Bonatz’›n  yo¤un  etkisi  görülmektedir.

15-16. yüzy›l hal› ve kilimleri üzerine
araflt›rma yapan Nezih Eldem,  ‹talya’da  bu-

lundu¤u  bu  y›llarda,  An›tkabir’deki lahit bö-
lümünün bas›k tonozlu örtüsünde  yer  alan,
alt›n yald›z mozaikle ifllenmifl kilim motifli
bezemeyi  ve  fleref Holü’nün yan galerileri ve
zemininin renkli mozaiklerini tasarlam›fl  ve
bu  mozaiklerin  bir  bölümünün  üretimi  afla-
mas›nda  efli  de  bizzat  çal›flm›flt›r.  An›tka-
bir’de  sadece  mozaik  bezemelerin  de¤il
bronz  parmakl›klar›n  tasar›m ve kontrol  so-
rumlulu¤unu  da  üstlenmifltir. 

An›tkabir  ile  iliflkisini  daha  sonra da
sürdürmüfl  ve An›tkabir’in  çevresini  telörgü-
lü  duvarlarla  kuflatmaya  karar  veren 12 Ey-
lül  yönetimini  daha  uygar  bir  mimari  en-
gel  sisteminin  kullan›m›na  ikna  etmek  için
Ankara’da  günler  geçirmifl  ve  bu  çabas›n-
da  da  baflar›ya  ulaflm›flt›r.  Yine  Atatürk’ün
silah  arkadafl›  ve  2.  Cumhurbaflkan›  ‹smet
‹nönü’nün  mezar›n›n  An›tkabir’de  yer ald›-
¤›  bölümü  düzenlemifltir. 

‹TÜ  Maden  Fakültesi  G  Amfisi:  1964 ta-
rihlidir.  Maçka  Maden  Fakültesi  Konferans
Salonu  bütün  ölçüleri  ve  mimarisiyle  çok
iyi  tasarlanm›fl  bir  konferans  salonudur. 

Maçka Silahhanesi  olarak  bilinen  yap›
Viflnezâde Mahallesi'nde, Maçka'da, Maçka
Caddesi üzerindedir. 1955'de ‹stanbul Teknik
Üniversitesi'nin kullan›m›na verilen bina, bu
üniversitenin Maçka Kampusu'nun ana bina-
s›d›r. Önce kimya, metalürji ve maden fakül-
teleri olarak hizmet gören bina, yine üniversi-
tenin ilgili birimlerince kullan›lmak üzere
1993'ten bu yana onar›lmaktad›r. Maçka Si-
lahhanesi, 1873'te Sultan Abdülaziz (hd 1861-
1876) taraf›ndan mimar Sarkis Balyan'a yapt›-
r›lm›flt›r. 1875'te Pertevniyal Valide Sultan ta-
raf›ndan aç›lan bina Cumhuriyet döneminde
bir süre askeri müze deposu olarak kullan›l-
m›flt›r. ‹TÜ kullan›m›na geçip e¤itim yap›lar›-
na dönüfltürülürken d›fl duvarlar› korunup içi

bütünüyle de¤ifltirilmifl ve bu
de¤iflim ne yaz›k ki rölevelerle
belgelenmemifltir. 

Binada ayr›ca ‹TÜ'nün kul-
lan›m› ile s›n›rl› olmayan ve çe-
flitli kültürel ve sosyal etkinlik-
lere aç›k olan Prof. Nezih El-
dem'in tasar›m› büyük bir odi-
toryum (Maçka "G" Anf›si) bu-
lunmaktad›r.

Eski  fiark  Esreleri  Müzesi
Düzenlemesi:  1964  tarihlidir.
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Resim 13; Yeniköy’de   Gazio¤-
lu   Yal›s›  Restorasyonu:  1961
tarihlidir. 

Resim 14-15; Nezih Eldem tara-
f›ndan  düzenlenen  fierk Eser-
leri  müzesi girifl cephesi ve
içinden görünüfl



1917-18 y›llar›nda  Türk  Müzecili¤inin  kuru-
cusu  Osman  Hamdi  Bey’in  kardefli  ve  Ar-
keoloji  Müzesi  Müdürü  Halil  Ethem  Bey
taraf›ndan Yak›n  Do¤u-M›s›r  ve  Mezopo-
tamya  için  bir  bölüm olarak  tasarlam›fl olan
bu  yap›  da,  eserleri  tasnif  etme  iflini  de  ün-
lü  arkeolog  Ecart  Unger  yürütmüfltür.  Bu
tasnif  çal›flmas›  1963  y›l›na  kadar  sürmüfl-
tür.  

1963  y›l›nda  müzesinin  çat›s›n›n  onar›-
m›  s›ras›nda  boflalt›lmas›  üzerine  müzenin
yeniden  düzenlenmesi  düflünülmüfl ve  bu
ifli  için  Nezih  Eldem’e baflvurulmufltur. Ola-
y›n  bundan  sonras›n›  Servet  Onay’›n  Edibe
Uzuno¤lu  ile yapt›¤›  söylefliden ö¤reniyo-
ruz;

"Teflhir  edilmifl,  edilmemifl  bütün  eser-
ler  hakk›nda kitaplar  inceledik.  Soru  soru-
yor  çünkü  Nezih Bey:  "Neyi,  nas›l teflhir
edece¤iz?".....  "Teflhir  edece¤imiz  herfleyin
hikâyesini  isterim"  diyor.  "Bu  bir  öykü.  Bi-
limsel  kaynaklara  dayamam›z,  halka  do¤ru
bilgi  sunmam›z  laz›m,"  diyor......

Uzun  y›llar  birlikte  çal›flt›k.  Nezih Bey
tek  tek  her  fleyi süpürgeliklerine  kadar  ta-
sarlad›.  ‘Teflhir  alan›  nedir’i ö¤retti  bize:
"Teflhir  iki  dünyad›r: Bir,  vermek istedi¤imiz
insan›n  yaflad›¤›  zeminle  onun  dünyas› var;
bir  de,  ça¤dafl  insan›n  zemini  ve  dünyas›.
Bu iki taban› ay›racaks›n›z;  seyredilenle  sey-
reden  aras›ndaki  iliflkiyi  hem  kuracak,  hem
ay›racaks›n›z  ama." ...... 

Nezih  Bey,  "insanlar  bunlar›  ellesin,
çünkü  iletiflim  duyuyla  sa¤lan›r,"  demifltir
hep.  "Öyle  bir  psikolojik  ba¤lant›  kurman›z
laz›m  ki,  insan  ona  bizim  istedi¤imiz  ka-
dar  yaklafls›n"  demifltir.  Tabii,  herfleyi  tatbik
edemedi  o  proje de.  Çünkü,  alan›m›z  mah-
duttu,  verece¤imiz  yaflam  hikâyesi  ise  mu-
azzam.......  

Nezih Bey,  insano¤lunun  Dicle  ile  F›rat
aras›ndaki  yaflam›n›  ça¤dafl  insana  bizdeki
eserlerin  ›fl›¤›nda  ve  o  s›n›rl›  mekânda  bü-

yük  bir  baflar›yla  sundu. Nezih Bey  sürekli-
li¤i  gören  bir  insan,  "herfley  bir  mekând›r,"
diyor;  "çad›r  da  bir  mekân,  or-
man  da."  Bize  mekân kavray›fl›-
n› aktard›......

