
ve Etnogra(ya Dergisi, lll 1 I 9361, s. I 37 -
150, Fransızca'sı , s. 151-153). 

Halil Ethem'in Şehbal dergisinde çı

kan birkaç makalesinden başka (sy. 70. 
s. 428-429; sy. 75, s. 46-48 ; sy. 87,s. 288-
289) Tasvir-i Efkôr gazetesinde basıl

mış ( 19 ve 20 Ağustos ı 9 ı 3) Anadolu 'da
ki eski eseriere dair iki yazısı daha var
dır. Ölümünden az önce. kitabını Türk
çe'ye çevirdiği Lan e- Poole'ün hayatı ve 
eserleri hakkında kısa bir nekroloji ya
zısı yayımiarnıştır ("Biyografya- Stanley 
Lane-Poole", TTK Belleten, 1/ 3-4. 1937. 
s. 673-676) Ankara'da 1935-1937 yılları 
arasında inşa edilen garın büyük halü
nün duvarlarına yaptınlacak panolar için 
açılan yarışmaya katıldığına dair bir bil
gi varsa da bunun doğruluğunu ve eğer 
doğru ise nasıl bir projeyle katıldığını 

öğrenmek mümkün olmamıştır. 

1892'de Rus Jeoloji-Antropoloji ve Et
nografya Enstitüsü, 1895'te Alman Ar
keoloji Enstitüsü, 1899'da Avusturya Ar
keoloji Enstitüsü, 1904 'te Yunan Arke
oloji Kurumu ve 1933'te de Sidney Eski 
Eserler Kurumu tarafından şeref üyesi 
seçilen Halil Ethem'e 1931 'de istanbul 
Darülfünunu fahrl müderrislik. 1933'te 
de Leipzig Üniversitesi fahrl doktorluk 
unvaniarı vermiştir. Ölümünden sonra 
Türk Tarih Kurumu onun adına iki ciltlik 
bir anma kitabı çıkarmıştır (Halil Edhem 
Hatıra Kitabı, 1-11. Ankara 194 7-1948) . 

Eldem. Osmanlı döneminin sonları ile 
Cumhuriyet döneminin başlarında faali
yet gösteren Türk kültür tarihinin önem
li bir şahsiyetidir. Yetişmesi bakımın

dan bir eski eserler uzmanı olmamak
la beraber ağabeyi Osman Harndi Bey'in 
yanında bu beceriyi kazanarak mükem
mel bir müzeci, ayrıca iyi bir Türk- is
lam sikkeleri ve kitabeleri uzmanı ol
muştur. Türk müzeciliğinin gelişmesin
deki gayreti özellikle üzerinde durulma
sı gereken bir konudur. Topkapı Saray-ı 
Hümayunu'nun müze olarak düzenlen
mesi ve içindeki yıkılmaya terkedilen 
mekanların ihyası için gösterdiği büyük 
cesaret ve gayret inkar edilemez. Ayrı
ca son derece değerli birçok yazmayı bu
lundukları yerlerden toplayarak ciddi bir 
koruma altına alması da unutulmayan 
bir hizmet olmuştur. Onun Türk- İslam 
tarihi bakımından azımsanamayacak hiz
meti ise öncelikle S. Lan e- Poole'ün önem
li kitabını tercüme ederek ilavelerle ge
nişletmesi ve Anadolu'nun yüzlerce ki
tabesini toplayıp yayımlamış olmasıdır. 
Bunların dışında. çeşitli politik zorlukla
ra rağmen Türk mimari eserlerinin ko-

runması ve ihyası için gösterdiği çaba
larla yaptığı yayınlar ve nihayet hayatı
nın son yıllarında kaleme aldığı birkaç 
küçük kitapla geniş bir okuyucu kitlesi
ne istanbul'un eski eserlerini tanıtması 
yine unutulmayacak hizmetlerindendiL 
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ELDEM, İsmail Hakkı 
(1871-1944) 

Son devrin tanınmış biyografi yazarı 
ve müterciınlerinden. 

