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Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Eyüce’yi 9 Ağustos günü yitirdik. 1947 yılında İzmir’de doğan Eyüce, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nden 1973 yılında mezun olmuştu. Eyüce, yüksek 
lisans eğitimini 1976’da Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladıktan 
sonra, 1979’da aynı üniversiteden doktora derecesini almıştı. 

Ege Üniversitesi (1973-81), Cidde KAAU (1981-88), DEÜ Mimarlık Fakültesi (1988-95) 
ve İYTE Mimarlık Fakültesi’nde (1995-2004) öğretim görevi ve idari görevler aldı. 1995 
yılında Profesör olan Ahmet Eyüce, İYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü kuruluş 
çalışmalarını yürüttü ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde dekanlık ve öğretim üyeliği görevini sürdürmekteydi.

Singapur, Malezya, Suudi Arabistan, ABD ve birçok Avrupa ülkesinde bilimsel 
toplantılara katılıp, konferanslar veren Ahmet Eyüce’nin, yurtiçinde ve yurtdışında 
yayımlanmış çalışmaları bulunuyor. 

Ahmet Eyüce’nin, (MTE döner sermayesi kapsamında) Ö. Eyüce, S. Kutucu, K. 
Korkmaz ve E. Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Akvaryum 
Projesi, 1998 Ulusal Mimarlık Ödülü’ne değer görülmüştü.

Eyüce, 1999-2004 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık yapmış, 
2012 yılında da UNESCO Venedik Bürosu Bilimsel Komite üyeliğine seçilmişti. Ahmet 
Eyüce’nin, Birsen Yayınevi tarafından yayımlanan “Geleneksel Yapılar ve Mekânlar” adlı 
bir kitabı bulunuyor.

Aramızdan zamansız ayrılan Ahmet Eyüce için www.ahmeteyuce.com adresinde 
bir anı defteri açıldı. Biz de kendisini, onun öğrencileri ve çalışma arkadaşlarının değerli 
paylaşımlarıyla uğurluyor, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

“Herşey olur, herşey büyür, herşey 
geçer, hayat kalır.”      Bülent Ortaçgil, Yağmur

Yazmak, her ne konuda olursa olsun, 
zorlu bir alan. Bir post-mortem yazısı ele 
almak ise kelimeleri anlamlı bir biçimde 
bir araya getirmenin biraz daha zorlaştığı 
bir konu.

Yaşam içinde süregiden türlü 
karşılaşmalarda bazı insanlar, bazı 
insanların oluş çizgilerinde önemli 
bükülmeler, kırılmalar, katlanmalar 
gerçekleşmesinde etkin olurlar. Söz 
konusu etkin olma haline yol açan 
karşılaşmalar başka zaman-mekânların 
metinleri aracılığıyla olabildiği gibi 
belirli bir aralıkta belirli bir zaman-
mekânda yoğunlaşan, bazen başka 
zaman-mekânlarda saçaklanabilen sözel 
etkileşimlerle de aktüelleşebilir. Eğitim 
süreci bu türden yoğunlaşmalara ve 
saçaklanmalara olanak veren alanlardan 
biri olsa da her karşılaşma bu sonucu 
doğurmaz.

Ahmet Eyüce ise söz konusu alanın 
ayrıksı figürlerinden biriydi. Kendine 

özgü bir haylazlığı yaşantısının her 
alanına ve anına yaymayı bir erillik ve 
erginlik zaafı olarak görmek yerine, 
yaşam libidosunu yükselten bir 
dinamo olarak kucaklayan ve bunu 
tasarım eğitimi içinde belirli bir zekâya 
dönüştürebilen, bu sayede birçok farklı 
nesilden genç insanı çekim alanına 
sürükleyebilen bir zihinsel enerjinin 
yakıtına dönüştürmüştü. Gündelik 
yaşamın aşikâr sıradanlıklarını, 
olaylarını, mekânlarını, nesnelerini, 
şarkılarını, filmlerini ya da edebiyatın 
ve felsefenin yoğun katmanlarını bazen 
abartarak, bazen yabancılaştırarak 
“vulgarize” edebilen bir eklektisizmin 
aktörüydü.

