Akademi Y›llar›nda,
Türk Evi Öyküsü,
Yap›lanlar›n Anlam›.
Ayd›n Boysan
Y. Mimar

Ayd›n Boysan

Akademi Y›llar›nda
Mimar olarak yetiflti¤im ocaktan, bir yaz›
görevi verildi. Elbet yazaca¤›m... Ancak,
konunun Prof.Sedad Hakk› Eldem olmas›,
beni zihinsel olarak, geçmifl y›llara
gömüyor.
Mimarl›k yaflam›m›z›n, 20. yüzy›ldaki
birkaç y›ld›z›ndan biri olan Sedad
Hocam›z›, bize gösterdi¤i ve teflvik etti¤i
do¤ru yollar için, elbet överek anaca¤›m.
Bu davran›fl biçimi, mimar olarak vicdan
borcumdur.
Ancak Sedad Hocam›z›n, yanl›fllar›n›
gözlerimi yumarak atlamak da, yak›fl›ks›z
bir davran›fl olur. Bu sefer, Hocam›za
genifl aç›dan bakarak de¤erlendirme
yapmak da, bu konudaki düflüncelerimi
aç›kça belirtmek de, bir baflka aç›dan
vicdan görevimdir. Bana bu görevin
kap›lar›n›, 13 y›l çok konuda sürekli
gazete yaz›lar› yazm›fl olmam ve çok
çeflitli konularda 32 kitab›m›n
yay›nlanm›fl olmas› geçmiflim, açmaktad›r.
Övgülerimin de, elefltirilerimin de,
kafamdan geçen düflünceleri aç›kça
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belirtmek oldu¤u, anlafl›lmal›d›r.
Anlamayanlar için ise, bir ek yapmak
gere¤i duymuyorum. Y›l 1940... ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n ikinci y›l› yaflan›yor.
Ben üniversite ö¤renimine bafllayaca¤›m.
Hem ortaokulu, hem sonras›n›
okudu¤um Pertevniyal Lisesi’ni
bitirmiflim. Yüksek ö¤renime bafllamak
flimdiki gibi zorlaflmam›fl. Heveslendi¤im
iki olas›l›¤›n birisi, ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi’ne kaydolmak. fiimdi
herkese, çok kolay gibi gözükür, girifl
s›nav› falan yok! Lisemden bir yaz› ve
mahalle muhtar›ndan bir ikametgah
belgesi alarak gittim, ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi’ne kayd›m› yapt›rd›m.
Numaram 5033... Hepsi 10 dakikada bitti.
Programda bir fl›k da, mimar olmak...
O tarihte tüm ülkede mimarl›k e¤itimi
veren tek bir kurulufl, Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarl›k fiubesi... Sonraki
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
Oraya kaydolmak o denli kolay de¤il, girifl
s›ras› var. Ama, o s›nav bile zor de¤il...
120 aday girdik. Ben, kazanan 60 ö¤renci
aras›ndayd›m.

1921 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du.
Pertevniyal Lisesi ve Güzel
Sanatlar Akademisi (sonraki Mimar
Sinan Üniversitesi) Mimarl›k
Bölümü’nü bitirdi (1945). TMMOB
Mimarlar Odas› kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi ve ilk Genel Sekreteri
(1954-55) ve ‹stanbul fiubesi
Baflkan› oldu (1961-62).
‹TÜ Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi'nde d›flardan görev
alarak 15 y›l, mimarl›k
ö¤retiminde bulundu (1957-72).
Mimar olarak 55 y›lda (1945-2000)
toplam alanlar› 1.5 milyon m2
(200 futbol sahas›n› bitiflik
dolduracak kadar) çok çeflitli
binalar ve tesisler planlad›.
Hürriyet Gazetesi’nde 10 y›l
(1982-91) ve Akflam Gazetesinde
3 y›l (2000-2002) sürekli köfle
yaz›lar› ve dizi röportajlar›
yay›nland›. Dünya gezilerinden
izlenimler, deneme, mizah konular›
ile biri uzay roman› olmak üzere
32 kitab› yay›nland›
(1984-2007).Çeflitli konularda
dizi ve tek, çok say›da televizyon
konuflmalar› yay›nlanmaktad›r.
.
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Mimarl›k ö¤renimi, T›p Fakültesinden
15 gün önce bafll›yordu, ben de bafllad›m.