Benim  müzeci  kiflili¤imi
bulmamda,  Nezih Bey  gibi  bir
mimarla çal›flman›n  büyük  rolü
olmufltur. "Arkeolojiyi  hem iyi,
hem  do¤ru  ö¤reneceksiniz,  hem
de  onu  baflkas›na iyi  aktaracak-
s›n›z;  müzede  bir  e¤iticimi,  bir
psikolog  gibi  çal›flacaks›n›z,  onu
insanlara  sevdireceksiniz",  der-
di.  Onun  sayesinde  meslek  he-
yecan›m›  hiç  kaybetmedim."

‹flte  bu  müzenin  girifli  yak›n
zamanda  anlafl›lmaz  flekilde
y›kt›r›larak 1883 y›l›ndaki  haline
dönüfltürülmesi  için yeniden  in-
fla  ediliyor.  Bu  olayla  ilgili  Ece
Bilgin’in  Ça¤dafl  Müze  Ay›b›
bafll›kl›  yaz›s›nda  pasajlar  oku-
yacaks›n›z  afla¤›da: 

Eski  fiark  Eserleri Müze-
si’nin girifli,  literatüre girmifl ol-
mas›na ra¤men 1883’de  orijinal
haline getirmek için y›k›ld› .

Türkiye’nin 1960’l› ve 70’li
y›llarda gerçeklefltirilmifl en kay-
da de¤er mimarl›k  ürünlerinden
biri, ça¤dafl müzecilik anlay›fl›na
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle tahrip
ediliyor. ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi eski ö¤retim üyelerinden
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Resim 16-17-18; fiark Eserleri
Müzesi’nin  düzenlenmesi  ile
ilgili proje  çal›flmalar›  

Resim 19; fiark Eserleri Müze-
si’nin teflhir alanlar›.



Prof. Nezih Eldem taraf›ndan tasarlanm›fl
olan ‹stanbul Arkeoloji Müzesi bünyesindeki
Eski fiark Eserleri Müzesi’nin girifl sundurma-
s›n›n y›k›lmas›  ortal›¤›  kar›flt›rd›.

An›tlar ve Müzeler Genel Müdürü Alpay
Pasinli ise konu hakk›nda flunlar› söyledi: "Bu
tepkiyi anlayam›yorum. Biz yap›n›n 1883 y›-
l›ndaki d›fl cephesinin merdivenlerinin resim-
lerini bularak yap›y› orijinal haline dönüfltü-
rüyoruz. Eski fiark Eserleri Müzesi ça¤dafl
müzecilik kavram› alt›nda tekrar ele al›nd›.
Bence karar çok isabetli. Üstelik elimizde ku-
rulun onay›  var."

Yap›n›n tekrar düzenlenmesi için Nezih
Eldem’e baflvuruldu¤u y›llarda müze kendi
dönemi içinde Türkiye’yi aflan bir ölçekte
önem tafl›yordu. Müzenin iç mekan›, giriflten
bafll›yarak ve sergilenen her obje için özel su-
nulufl senaryosu kurgularak tasarlanm›flt›. 

Yap›n›n mimar› Nezih Eldem haklar›
için hukuki yollara baflvuraca¤›n› flöyle aç›k-
lad›: "Ben hem Kültür Bakan› ‹stemihan Ta-
lay’a hem de Kültür Bakanl›¤›’na dilekçeleri-
mi verdim. 19. yüzy›l›n sonunda ‹stanbul Ar-
keoloji Müzesi bahçesine infla edilen yap›y›
ben de¤ifltirmeden modern mimarl›k anlay›-
fl›yla birlefltirerek ça¤dafl müzecili¤e kazan-

d›rm›flt›m. Benim bu eserim mü-
zecilik literatürüne geçmiflti.

Askeri  Müze: Harbiye'deki
Askeri Müze taraf›ndan kullan›-
lan bina, asl›nda Mekteb-i 

Harbiye'nin binas›d›r. Yap›
54 000 m2 alan üzerine kurulu
bir binalar toplulu¤udur. Yap›da
yer alan as›l okul binas› 1862'de,
yemekhane ve jimnastikhane bi-
nalar› ise Sultan II. Abdülhamid
taraf›ndan 1887'de yapt›r›lm›fl-
t›r. As›l okul binas› kuzey-güney
do¤rultusunda uzayan, dikdört-
gen planl› bir yap›d›r. Ortadaki
büyük, iki uçtaki küçük olmak
üzere toplam üç avluya sahip

olan bina, yüksek bir bodrum üzerine iki kat-
l›d›r. 1964 y›l›nda müze olarak kullan›lmas›na
karar verilmifl ve 1966 y›l›ndan itibaren Nezih
Eldem taraf›ndan restore edilmeye bafllanm›fl-
t›r. Restorasyon s›ras›nda hem d›fl cephede,
hem de iç mekanlarda önemli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Valikona¤› Caddesi'ndeki yemek-
hane binas› ise bodrum üzerine tek katl›d›r.
‹çten üç kubbesi olan binan›n kubbelerindeki
kalemifli resimler devrinin önemli örnekleri
aras›ndad›r. Ana girifli Cemal Reflit Rey Kon-
ser Salonunun karfl›s›nda olan jimnastikhane
binas› ise iki katl›d›r ve dikdörtgen bir plana
sahiptir. 1991 y›l›ndan sonra yemekhane bina-
s›yla birlikte restorasyona al›nm›flt›r.

Askeri  müze  ile  ilgili  geliflmelerin
nas›l  oldu¤unu Arredemento-Dekorasyon
dergisinde  Ömer Madra  ile  yapt›¤›  söylefli-
den  ö¤renmeye  çal›flal›m:

".....Befl  mimar  aras›nda  s›n›rl›  bir
yar›flma  idi  ve  ben  davet  edilmifltim.  Sedad
Eldem ,  Turgut  Cansever,  Orhan  fiahinler,
H.K.Söylemezo¤lu,  ve  ben. Müze  olmaya
haz›r  olmayan  bu  binan›n  hangi  koflullarla
müze  olabilece¤ini  görmek  ve  göstermek
hem  görevim,  hem  de hakk›md›.  Kat›lma-
mazl›k  edemezdim.  Yine  de,  örselenmemifl
kanatlarda  mekânsal  kurguyu  hemen  tama-
men  koruyabildim.  O  kadar  ki,  bu  proje
üzerinde  jürinin  tek  elefltirisi  bu  konuda  ol-
du.  Mekânsal  kurguyu  korumada  bu  kadar
›srarl›  olmamam,  daha  fazla  duvar  kald›r-
mam  tavsiye  ediliyordu.  Do¤rusu  denileni
yapmad›m.  Tabii,  as›l  konumuz  ön  kanat.
Bir  koridor  ve  bir  dizi  odadan  oluflan  bu
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Resim 22; Eyüp  Camii  Meyda-
n›  için  düflündü¤ü  örtü
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 21; Arasta  Kap›  yönün-
den  Eyüp Meydan›na bak›fl
(Planlama Müdürlü¤ü Arflivi)

