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Ö¤rencilik y›llar›mda
1954 y›l›nda “olgunluk” ad› verilen ve
üniversiteye giriflin ön flart› olan s›navda
tek dersten kalanlar›n y›lbafl›na do¤ru
üniversitelere kay›tlar›n›n yap›lmaya
bafllamas› ile kendimi Akademi’de buldum. Bizden önce e¤itime bafllam›fl olan
birinci s›n›f ö¤rencileri ile tan›flmam›z›n
ilk konusu dersler ve hocalar olmufltu.
Gerçi baz› hocalar hakk›nda bilgimiz
vard›. Arif Hikmet Bey’in ve
asistanlar›n›n yumuflak tav›rlar›n›, As›m
Bey’in snobizmini, Ahsen Bey’in çelebi
tav›rlar›n› ve Feridun Bey’in Frans›zca
terimlerini benimsemifltik. Yap› dersi
di¤erlerinden çok farkl› idi. Sedad Bey ilk
dersten itibaren tav›rlar› ve karizmas› ile
hepimizi etkilemiflti. fi›k giyinirdi. Fizik
olarak Ray Milland ile Cary Grant aras›
bir görünüme sahip idi. Ders anlat›rken
tahta boyunca gidip gelmeleri bana tahtaya çizdiklerinden daha ilginç gelirdi.
Zaten tahtaya çizdikleri pek de önemli
de¤ildi. Asl›nda yap› bilgimi tashihler
süresince Ferzan Bey’den, ‹lhan Bey’den
ve özellikle Utarit (‹zgi) Bey’den
yeterince almakta idim. Sedad Bey birinci
ve ikinci s›n›flarda baz› yap› projelerini
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flöyle bir tashih eder; gerisini asistanlara
b›rak›rd›. Yap› dersinde ö¤renciler ile pek
diyalog kurmaz; asistanlar›na ise herkesin
içinde haflin davran›rd›. Bu tav›rlar› ile
onu orkestradan üye kovan Karajan’a
benzetirdim. Nitekim Ferzan Bey’in bir
uygulama s›ras›nda kap›y› sertçe
kapayarak bir daha dönmemek üzere nas›l
gitti¤ini umar›m bütün s›n›f unutmam›flt›r.
Bütün bu taassubun içinde olup
olmamakla karars›z olan Utarit Bey daha
sonra ideal hoca olarak hay›r ve sevgi ile
an›lacakt›r. Çok sonradan asistan olan
güleryüzlü ve müflfik Hamdi Bey (fiensoy)
ders ile ilgili sorun ve konularda
baflvurmak için cesaret edilen tek
“a¤abeyimiz” idi.
Hocan›n yüzünün güldü¤ünü hiç
görmedim. Dersler boyunca tek komik
olay Naci Tolay’›n anlatt›¤› o meflhur
horoz ile baca temizlenmesi konusudur.
1958 y›l›nda ‹talya’da iki ayl›k bir
seminere kat›lmak flans›n› yakalad›m. Bir
mimarl›k ö¤rencisi için nerede ise bütün
‹talya’y› görmenin ne kadar heyecan
verici olaca¤›n› tahmin edemezdim. O
heyecan ile projede Sedad Bey’in listesine
yaz›lmam bana bir sömestre mâl oldu.

GSA Mimarl›k Bölümü'nden 1961
y›l›nda mezun oldu.
Rölöve - Restorasyon Kürsüsü'ne
kat›larak Prof. Dr. S.H.Eldem ve Prof.
F. Akozan'›n baflkanl›klannda görev
yapt›. 1974’de doçent, 1979’da
profesör ünvan› ald›. 2001 y›l› bafl›na
kadar Restorasyon Ana Bilim Dal›
Baflkanl›¤› görevini üstlendi. ‹slâm
Konferans› Kral Fahd Mimarl›k
E¤itimi Ödülü’nün yan› s›ra, uzmanl›k
alan›nda yapt›¤› bilimsel çal›flmalar›
nedeni ile 2002 y›l›nda Selanik
Aristotles Üniversitesi, "Doctor
Honoris Causa" ünvan› ile
ödüllendirildi. ICOMOS Vernaküler
Mimari Komitesi'nin üç y›l
baflkanl›¤›n› üstlendi.
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Benim ‹talya’da alg›lad›¤›m modern
mimari, hocan›n modern mimari
anlay›fl›na hiç uymuyordu.
Hoca’n›n modernlik yorumunu asistan
olduktan sonra anlayacakt›m.