Bir h›nz›r hesab›m var, befl-on gün devam
edip sevmezsem kaç›p t›p okuyaca¤›m....
Bafllad›m.
Sevdim, kald›m ve mimar oldum.
Aradan kaç y›l geçti? Çoook!...
fiimdi 70 y›la yaklaflan zaman geçti.
Karar›mdan hiçbir zaman piflman
olmad›m. Sonraki y›llarda, pek de¤erli
doktorlarla, t›p profesörleriyle, çok yak›n
iliflkilerim olmas›, benim talihimdi;
defalarca, benim can›m› da, ameliyatla
bile hastal›klardan kurtard›lar. T›p ile bu
iliflki, bana yetti.
Mimarl›k ö¤renimine, 15 Ekim 1940 günü
bafllad›m. Akademinin F›nd›kl›’da, deniz
k›y›s›ndaki binas›n› ve çevreyi hemen
sevdim.
O y›llar›n Güzel Sanatlar Akademisi, tüm
ö¤retim elemanlar›yla da, ola¤anüstü
çekici ve fliir gibi bir yerdi. Resim ve
heykel bölümü hocalar› aras›nda, Çall›
‹brahim, Bedri Rahmi, Leopold Levy gibi
kimseler vard›. Nuri ‹yem ve fiadi Çal›k,
ben yaflta ö¤renciler aras›ndayd›.
Mimarl›k ö¤retimi görevlileri aras›nda
Vorhölzer, Schütte gibi yabanc›lar
yan›nda, bulunan Türkler aras›nda, Sedad
Hakk› Eldem gibi gençler de bulunuyordu.
O gencecik (benden sadece 13 yafl
büyüktü) Sedad Hoca, bizim tan›maya
al›flt›¤›m›z kiflilere hiç benzemiyordu.
Ola¤anüstü yak›fl›kl› olmas›n›
önemsemiyorduk ama, o y›lda bile
parlamaya bafllam›fl bir mimar olmas›,
önemliydi. Üstelik o y›llarda bile,
spor Amerikan otomobili
kullan›yordu.

Mimarl›k ö¤renimine, 1940 y›l›nda
bafllam›flt›m. Son derece merak içinde
bekleyerek izledi¤imiz hocalar›m›z›n
baz›lar›, beni fena halde flaflk›nl›¤a
u¤ratm›flt›. Hele dilimiz Türkçe’yi
kargaflaya döndürerek konuflan bir zat,
beni üzüntüye gömmüfltü. Bir süre sonra
bu zat›n, çok düzgün Almanca
konufltu¤unu duyunca, büsbütün
flafl›rm›flt›m.
O s›ralarda GSA müdürü olan Burhan
Toprak’tan, estetik dersi de al›yorduk.
Kendisinin o s›ralarda (sonras›n› bilmem)
Necip Faz›l K›sakürek ile de yak›nl›¤›
vard› san›r›m. Böylece, K›sakürek de o y›l
bize edebiyat Dersleri vermeye bafllam›flt›.
O derslerden, y›llar sonra akl›mda
kalan baz› sahneleri belirtmeden
duramayaca¤›m›. Din ile ilgili h›nz›rca
bir sorum üzerine K›sakürek’in müthifl
öfkelendi¤ini unutmuyorum.
Unutmad›¤›m bir düflüncesi ise, bizim
kufla¤›m›z›n “Yeni bir Türk Mimarisi
yaratma görevimiz oldu¤unu”
bildirmesiydi.
fiu s›rada bana bile garip gözüken bir
duygu, Sedad Eldem Hocam›z›n da
özellikle o zamanlar, “Milli Mimari”ye
abart›l› biçimde yak›n ve düflkün oluflu
ve bir Türk Evi aray›fl›nda oldu¤u,
eserlerinde zaman zaman bu anlamda
görüntüler patlatt›¤› gerçe¤i, gelmektedir.
Bu konuya, bu yaz›y› bitirmeden, yine
dönmek zorunlu¤umu unutmayaca¤›m.
Ülkemizdeki mimarl›k eserlerinin rölöve
edilerek, hiç olmazsa, ka¤›t üzerinde
yüzy›llarca saklanmas› düflüncesi
do¤rudur.