Resim 24; Arasta Kasr› Pers-
pektifi (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 23; Arasta Kasr›  ve  çev-
resi vaziyet plan›(Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 20; Eyüp Camii ve Mey-
dan› Civar› Plan› (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



kanat  y›llar  önce  bir  sözde-imar  uygulama-
s›  sonunda  gereksiz  yere  y›k›lm›flt›.  Binan›n
bu cephesinin  ortas›nda  vaktiyle,eski  de-
yimle  "muhdes"  (sonradan  ihdas  edilmifl)
bir  kap›  vard›.  Bu  kesinlikle  esas  girifl  de-
¤ildi.  Gerisinde  hiçbir  hol ve merdiven  yok-
tu,  dar  ve  çok  uzun  bir  koridorun  orta
noktas›na  giriliyordu.......  Binan›n  as›l  iki  gi-
rifli,  tafl  kaplama  cepheleri,  kolonat  ve  bal-
konlar›,  frontonlar›  ile  iki  dar  yan  cephe-
lerde  idi...... Müze  program›  içinde  yer  alan
ota¤  salonu,  çad›rlar,  sancaklar  ve  k›yafet-
ler  seksiyonlar›  hem  boyutsal ve biçimsel
aç›dan,  hem de  teflhir,  iklimlendirme  ve  ay-
d›nlatma  aç›s›ndan  özellik  isteyen  mekân-
lard›. Yegâne  yeni  kesimi  olarak,  bu  kana-
d›n  yeniden  flekillenmesinde  bu  mekânlar›n
çözümlenmesi  konusunda  tek  flans  do¤u-
yordu.  Böylece  bu  kanat  gerçek  bir  müze-
nin  mekânsal  ve  teknik  özellerine  göre  fle-
killendi  ve  bat›  yan  ›fl›¤›na,  gürültüye,  eg-
zos  gaz›na  karfl›  kapal›  bir  cephe  ile  d›fla
yans›d›. Eski  Harbiye  Mektebi’nin  de¤il,  ye-
ni  Askeri  Müze’nin  cephesi.  Bugünün  uy-
gar  dünyas›nca  benimsenen  ça¤dafl  resto-
rasyon  ve  yenileme  anlay›fl›,  böyle  bir  ya-
p›da,  temelden  çat›ya  yeni  bir  eklentide  ya-
lanc› pencereler  yapmayacak  kadar  dürüst,
taklit  etmeyecek  kadar  sayg›l›  davranmam›
onaylar."

Ziraat  Bankas›  Karaköy  fiubesi  cephe
düzenleme  ve  ek  bina  inflaat›:  1971-72  ta-
rihlidir.  Ziraat  Bankas›  için  yapt›¤›  ek  bina
Nezih  Eldem’in  tarih  karfl›s›ndaki  tutumu-
nun  en  güzel  örneklerinden  biridir.  Ek  bi-
naya  eski  yap›yla  uyumlu  bir  k›l›f  giydir-
mifltir,  fakat  bu  k›l›fta  komflulu¤undaki  es-
ki yap›y›  akla  getiren  ya  da  ona benzeyen
hiçbir  nitelik  yoktur,  yine  de  bu  birliktelik-
te  yad›rgat›c›  bir fley yoktur. 

‹.Ü. Akademik  Merkezi: 1977-1980  y›lla-
r›.  Atilla  Yücel  ve  Melih Kamil  ile  birlikte
yapt›¤›  bu  çal›flma  k›smen  uygulanm›flt›r.
‹stanbul  Üniversitesi’nin  Horhor’daki,  Ham-
dullah  Suphi  Bey  kona¤›  çevresindeki Aka-
demik  Merkezi’nde  Nezih  Eldem  adeta
spontane  olarak  biçimlenmifl  bir  eski  ma-
halle  dokusu  yaratmay›  denemifltir. Gele-
neksel  kentsel  dokunun  ça¤dafl  bir  yorumu
olarak  düflünülebilecek  bu  tasar›mda saçak-
lar,  geleneksel  mimariye  özgü  oranlar  ve
dizi  pencereler  gibi  kal›plara  rastlanmaz. 

Eyüp  Merkezi Alan Düzenlemesi Projesi:
1985 – devam ediyor.  Eyüp’ün  Ülke,  ‹slâm
âlemi ve  dünya  ölçüsündeki tart›fl›lmaz  ye-
rinin,  lay›k  oldu¤u  önem  ve  duyarl›l›kla ele
al›narak  tan›t›lmas›,  koruma  ve kullan›m
kararlar›n›n  gerçeklefltirilmesi  prensibiyle
bafllat›lan  planlama  çal›flmalar›nda,  geçmi-
flin;  geleneksel  yaflam›ndan,  kültüründen,
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Resim 25-26; Sokollu  Mehmet
Pafla  Vak›f arazisinin  düzenle-
meden önceki hali (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 27; Sokollu Mehmet Pa-
fla Vak›f Arazisi’ndeki tesisler
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)



günümüze  ulaflan  mimari,  yap›sal
ve  sosyal özelliklerin  izlerini,  par-
çalar›n› veya  bütününü, ça¤dafl öl-
çülerle de¤erlendirerek gelecek ku-
flaklara aktar›lmas›n› sa¤lamak  ilke-
si  ile  hareket  edilmifltir.  

Eyüp ‹lçe Belediyesi  Araflt›rma
Planlama  ve  Koordinasyon  Mü-
dürlü¤ü  sorumlulu¤unda  1985  y›-
l›nda  bafllayan çal›flmalarla  ana
yerleflim  kararlar›  ele  al›narak,

‹TÜ’nün  gönüllü  kat›l›m›  ile  sürdürülen
planlama  ve projelendirme  çal›flmalar›  neti-
cesinde,  gerçek  yaflamsal  senaryolara  daya-
n›larak  kentsel  mekandan  ötede  binalar  bo-
yutunda  gelifltirilmifl  bir  birikime  sahip  ol-
mas›na  ra¤men  Eyüp  Camii  ve  Merkez  Ci-
var›  Koruma  Amaçl›  Uygulama  ‹mar  Pla-
n›’n›n  onanmas›  1993  y›l›nda  mümkün  ol-
mufltur.

Ancak  bu  projelerin  hayata  geçirilmesi,
bugünkü  Eyüp  Belediye  Baflkan›  Ahmet
Genç’in  projeye  inanmas› ve ‹stanbul  Bü-
yükflehir  Belediyesi’nin  deste¤i  ile  mümkün
olmufltur.  Eyüp’ün  kaybetmifl oldu¤u  za-
man,  bugün  yine  ayn›  bütünlük  içerisinde
tekrar  gelifltirilen  uygulama  projeleri  ve
programlar›  ile geri  kazan›lmak  istenmekte-
dir.

Eyüp Sultan’›  ufalanm›fll›ktan  ve  ihmal
edilmifllikten  kurtararak  ça¤dafl,  düzeyli  ve
sa¤l›kl› bir tarihsel-ifllevsel  bak›ml›l›¤a  ulafl-
t›rmak  için  yo¤un  bir  projelendirme  ve da-
ha  da  önemlisi  her alanda  uygulama  çal›fl-
mas›  sürdürülmektedir.

Eyüp’e yap›lan en büyük  kötülük
1957’de  Rami’den  kalk›p  Eyüp’te  tarihi  ve
kutsal  bölgeye  saplanarak  biten  koca  bul-
vard›r.  Söz  konusu  planlama  çal›flmas›nda
bu  bulvar  olabildi¤ince  geri  itilmifltir.  Bu
alanda ARASTA ad›  verilerek  manaca  külli-

yeye  mal edilen  bir yap›-
laflma  grubunun  bir  par-
ças› olan ARASTAKAPI
bulvar  üzerine  rastlayan
ARASTA KASRI  alt›ndan

merkezi  alan›n  en  büyük  yaya  girifli  ola-
cakt›r.