Neticede o sömestr projeden kald›m.
Ben gördüklerimi yapmak istemifltim,
ama geçen arkadafllar sadece gösterilenleri
yapm›fllard›. Ö¤renci olarak bir daha
hocadan uzak durmaya çal›flt›m.
Bu arada hocada yap›lan projeleri sürekli
izlemeyi ihmâl etmedim. Ama hiç birinde
Sedad Bey’in o bizleri daha sonra
heyecanland›ran eserlerinden en ufak bir
iz veya bir motif yoktu. Proje hocam
olmasa da, uzaktan tashihlerini ara s›ra
dinlerdim. Bir gün Yunus Ar›n (halen
Almanya Yefliller Partisi mensubu) hocay›
metheden uzun ve patetik bir konuflma
yapt›ktan sonra kendisinden mimari
tasar›mlar› hakk›nda bilgi ve yorum
istemifl idi. Hocan›n cevab› çok k›sa oldu:
“Siz bana ne veriyorsunuz ki ?”.
Asistanl›k y›llar›mda
Askerlik sonras› geçici olarak Denizcilik
Bankas› Yap› ‹flleri Müdürlü¤ü’nde
çal›flmakta idim. Orhan Bey (fiahinler) de
orada idi. Onunla çal›flmak benim için hep
keyifli olmufltur. Bina tasar›m›nda nas›l
karar verilece¤ini iyi bilmekte idi. Bir gün
bana, Feridun Bey’in bir asistan arad›¤›n›
ve kendisinin beni uygun gördü¤ünü
söyledi. Beni Feridun Bey’e takdim etti.
Feridun hoca ile ö¤rencili¤imde de çok iyi
iliflkilerim olmufltu. Hoca beni görünce o
ünlü üç kelimesini söyledi: Halûk’u
tan›d›m “O bizim çocu¤umuz”. Böylece
Perspektif – Proje asistan› olarak göreve
bafllad›m. Bafllad›m ama, Feridun Bey,
Sedad Bey ve Ayhan Bey’in (Aytöre)
birlikte sürdürdükleri “Mimari Rölöve”
dersi dikkâtimi çekmekte idi. Asl›nda
Feridun Bey benim de derste görev
almam› istiyordu. Bölüm baflkan›m›z

Mehmet Ali Bey (Handan) beni re’sen bu
göreve atad›. Çok mutlu olmufltum. “Eski
eserlere” ait derslerde çal›flmakla
hazineleri keflfedece¤imi umuyordum. O
dönemde yeni oluflma¤a bafllanan “kürsü”
kavram› gere¤i Sedad Bey Kürsü Baflkan›
idi. Ayn› zamanda Yap› Bilgisi dersinin de
kürsü baflkanl›¤›n› sürdürmekte idi. Odalar
ve aras›ndaki atölye eski binada
Konferans Salonu’nun bitifli¤inde idi.
Ara atölyede kimler yoktu ki? Gündüz
Gökçe, Tan Oral, Köksal Anadol, Turhan
Giritlio¤lu ve di¤erleri. Feridun Bey her
zamanki babacan tavr›n› ortaya koyarak
beni kendi odas›n›n asma kat›na ald›. Ama
Sedad Bey beni unutmad›. Ç›kar›lmas›
düflünülen “Rölöve” dergilerinin mizanpaj
düzenlemeleri için beni görevlendirdi.
Ne yapt›m ise be¤endiremedim. Sonunda
bu görevi yapamayaca¤›m› beyanla
dokümanlar› masas›n›n üzerine b›rakma
cesaretini gösterdim. Hoca alt› ay benim
yüzüme bakmad›. Sonradan bunun bir
taktik olabilece¤ini keflfettim. Feridun
Bey’e gerekti¤i gibi asistanl›k
yapabilmem için zaman zaman bu
tatkti¤e baflvurmak zorunda kald›m.
Yan›lm›yor isem Gündüz Gökçe de benzer
bir taktik uygulamakta idi. Zamanla ara
atölyedeki asistanlar birer birer ayr›ld›lar.
Kalanlar Hamdi Bey, Gündüz Gökçe ve
bendim. En son ayr›lan ise Turhan
Giritlio¤lu olmufltur.
Yay›n haz›rlama konusunda kaçamak
davrand›¤›m› söyleyemem. Topkap›
Saray› kitab›n›n haz›rlanmas›nda
Harem’in rölövelerinin al›nmas› ve
çiziminin tamam›n›n bana ait oldu¤unu
söyleyebilirim. O kitapta Köksal
Anadol’un ve benim çok eme¤imiz vard›r.