Ancak, benim mimarl›k ö¤rencili¤im
süresi olan 1940-45 y›llar›, 2. Dünya
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Savafl› zaman›yd›. Yaflama flartlar›m›z›n
pratik sefillikleri yan›nda, rölöve yapmak
bir iflkenceydi. Kullanabildi¤imiz araçlar,
çelik metre-ip-flakul ve marangozlar›n
kulland›¤› tevziye ruhundan ibaretti.
Sedad Bey Hocam›z bize, rölöve etme
görevleri vermiflti ve biz, s›n›f arkadafl›m
Ferdi Aksel ile birlikte iki ö¤renci, üç
önemli konuyu, bu olanaklarla, ölçerek
çizmek zorundayd›k. Konular ise
Beyaz›t’taki Simkeflhane binas›,
Çakmakç›lar’daki Büyük Valide Han,
Emirgan fierifler Yal›s›’yd›. Hepsini
rölöve etmek bu olanaklarla çok zordu
ama çok e¤imli bir yokuflta bulunan üç
avlulu Büyük Valide Han rölövesi,
düpedüz iflkenceydi.
Üstelik Sedad Eldem Hocam›z bu
binalar›, öylesine iyi tan›yordu ki; örne¤in
bir noktaya parmak bas›yor ve: “Burada
iki tafl yok, tek tafl var! Düzeltin!”
diyebiliyordu. Hocam›z›n göz belle¤i,
flafl›lacak kadar güvenli ve do¤ru idi.
Biz 1945 y›l›nda diploma projesi
yaparak mimar olacakt›k. Kendimizi
öyle kapt›rm›flt›k ki, bu son projemiz
bizim unutulamaz baflyap›t›m›z olmal›
diye düflünüyorduk. Toplumdan
kopmal›yd›k ki, akl›m›z projemizden
baflkas›na tak›lmas›n... Gece-gündüz
çal›flmal›y›z ki, flaheserimiz gerçekleflsin
diyorduk. Düflündü¤ümüzü yapt›k ve
Çaml›ca Tepesi’ndeki bofl bir kona¤›n
büyük bir üst kat odas›n›, ayda 15 liraya
kiralad›k ve oraya tafl›nd›k; s›n›f
arkadafl›m Ferdi Aksel’le birlikte.
Öyle bir alt› ay geçirdik ki, dünyam›z›
de¤ifltirsek bile, unutamay›z. San›r›m 20
Haziran’da, diploma projelerimizi teslim
ettik. Ancak, uykusuzluk ve yorgunluktan,
ölmemize bile izin yoktu. Çünkü Sedad
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Bey’den rölöve görevi ald›¤›m›z
fierifler Yal›s› rölöve projelerini
bitirmezsek, diploma alamaz, ö¤renimi
bitiremezdik. Bir hafta daha ölesiye
çal›flarak bu görevi de bitirip, teslim için
gittik. Yüzümüz sapsar›, gözlerimiz
k›pk›rm›z›, sakallar›m›z on günlük,
Hocam›z›n huzuruna ç›kt›k.
Sedad Bey çizimlerimizi, o atlamayan
dikkatiyle iyice inceledi. Anlafl›ld› ki
uygun gördü. Sonra da bizim yüzümüze
bakt›. Sakall› ve sefil görünüflümüze
flafl›rarak sordu:
“Nedir bu hâliniz efenim?...”
Biz patlad›k:
“Bizim hâlimiz trajedidir, trajediiii...”
O ise çok sakin, düflünce belirtti:
“Trajedi de¤il, trafl laz›m di mi?...”
Benim mimarl›k s›n›f›m, 1945 y›l› Haziran
ay› sonunda mezun oldu.
S›n›f arkadafllar›m›z›n yard›m›yla ben,
mezun oluflumuzu kutlamak için
Bo¤aziçi’nde bir tekne gezisi düzenledim.
Baz› Hocalar›m›z›n kat›ld›¤› gezide Sedad
Hakk› Bey’i, Yeniköy’de oturdu¤u yal›n›n
r›ht›m›ndan ald›k, akflam yine oraya
b›rakt›k. Sedad Bey’le befl y›l korunan
aram›zdaki mesafe, o gün biraz olsun
azald›. Hepimiz rahatlad›k.
