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Y›l 1962 Kas›m ay›n›n bafl›. O zamanki
ad›yla Güzel Sanatlar Akademisi’nin
birinci s›n›f›nda ö¤renciyim. Bizim
kay›tlar›m›z› yapan güçlü, dirayetli
ve de sar› saçl› hofl bir han›m kararl› bir
eda ile bizi s›n›f›m›za götürdü. “Burada
ders yapacaks›n›z. Hocalar›n›z› bekleyin.
‹çinizden biri gelsin. Ona devam defterini
verece¤im.” dedi. O günden sonra kara
kapl› defterin sahibi bendim. Ve
arkadafllar›m› “Hoca geliyor” diye

uyarmak, gelecek hocay› da kap›da
beklemekle kendimi görevlendirmifltim.
Aradan 1 y›l geçmiflti. Bir gün bakt›m,
müdür odas›n›n önünde oturan zay›f ve
kibar odac› sayg›yla aya¤a kalkt›. Uzun
boylu yak›fl›kl› ve gayet fl›k kruvaze
giyimli bir beyefendi onu bafl›n› hafif sola
indirerek selamlad›ktan sonra, vakur
ad›mlarla uzun koridoru geçerek bana
do¤ru geliyordu.
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Di¤er hocalar›m›zdan çok farkl› bir tavr›
vard›. Bir asalet, bir sahiplenme, bir gurur
sergiliyordu adeta. Kendisini s›n›f›n
kap›s›nda elinde defter karfl›lad›¤›mda,
bana da bafl›n› hafifçe sola e¤ilerek selam
verdi. Eline tebefliri al›p çizme¤e
bafllad›¤›nda çizdi¤i afl›k ve merteklerin
düzgünlü¤ü hala gözlerimin önünde. Bir
gün asma çat›lar› anlat›yordu. Kendisi
prensip olarak çok konuflmaz, bir noktay›
göstererek “anlad›n›z di mi kuuzum,
efendim” derdi. Çok kere anlamazd›k,
ama onun sonradan üzerinde düflünmemizi
sa¤lamak istedi¤ini anlam›flt›k. Bir arkadafl›m›z vard› uzun boylu iri cüsseli.
Gözleri onun üzerine tak›ld›. “Siz kuuzum
geliniz. Bacaklar›n›z› aç›n›z. E¤iliniz ve
kollar›n›z› uzat›n›z. fiimdi tutunuz.
Anlad›n›z m› asma çat›n›n babas›n›.” dedi,
dönüp s›n›ftan ç›kt›. Uzun süre
arkadafl›m›z oldu¤u yerde donmufl, biz ise
flaflk›n flaflk›n birbirimize bak›yorduk.
Kendisinin güldü¤ünü pek kimse
görmemiflti. Ancak yine bizim s›n›fta
baflka bir olay meydana geldi. Bacalar›
çiziyordu. Birden dönüp, “Bu nas›l
temizlenir di mi” diye sordu. ‹çimizde
Antalyal› çok çal›flkan bir arkadafl›m›z
vard›. Elini kald›rd›. “Bizde bacan›n
yukar›s›ndan beyaz bir horoz atarlar.
Alttan kara ç›kar. O horoz beyaz ç›k›ncaya
kadar atmaya devam ederler.”dedi. Bir an
elini yüzüne götürüp gülmesini gizleyerek
ve de “horoz mu” deyip arkas›n› dönüp
ç›kmas›, belki de onun için bir ilkti.
Ders aralar›nda en büyük e¤lencemiz
bezden yuvarlak tahta silgisini tebeflire
bulay›p birbirimize atmakt›. Ço¤umuzun
giydi¤i koyu renk ceketler üzerinde
b›rakt›¤› beyaz izlerle belki de sanatsal
aray›fllar›m›z› gideriyorduk. Dadaizmin
etkisinden olsa gerek. Bu esnada uzun
boylu, iri yap›l› bir a¤abey gelip ön s›raya
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oturuyor, tahtada çizilenleri defterine
kopyal›yordu. Kara kapl› defterin bana
verdi¤i sorumlulukla bir ona yaklaflt›m.
“Abi anlad›¤›m kadar›yla sen asistans›n.