Ö¤retim Üyesi olduktan sonra
1973 sonras›, o dönem asistan olanlar›n
ö¤retim üyeli¤ine terfi etme zaman›
gelmiflti. Sedad Bey’in bu dönemde daha
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yumuflak bir tav›r içinde oldu¤unu
görüyoruz. Bu yumuflamay› ilerleyen
yafl›na ve yay›nlanmas›n› istedi¤i kitaplar
üzerine yo¤unlaflmas›na ba¤l›yorum.
Doçentlik için verdi¤im “deneme”
dersinden sonra beni kutlad› ve
haz›rlad›¤›m monografiyi be¤endi¤ini
söyledi. Akademi Kanunu sayesinde
kurum daha üniversiter bir yap›ya
yönelmifl idi. Kendi aç›m›zdan uygulama
fleklinde olan rölöve dersine bir de teorik
boyut eklenmesi düflüncesini Feridun Bey
olumlu karfl›lad›. Sedad Bey “koruma”
kavram› ile pek ilgilenmedi¤i için karfl›
ç›km›fl idi ama o zamanki “Bölüm
Kurulu”nun da konuya destek vermesi
sonucu âdetâ “ne hâliniz var ise görün”
gibilerden, kürsü baflkan› olmas›na ra¤men
kürsünün ad›n›n “Rölöve – Restorasyon”
olmas›na râz› oldu.
Hoca sadece rölöve toplama ve yay›n ile
ilgileniyordu. Baz› dersleri b›rakm›flt›.
Tafl›nd›¤›m›z yeni binada (Eski Atatürk
K›z Lisesi) yer paylafl›m› s›ras›nda
fiehircilik Bölümü’nün, iki birim aras›nda
kalan atölyenin çok büyük bir bölümünün
Mehmet Çubuk’a verilmesine râz› oldu.
Sedad Bey, o dönemde h›zla yay›n
yapmak istemekte idi. Rölöve arflivi içinde
yer alan baz› konular› kendi bürosuna
tafl›makta idi. Ben buna karfl› ç›kt›m ve
Feridun Bey’in de teflviki ile Bölüm
Baflkanl›¤›’na bu hususu rapor ettim.
Bunun sonucu Bölüm Baflkanl›¤› Sedad
Bey’in istedi¤i kitaplar› almama gibi
bir yapt›r›m uygulad›.
Kürsü arflivinden götürdü¤ü Bo¤aziçi
Yal›lar›, Geleneksel Konutlar ve Topkap›
Saray›’na ait rölöveler hocan›n bürosunda
kald›lar. O dönemde Sedad Bey ile
Feridun Bey’in darg›nl›k derecesinde
birbirleri ile hiç görüflmediklerini
hat›rl›yorum.
Bu süreç devam ederken Muhteflem
Giray’›n iki hocan›n aras›n› bulma
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gayretlerini görüyoruz. Muhteflem Bey
bunu baflard›. Bu baflar›n›n semeresi de
“Topkap› Saray›” kitab›d›r. Daha sonra
“Bo¤aziçi Yal›lar› I ve II” adl› kitaplar›n
ç›kmas›nda da Muhteflem Bey’in katk›lar›
önemlidir.
Sedad Bey ile Feridun Bey’in bar›flma
koflullar› aras›nda, bütün Harem’in
rölövesinin ve çiziminin bana ait olmas›na
ra¤men kitab›n önsözünde benim ad›m›n
geçmemesi maddesi de, herhâlde, vard›.
Nitekim kitaptan ilgisi olamayanlara dahi
da¤›t›ld›¤› hâlde, bana bir adet bile
verilmemifltir.
Her fleye ra¤men Sedad Bey’in rölöve
arflivinden baz› konular› bürosuna
götürmekle ne kadar yerinde davrand›¤›n›
bu gün daha iyi anl›yorum. Hoca böyle
yapmasa idi o kitaplar asla ç›kmazd›.
Sedad H. Eldem’in emeklili¤i ve sonras›
Sedad Bey emekli olduktan sonra da bir
süre daha üniversiteye devam etti.
Yan›lm›yorsam Koruma Kurulu üyeli¤i de
yapt›. Daha sonra u¤ramaz oldu kendisi ile
ilgili haberleri Muhteflem Bey’den
al›yorduk. Hastal›¤›n›n seyri hakk›nda
bizlere Muhteflem Bey bilgi vermekte idi.