_j 

Şubat 1871'de istanbul'da doğdu . Top
hane-i Amire Jurnal Kalemi mümeyyizi 
Cavid Bey ile Fatma Hanım'ın oğludur. 

Fevziye Rüşdiyesi'ni ve Mülkiye Mekte
bi'nin idadl ve yüksek kısımlarını bitirdi 
( 1889) 25 Temmuz 1891'de Hariciye Ne
zareti Şehbenderlik İşleri Kalemi · nde 
üçüncü katip olarak memuriyet hayatı

na başladı. Aynı dairede ikinci mümey
yiz (ı 895). serhalife (ı 897 ). müdür mua
vini (ı 899) ve müdür (ı 908) oldu. 1909'
da Marsilya, 1918'de Münih başkonsolos
luğuna atandı. İkinci Damad Ferid hükü
meti zamanında konsolosluktan aziedil
di (ı 919) . Uzun süre açıktan maaş aldık
tan sonra 1925'te kendi isteğiyle emek
liye ayrıldı. 13 Mart 1944'te öldü ve Zin
cirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Mülkiye Mektebi'nin en çalışkan öğ

rencilerinden olan İsmail Hakkı'nın Fran
sızca'sının kuwetli olduğu çağdaşları ta
rafından belirtilmiştir. Öğrencilik yılla-
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ELDEM, ismail Hakkı 

rında Nahl-i Emel (Mart 1886) dergisin
deki kalem tecrübeleriyle başlayan yazı 
hayatı Mekteb dergisinde şiirler. ede
biyat incelemeleri. değişik konularda 
yazılar ve tercümelerle devam etmiştir. 
1891-1894 arasında başmuharrirliğini 

de yaptığı Mekteb dergisi , ara neslin ve 
Servet-i Fününcular'ın toplandığı edebi
yat ocaklarından biri olmuştur. Halit Zi
ya Uşaklıgil, derginin bu rolü üstlenme
sinde İsmail Hakkı'nın şahsiyetinin önem
li payı olduğunu Kırk Yıl adıyla yayım
ladığı hatıralarında vurgular. İsmail Hak
kı'nın bu dergideki yayınları arasında. 

Çifilikle adlı bitmemiş bir romanıyla Ali 
Şlr Neval üzerine birkaç sayı devam eden 
uzun bir incelemesi kayda değer nite
liktedir. 1891 yılından itibaren şiir, bi
yografi ve inceleme kitapları yayımla

yan İsmail Hakkı, 1895'ten sonra ölümü
ne kadar kendini tamamen tercüme ça
lışmalarına vermiştir. 

İsmail Hakkı, Mekteb dergisindeki ya
zıları ve ilk biyografik çalışmalarıyla ede
biyatın bazı meselelerine vukufla eğil

miş, şiir değerlendirme ve tahlillerinde 
devrine göre önemli bazı adımlar atmış
tır. Ancak çok genç yaşında bu tür ya
yınları bir tarafa bırakıp tamamen ter
cüme alanına geçmesi, adının edebiyat 
çevrelerinde unutulmasına sebep olmuş
tur. Amatör tarzda yağlı boya resim me
rakı da olan İsmail Hakkı Eldem, büyük 
ressamlardan Osman Harndi Bey'in kar
deşinin kızı Azize Hanım'la evliydi. Son 
devir mimarlarından Sedat Hakkı El
dem onun oğludur. 

Eserleri. 1. MüntehabCit-ı Terıleim-i 
Meşdhir (ibrahim Fehlm ile beraber, is
tanbul 1307). Daha önce Fransızca'dan ya
pılmış bazı tercümelerin, asılları ile mu
kayese edildiği ve her birinin tercüme
de başarısı hakkında kısa değerlendir