Hatta ö¤le yeme¤i sofrada, ben kendisine,
kendisinin taklidini yapt›m. O’nun
projelerimizi, baflparmak kal›nl›¤›nda
bir min olan kurflunkalemle tashihini
canland›rd›m, mutfaktan ald›¤›m bilek
kal›nl›¤› bir elleme kömürünü kalem gibi
kullanarak... Kendisi de pek gülmüfltü.
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Türk Evi Öyküsü
Mezun olup mimar olarak, aradan y›llar
geçti. Y›l 1952 olacak, ‹stanbul Hilton
Oteli inflaat›na kabul edilecek
müteahhitleri seçecek bir komisyonda, bir
hafta Sedad Bey’le birlikte olmufltuk.
Ben Mimarlar Birli¤i temsilcisi idim.
Çal›flma sonundaki törensel bir
kokteyl-yemekte, yine birlikteytik.
O’nun boyuna: “Di mi?” deyifllerini
unutmam›flt›m. Ama ‹ngilizce konuflurken
hiç “Di mi?” demiyordu. Ben kendisine bu
fark›n nedenini sorunca: “Hiç fark›nda
de¤ilim efendim... Di mi?” demiflti.
Bir mimarl›k jürisinde üye olarak, birlikte
olmufltuk. O günlerde de sevimli baz›
sahneler yaflam›flt›k.
Özellikle baflta Sedad Eldem taraf›ndan
bir “Türk Evi” deyimi ortaya at›lm›flt›r.
Önce bir an bile olsa, “Türkçülük Nedir”
konusuna girmek do¤ru olacak.
Turan ‹mparatorlu¤u düflüncesini
ortaya atan Ziya Gökalp bile, Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra
imparatorluk hayalini b›rakm›fl; “bugünün
gerçeklik alan›nda Türkiye’cilik vard›r,
K›z›lelma gerçeklik alan›nda de¤li, hayal
alan›ndad›r” demifltir.
fiimdi art›k dünyada de¤il, Türkiye’de
bile bir “Türk Evi” konusunun
gerçekleflmesi derecesi art›k Turan
‹mparatorlu¤u kadar bir hayaldir... Bu
gerçe¤i anlaman›n kolay yollar›ndan biri,
MSGSÜ’nün bast›rd›¤› Sedad Hakk›
Eldem 50. y›ldönümü arma¤an kitab›na
(özellikle 276, 277 sayfalara) bak›nca, hemen
görülür.
Üstelik mimarl›k konular›n›n, çok
önemlileri aras›nda, kendisinin de yapt›¤›

üniversiteler, kentsel yerleflmeler, devlet
yönetimi yap›lar› gibi, gerçekten önemli
yap›lar bulunur. ‹sterse yok olsun, tek
konut mimarl›¤› önemini s›n›rs›z
abartman›n, anlam› olamaz.
Türk’lü¤ü-Türk Evi’ni aramak gerekirken,
bu özelli¤i cumbada-saçakta de¤il, yaflama
biçiminde araman›n do¤ru yol oldu¤u,
san›r›m atlanmaktad›r.
As›l aranmas› gereken, Türk Evi de¤il,
Türk Ahlak› olmal›d›r. O ahlak
kaybolmad›ysa e¤er, cumbal›-saçakl›
binalara da yak›flt›¤› kadar, cumbas›zsaçaks›z binalara da yak›fl›r. O ahlak
aran›yorsa, saçakla-cumbayla bulunmaz.
Toplumun iskeleti, yani tafl›y›c› sistemi, o
toplumun ahlak›d›r. Saçaklarla cumbalar,
bir toplumun ahlak gösterileri de¤ildir...
Ya nedir?... Özetleyelim:
Büyüklere sayg›... Küçüklere sevgi...
Komfluluk iliflkilerinde, sayg›,
yard›mlaflma, sevgi... Topumumuzun bu
önemli ve güvenli komfluluk iliflkileri, yok
olup gitmifl. Görüflmek için aileler aras› ve
içi, f›rsat arama bile bitmifl... Bayram
ziyaretleri bitmifl önce gençler yafll›lar›,
sonra yafll›lar gençleri görmüyor art›k...
Ço¤u kimse bayramlarda tatile
kaç›yor.Arkadafll›klar, seyrekleflmiflzay›flam›fl. Gizli servetlerin hesab› bilinmiyor. Vergisini vatandafl namusuyla
ödeyenler azalm›fl.
