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1957-58 e¤itim y›l›nda, Güzel Sanatlar
Akademisi Yüksek Mimarl›k Bölümü’nde,
1. s›n›f ö¤rencisiydik. Sedad Hoca, “Yap›
Dersi” hocas›yd›. 1. s›n›f›n atölyesi olan
206 no’lu salonda (bugün Sahne ve Görüntü
Sanatlar›’n›n kulland›¤›, denize paralel olan büyük
oda)

verirdi derslerini. Uzun boylu,
k›rlaflm›fl saçlar›, kruvaze tak›m
elbisesiyle yak›fl›kl› ve bir o kadar da
ciddi bir hocayd›. Güldü¤ünü hiç
görmemifltik. Çok nadir, tebessüm ederdi.
Tu¤la duvarlar›n infla tekni¤i, tu¤la
s›ralar›, köflelerin oluflturulmas› ile ilgili
dersini hat›rl›yorum. Kendisi çok seyrek
gelirdi derslere. Asistanlar›; Hamdi Bey
(Prof. Hamdi fiENSOY) ve ‹lhan Bey’i (‹lhan
Türegün) daha çok görürdük. Sedad
Hoca’n›n anlatt›klar›n›, karatahtaya
çizdi¤i krokileri, daha ayr›nt›l› olarak
tahtaya çizerler, biz de çizilenleri
ka¤›tlar›m›za geçirerek bir sonraki
uygulama dersine tashih edilmek üzere
haz›rlard›k.

Arif Hoca (Arif Hikmet Holtay), Seyfi Hoca
(Seyfi Arkan), Nazimî Hoca (Nazimî Yaver
Yenal) ile, okuldaki en yafll› kufla¤›n içinde
oldu¤u ve onlar›n alt›ndaki kuflak olan;
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As›m Hoca (Prof. As›m Mutlu), Ahsen Hoca
M.Ali Hoca (Prof.
Mehmed Ali Handan), Feridun Hoca (Prof.
Feridun Akozan)’n›n hocas› oldu¤u için
büyük sayg› görürdü. Bizim için Sedad
Hoca, hocalar›m›z›n hocas›yd›. Bu
nedenle kendisini görmemiz pek mümkün
olmazd›.
(Prof. Ahsen Yapanar),

E¤itimimin ikinci y›l›nda bir gün, Ö¤renci
Bürosu fiefi Perihan Han›m (Perihan Çetin)
bana ve s›n›f arkadafl›m Köksal’a (Köksal
Anadol)“Yar›n sabah okulda olun. Sedad
Bey sizinle konuflacak”
dedi¤inde epeyi heyecanlanm›flt›k. Acaba
Sedad Hoca, bizi niçin görmek istiyordu?
Ne konuflacakt› bizimle? S›n›fta biraz
daha gayretli iki ö¤renci oldu¤umuz için
baz› çizimler yapmam›z› isteyebilir, diye
düflündük. Çünkü ayn› s›ralarda Hamdi
Hoca (Prof. Hamdi fiensoy) arac›l›¤›yla,
Hilton Oteli’ne ait baz› detaylar›n
çizimlerini yapt›rm›flt› bize.
O Cumartesi günü (Cumartesi günleri yar›m gün
resmî olarak mesai günüydü) sabah okulda
Hoca’y› bekledik. Üstünde aç›k renkli bir
pardesü ile Sedad Hoca erkenden geldi.
Gümüfl renkli Buick - Dynaflow
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arabas›n›n arkas›na bizi oturttu, süet
eldivenlerini giyerek direksiyona geçti
ve bizim bilmedi¤imiz bir yere do¤ru
yola ç›kt›k. Yolculuk boyunca Sedad
Hoca, kendi kendine konuflur gibi bir
fleyler anlat›yor ve zaman zaman geriye
dönerek bize;
“ Di mi efendim?” diyordu. Biz ne
dedi¤ini, neden bahsetti¤ini anlam›yor,