Mevcut kurumların dar alanlarında 
kısa paslaşmalarla yetinmek yerine, 
yeni kurumsal oluşumlarda bir şekilde 
kendine forvet roller kurgulamak 
üzere genç insanlarla yeni zeminlerde 
koşturmaktan çekinmedi.

Son günlerde “bu yıl biraz tatil 
yapacağım” diyordu; tatiline gitti ve 
gelmedi.

Işıl Uçman Altınışık, Dr. Mimar
Burak Altınışık, Dr. Mimar
Bahçeşehir Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. 
Ahmet Eyüce’nin
ardından...
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzun 
yıllar, Ahmet hoca ve çok sevdiği ve 
hep yücelttiği eşi Özen hoca ile birlikte 
tasarım dersine girdik. Mutlulukla 
hatırladığım güzel günlerdi. 25 yıllık 
tasarım hocalığım süresince çok değerli 
hocalarla çalışma fırsatım oldu. Ahmet 
hocayı farklı kılan, çok sevdiği mimarlık 
mesleğini öğrencilerine de sevdirmekte 
çok başarılı olmasıydı. Parlak zekâsı 
ve güçlü algılama yeteneği ile yaşadığı 
herşeyin espirili tarafını görme ve bunu 

çok güzel anlatma becerisine sahipti. 
Bu nedenle bulunduğu her yerde neşe 
kaynağı olurdu. Yalnızca mimarlık 
konusunda yol göstermez, bütün yaşamı 
kapsayan ilginç konuşmalarla öğrencileri 
hep canlı tutardı.

Öğrencilere heyecan, coşku vermekte 
çok ustaydı. Mimarlığa yeni başlayan 
öğrencilerin çok emek vererek yaptıkları 
tasarımların eleştirilmesine alışması 
çok zor olduğu halde, Ahmet hocanın 
söylediklerine pek tepki duymazlardı. 
Sanırım bunun en önemli sebebi 
öğrencilerine karşı sevgi dolu olması ve 

öğrencilerinin de bunu fark etmeleriydi. 
Gerisi kolay gelir, en sert eleştiriler bile 
sorun olmazdı. Yaşam dolu, iyi kalpli 
bir insandı. Kimse hakkında olumsuz 
konuştuğunu duymadım. Galiba bu 
dünya için fazla iyiydi ve bu yüzden 
çabuk ayrıldı. Nur içinde yatsın. Ailesi 
ve sevenleri için bu ayrılğa alışmak epey 
zor olacaktır. Yine de öğrencilerinin 
yaptıkları güzel tasarımlarda onun 
yaşadığını bilmek bir teselli kaynağı. 
Herkesin başı sağ olsun. Ne mutlu bizlere 
ki ardından pek çok nitelikli tasarımcı ve 
iyi insan mimarlık dünyamıza geliyor...

Ayla Çevik, Doç. Dr. (ODTÜ ‘74)

...
Zor şeydir, mimarlığı anlatmak... 

Frank Lloyd Wright’ın şelale evinden 
temel tasarımı anlatmak... Avni Arbaş’la, 
Behruz Çinici’yle tanıştırmak mimarlığa 
yeni başlayan bir genci... Gözlemin 
gücüne inandırmak Hilton’un 30. katına 
çıkarken... Yetenekli bir futbolcunun 
kıvrak çalımlarından, yaratıcılığından 
mimarlığın yaratıcılığını ortaya 
koymak... Mizahı kullanarak güldürmek, 
güldürürken mimarlığı anımsatarak 
düşündürmek... Bazen tatlı, bazen sert 
ifadeler ile uyarmak, cesaretlendirmek, 
teşvik etmek... Karikatüre akademik bakış 
açısını önermek, hiç tereddüt etmeden... 
Serbest elin gücünü anlatmak, teknolojiyi 
geri plana atmaksızın...   Kısacası zor 
şeydir, mimarlığı sevdirmek... Ama sen 
bunu hep başardın Ahmet Hocam...