Hoca seni içeri alm›yor. Ama s›n›f bu
haldeyken senin burada oturman da
olmuyor. Benim defterim fena de¤ildir.
Be¤enirsen her dersten sonra sana
vereyim, al git .”dedim. Böylece bu
sorun da çözülmüfl oldu.
Bir gün kar ya¤m›fl, hocay› bekliyoruz.
Her kafadan ayr› bir ses ç›k›yor. “Belki
Hoca gelmez.” diye sevinenler
ço¤unlukta. Bulundu¤umuz s›n›f›n
penceresinden r›ht›ma ve denize do¤ru
bakarken gözlerim kar üzerindeki ayak
izlerine tak›ld›. Bembeyaz kar›n üzerinde
bir ileri bir geri yürünmüfltü. Anlad›m ki
hoca bizden önce gelmiflti. Kara kapl›
defteri kapt›¤›m gibi kap›daki nöbetime
gittim. Bir ahflap çat› plan› çizerek hocaya
karfl› o y›lki ödevimizi tamamlad›k.
Aradan bir y›l daha geçmiflti. Art›k
dördüncü s›n›f ö¤rencisi idim. Zaten ilk
projeyi de onun güler yüzlü yard›mc›s›n›n
yönetiminde, üçüncü projeyi de yine
Akademinin önde gelen, esprileri ile
ortal›¤› nefleye bo¤an, ‹stanbul beyefendisi
bir hocada yapm›flt›m. fiimdi de Sedat
Hoca’y› daha yak›ndan tan›mak
istiyordum. Ve onun Proje Atölyesi’ni
seçtim. Ayr›ca Rölöve dersinin de
hocas›yd›. Bu kez biz onun odas›na
gidiyorduk. Burada art›k elimde kara kapl›
defter yoktu. Ancak baflka görevlerim
vard›. Hoca’n›n kap›s›na gelifl saatlerine
göre tashih gösterecek arkadafllar›n ad›n›
yazmak ve Hoca’n›n kurflun kalemlerini
açmak gibi. Odaya iki kifliden fazlas›
giremezdi. ‹çeri girince de uyulmas›
gereken baz› kurallar vard›. Örne¤in
kesinlikle Hoca’n›n masas›na hiçbir
ö¤renci yaslanamazd›. Hoca’n›n “baflka,
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baflka” fleklindeki isteklerinin
karfl›lanmas› için bir eskiz tomar› ile
girilmesi uygun olurdu. Soru sorulmaz,
Hoca’n›n proje üzerindeki yapt›¤› bir
karalaman›n ne mânâya geldi¤i, d›flar›ya
ç›k›ld›ktan sonra kafa kafaya verilerek
çözülme¤e çal›fl›l›rd›.
Örne¤in bir k›z arkadafl›m›z›n gayet itina
ile çizdi¤i bir lokanta projesinin mutfak
bölümünü kurflun kalemiyle hiç
üflenmeden önce dikine sonra yatay
sonrada çift yönlü diyagonal tarad›. Ve
kalemi elinden b›rak›p, “buyurun, ç›k›n›z,
efendim.” dedi. K›z d›flar›da gözü yafll›
karalanm›fl paftas›na bak›yordu. Belli ki
sabahlam›fl ve bir o kadar da itina
göstermiflti. Daha sonra birlikte keflfettik
ki, Hoca salon ve mutfak aras›ndaki
orans›zl›¤› vurgulamak istermifl.
E¤itim tarz› flu idi: Önce ö¤rencinin konu
hakk›nda yeterince bilgili olmas›n› ister,
ancak sonra ona yol gösterirdi. Örne¤in
ben projede karfl›s›na ç›kt›¤›m zaman ilk
sözü “kuuzum efendim siz Perret, Auguste
Perret’i biliyor musunuz?” demiflti.
Buradaki mesaj aç›kt›. Bana geldiniz ama
siz benim ustam› da tan›y›n idi. Ertesi gün

sahaflara gidip, büyük tesadüf bir Perret
kitab› bulmufltum. Mazeret tan›yan biri de
de¤ildi. Çünkü mimarl›k mesle¤ine
hayranl›¤› çok büyüktü. Ö¤rencilerinin de
öyle olmas›n› isterdi. Örne¤in bir
arkadafl›m›z köpekten dolay› yal›ya röleve
almak için giremedi¤ini beyan etti¤inde
“afl› olun, gidin, di mi” demiflti. Karfl›s›na
ç›kt›¤›m›zda Rölöve ve Proje tashihlerinin
pefl pefle gösterilmesi mümkündü.