fakat bunu belli etmeyerek:
“Evet hocam” diye cevap veriyorduk.
Otomobil Topkap› Saray› I. avlusuna
girince nereye geldi¤imizi anlam›fl, ama
niçin geldi¤imizi hâlâ anlamam›flt›k.
Saray›n kap›lar› aç›ld›. Sedad Hoca ve
saray görevlisi ile beraber Harem’e
girdik. Onlar önde, biz arkada h›zl›
ad›mlarla Tafll›klar›, Alt›n Yol’u
geçerken Sedad Hoca, aynen arabada
oldu¤u gibi bir fleyler söylüyor ve ayn›
flekilde ara s›ra bize dönüp;
“ Di mi, efendim?” diyordu.
Biz de, yine ayn› gerekçeyle;
“Evet, hocam”, diye cevap veriyorduk.
Kuleye ç›kt›k ve oradan haremin
kubbeleri üzerinde dolaflmaya bafllad›k.
Sedad Hoca gene, bizim duyup
anlayamayaca¤›m›z flekilde konuflup, kollar›yla bir tak›m yönleri iflaret ediyor ve
bize dönerek;
“ Di mi, efendim?” diyor, biz de ayn›
flekilde cevap veriyorduk.
Bir, iki saat süren bu incelemeden sonra
Sedad Hoca direksiyona geçti. Biz yine
arka koltukta arabas›yla okula geri geldik.
Do¤ruca kütüphaneye ç›kt›k. Kütüphane
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sorumlusu Sahavet Han›m bizi bekliyordu.
Sedad Hoca’n›n daha önce istedi¤i baz›
kitaplar masan›n üstünde duruyordu.
Bunlar›n içinde Mamboury’nin
“Constantinople Touristes Guide” kitab›n›
hat›rl›yorum. Sedad Hoca kitaplar› bize
göstererek;
“Art›k çizersiniz, di mi, efendim?” dedi.
Köksal ve ben neyi çizece¤imizi anlamaya
çal›fl›rken Sedad Hoca;
“Bu kitaplarda da gerekli bilgiler var”,
dedi.
Konuyu anlamak amac›yla, bütün
cesaretimi toplayarak;
“Hocam, neyi çizece¤iz?” dedim.
Sedad Hoca bu soru karfl›s›nda sinirlendi
ve k›zg›n bir sesle;
“‹ki saattir bofluna m› konufluyoruz,
efendim? Topkap› Saray›’n›n vaziyet
plân›n› çizeceksiniz. Avlular›n üzerinde
bulundu¤u aks ile haremin bulundu¤u
aks› tespit edeceksiniz. Bunlar›n
aras›ndaki aç›y› bulacaks›n›z, di mi
efendim” dedi ve ç›kt› gitti.
Köksal’la ben bir süre kütüphanede kald›k
ve ayr›lm›fl olan kitaplar› inceleyerek bu
ifli nas›l yapaca¤›m›z› konuflup kara kara
düflünmeye bafllad›k.
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Daha sonraki günlerde, iki ö¤renci
olarak bu iflin bizim yapabilece¤imiz
bir ifl olamayaca¤›, ancak bir topograf›n,
teodolitle yapaca¤› hassas ölçümler
sonucu bu aç›lar›n bulunabilece¤ini ve
istenilen vaziyet plân›n› bizim
ç›karmam›z›n bu nedenle mümkün
olamayaca¤› sonucuna vard›k ve bunu
birkaç gün sonra Sedad Hoca’ya
aç›klad›k. Hocaya, cüret göstererek
konuyu ben anlatt›m. Çok k›zd› ve;
“Aman efendim, bofluna m› u¤raflt›k?”
dedi.
Bu olaydan sonra Sedad Hoca benden
ümidini kesti. Ben gözden düflmüfltüm.
Bu durum ileri s›n›flarda da devam etti.
Bu nedenle ben Sedad Hoca’da proje
yapamad›m.
O zamanki yönetmeli¤e göre,
diploma projesi alabilmek için bütün
derslerin baflar›lmas› ve hiçbir dersten
sorumlulu¤un kalmamas›n› gerektiren,
e¤itimde bir baraj vard›. Üçüncü veya
dördüncü s›n›fta olan Rölöve
Dersi’ni bu nedenle hep
ileriye att›m.
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arkadafl›ma, benim bu konularda ümit
vadeden bir genç oldu¤umu söyledi¤ini,
çok sonralar› o arkadafl›mdan duydum.
Ben, sevgili ve rahmetli hocam Prof.
Feridun Akozan ile bu konularda daha
çok konuflup, ondan bilgiler ve tavsiyeler
alm›fl›md›r. O da bunlar›n bir ço¤unu, tabi
ki, Sedad Hoca’dan ö¤renmiflti.