Deniz Dokgöz, Y. Mimar

Değerli hocam Ahmet Eyüce için;
“Ana fikriniz nedir?” sorusu 

öğrencilik yıllarımızda jürilerimizde en 
korkulan sorulardan biri idi. Korkulan, 
soru değil de onu soran kişinin 
ağzından çıkış biçimi idi. Ahmet Eyüce 
soruyu öyle sorar, aldığı yanıtlara göre 
konuyu öyle açardı ki; bu sorunun 
sorulduğu kişi her defasında konuya 
ne kadar eksik yaklaştığını, konuyu 
yeterince sorgulamadığını düşünürdü. 
Ya da konuyu benzer tutarlılıkta 
aktaramayacağını... Ahmet Eyüce bunu 
öyle bir biçimde yapardı ki; öğrencinin 
eksikliğini yüzüne vurmaktan çok; 
verdiği örneklerle, konuyu mekân 
kavrayışı ve yapıların dilleri üzerine 
“merak” uyandıracak okumalarla 
zenginleştirirdi. Bu doğaçlama aktarımı 
sanki kurgulanmışçasına etkili ve ilgi 
çekici hale gelirdi. Onun bu yaklaşımı 
karşısında her zaman diri, ne yaptığını 
bilen ve bunları savunabilecek 
tutarlılıkta bir izlek kurabilmiş bir 
öğrenci beklemekteydi. Küçük bir okulda 
okumanın verdiği olanakla onun olduğu 
jürileri kaçırmaz, onun verdiği örnekler 
sayesinde mütevazı okul kütüphanemizin 
altını üstüne getirir, didik didik 
incelemediğim kitap, dergi bırakmaz; 
araştırmaya, okumaya ve sorgulamaya 
çalışırdım.

Şu sözleri hâlâ kulağımdadır, 
“çizgiden çıkıp söze, sözden çıkıp 
çizgiye dönmediği sürece mimarlıktan 
bahsedemeyiz...” Jürilerimiz mimarlık 
tarihinden çok mekân tarihi okumalarına 
dönüşür; stüdyonun içinden mimarlığa 

ilişkin her şeye bakmanın olanağını 
sunardı. Çok iyi konuşur, her kavramı 
kendi terminolojisi içinden açıklar, 
tane tane telaffuz eder ve adeta 
zihinlerimize işlerdi. Bu kavramı 
yapılar üzerinden, mimarları ve tasarım 
dilleri üzerinden açıklar, anekdot ve 
öykülerle beslerdi. Proje jürilerimiz 
ayrı bir sahneye; her projede “içinden 
ne çıkacak” diye beklediğimiz bir 
performansa dönüşürdü. Her daim ilgi 
ve merakımızı taze tutacak bir anlatısı 
vardı. Onun sayesinde sorgulamalarımızı 
temellendirme, bunları mimari bağlamda 
ifade etme konusunda epey çalışırdık. 
Bu performans bizleri, karşısında zımba 
gibi durmaya teşvik ederdi. Kendisi ile 
“mimarlık 1. sınıf”ta tanışmış olmak; 
mimarlığa merakımı biçimlendirecek 
yolları göstermesi, ufkumuzu açması 
ve kendimizi keşfedecek sorgulamalar 
üretmeye olanak vermesi açısından 
büyük bir şans olmuştur. Çok az 
projeyi birlikte yapmamıza karşın 
yıllarca süren ve merakla beslenen ara 
ara paylaşımlarımızla birlikte; son bir 
yılda da Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki 
sohbetlerimizi hatırlayarak keşke 
ertelemeden keşke daha fazla şey 
paylaşma olanağımız olsaydı diye 
hayıflanıyorum.

Ahmet Eyüce, en iyi yaptığı uğraşı 
yapan, o dünyayı sürekli besleyen, 
hobileri, merakları, bitmeyen projeleri 
olan bir insandı. Bulunduğu ortamda 
ışığını saçan, enerjisini kaybetmeyen ve 
yaşamı işi olan insanlardan biri olarak; 
kendisine mimarlık hayatıma önemli 
katkıları ve bu hayattaki paylaşımlarımız 
için çok teşekkür ediyorum. Eyüce 
ailesine de sabır ve güç diliyorum.

Boğaçhan Dündaralp, Mimar