Politikac›lar aras› edep-terbiye mi?...
Çocuklar duymas›n!
Bütün bu milli hasletler bir kenara konacak,
aslolan Türk Ahlak› savsaklanacak da, ille de
Türk Evi aranacak.

Bulunamaz... Bulunmas› da gerekmez.
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Bir Türk Evi konusunun, 21. yüzy›lda
art›k büsbütün masallaflm›fl oldu¤u,
sahibinin kapatmad›¤› gözler taraf›ndan
hemen görülür.

Sedad Hoca bundan sonra fonksiyonalizm,
enternasyonalizm, brutalizm gibi
“izm”lerin yerini rejyonalizm’in alaca¤›n›
bildirmektedir.

Bu ülke insanlar›n›n yaflama biçimi art›k,
dünya ortalama insan yaflay›fl›na,
bütünüyle benzemifltir.

Sedad Eldem denli dünya görmüfl bir
Hocan›n, 1980 y›l›nda bu kan›s›n› ileri
sürebilmesi, gerçeklerden uzaklaflmas›
anlam›na gelir.

Ülkemizde köylerde yaflayan nüfus art›k
yüzde 40’›n alt›na inmifltir. fiehir
yaflant›m›z art›k, “apartmanlaflm›fl”
bulunuyor. Mutfaklar standartlaflt›, ev
aletleri-buzdolab›-çamafl›r makinas›,
Avrupa-Amerika gibi... Hepsi,
gecekondularda bile var. Eflekli saka su
getirmiyor, musluklar ak›yor. Mutfakyiyecek biçimleri de¤iflti, serçe parma¤›
gibi yaprak dolma sar›lm›yor. Daha nice
örnek var. Telefon-televizyon... Yetsin bu
örnekler.
Bo¤aziçi yal›lar›nda nas›l yaflan›yor?
Apartmanlardaki gibi.
Bakmak gerekiyor ki: “Türk Evi, bu
yaflamlar›n neresinde?” diye.
Yap›lanlar›n Anlam›
Sedad Eldem, 1980 y›l›nda 50. meslek y›l›
jübilesinde, flu düflünceleri ileri sürüyor:
“50 y›ll›k meslek hayat›mdaki bafll›ca
çabam, mahalli bir mimari yaratmak
olmufltur. Bu arada çeflitli yollardan
geçtim, bunlar›n hepsinin verimli ve
isabetli oldu¤unu iddia edemem.”
Bu ikinci cümle, isabetli bir saptama
olmufltu... Hoca flöyle devam eder:
“... Zaman geçtikçe mimaride
enternasyonalizmin pek verimli bir yol
olmad›¤› kan›s›, kuvvetlenmifltir. Dünya
mimarl›¤› kriz geçirmektedir...”
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Oysa tüm dünya ülkeleri öylesine yak›n
iliflkiler içindedir ki, geri Afrika ülkeleri
bile, hiçbir alanda rejyonalist ya da yerel
kalma gücüne sahip de¤ilken, mimarl›¤›
“yerel”lefltirmek olanak d›fl›d›r.
Bir Sedad Eldem kitab› yay›nlanm›fl
bulunuyor. Bu kitapta ‹.Ü.Fen-Edebiyat
Fakülteleri mimarl›k yap›t› elefltirilirken,
bir edebiyat yap›t›nda yap›ld›¤› gibi,
sevgiliye ileri sürülen düflüncelerdeki
pervas›zl›kla davran›lamaz. Örne¤in bu
yaz›da belirtilen: “Tasar›m felsefesinin
do¤rusal tarihi geliflimi, küresel e¤ilimin
bir parças› olabilmek için modernizm veya
post-modernizm peflinde koflan
Bat›l›laflm›fl Üçüncü Dünya Mimarlar›
taraf›ndan hem farkedilememifl, hem de
gözard› edilmifltir” gibi anlat›mlar,
mimarl›k gerçeklerini anlatmaz. Hele
mimarl›kla ilgili yay›nlarda:
“Eldem’in yaklafl›m› o dönemde oldu¤u
gibi bugün de, devrim niteli¤inde bir
giriflim say›lmal›d›r.” sözleri, mimarl›k
gerçeklerine uzak övgüler olmas› s›n›r›nda
kal›r. Bu yak›flt›rmalar, havada kalan
sözlerdir.