Vefat›n› da ondan ö¤rendik. Cenazesine
büyük bir kalabal›k kat›ld›.
Zincirlikuyu’daki aile kabristan›n›n
düzenlemesini belli ki Hoca kendi
yapm›flt›. Basit, yal›n bir dikdörtgen tafl;
ama oranlar› ve yaz›lar› ile kendi
kimli¤inin sanki bu taflta simgeleflti¤inin
bir kan›t› gibi.
Sedad Bey’in vefat›ndan sonra gündeme
gelen ilk konu onun mimarl›kla ilgili
yaz›l›, çizili miras› ve kitaplar› idi.
Kendisini tan›yanlar onun bu konuda ne
kadar önemli bir birikime sahip oldu¤unu
bilirler. Akademi’den götürdüklerinin yan›
s›ra ve onlardan da önemli olan kendi
çal›flmalar› ve di¤erleri büyük bir yekûn
tutar. Balyan’›n kendi eli ile yapt›¤›
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çizimleri Hoca bana göstermifl idi.
Muhteflem Bey Hoca’n›n el yaz›s› ile
yazd›¤› bir sayfal›k vasiyetini getirdi¤inde
çizimlerini arflivini ve yazd›¤› kitaplar›n
gelirlerini Mimar Sinan Üniversitesi’ne
ba¤›fllad›¤›n› ö¤renmifl olduk. Bu konu ile
ilgili olarak dönemin Mimarl›k Fakültesi
Dekan› Önder (Küçükerman) Bey’in
bilgisi bir tak›m rivayetlerden ileri
gitmiyordu. Buna karfl›n Muhteflem
Bey’den ö¤rendi¤imize göre Hoca’n›n
mirasç›lar› bu belgeleri verme konusunda
bir flart öne sürmüfllerdi. Mirasç›lar bu
arfliv için bir özel mekân ve buraya
nezaret edecek bir memur
istemekte idiler. Dekan›n beyanlar› ile
Muhteflem Bey’in bu konudaki bütün
giriflimlerine ait ifadesini içeren ses band›
bende sakl›d›r. Üniversite yönetimi
mirasç›lar›n›n bu iste¤ini hiçbir zaman
yerine getirmedi. Sonuçta Hoca’n›n
belgelerinin mezatta sat›ld›¤›n› duyduk ve
gazetelerde okuduk.
Sedad H. Eldem’in akademik kimli¤i ve
mimarl›¤›
Bir üniversite ö¤retim üyesinin
akademik kimli¤i veya çal›flmalar›n›n
bilimsel niteli¤i yazd›¤› kitaplardan,
makalelerinden, konferans ve
bildirilerinden anlafl›l›r. Topkap› Saray›
kitab›n›n haz›rlanmas›nda büyük ölçüde
görev ald›¤›m› daha önce belirtmifl idim.
Saray›n tarih dilimleri içinde nas›l
geliflti¤ini gösteren çizimlerin çok büyük
bir k›sm› güvenilirli¤i flüpheli kaynaklar›n
yorumlanmas› sonucu gerçeklefltirilmifltir.
“Olsa olsa” yöntemini bu kitab›n
haz›rlanmas›nda zaman zaman görünce
o tarihteki asistan birikimimle çok
flafl›rm›flt›m.
Bu yönteme “Bo¤aziçi Yal›lar›”
kitaplar›nda da rastlan›r. Sedad Bey eski
foto¤raflardan cepheleri çiziyor; buradan
da çat› flekillerine göre binalar›n plan

düzenlerini restitüte ediyordu. Kendisinin
bu yetene¤i, hiç kuflkusuz, geleneksel
konut yap›lar›n› çok iyi bilmesinden
kaynaklan›yordu.
Sedad Bey’in geleneksel konutlar
konusundaki inan›lmaz birikimi Türk Evi
Plan Tipleri, Köflkler – Kas›rlar, Türk Evi,
Bo¤aziçi Yal›lar›, Köçeo¤lu Kona¤› gibi
kitaplara yans›m›flt›r. Hoca geleneksel
konutu bu kadar incelemesine karfl›n
konutun antropolojisine hiç de¤inmez.
Buna gerek görmez. Bir yerde, geleneksel
konutun Anadolu’da oluflumunu “mucize”
olarak niteler.
Ça¤dafl anlamda bir “doktora” kavram›n›
asla kabûl etmemifltir. Onun için
detaylar›na kadar güzel çizilmifl ve
raporu yaz›lm›fl bir rölöve yeterli idi.