Arasta, Eyüp Sultan’›n  terminal  noktas›
olarak  düflünülmüfltür.  Burada  yol  kotun-
dan  afla¤›da  planlanan  bir  otopark  ve ze-
min  üstünde  2.5-3  katta  tamamlanan  GÜN-
DÜZ  OTEL‹  hizmetlerini  de  verecek,  genifl
fonksiyonlu  bir  yap›laflma  grubu  planlan-
m›flt›r.  Arasta  olarak  adland›r›lan  bu  yap›
grubu,  su  ve  temizlikle,  tuvaletle  ilgili  her
türlü  ihtiyaca  cevap  verirken,  haberleflme,
emanet,  bagaj  bölümleri, krefl  ve banka im-
kânlar›n›  da ihtiva  etmektedir.  Arastadan
yol  alt›ndaki  yaya  alt  geçidine  ve  avlu  al-
t›ndaki  otoparka  geçilebilmektedir.

Yine  Eyüp  Merkezinin  Rehabilitasyonu
ile  ilgili  olarak  52  adada  yer  alan Sokollu
Medresesi  ile  komflu  oyuncakç›lar  çarfl›s›
20.6.1997  onanl›  1/500  ölçekli  Eyüp  Camii
ve  Merkez  Civar›  Koruma  Amaçl›  Uygula-
ma  ‹mar Plan›’nda da  ayn›  fonksiyona  sa-
hiptir.  Eyüp  Sultan’›n  ziyaretçilerinden  olan
sünnet  çocuklar›n›n  ve  di¤er  ziyaretçilerin
çocuklar›n›n  geçmiflte  oldu¤u  gibi  Eyüp’ten
ayr›l›rken  hofl  hat›ralarla  ayr›lmas›n›  sa¤la-
maya  yönelik  olarak  haz›rlanm›flt›r.

20.6.1997  onanl› 1/500 ölçekli Eyüp Ca-
mii ve Merkez Civar› Koruma  Amaçl›  Uygu-
lama  ‹mar Plan›’nda M.A.P. (Mimari  Avan
Proje) alan›nda kalan Arastaya  ait,  Proje
27.10.1999  tarih  ve  11297  say›l›  ‹stanbul  I
Numaral›  Kültür  ve  Tabiat  Varl›klar›n›  Ko-
ruma  Kurulu  karar›  ile  onanm›flt›r. 

Eyüp Camiine  ibadet  ve ziyaret  gayesi
ile  gelenlerin  her türlü  gereksinimlerini  kar-
fl›layabilmeleri  için  haz›rlanan  Arasta  Çarfl›-
s›  projesi  kurul  taraf›ndan  onaylanm›fl  ve
uygulamas›  tamamlanm›flt›r. Yap›lan  Arasta
ve  Arasta  Kasr›  projeleri ile  bulvar›n  bir
k›sm›n›n  ana  meydandan  kopuk ve canl›  bir
meydanc›k  haline  getirilmesi  ve  yiyip  içme,
al›flverifl gibi bütün  karmaflas›n›n  kutsal  ana
meydandan  emilmesi  sa¤lanmak istenmek-
tedir. 

Nitekim  bugün  tuvaletler  dahil  pek  çok
ifller  düzeyli bir kentsel  ve  mimari  çevre
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Resim 28; Oyuncakç›lar Çarfl›s›
ve Müze  Avan Projesi (Planla-
ma Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 29; Yayalaflt›rma  Projesi
kapsam›nda  ayd›nlatma  ele-
manlar›  (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 30; Defterdar  Caddesi
kat otopark› ve yaya altgeçit
projesi (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 31; Defterdar  Caddesi
Yayalaflt›rma  projesi(Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



bütünlü¤ü  içerisinde  büyük  ölçüde  gerçek-
lefltirilmifltir.

Eyüp’te  uygulamas›  hemen hemen  biten
yayalaflt›rma çal›flmalar› kapsam›nda yol
planlamalar›, ayd›nlatmalar,  mezarl›k ihata
duvarlar›n›n restorasyonlar›  tamamlanm›flt›r.

Eyüp camii  Meydan›  ve  çevresi  düzen-
leme  çal›flmalar›  kapsam›nda  yap›lan,  Mih-
riflah  Valide  Sultan  ‹mareti  içinde  yer  alan
ve  çok  kötü  bir  kullan›ma  sahip  olan  kur-
ban  kesim  yerinin  tarihi  çevreye  yak›flacak
bir  flekilde  düzenlenmesi  ile ilgili  haz›rla-
nan  uygulama  projesi de  05.06.1996  gün ve
7802  say›l›  kurul  karar›  ile  onanm›fl  olup;
uygulamas›  yap›lmaktad›r. 

Eyüp Sultan Türbesi’nin arka taraf›nda
bulunan  Boyac›  sokaktan  cephe  alan  eski
bir fabrikan›n  yerine  tasavvuf  musikisi  kon-
serlerinin  verilebilece¤i, bir  huzur  ortam›
sunan  bir  müzik  evi  yap›lmas› da  projeleri-
miz  aras›nda  yer  almakta  olup;  avan  pro-
jesi  haz›rlanm›fl,  onama  aflamas›ndad›r.

Yine  Eyüp  Merkezinin  Rehabilitasyonu
ile  ilgili  olarak  52  adada  yer  alan Sokollu
Medresesi  ile  komflu  oyuncakç›lar  çarfl›s›
20.6.1997  onanl›  1/500  ölçekli  Eyüp  Camii
ve  Merkez  Civar›  Koruma  Amaçl›  Uygula-
ma  ‹mar Plan›’nda da  ayn›  fonksiyona  sa-
hiptir.  Eyüp  Sultan’›n  ziyaretçilerinden  olan
sünnet  çocuklar›n›n  ve  di¤er  ziyaretçilerin
çocuklar›n›n  geçmiflte  oldu¤u  gibi  Eyüp’ten
ayr›l›rken  hofl  hat›ralarla  ayr›lmas›n›  sa¤la-
maya  yönelik  olarak  haz›rlanan  avan  proje
kurula  onaya  gönderilme  aflamas›ndad›r.
Çocuklar›n  e¤lenirken  ö¤renebilecekleri  bu
yap›  Bilim  Merkezi  olarak ta  adland›r›lmak-
tad›r.  Bu  komplekse  komflulu¤u  bulunan
Cafer  Pafla  Tekkesi  restore  edilerek  geçmifl-
te  çocuklar›n  rüyalar›n›  süsleyen  Eyüp
Oyuncaklar›n›n  bulunabilen  örneklerinin
sergilendi¤i  bir  müze  ile  bu  oyuncaklar›n
üretiminin  de  yap›ld›¤›  atölyelerin  yer  ala-
ca¤›  bir  kültür  merkezine  dönüfltürülecek-
tir. Ayr›ca, bu  kültür  merkezinin  içinde  ge-
leneksel  karagöz- kukla  gösterilerinin de ya-
p›ld›¤›  ve  aç›k  kapal›  mekanlara  sahip  olan
çocuk  tiyatrolar›  yer  alacakt›r.

Eyüp,  Silahtara¤a  Mahallesi,  92  pafta,
373  ada,  4-5-6-7-8  parsellerde  yer  alan  Si-
lahtara¤a  Elektrik  Santrali ‹stanbul  flehrinin
elektrik  ihtiyac›n›  temin  etmek  için  tesis
edilmifl  olan  santral  sadece  ‹stanbul’un  de-

¤il  Türkiye’ninde  ilk  termik  Elektrik  Sant-
rali  olma  özelli¤ine  sahip  olan  ve  118.000
m2 lik  bir  alana  üzerine  kurulmufl  olan
santralin  inflas›na  1911  y›l›nda  bafllanm›fl
olup;  11  fiubat  1914  tarihinde tramvaylara,
14 fiubat  1914  tarihinde  de  flebekelere  ve
abonelere  elektrik  verilmesi  suretiyle  faali-
yete  geçmifltir.  Macar  Ganz  Firmas›  taraf›n-
dan  infla  edilen  santral  1914’te  Societi  Fi-
nanciare  de  Transports  et  d’Lutrepries  Ins-
dustrielles  a  Bruxelles  (Sofina)  flirketine
devrolmufltur.  Bu  flirket  Societe Anonyme
Turgue  d’Electricite  (Osmanl›  Türk  Anonim
fiirketi)  ad›  alt›nda  1937  y›l›na  kadar  satra-
li  iflletmifltir.