melerin bulunduğu bir eserdir. z. Türk 
Muharrirleri (İstanbul I 308- 1311). Ah
med Midhat Efendi, Recaizade Mahmud 
Ekrem. Cevdet Paşa ve Şemseddin Sami 
hakkında her biri yaklaşık seksener say
fadan ibaret dört küçük kitaptan oluş
maktadır. İlkinin başında roman, dördün
cüsünün başında tiyatro üzerine birer 
inceleme vardır. Kitap, yazarlar ve eser
leri hakkında oldukça objektif değerlen
dirmeleri ihtiva etmektedir. 3. Muasır 
Şairlerimiz ( İ stanbu l 131 ı). N abizade Na
zım. Ali Rühi. Emin Hümayi ve Muallim 
Cüdl. şiirlerinden örnekler ve değerlen
dirmelerle tanıtılmaktadır. 4. Osmanlı 
Meşdhir-i Üdebdsı ( İ stanbu l 13 ı ı). Kale
me alınrrıasından önce vefat eden edebi-
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ELDEM, İsmail Hakkı 

yatçılar için başlamış olan bu seriden sa
dece Muallim Naci monografisi çıkmıştır. 
S. Sevdii-yı Haziin yahud Teessür (is
tanbul 1308). 1889-1890 yıllarında yaz
dığı, bir kısmı Mekteb dergisinde çıkmış, 
bazıları tercüme. çoğu Recaizade Ekrem 
tarzında hissi şiirlerini ihtiva eder. Bu 
tek şiir kitabından sonra yazarın şiiri ta
mamen bıraktığı anlaşılmaktadır. 

ismail Hakkı'nın çok sayıda tercüme 
kitapları arasında Lamartine. Baudelaire. 
Maurois, Bourget, Shakespeare. Flaubert, 
Tolstoy gibi Batılı yazarlardan roman ve 
şiir tercümeleri ile iki uzun hikayeyi ih
tiva eden İki Hakikat (İstanbul 13 11) ad
lı adapte bir kitabı da vardır. 
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ELDEM, Sedat Hakkı 

(1908- 1988) 

Türk mimarlık tarihine dair 
yayınları olan 

ve pek çok önemli binayı yapan 
son dönem mimarlarından. 

_j 

İstanbul'da doğdu . Babası Marsilya, Zü
rih ve Münih'te başkonsotos olarak bu
lunan İsmail Hakkı Bey. annesi Müzeci 
Osman Harndi Bey'in kardeşi Galip Ed
hem Bey' in kızı Azize Galip Hanım ' dır. 

Orta öğrenimini Münih'te yaptı. Burada 
henüz lise öğrencisi iken o yıllardaki mi
marinin ve tanınmış mimarların geniş 
ölçüde etkisi altında katdığı kendi yazı
larından öğrenilmektedir. Ona özellikle 
Essen· deki Krawell Konağı ·nın mimarı 

A. Niemeyer'in tutum ve sanat anlayışı 
yol gösterici olmuştur. 

Atmanya'dan 1924'te dönen Sedat Hak
kı, Mimar Vedat (Tek) Bey'in de tavsiye
siyte, dayısı Osman Harndi Bey tarafin
dan kurutan Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Alisi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi, bu
günkü Mimar Sinan Üniversitesi) mimari 
okudu ve burada Guilio Mangeri'nin ta
lebesi oldu. Öğrenciliği sırasında mima
ri desen çizimleriyte ilgilenerek boş va-
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kitlerinde Topkapı Sarayı'nda ayrıntılı 

krokiler yaptı; bu arada bir de büyük 
bir Yenicami cephesi deseni meydana 
getirdi. Ayrıca hocası Mangeri'nin büro
sunda çatışarak Ankara'da o yıllarda sür
mekte olan Ziraat Bankası inşaatında 
yardımcı eteman otarak hizmet etti. An
kara'da bulunduğu 1926-1927 yılların
da kale içindeki "başka hiçbir Türk şeh
rinde göremediği güzellikteki " eski ev
leri inceledi. bunların desenterini çizdi ve 
fotoğraflarını çekti. İstanbul'da ise yine 
Mangeri'nin yanında Çırağan Sarayı'nın 
restorasyonu projelerini, öncelikle bina
nın rötövesini hazırladı. Fakat bu proje 
öylece kalmış ve 1980'li yıllarda yapıtan 
restorasyon tamamen değişik esastar 
içinde gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem
de şehrin yangından kurtulmuş semtte
rindeki eski ev ve konakların da rötöve
terini çizdi. 