Resim: 1
19 Ocak 1984 tarihinde
MSÜ salonlalr›nda
aç›lan 50. y›l
çal›flmalar› sergisinde
Sedad Hoca ile

Bu arada Rölöve ödevi için Sedad
Hoca’ya getirdi¤im konular› hoca
be¤enmedi.
1962 Nisan ay›nda, R›fk› Hoca
(R›fk› Melûl Meriç)’n›n Edirne’nin 600.
Fetih y›ldönümü münasebetiyle
haz›rlamak amac›yla bizi götürdü¤ü
Edirne’de yapt›¤›m›z eski eserlere ait
rölöveleri, Rölöve Dersi için ödev
olarak kabul etmedi. Son olarak,
Teoman’la (s›n›f arkadafl›m Teoman Akdo¤an)
beraber getirdi¤imiz, Tekirda¤’daki baz›
evlerin rölövelerini yapma önerimizi
kabul etti ve bütün bir yaz Tekirda¤‹stanbul aras›nda gidip gelerek
yapt›¤›m›z tespitleri Sedad Hoca’ya
tashih ettirdik ve Rölöve Dersi’nden
baflar›l› olduk.
Asistanl›k ve doçentlik y›llar›mda da
Sedad Hoca bana hep so¤uk durdu.
Edirne’de, R›fk› Hoca için yapt›¤›m
çal›flmalar›, Anadolu’da, Balkan
ülkelerinde yapt›¤›m tespitleri
yak›ndan bildi¤i halde bu tavr›nda bir
de¤ifliklik olmad›, ancak bu
çal›flmalar için bir keresinde bana
birkaç övücü söz söyledi. Hatta,
Akademi’de ayn› yafllarda olan bir

Türk konut mimarîsinin köklerini,
kaynaklar›n› ve s›rlar›n› aram›fl, bu aray›fl
içinde yapt›¤› tespitlerini düflüncelerini,
her biri birer kaynak eser olan kitaplarda
yay›nlam›fl, infla etti¤i binalarda, çizdi¤i
projelerde, bu s›rlardan ilham alman›n
yollar›n› aram›fl, bu s›rlardan ça¤dafl bir
mimarî dil yaratman›n peflinde koflmufl,
bu aray›fl içinde her binas›nda baflka
denemeler yapm›fl, bu ideal için bir ömür
harcam›fl, bütün hayat›nda yaln›zca
Akademi’de (Güzel Sanatlar Akademisi - Mimar
Sinan Üniversitesi) hocal›k yapt›¤› yar›m
asra yak›n süre içinde say›s›z mimar
yetifltirmifl, hocalar›m›z›n hocas› Prof.
Ömer Sedad Hakk› Eldem, Türk
mimarîsinde bir efsane isimdir.
Ruhu flad, mekân› cennet olsun.
(Nisan 2008)
Bu sokaklar ve evlerden bugün neler
kald›? Sokaklar, nas›l de¤iflti? Bu evlerin
yerine neler geldi, acaba? ●

Resimler:
Sedad Hoca’ya, Rölöve Dersi Ödevi
kapsam›nda, k›rk alt› y›l önce; 1962
y›l›nda tespitler yapt›¤›m›z günlerde,
isimlerin hat›rlayamad›¤›m Tekirda¤
sokaklar› ve yerlerini bilemedi¤im
Tekirda¤ evleri.
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