1937  y›l›ndan  itibaren  Naf›a  Vekaleti’ne
(Bay›nd›rl›k  Bakanl›¤›)  ve  1  y›l  sonra  da  ‹s-
tanbul  Belediyesi’ne  devredilerek  ‹.E.T.T.  ‹fl-
letmeleri  Umum  Müdürlü¤ü’ne  ba¤lanm›fl
olan  santral,  1970 y›l›nda  T.E.K.’e  devrolun-
mufltur.  1982  y›l›na  kadar  faaliyetini  sürdü-
ren santral  de  so¤utma  suyunun  temin  edi-
lememesi  nedeniyle  18.3.1983  tarihinde  üre-
tim  tamamen  durdurulmufltur.

1.  Ulusal  Mimarl›k  dönemine  ait  üslup
tafl›yan  yap›lar›n (Santral  yap›lar›- lojman
yap›lar›- cami  ve  1913  y›l›na  ait  makinele-
ri)  korunarak,  tarihi  santral  yap›lar›n›n  ye-
rinde  ve  bu  yap›lar  içinde  ilk  santralin  an›-
lar›n›  ve  enerji  tekni¤inin  geliflimini  gelecek
kuflaklara  aktarmak  amac›  ile restore  edile-
rek  Teknoloji  Müzesi + Deneme  Bilim  Mer-
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Resim 32; Zal  Mahmut Pafla
Caddesi Yayalaflt›rma Projesi
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 33; Kesimhane Vaziyet
Plan› (Planlama Müdürlü¤ü ar-
flivi)                                               

Resim 34; Kesimhane  görünüfl-
leri  (planlama  Müdürlü¤ü ar-
flivi)

Resim 35; Yap›lmas› hedefle-
nen  düzenlemelere  ait  maket
çal›flmas› (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



kezi  olarak  kullan›labilmesi  için  gerekli  ça-
l›flmalar  da  yürütülmektedir.

Sokak  Dokusu: Düzenleme  alan›  içeri-
sinde  yer  alan  sokaklar  asfaltlanarak  yük-
seltilmifl  ve  tarihi  karakterini  büyük  ölçüde
kaybetmiflti.  Zamanla  yükselen  sokak  kotu
yol  boyunca  yer  alan  türbelerin  hemen  he-
men  hepsinin  çukurda  kalmas›  nedeni  ile
su  bask›nlar›na  maruz  kalarak  tahrip  olma-
lar›na  sebep  olmaktayken,  bu  durum
11.04.1995  gün  ve  6560  say›l›  ‹stanbul I No-
lu K.T.V.K.Kurulu  karar›  ile  onayl›  projeye
istinaden  yap›lan  uygulamalarla,  düzenle-
me  alan›  içerisinde  kalan  ve  yayalaflt›r›lan
sokak  ve  meydanlar  tretuars›z,  ortaya  me-
yil  veren  kesitte,  granit  tafl  kaplama,  arna-
vut  kald›r›m›  (geleneksel  kaplama  malze-
mesi)  ile  kaplanm›flt›r.

Katl› Otopark ve Ulafl›m:  Eyüp  Camii
Meydan› ve yak›n çevresi,  uluslar aras›  bo-
yutta  bir  ziyaret ve ibadet yeri  niteli¤i  tafl›-
yan  özelli¤i  ile  yüksek  kapasitede  otopark
ihtiyac›  göstermektedir.  Meydan ve  çevre
düzenlemesi  çal›flmalar›  kapsam›nda Haliç
K›y› fieridi  Sahil Yolu  ana  ulafl›m  arteri  ol-
maktan  ç›kar›lm›fl  günübirlik  ihtiyaca  cevap
verecek  fonksiyonlarla  gezi  ve  dinlenme
alan›  olarak  planlanm›flt›r.  Bu  yolun  yükü

ise  cami ve merkezini  bir  yay  gi-
bi çevreleyen  ve  Eyüp  Mezarl›¤›-
n›  etkilemeden  bir tünel ile geçe-
rek  Eyüp-Alibeyköy  k›y› fleridi
güzergâh›na  ba¤layan trafik  ak›fl›
ile sa¤lanmaktad›r. Bu trafik ak›fl›
içerisinde kalan  alan tamamen
yayalara  terk edilmifltir. 

Bu  bölgede yer  alan  teleferik
istasyonu  ve  kurban  kesim  yeri
nedeniyle görülen  otopark  ihtiya-
c›n›  karfl›lamak  maksad›yla Kur-

ban Kesim  Yerinin  yan›nda  bir  oto-
park  alan›n›n  planlama  ve  projelen-
dirme  çal›flmalar›  tamamlanm›fl
olup;  uygulamas›  yap›lmaktad›r.  Bu
otopark›n  yan›nda da  dünyaca  mefl-
hur  bir  manzara  noktas› olan  Piyer-
loti  tepesine  (‹dris  Köflkü Tepesi)
ulaflmak  için  kullan›lan  yollar›n  el-
veriflsiz  olmas›  nedeni  ile  bu  bölge-
ye  ulafl›m›n  teleferikle  sa¤lanmas›
planlanm›fl  ve  Kurul  taraf›ndan da
onanm›fl  olup;  ihale  aflamas›ndad›r.

Ayr›ca,  Arasta  Kasr›n›n  alt›nda  bir  oto-
park  planlam›fl ve projeleri onanm›fl  olup;
uygulama  aflamas›ndad›r.  Yine  otopark  ih-
tiyac›n›  karfl›lamaya  yönelik  olarak  51  ada-
n›n  yan›nda  yer  alan  ve  Yeflil alan  olarak
düzenlenmifl  bulunan  bölgede  Katl›  oto-
park  +  Nikâh  Salonu  yap›m›na  ait  planla-
ma  ve  avan  proje  çal›flmas›  tamamlanm›fl
olup;  ilgili  kurumlarda  onama  aflamas›nda-
d›r.

Su ve Kürek Sporlar› Merkezi:  ‹maretin
arkas›nda  planlad›¤›m›z  "Su  Sporlar›  Mer-
kezi"  ile  suya  yönelik  faaliyetlerin  e¤itsel ve
organize  biçimde  yerleflip  geliflmesi  sa¤la-
nacak,  daima  sakin  ve  durgun  bir  su  yolu
olan  Haliç’in  bu  imkân›  de¤erlendirilecek-
tir.  Nitekim  1987  y›l›nda,  Haliç’te  Oxford
ve Cambridge  Üniversiteleri  aras›nda  kürek
yar›fllar›  yap›lm›flt›r.  Tarihle  kucaklaflan,
böylesine  sakin ve  uyumlu  bir  su  yolunun
Uluslar aras›  organizasyonlara  açmak  hem
bölgenin  hem de yar›fllar›n  cazibesini  artt›-
racakt›r.