Bir gün içeri bize birinci s›n›fta temel ve
duvarlar› anlatan yard›mc›s› o genç fleker
hocam›z girdi. Hocan›n masas›na bir
proje açt›. Biz ise geri çekildik. Hoca
projeye çok k›sa bir göz att›ktan sonra
gözünü pencereye çevirip, “Ah efendim,
bacas› yok, di mi.” dedi. Gerçekten geçen
vapurun bacas› yoktu. Biz ona bakarken
güler yüzlü genç hocam›z da projeye
bak›yordu. Ve yüzü k›pk›rm›z› olmufltu.
Biz o an hocan›n bir zarafetine tan›k
olmufltuk.
Ayn› asalet ve zarafetinin tan›kl›¤a
okulun giriflinde de bir gün rastlam›flt›m.
Hoca bordo Buick marka arabas› “ki
eldiven ile kullan›rd›” ile yoldan içeri
giriyordu. Herhalde biraz ani girmifl
olmal› ki, arkas›ndaki bir dolmufl floförü
söylendi. O s›rada Hoca’n›n gayet sakin
sadece arabas›n›n cam›n› kapatmas›
benim için ayr› bir dersti.
O zamanlar Akademi’de geceleri de
kal›p, çal›flabilirdik. Çal›flma mekân›m›z
Hoca’n›n Atölyesi ve asma kat› idi. Ancak
asma kata kadar yay›lmam›z kan›mca
asistan›nca pek uygun karfl›lanmazd›. Bir
gün saat gece 3.00 sular› art›k evlerimize
gitme¤e karar verdik. Fakat gördük ki
asma kata koydu¤umuz paltolar›m›za kap›
kilitlendi¤i için eriflemiyoruz. Akademinin
ek inflaat›ndan tafl›d›¤›m›z bir kalas›
atölyeden asma kata dayay›p, maymun
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gibi t›rmanarak paltolar›m›za erifltik.
Kalas› da baflar›m›z›n bir niflanesi olarak
yerinde b›rak›p, ertesi gün Hoca’m›zla o
yap›l› asistan› aras›nda geçecek
konuflmalar› düflünerek keyifle ayr›ld›k.
Aradan y›llar geçmifl ben 1967’de asistan
temsilcisi olarak kurullarda Hoca ile
birlikte ancak toplant› masas›n›n k›y›s›nda
tutanak kâtibi olarak yerimi alm›flt›m.
1969’da da Akademi Kanunu ç›km›fl,
hocalar›m›z Akademik unvanlar›n›
alm›fllard›. Kurullarda da görüyordum ki,
Hoca pek konuflmuyor. Ancak di¤er
hocalar›m›z onun istemeyece¤i bir durumu
yaratmamaya afl›r› özen gösteriyorlard›.
Varl›¤› konunun biçim kazanmas›na
yetiyordu.
Bir gün Akademi Baflkanl›¤› Odas›na bir
konu hakk›nda görüflme yapmak üzere
ça¤r›lm›fl›m. Koltukta gözlüklü, zay›f ve
kibar bir hocam›z oturuyor. Koltu¤unda
arkas›na iyice yaslanm›fl bir flekilde bana
eski Galatasaray ve Akademi günlerini
anlat›yor ve ilerleyen dakikalarda sohbetin
keyfi ile özel içkisinden bir kadeh de bana
ikram ediyor. Birden kap› aç›l›yor içeri
Sedat Hoca giriyor. O an aya¤a ok gibi
f›rlayan ve kadehlerin üzerini bir evrak ile
kapatmaya çal›flan di¤er hocam›n telafl ve
tavr›ndaki sayg›y› hiç unutamam.
Hoca’m›z›n bu sayg›n tavr› bizleri
fazlas›yla etkilerdi. Hatta bazen içimden
Hoca beni ö¤rencili¤imden pek
hat›rlam›yor, diye de geçirdi¤im olmufltur.
