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Çok de¤erli hocam›z Sedad Hakk› Eldem
ile ilgili olarak bu an› çal›flmas› içinde
benden de bir yaz› yazmam istendi¤inde
çok memnun oldum. Ça¤dafl Türk
mimarl›¤› üzerinde önemli etkileri olan
rahmetli hocam ile uzun y›llar boyunca araya k›sa ayr›l›klar girse de- hayat›n belli
dönemlerinde yollar›m›z s›k s›k kesiflti.
Kendisini yaln›zca çok de¤erli bir mimar,
bir meslekdafl olarak tan›man›n ötesinde,
bir o kadar da de¤erli bir insan olarak
tan›ma f›rsat›n› yakalad›m.
Hocamla tan›flmam benim ö¤rencilik
y›llar›ma rastlamaktad›r. O dönemler, bir
ö¤renci gözüyle, Sanayi-i Nefise
Mektebi’nden mezun olmufl, 1932 y›l›nda
‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’nde ö¤retim üyesi olana dek
yurtd›fl›nda bulunmufl, Fransa’da
‹ngiltere’de, Almanya’da e¤itim görmüfl,
dönemin de¤erli mimarlar› Le Corbusier,
Hans Poelzig ve Auguste Perret’nin
atölyelerinde çal›flm›fl bir hoca olarak
tan›maktayd›k. Türkiye’ye döndükten
sonra Holzman ve Mongeri’nin ofislerinde
de çal›flm›fl; 1932’de Egli’yle çal›flmak
üzere Akademi’ye girmiflti. Gerek
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Profesör Egli, gerek Vedat Tek, Hans
Poelzig, Ginter, Schneer, Bruno Taut,
Guilio Mongeri gibi devrinin önemli
mimarlar› ile çal›flmas›, Sedad Hakk›
Eldem’in mimari formasyonunun
oluflmas›nda hiç kuflkusuz çok önemli rol
oynam›flt›r. Yine, 1934 y›l›nda Milli
Mimari Semineri Araflt›rma Merkezi
çal›flmalar›na bafllamas›n›n ulusal
mimarl›k tarihimiz aç›s›ndan önemi
büyüktür. Hoca, ö¤rencilerine karfl› daima
sayg›l› ve ölçülü idi; bizlerle konuflurken
daima “siz” diye hitap ederdi. Derslerde
karatahtaya tebeflirle çizdi¤i, son derece
net, anlafl›l›r, nefis detaylar hala
hat›r›mdad›r. Kendisinin baflkalar›na hitap
ederken en çok kulland›¤› sözcük ise
“kuzum” idi. Hocan›n yabanc›
konuklar›yla ‹ngilizce, Almanca ve
Frans›zca olarak üç dilde kolayl›kla
iletiflim kurabilmesi bizleri daima
kendisine hayran b›rakm›flt›.
Hocam ile çok daha yak›n iliflkilerimiz,
benim Akademi’nin Rölöve Restorasyon
Kürsüsü’ne kendisinin asistan› olarak
girmemle bafllad›. ‹sviçre’de mimari
bürolarda bir müddet çal›flm›fl, sonra

1934 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. Beylerbeyi ‹lkokulu ve
Gaziosmanpafla Ortaokulu’ndan
sonra, lise e¤itimini ‹stanbul Erkek
Lisesi’nde tamamlam›flt›r. 1963
y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nden
mezun olduktan sonra, belli
aral›klarla ‹sviçre’de mimarl›k
ofislerinde çal›flm›fl, 1970-1979
y›llar› aras›nda yine ‹stanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Mimarl›k Fakültesi’nde, Rölöve
Restorasyon Kürsüsü’nde
Prof. Sedad Hakk› Eldem’in asistan› olarak görev yapm›flt›r.
Görevini sürdürdü¤ü y›llarda ve
sonras›nda, yurt d›fl›nda çeflitli
konferans ve seminerlere
kat›lm›flt›r. 1973 y›l›nda Avusturya
Krems’te, 1975’te Bulgaristan
Plovdiv’de, 1998’de Rusya
Moskova’da kat›ld›¤› koruma
temal› kongre ve sempozyumlar ve
1973 y›l›nda ‹ngiltere York
Üniversitesi’nde alm›fl oldu¤u
Koruma E¤itimi Semineri bunlar
aras›nda say›labilir. 1964 y›l›ndan
bu yana, serbest meslek
faaliyelerini sürdürmekte olan
Turhan G‹R‹TL‹O⁄LU, halen
Haliç Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi’nde ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi’nde ö¤retim
görevlisi olarak görev yapmaktad›r.
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Türkiye’ye dönmüfl ve serbest olarak
çal›flmaya bafllam›flt›m. 1969’da sevgili
hocam Muammer Onat ile yolda
karfl›laflt›k. Sohbet s›ras›nda Sedad Bey’in
asistana ihtiyac› oldu¤unu ve ilgilenmemi
önerdi. Sedad Hocam ile görüfltüm. Bir
imtihan sonunda, apar topar hocam›n
asistan› olma flerefine erifltim. 9 y›l kendisi
ile çok yak›n flekilde çal›flma flans›m oldu.
Bu süre içinde hoca seri halde Topkap›
Saray›, Türk Evi, Bo¤aziçi Yal›lar›, Türk
Bahçeleri gibi, bugün dahi baflvuru
niteli¤inde de¤ere sahip kitaplar›
neflretmeye bafllad› ve Türk sivil mimari
miras›n›n belgelenmesi, arflivlenmesi
konusunda çok önemli bir rol oynad›. Bu
süreçte ben gerek çizim, gerekse matbaa
iliflkilerinde kendisine yard›mc› olarak,
çeflitli görevler üstlendim. Bunun yan›s›ra,
Komili Yal›s› ve Çolako¤lu Yal›s›
restorasyonlar› gibi özel ifllerinin ruhsat ve
uygulama aflamalar›nda kendisi ile çal›flma
flans›n› yakalad›m. 1948 y›l›nda bir akflam
Akademi’de yang›n ç›kt›; bina büyük
hasara u¤rad› ve en önemlisi, Sedad Hakk›
Eldem’in ve biz ö¤rencilerinin onca
emeklerle oluflturdu¤u arfliv kül oldu. Bu
hadise hepimizi, ama en çok da Sedad
Hoca’y› etkiledi.
1970-1979 y›llar› aras›nda kendisi ile ilgili
olarak hat›r›mda kalan çok say›da hat›ra
vard›r. Bu dönemde, büyük bir mimar, bir
meslek duayeni olarak tan›mlayabilece¤im
Sedad Hakk› Eldem’i bir baflka yönden,
bir insan olarak tan›ma flans›na kavufltum.
Mesle¤inde son derece titiz, inan›lmaz
derecede çal›flkan, iflinin takipçisi ve affetmeyen bir kiflili¤e sahip olan bu de¤erli
insan, özel yaflam›nda, asl›nda oldukça
yaln›z bir hayat sürmekteydi. Öyle
san›yorum ki, yurt d›fl›nda geçirdi¤i
e¤itim y›llar› ve genç yaflta tan›d›¤›
büyük üstadlarla beraber uzun y›llar
geçirmesi ve hiç kuflkusuz aile soyunun