Haliç’in  temizleme  çal›flmalar›n›n  ta-
mamlanmak  üzere  olmas›  ve Halicin  yeni-
den  hayat  bulmas›  nedeni ile bu  bölgenin
yatç›l›k  ve  marina  hizmeti  verilebilmesi,
ayr›ca  Feshane  binas›n›n  Haliçte  bulunan
konumu  ve  binan›n ifllevselli¤i  aç›s›ndan
yatç›l›k  merkezi  (yatç›l›k ve denizcilikle  ilgi-
li her türlü bilgi, doküman  ve araç-gereçlerin
sat›ld›¤›  bir  merkez)  olmas›  hedeflenmifl  ve
bunlarla  ilgili  avan  proje  çal›flmalar›m›z  ta-
mamlanmak  üzeredir.

Halka  Aç›k  Belediye  Çocuk  E¤lence
Merkezi :  20.06.1997  onanl›  Eyüp Camii ve
Merkez Civar› Koruma Amaçl›  Uygulama
‹mar  Plan›’nda  Haliç K›y› fieridi  düzenleme-
si  içerisinde,  Feshane  (Sümerbank)  binas›
yan›ndaki  alan  Eyüp  Sultan’›  ziyaret  eden
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Resim 36; Müzisyenler Kahvesi
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi) 

Resim 38; Kufladas›  Kongre
Merkezi:  1978

Resim 37;  fiark Çarfl›s›



sünnet  çocuklar›na,  Eyüp’e  gelenlere  ve
Eyüplülere  hizmet  edecek  Halka  Aç›k Bele-
diye  E¤lence  Merkezi  olarak  ayr›lm›flt›r.
Avan projeye  göre  uygulama  yap›lacakt›r.

Müzisyenler Kahvesi: Büyük  Dede  Efen-
di  ile  Eyyubi  Mehmed  Bey, Zekâi  Dedenin
hemen  hemen  her  gün, buluflarak ,  akflam-
lara  de¤in meflkle  vakit  geçirdikleri  ve  Mih-
riflah  Valide  Sultan’›n  yapt›rd›¤›  ancak  gü-
nümüze  ulaflamam›fl  olan  kahvehanenin  ih-
ya  edilmesi  için  restitüsyon ve restorasyon
projeleri Nezih  Eldem’in  dan›flmanl›¤›nda
Arda  Mimarl›k  taraf›ndan  haz›rlanm›fl  ku-
rul onay›na  sunulmufltur.

TASARIMLARI:
Sultanahmet  meydan› Çevresi  ve  Aya-

sofya  So¤ukçeflme  Soka¤› Koruma  ve  Gelifl-
tirme Projesi:  1977-1979  

fiark Çarfl›s›  ve  yak›n çevresi  rehabilitas-
yon  ve  yenileme raporu  ve  önproje  önerisi:
Ekim 1977  tarihlidir.  fiark  Han› olarak  bili-
nen  Fincanc›lar Yokuflu üzerindeki  iki  katl›
yap›n›n  gerek  hiza,  gerek  gabari aç›s›ndan
yap›laflma  sorunlar›n›n uyumlu  bir  bina  bi-
çimlenifli  içinde  çözümlenmesi  ve  koruma-
y› ekonomik aç›dan  rahatlatarak,  teminat  al-
t›na  alacak  boyutlarda  yenilemeye  ve  gelifl-
tirmeye  olanak  sa¤lanmas›na  yönelik  bu
çal›flma  da;  bir yandan  korumaya de¤er  ola-
n›n  gerekti¤i  ölçüde korunmas›ndan  hiçbir
ödün  vermeden,  korumay› teflvik etmek  ve
gerçelçi  bir  yaklafl›mla  ekonomik  aç›dan
destek  sa¤lamak, öte yandan,  do¤udan  ve
bat›dan  bütün  arsa  derinli¤ince bitiflik  ola-
rak flekillenmifl  yap›lar›n  farkl› yükseklikleri-
nin  çözümlenmesi için çaba sarfedilmifltir.

Süleymaniye ve  Zeyrek  Koruma  Planla-
r›  ve Pilot Projeleri:  1980-1984  y›llar›  aras›n-
da  yürütülen  bu  projede  Nezih Eldem  ‹s-

tanbul  Büyükflehir  Belediyesi  TASK  Bürosu
ile  birlikte  çal›flm›flt›r. Afla¤›da, bu  proje  ile
ilgili olarak  kaleme  al›nm›fl  olan  Ersin KAL-
KAN’›n "Türkiye´nin ilk kentsel rehabilitas-
yon projesi" bafll›kl›  yaz›s›nda  konu  ile  ilgi-
li  k›s›mlar  yer  almaktad›r: 

Osmanl› ahflap mimarisinin ve dünyan›n
en seçkin ahflap yap›lar›n› bünyesinde bar›n-
d›ran Süleymaniye de ``korumaya'' al›nan
bölgelerden biriydi. 1978´in bafllar›nda, ‹stan-
bul Üniversitesi 56 kona¤›, ‹stanbul Belediye-
si ise, çok say›da binay› korumaya ald›klar›n›
ilan ettiler. ‹çinde oturan aileleri buralardan
ç›kar›p, insandan ve onlar›n binaya verece¤i
olas› zarardan yap›lar› azade k›ld›lar. Ama,
bir çivi bile çak›lmayan bu evlerin büyük bir
bölümü yang›nlar sonucu tarihin külleri ara-
s›na kar›flt›. 

1982´de Unesco, Süleymaniye´nin kurta-
r›lmas› için bir grup yerli ve yabanc› mimarla
proje çal›flmas› bafllatt›. Preje uygulama afla-
mas›na gelindi¤inde finansman›n uluslararas›
kurulufllarca karfl›lanmas› hedefleniyordu.
1984 sonras›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› olan Bedrettin Dalan, daha çok “mo-
dernite'' yanl›s› oldu¤undan bu projeye s›cak
bakm›yordu. Dalan ve ekibi ``eskimifl ve köh-
nemifl'' kent parçalar›n›n dozerlerin kepçesine
tak›larak sonsuza kadar ortadan kald›r›p,
bunlar›n yerine ça¤dafl semtlerin kurulmas›n›
savunuyordu. Bu ekip, anlay›fllar›n› en iyi Ha-
liç k›y› fleridindeki istimlak olay›nda hayata
geçirme f›rsat› buldu. Tarihi ve kültürel de¤e-
ri olsun olmas›n tüm yap›lar dozerlerle deni-
ze döküldü. Venedik Saray›, Cibali Sinagogu,
Ayvansaray´daki 400 y›ll›k kay›kç›lar soka¤›
yerle yeksan edildi. 

Süleymaniye Çal›flmas›ndan örnekler 
Süleymaniye projesi belirli bir aflamaya

gelip fizibilite çal›flmas› Dalan´›n masas›na in-
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Resim 39-40; Süleymaniye Ça-
l›flmas›ndan örnekler 



di¤inde, Belediye Bafl-
kan´› bunu an›nda red-
detti. Unesco ve Avrupa
Birli¤i ekibinden, surla-
r›n onar›m› için para ta-
lep etmekle yetindi. Oy-
sa Unesco, tarihi yar›-
madan›n tamam›na ya-
k›n bölümünü ``Dünya
Kültür Miras›'' listesine
alm›fl, karar çoktan bu
kuruluflun yetkili organ-
lar›nda onaylanm›flt›.
Unesco taraf›ndan önce-
li¤in Süleymaniye´ye
verilmesinin nedeni,
ahflap  yap›lar›n bak›m-
s›z b›rak›ld›¤›nda, di-
¤erlerine oranla çok da-
ha çabuk kaybedilecek

olmas›yd›. Buray› pilot bölge ilan eden Unes-
co, ahflap konaklar›n belirli rant çevreleri tara-
f›ndan h›zla yak›larak yok edilmekte oldu¤u-
nun da fark›ndayd›.