Ancak bir gün girifl holünde Akademinin
bir etkinli¤i için kofluflurken gelip sevgisini daima saklayan bir baban›n flefkati ile
kolumdan tuttu. Hiç unutmuyorum. “Siz
kuuzum benim asistan›m olmal›ym›fls›n›z”
dedi. Çok gururlanm›flt›m. Seneler sonra
akademinin emektar foto¤rafç›s› bana o
y›llar›n bir resmini verdi. Resim Heykel
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Müzesi’nde yap›lan bir toplant›dan. Resim
çekilirken hiç haberim olmam›fl. Kendimi
konunun önemine kapt›rm›fl›m. Ancak
Hoca’n›n hiç al›fl›lmad›k iki pozu var.
Derken günler ak›p gitti. Hoca art›k
yafllanm›fl, emeklilik dönemini yafl›yordu.
Yine de diploma jürilerinde eski bir
hocam›z olarak yer al›yordu. Ancak bir
gün izledi¤im bir tablo beni çok üzmüfltü.
Benim kufla¤›mdan genç bir hoca arkadafl
jüride ö¤renciye sorular üstüne sorular
soruyorken, grup arkada kalm›fl Hoca’n›n
projeyi görmesine bile olanak
vermiyorlard›.
Bir insan›n kiflili¤i nas›lsa onun mimari
kimli¤inde de o izleri bulmak
mümkündür. Kan›mca bir Sadrazam
torunu, bir Hariciyeci’nin o¤lu, Osman
Hamdi Bey’in ye¤eni ve bir ‹stanbul
beyefendisi olan Sedad Hoca, yetiflme
koflullar›, ald›¤› e¤itim, duruflu, davran›fl›,
fl›k giyimi ve konuflma üslubu ile bir
Osmanl› - Cumhuriyet ve ça¤dafll›k
sentezi idi.
1908 y›l›nda do¤an ve ilk ö¤renimini
Cenevre’de, orta ö¤renimini Münih’te
yapan Sedat Hakk› Eldem 1924-1928
y›llar› aras›nda Güzel Sanatlar Akademisi
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Mimarl›k Bölümü’nde okumufltu.
1932 de GSA’ne asistan olarak giren
Hoca’n›n mimarl›k geliflimine katk›s›
olan kifliler ise Auguste Perret, Hans
Poelzig, Le Corbusier, F.L.Wright,
Guilio Mongeri olmufltu. Dolay›s›yla
mimarisindeki ulusalc›l›k ile ça¤dafll›k
sentezi her zaman karfl›m›za ç›km›flt›.
Yap›lar›nda ortaya koydu¤u boyutsal
görkem ve zengin bir mekân anlay›fl›
adeta kollar›n› ba¤layarak duruflundaki
bat›l› zarafetinin bir yans›mas› idi. Ancak
soyundan gelen asaleti yap›lar›na da bir
flekilde yans›t›yordu.

Daha sonra onun mimari tarz›n›
uygulamaya çal›flanlar, onda görülen
sadelik ve yal›nl›¤›n yaratt›¤› zenginlik
ve görkeme yeterince ulaflamam›fllard›r.
Asl›nda ondan mimari kimlik ad›na
al›nacak daha pek çok dersler vard›.
Nas›l mimariye bakarak o ça¤›n felsefi
düflüncesi, toplumsal yaflam› ve çevresel
koflullar› anlayabiliyorsak, bir mimar›n
eserlerine bakarak da onun kiflili¤i
hakk›nda fikir sahibi olmam›z
mümkündür. Ne büyük onur ki bana,
ö¤rencisi oldum, onu yak›ndan
tan›yabildim. Sedad Hoca gerek mimari
eserleri gerekse de kitaplar› ile gelecek
kuflaklara da hocal›k yapmaya devam
edecek, Türk Mimarl›¤›’n›n ve
Akademi’nin ad› an›ld›kça onun da ad›,
daima yaflayacak ve büyük bir sayg› ile
an›lacakt›r ●

Not: Metinde ad› geçen veya resimlerde
görülen kifliler kim diye soranlar olabilir.
“Onu da onlar bulsunlar, di mi, efendim.”
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