baflkonsoloslu¤a, vezirli¤e kadar uzanan
yap›s›, kendi formasyonunda yeterince
dost edinememesine, seçkinci olmas›na
yol açt›; öyle ki, Akademi’de hep “yaln›z
adam” olarak kabul edildi. Hocan›n
seçkincili¤i o boyuttayd› ki; herkesle
konuflmaz, konuflmas› gerekti¤i zaman
bizim vas›tam›zla iletiflim kurard›.
Bununla ilgili küçük bir an› hala
hat›r›mdad›r: Bir gün Bo¤az’da hocam›n
çizmifl oldu¤u bir projenin uygulama
aflamas›nda zaman›n imar müdürlü¤ünden
bir görevli flef han›m, projenin mevzuata
uygunlu¤unu inceliyordu. Hocan›n kendisi
flefle görüflmedi¤inden, flef, benimle
muhatap oldu. Hoca, Amerikan sisteminde
oldu¤u gibi, proje ç›kt›lar›n›n üzerine,
notlar alarak aç›klamalar yazard›. Bu
çizim tekni¤ine, o günkü belediyenin
teknik kadrosu al›fl›k de¤ildi. Mevzuata
göre projenin çeflitli yerlerinde yanl›fll›klar
oldu¤unu söyleyen görevli projenin çizim
tekni¤ini tenkit ediyor ve afla¤›l›yordu.
Karfl› karfl›ya kald›¤›m bu alayc› tavr›,
tabii ki hocaya anlatamazd›m. Uzun süre
bu konuflmay› hocaya nas›l aktaraca¤›m›
kara kara düflünüp kendimce bir aç›klama
bulmak durumunda kald›m.
Hocan›n bir önemli özelli¤i de, projelerini
imar mevzuat›n› fazlaca dikkate almadan,
önemsemeden, e¤itimini ald›¤› ilkeler
do¤rultusunda hayata geçirmesiydi.
Asl›nda bu tavr›, mimarinin o basit
teknikler ve ölçüler içine s›k›flt›r›lm›fl
basmakal›p kurallarla de¤il, sanatla,
estetikle, zevkle, yerin ve çevrenin
koflullar› do¤rultusunda bir anlam ifade
edebilece¤ine yönelikti. Hiç kuflkusuz bu
yaklafl›m›n›n ispat›, vermifl oldu¤u çok
de¤erli eserlerinde kendini ortaya
koymufltur.
Sedad Hakk› Eldem, ‹stanbul’u her zaman
hayranl›kla seyrederdi. Zaman zaman
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benim teknemle Bo¤aziçi boyunca
gezintiler yapard›k. Bu gezintilerden
çok hoflnut oldu¤unu san›yorum.
K›z›mla teknede çekilmifl bir foto¤raf›
(Resim 1), benim için çok k›ymetli bir
an› de¤eri tafl›r.

Bu yak›n iliflkimiz, 1979 y›l›nda benim
Akademi’den ayr›lmamla birlikte,
kopmasa da bir miktar sekteye u¤rad›.
1987 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi’ne
yar› zamanl› ö¤retim görevlisi
statütüsünde geri dönmemle hoca
hakk›nda daha s›k haber alma flans›
buldum. Hoca hakk›nda haberler pek de
iyi de¤ildi; rahats›zd›. Eylül 1988’de,
Amerikan Hastanesi’nde yatt›¤› haberini
ald›m. Hemen ziyaretine gittim.
Kendisini hasta yata¤›nda küçülmüfl,
kavrulmufl, konuflamaz bir durumda
buldum.
O benim için bir imparatordu ve o
imparatorun böylesi hazin bir sona
do¤ru giderek yaklaflmas› beni çok
derinden etkiledi.
Bu ibret tablosunu keflke görmemifl
olsayd›m diye bugün hala s›k s›k
düflünürüm. Hocam› hep o güçlü,
eriflilmez, soylu hali ile hat›rlamak
gerek... Ulusal mimarl›k kavram›na farkl›
ve yeni bir bak›fl aç›s› getiren bu çok
de¤erli, üretken, çal›flkan mimar› daima
sayg›yla hat›rlamak, bugün bile
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deneyimlerinden sonuna kadar
yararlanmak gerek...
Kendisini sayg›yla ve rahmetle
an›yorum. ●