Kendi de¤imi ile “Ah, kuzum bizim de
doktoram›z böyle oluversin” fleklinde bir
söylemi s›kça yapard›.
Kanaatimce Hoca’n›n kesin bir
yönteme ba¤lad›¤› tek konu geleneksel
konut tipolojisidir. Sofa + odalar›n
kompozisyonu sonucu elde edilen plan
tipleri bu konuda tek olarak kabûl
edilmelidir. Baflkalar› taraf›ndan yap›lan
tipolojiler ya Hoca’n›n tipolojisini esas
almakta, ya da yetersiz kalmaktad›r.
Sedad Bey’in mimar kimli¤i hakk›nda
önemli ölçüde yay›n vard›r. Her kitab›n
yazar› Hoca hakk›nda kendi yorumunu
getirmifltir. Elefltirmen de¤ilim. Ancak
Hoca’n›n mimarl›¤› konusunda birkaç
görüflümü aç›klamakla yetinece¤im.
Sedad Bey’in, mimarl›k mesle¤ine
bafllamas›ndan son zamanlara kadar
tasar›mlar›nda izledi¤i yolu inceleyenler,
gelenekselin ça¤dafl yorumlanmas›n› nas›l
en üst düzeyde baflard›¤›n› anlayabilirler.
Ben Hoca’n›n mimari eserlerini ikiye
ay›r›r›m. Büyük ve küçük ölçüde olanlar:
Büyük yap›lar aras›nda kendi deyimi ile
“Tafl Devri” kategorisinde yer alan
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‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Binas› gelenekseli yans›tan veya
yorumlayan bence tek eserdir. Maslak
bloklar›, Ç›ra¤an Kempinski, Sal›pazar›
Antrepo ve Büro Binalar› Sedad Bey’in
mimari de¤erini pek belirlemez.
Buna karfl›n küçük ölçülerdeki binalar›n›n
sanatsal de¤eri tart›fl›lmaz. Sadece SSK
Zeyrek Binalar› de¤il, di¤erleri de her
türlü ödüle lây›kt›rlar. Ankara’daki elçilik
binalar› hârika eserlerdir.
Hoca’n›n konut yap›lar›, gelenekselin
görsel ve mekânsal aç›dan mükemmel
ça¤dafl yorumlar›d›r. Suna K›raç ve Il›cak
Yal›lar›, Yahya Efendi Konut Kompleksi,
Yeniköy Yal› Apartman› kullan›m,
özellikle de çevreye uyum aç›s›ndan
eflsizdirler. Sedad Bey, konut yap›lar›nda
ana yaflam mekân›n›n fleklinin formundan
asla taviz vermez. Di¤er mekânlar› bunun
çevresinde oluflturur. Geleneksel konutun
ça¤dafla yorumlanmas›nda arkadan
gelenler onu taklit bile etseler, Hoca’n›n
kalitesine ulaflamam›fllard›r.
Geleneksel yap›larla ilgili çal›flmalar›na
ra¤men Sedad Bey’in korumac› yönü
tart›fl›l›r. Kendisi An›tlar Kurulu’nda
y›llarca görev yapmas›na ra¤men kültürel
miras›n korunmas› konusunda iyi bir
uygulama yapt›¤›n› ve örnek bir karar
ald›¤›n› hat›rlam›yorum. Atatürk K›z
Lisesi Binas› Akademi’ye verildi¤inde
duvar süslemelerinden tavanlar›na,
do¤ramalar›ndan merdivenlerine kadar
iyi korunmufl durumda idi. Y›k›lmadan
önce Erdal ile binaya son defa girip
binay› resimledik. Hoca’n›n sonu gelmez
yeni bina yapma arzusu ve yang›n ç›kar
gerekçesi bina içten y›k›ld›. Sedad Bey,
kendi gönlüne göre büyük sofalar yapt›.
Sonunda bina giderek yatay ve düfley
olarak bölündü, parsellendi ve saray bu
günkü fleklini ald›.
Sedad Bey, her fleyden önce büyük bir
mimard›. Karizmas› ve kiflili¤i ile
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hat›rlardan ç›kmayacak ve an›lacakt›r.
Büyük sanatç›lardan iyi hoca olmalar›
beklenmemelidir. Onlar›n bir okulda
varl›klar› yeterlidir. Yetene¤i olanlar
onlar›n eserlerinden ve davran›fllar›ndan
nasiplerini al›rlar.
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