Proje kurulunun bafl›nda Prof. Nezih El-
dem bulunuyordu. Hoca, y›llarca emek vere-
rek haz›rlad›¤› projenin, ‹stanbul gibi bir ken-
tin belediye baflkan› olan zat taraf›ndan uygu-
lamaya koyulmam›fl olmas›n› hala anlayabil-
mifl de¤il. Tabii bu karardan sonra Unesco he-
yeti tas› tara¤› toplay›p, Dünya Kültür Miras›
olan kenti terketmek durumunda kald›. Gitti-
ler ama, ak›llar› hep arkada kald›. Y›llarca, bu
köhnemifl modernlik anlay›fl›n afl›lmas›n› bek-
lediler. 

ÖDÜLLER‹:
Ankara Belediyesi  ‹flhan›  
Mersin  Stadyumu
Gaziantep  Ticaret  ve  Sanayi  Odas›  
‹stanbul-Karaköy’de  bir  iflhan›
Harbiye Mektebi’nin  Askeri Müze olarak

düzenlenmesi
‹fl  Bankas›  Ayd›n fiubesi için  aç›lan  pro-

je  yar›flmalar›nda  birincilikler  alm›flt›r.
Ayr›ca  kat›ld›¤› pek çok yar›flmada  dere-

ce  ve  mansiyonlar ald›.
Mimarlar Odas›’nca  Ulusal mimarl›k

ödülleri 1988’den itibaren 2 y›lda bir veril-
mektedir. Mimarlar Odas›, mimarl›k kültürü-
nün tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendiril-
mesi, öncü nitelikteki çal›flma ve yeni fikirle-
rin ortaya ç›kar›l›p teflvik edilmesi, mimarl›-
¤›n kamuoyu ve meslek gündeminde tart›fl›l-
mas›, ça¤dafl Türkiye mimarl›¤›na ait tart›flma
ortam›n›n zenginlefltirilmesi, Türkiye’de gün-
cel mimarl›k panoramas›n›n ortaya konup
belgelenmesi amac›yla bu çal›flmay› yürüt-
mektedir. Burada hedeflenen bir mimari ya-
r›flma de¤il, sergilemedir.

Ödüller ‹ki ana bafll›k alt›nda verilmekte-
dir. Birincisi Sinan Ödülü.

‹kincisi Baflar› Ödülleri.  
6. Ulusal  Sinan Ödülü’nü  Nezih Eldem

alm›flt›r.    

ÇEfi‹TL‹ M‹MAR‹  ETK‹NL‹KLER‹:

Nezih Eldem,  Mimarlar Birli¤i  ve  Mi-
marlar Odas›  Merkez  Yönetim Kurulu  üye-
li¤i yapt›.  Üç  dönem,  UNESCO  Türkiye
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Resim 41; Arredamento  Deko-
rasyon  Dergisi’nden minyatür
desenler

Resim 42; 1997’de yap›lan ve
Nezih Eldem’in de kat›ld›¤› ilk
sempozyum kat›l›mc›lar› toplu
halde (Eyüp Belediye Arflivin-
den)



Milli  Komisyonu  Yönetim  Kurulu
üyesi  iken,  Tarihi  Çevre  Daimi  Ko-
mitesi yürütücülü¤ünü üstlendi. Av-
rupa  Konseyi  Parlamentosu’nca,  ‹s-
tanbul’un,  "korunmas›  gerekli  dün-
ya  kenti"  seçilmesiyle  noktalana
(1976)  Avrupa  Ortak  Mimari  Mira-
s›  Kampanyas›’n›n  tüm  etkinlikleri-
ne  kat›ld›  (1972- 1975).  UNES-
CO’nun  Uluslar aras›  ‹stanbul-Gö-
reme  Kampanyas›’n›  (1979)  yürüttü. ‹stan-
bul  Belediyesi’nde  UNESCO  kat›l›m›yla  ku-
rulan  TASK  Bürosu’nda  "UNESCO Uzman›"
s›fat›yla  80’li  y›llar›n  ortalar›na  kadar,  kam-
panyan›n  öncelikli  koruma  plan  ve  pilot
proje  çal›flmalar›n› yürüttü. UNESCO  Ulus-
lararas›  Kampanyas›’n›n  uygulama  aflama-
s›nda,  de¤iflen  belediye  yönetimince  gün-
demden  kald›r›lmas›ndan  sonra, Eyüp Camii
ve  Merkez  Civar›  ‹yilefltirme ve  Yenileme
Plan›  ve  onunla  bütünleflik  binalar  ölçe¤in-
deki  pilot  projeleri  tasarlad›.  17  A¤ustos
1999  depreminden  sonra  oluflturulan ‹stan-
bul ve Deprem Çal›flmas›na, Prof. Dr. Nezih
Eldem, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi,  Mimarlar Çal›flma  Grubu Mimar-
l›k Miras› Çal›flma  Grubu  ile  birlikte  katk›-
da  bulunmaktad›r.  

SON  SÖZ:

Askeri  Müze  gibi  baz›  uygulamalar›
nedeniyle  elefltirilere  u¤rasa  da, O  Türk  mi-
marisinin  en  önemli  isimlerindendir.  Cum-
huriyet  dönemi  mimari  geliflimine  tan›kl›k
etmifl,  tüm  mimarl›k  yaflam›  boyunca  do¤-
ruyu  yaratmak  ve  göstermek  için  y›lmadan
mücadele  etmifl,  bir  kavga  adam›  olmufltur.
Do¤an  Kuban’›n  dedi¤i  gibi;  "Baz›lar›  onu
kavgac›  san›rlard›.  Oysa,  bir ‹stanbul  efen-
disidir. Fakat,  taviz  vermeyen  bir  taraf›  var-
d›r."

Eflsiz  bir  hocad›r,  her  koflulda  bir  fley-
ler  ö¤retmek için b›kmadan  yorulmadan ça-
ba gösterir.  ‹natç›  kiflili¤i,  mücadelecili¤i
onun, seksen yafl›nda do¤du¤u Eyüp’te do¤-
ruyu  infla  etmek  için çabalamas›n› sa¤la-
maktad›r. "Herhangi bir konuda kavgaya  yö-
neliyorsa,  bu  sadece  o  konuda tahammül
edilemez bir fleyle karfl›laflt›¤›  içindir….

N. Eldem’in  ömrü  "üstüne vazife olma-
yan"  ifllerle  geçmifltir ve geçmektedir. An›t-
kabir’in  çevresini  telörgülü  duvarlarla ku-

flatmaya  karar  veren12 Eylül  yönetimini  da-
ha  uygar  bir  mimari  engel  sisteminin  kul-
lan›m›na  ikna  etmek  için  Ankara’da  günler
geçirmesi  bundand›r. Hiçbir  maddi  ç›kar
gözetmeksizin  yeni  bir  bahçe  duvar›  tasar-
lamak  için  zaman›n›  ve  hatta  paras›n›  har-
camas›  da  ayn›  nedenden  kaynaklan›r.
Aç›kças›,  Eldem  kimi  zaman  Türkiye’nin
"mimari  vicdan›"  gibi  ifllev  gören  adamd›r.