Sedad Eldem 26-28 Eylül 1978
günlerindeki bir bildirisinde, flu
düflünceleri belirtiyor: “... Mevcut kültürel
ve mimari k›ymetlerimizi tan›yal›m,
tan›tal›m, bunlar› sevelim ve bunlardan
istifade etmesini ö¤renelim. Ondan sonra
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bilgi ve duygulardan istifade ederek, bu
kurdu¤umuz esas üzerinde yeni
binalar›m›z›, yeni mimarimizi kural›m.”
Bu düflüncelerin birinci cümlesi çok do¤ru
ve içtenlikliklidir. Ancak ikinci cümle,
yaln›z eskiye dayanan bir planlama yolu
göstermekle, gerçeklere ayk›r›
düflmektedir.
Sedad Eldem 26-28 Eylül 1968 günleri
‹stanbul’da gerçeklefltirilen A¤a Han
Mimarl›k Ödülü seminerinde konufluyor:
“Herhangi bir hamle yapmadan evvel, ve
yabanc› etkiler karfl›s›nda müdafaas›z
kalmamak için, herfleyden evvel mimari
kültü miras›m›z üzerine e¤ilerek ondan
feyizlenmek, kuvvet ve ilham almak
mecburiyetindeyiz. Baflka türlü bir giriflim
verimli olamaz ve dünya mimarisi içinde
yutulup yok olmaya mahkum olur.”
Sedad Eldem Hocam böylece, geçmifl
zaman hayranl›¤›n› da ölçü d›fl› bir
coflkunlu¤a dönüfltürerek, yanl›fl gelecek
zaman hesaplamalar›na kap›lm›fl oluyor.
Sedad Eldem 1 Nisan 1986 tarihindeki bir
söyleflisinde, aç›k yürekli baz› itiraflarda
bulunuyor.
“Tarihselcilik kokan bir mimariden hep
kaç›nmaya çal›flt›m. Bununla birlikte baz›
büyük binalar›n düzenlenmesinde bazen,
belki tarihselcilik olarak
de¤erlendirilebilecek bir sonuca
yaklafl›lm›flt›r.”
Yine soruyor:
“..... bir mimar, büyük bir bina için siparifl
ald›¤›nda, kendisini tarihselci bir
araflt›rman›n pefline düflmüfl gibi
hissedebiliyor... Kaç mimar böyle bir
f›rsat› kaç›rmay› göze alabilir?”

Bu cümle, Sedad Hoca’n›n o her zaman
kapal› gibi gözüken davran›fllar›ndaki
mant›¤› çözebilecek bir anahtar gibi
gözüküyor.
Üstelik: “tarihselcilik kokan bir
mimariden hep kaç›nmaya çal›flt›m”.
sözleri de, gerçekleri hiç ama hiç
anlatm›yor.
Sedad Eldem’in baz› yap›lar›n› O’nun
yapt›¤›na inanmak, çok zordur.
Her mimar›n, hem yanl›fl, hem de do¤ru
yap›lar› olabilir. Sedad Eldem’in ad›na
ba¤lanan yanl›fl yap›lar›n çoklu¤u, O’nun
gerçeklefltirdi¤i yap›lar›n ola¤anüstü fazla
omas›ndan da kaynaklan›r belki... Evet,
belki.
Önemli noksanl›klar›ndan biri, özellikle
mühedislik bilgileriyle fazla ilgilenmeyifli
olmufltur. Yap› endüstrisi geliflmelerine de
uzak kalm›flt›r.Fen-Edebiyat Fakültesi
binalar›nda da, ‹stanbul Hilton Oteli’nde
de Mimar Sedad Hakk› imzas›
bulunmas›n›, yabanc› mimarlar›n hiç
kavrayamam›fl oldu¤unu izledim. Benzer
izlenimleri, F›nd›kl› Mimar Sinan G.S.Ü.
için de, Tophane Binalar› için de duydum.
fiehirleri de, oradaki flehir mekanlar› ile
baflyap›t olan veya s›radan binalar› da,
kendisine yak›flacak gibi yaratanlar, o
flehirleri kuran ve yaflatan toplumlard›r.
Dolay›s›yla Ayasofya’y› da, Süleymaniye’yi
de yapacak toplumlar› ve mimarlar›
yaratanlar, o dönemlerin toplumlar›d›r.
Bizim toplumumuz ise Ankara’da,
mimar Vedat Dalokay’›n inflas›na
bafllanm›fl olan ça¤dafl görünüfllü
camisini durdurup, temellerini dinamitle
yok etmifltir. Vedat Dalokay 20. yüzy›l
camisi eserini, Pakistan ‹slamabat’›nda
gerçeklefltirebilmifltir. Gidip gördüm ve
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utand›m. Ankara’da ise dinamitlenen
temellerin yerinde yap›lm›fl olan yeni
bir cami, sanki yüzy›llar öncesinden
zaman›n› flafl›rm›fl bir ruh gibi, baflkente
çökmüfltür.
Merak›m, Sedad Eldem Hocam›z›n
yapabilseydi e¤er, böyle bir görevi,
nas›l yerine getirecek olmas›d›r.
Her türlüsünü yapabilecek yetenekte
oldu¤una inan›yor, ancak hangi türünü
ne zaman, nas›l yapabilecek oldu¤unu,
kestiremiyorum.
Sedad Eldem mimar olarak, her konudaki
eserini san›r›m önemsedi. Hepsini, “aflk
ile ve flevk ile” yapt› diyemiyorum.
Örne¤in Sal›pazar› binalar›, sanki küstü¤ü
sevgilisiyle z›tlaflmas› gibiydi. Yang›ndan
sonraki Akademi (sonraki MSGSÜ)’de,
ayn› iliflki sevgisizli¤i içinde yap›ld› bitti.
1947 yang›n›ndan sonra yeniden yap›lan
bu bina, eski binay› arat›r oldu.
Akl›na takt›¤› Türk Evi düflüncesi ve
projeleri, hep ka¤›t üzerinde kald›.
Tahsin Günel yal›s›nda görünüflü epeyce
“eski yal›lar› and›ran”, ancak yine de
ça¤dafl olabilen yap›, baz› baflka
örnekleriyle, gerçekten ça¤dafl mimarl›k
yap›lar› olarak gerçekleflti. Bu oluflumun
iki örne¤i, Suna K›raç yal›s› ve Rahmi
M.Koç villas›d›r. Bu iki yap› da plan›
ve kullan›m olanaklar›yla, tarihsel
Bo¤aziçi binalar› tak›nt›lar›ndan
uzaklaflm›fl günümüz yap› eserleri
olabilmifltir.
Sedad Eldem kendisi, mimar olarak
etkilendi¤i kiflilerin, F.l.Wright, Corbusier
ve Auguste Perret oldu¤unu belirtmifltir.

Bu kifliler gerçekten de, zamanlar›n›n en
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iyi mimarlar› olarak parlam›fl kiflilerdir.
Ancak Eldem’in bu mimarlardan
etkilendikten sonra, nas›l olup da, ‹.Ü.
Fen-Edebiyat Fakültesi binalar›na, Atatürk
An›t Kabri için yapt›¤› yar›flma önerisine
imza atabilmifl olmas›, zihinsel olarak
kavranam›yor.
Prof.Sedad Hakk› Eldem Hocama, ya da
Sedad Bey üstad›m›za, ö¤rencisi olduktan
sonra geçmifl çok uzun y›llarda da, sevgi
ve sayg› duymaktan vazgeçemedim.
Elefltirdi¤im baz› yanlar› oldu¤u için,
kimse aksini düflünmesin.
Ola¤anüstü yetenekliydi, müthifl çal›flkan
bir kifliydi ve mimarl›¤› severek yapt›.
Çocuk yafllar›ndan bafllayarak Avrupa’da
yaflad› ve feyiz ald›. Çok düzenli yaflad› ve
ömrünün büyük bölümünü, mimarl›k
u¤rafllar›na adad›.
Ben ise ‹stanbul’un Narl›kap›’s›nda
yetiflmifl birisi olarak düflünüyorum ki;
acaba Sedad Hoca baflka kültür konular›na
biraz daha fazla zaman harcasayd›, daha
çok Dostoyevski ve Gorki okusayd›,
tiyatroya-konserlere daha çok gitseydi,
k›sacas› daha az tak›nt›l› yaflasayd›, daha
iyi mimar ve daha iyi Hoca olmaz
m›yd›?...
Benim ne düflündü¤üm belli olmuyor
mu?●