…..1970’lerin  ortalar›nda  Eldem’den  y›l-
larca  proje  hocal›¤›  yapt›¤› ‹TÜ Mimarl›k
Fakültesi’ne  Bina  Bilgisi  dersinin  bir  bölü-
münü  anlatmas›  rica  edilir.  Eldem dersi  an-
latabilmek  için bir gecede 24x36 mm’lik  slayt
boyutunda  saydam  asetatlar  üzerine  renkli
flomaster kalemlerle derste örnekleyece¤i  mi-
mari kavram  ve  sorunlar›n  tek  tek  minya-
tür  desenlerini  çizer. Bu  inan›lmaz  desenler-
de  milimetrik  insanc›klar  milimetrik  me-
kânlarda  devinmektedirler. Onlar› ekranda
yüzlerce  kez  büyümüfl  olarak  görenlerse,
adeta  Alman  Ekspresyonistleri’nin  desenle-
riyle  karfl›  karfl›ya  olduklar›  izlenimi  edini-
yorlar.

Görülü¤ü  gibi  N.Eldem  çok  kaba  bir
benzetmeyle, yüzüktafl›  üzerine  Kur’andan
sûre  yazanlar  türünden  bir  mimard›r."  de-
mektedir,  U¤ur  Tanyeli.

Annesinden  dinledi¤i  Eyüp  ile  ilgili  öy-
küler  nedeniyle  Eyüp’e  her  zaman  gönül-
den  ba¤l›  olan  ve  Eyüp’ü
yeniden  Eyüp  Sultan  ol-
du¤u  günlerin  prestijine
ulaflt›rmak  için  çaba  sarfe-
den  Nezih  Eldem’den  din-
ledi¤im  bir  öyküyü  de
burada  nakletmek  istiyo-
rum.

Neyzen Tevfik,  senede
bir  veya  iki  kez  fiifa  yo-
kuflunda  yer  alan  bir  Bek-
tafli  tekkesinin  fleyhi  olan

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  V I

397

Resim 43; 4. Sempozyum’da
Nezih Eldem’in de kat›ld›¤›
oturumlardan bir kesit (Eyüp
Belediye Arflivinden)

Resim 44; 4. Eyüp Belediye
Baflkan› Ahmet Genç Osmanl›
Devleti’nin kuruluflunun 700.
y›l› münasebeti ile  Nezih
Eldem’e Osmanl› Armas›
takdim ederken (Eyüp Belediye
Arflivinden)



Nihat  Baba’n›n  evine  misafir  olarak  gelir.
Onun  geldi¤i  gün  Nihat  Baba’n›n  han›m›
(Mükerrem  Han›m’›n  süt  annesidir)  tan›d›-
¤›,  çok  iyi  görüfltü¤ü  komflular›na  Neyzen
Tevfik’in  geldi¤ini  haber  verir.  Mahalleyi
bir  heyecan  sarar,  herkes  sab›rs›zl›kla  ak-
flam  olmas›n›  beklemektedir. Her  evden
"K›zlar  akflam  yeme¤ini  erken  yiyelim  de
Neyzen’i  dinlemek  için  bir  an  önce  ç›ka-
l›m"  sesleri  yükselmektedir.  Hava  karar›r
kararmaz  akflam  yeme¤ini  yiyip  sofray›
toplayan; ellerinde  minderleri,  akflam  karan-
l›¤›nda  bahçe  duvarlar›n›n  gölgelerine  s›¤›-
narak  tekkenin  yak›nlar›nda  yer  alan  fiifa
Yokuflu’nun kenarlar›nda,  bahçeler de,  evler-
de  yerini  al›p  sessizce  bekler.  Nihayet  bek-
lenen  an  gelmifltir,  gecenin  ilerleyen  bir  sa-
atinde  Neyzen  evin  bahçesine  ç›kar  ve  bafl-
lar  ney  çalmaya.  Bu  muhteflem  ziyafet  ki-
mi  zaman  sabaha  kadar  sürer.  Neyzen  çal-
d›¤›  sürece  kimse  sesini  ç›karmaz  çünkü  bi-
lirler  ki;  Neyzen  fark  ederse;  çalmay›  der-

hal  kesecektir.

Nezih Eldem, sadece  Eyüp’ün  kaybetmifl
oldu¤u zaman›n geri  kazand›r›lmas›  ve
Eyüp Sultan’›  ufalanm›fll›ktan  ve  ihmal  edil-
mifllikten  kurtararak  ça¤dafl,  düzeyli  ve
sa¤l›kl›  bir  tarihsel-ifllevsel  bak›ml›l›¤a  ulafl-
t›rmas›  için  çal›flmam›fl,  sokaktaki  Eyüplü-
nün  Eyüp  için  kayg›lanmas›n›,  kötü  olana
tepki  göstermesini  de  sa¤lam›flt›r..  Art›k,
Eyüplüler  hatal›  yap›lan  bir  binan›n  bacas›
için;  Nezih  Hoca  bunu  gördü¤ü  zaman  ne
kadar  üzülmüfltür  diye  kayg›lanmaktad›r.

Bana her zaman Rönesans döneminin  mi-
marl›k, ressaml›k,  heykelt›rafll›k  vb. bir çok
meziyete  sahip  olan  sanatç›lar›n›  hat›rlatan
Nezih  Eldem  yaflam›n  her  alan›nda  do¤ru-
lar  için  mücadele  ederken,  sanatç›  duyarl›-
l›¤›  ile  baflkalar›n›n  hiç  umursamayaca¤›
kay›plar  için  tasalanmakta  ve  yok  olan  de-
¤erleri  kurtarmak  için  y›lmadan  u¤rafl  ver-
mektedir.
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Resim 45; 4. Nezih Eldem Eyüp
Sempozyumlar›n›n k›demli
müdavimlerinden (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)

Resim 46; Nezih Eldem’in de
kat›ld›¤› Eyüp
Sempozyumlar›n›n açl›fl›n›
Belediye Baflkan› Ahmet Genç
yap›yor (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 47; Sahas›n›n iki büyük
simas›. Mimar Prof. Dr. Nezih
Eldem, Hattat Ali Toy. Ali
Toy’un Eyüp’te açm›fl oldu¤u
sergide beraberlar (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)
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Mükerrem Han›m  ö¤rencileri (bunlar›n  içinde  o  zamanlar  3  ya-
fl›nda  olan N.Eldem’de  yer almaktad›r) ve ö¤retmen arkadafllar› ile

Mükerrem Han›m evlenmeden Ön-
ce  Ka¤›thane’de mesire Yerinde.

Uflak’ta  ilk  Latin  alfabesine  geçildikten  sonra  kurulan  okullar-
dan  Mükerrem  Han›m  Halk  Mektebi.

‹lk flapka giyen han›mlardan  olan Mükerrem Ha-
n›m Arkadafllar›  ile 

Mükerrem Han›m kendi üretti¤i fiapka  ile.Mükerrem  Han›m   ilk  flapka  giyildi¤i  dönemlerde  Uflak’ta  derste

S›rr›  Eldem  Denizli’de 
kullanabilen  olmad›¤›  için
Uflak’ta  fieker  Fabrikas›nda
kimse  kullanamad›¤›  için  at›l
vaziyette  duran    tek  daktiloyu
kullan›rken  
(Daktiloyu  kendi  kendine  
kullanmay›  ö¤rendikten  sonra
baflkas›n›  yetifltirmifltir.)

Mükerrem  Han›m  Uflak’ta
ö¤rencileri ile jimnastik dersinde.
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