Sedat Hakkı 1928'de Sanayi-i Nefise 
Mektebi 'nden mezun olduktan sonra, 
diptorna projesi birinciliğini kazanmasın
dan dolayı Paris ve Berlin'deki bazı ünlü 
mimarların atölyelerinde staj görmesi 
için üç yıl süreyle Avrupa'ya gönderildi. 
Paris'te Auguste Perret ve Le Corbusier'
nin, Berlin'de Jansen ve Hans Poelzig'in 
yanında bulundu. Bu sıralarda akademi 
müdürü Namık İsmail Bey. müesseseyi 
yeniden düzenlerken hocalıktan ayrıtan 
Mangeri ile Vedat Bey'in yerlerine E. Eg
li ile H. Poelzig'i aldı ve yanlarına da ye
tiştirilmek üzere Türk asistantar koyma
yı düşünerek Sedat Hakkı'yı yurda ça
ğırdı. Böylece Türkiye'ye dönen Sedat 
Hakkı, Güzel Sanattar Akademisi'nin Mi
marlık Bölümü'nde öğretim üyesi yar
dımcılığına tayin edildi ve emekliye ay
rıldığı 1978 yılına kadar burada yapı, mi
mari proje, milli mimari, rölöve ve res
torasyon dersteri verdi ; bir süre de bö
lümü n başkanlığını yürüttü . Bunun dı

şında 1941 -1945 yıllarında Eski Eserte-
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ri Koruma Encümeni üyesi ve başkanı, 
1962-1978 yılları arasında da Gayrimen
kul Eski Eserter ve Anıttar Yüksek Ku
rulu üyesi olaı:<a,k görev yaptı. Akademi
deki öğretim üye li ği 1978 ·de sona er
mekte t5irtikte buranın proje atötyeterin
deki çalışmatarını sürdürdü. Gayrimen
kul Eski Eserter Kurulu, yeni bir kanunla 
yalnız istanbul'un birer bölümü ile ilgile
nen üç ayrı kurula ayrıldığında, 1988' in 
ilk günterinde Kültür Bakanlığı tarafın
dan bunların birine üye otarak tayin edii
diyse de yaşının ilerlemiş olması ve sağ
lık durumunun elvermernesi yüzünden 
çalışmatara katıtamadı ve kısa bir müd
det sonra da vefat etti. Öldüğünde, baş
tıcaları Sedat Simavi Vakfı Mimarlık ve 
Kent Plantaması Ödülü ( 1982), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Büyük Sanat Ödülü 
(1983) ve Ağa Han Mimarlık Ödülü (1986) 

olmak üzere çeşitli milli ve milletterara
sı ödülün sahibiydi ve Mimar Sinan Üni
versitesi tarafından onun meslekteki 50. 
yılı için bir jübile kitabı çıkarılmış bulu
nuyordu (bk bibl.) 

Sedat Hakkı Eldem, Cumhuriyet döne
minin Türk modern mimarisine damga
sını vuran bir mimardır. Yaptığı binala
rın bazıtarında eski Türk yapı sanatı un
surlarını kullanarak milli mimariyi can
tandırmaya çalışmış, bazı eserterinde ise 
bu tutumdan uzaklaşıp Yalova Termat 
Oteli, istanbul Fındıklı'da SATİE binası, 
istanbul Hilton Oteli, istanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaptığı gibi o yılların Avrupa 
mimarisine uygun binatar da meydana 
getirmiştir. New York Dünya Fuarı için 
hazırladığı Türkiye pavyonu ve istanbul'
daki Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Maç
ka Taşlık'taki Şark Kahvesi (1988 ' de yı

kılm ıştı r ) gibi tasarımtarında ise eski Türk 
yapı sanatı geleneğinin izleri belirgindir. 

Eldem, bilhassa Osmanlı dönemi Türk 
sivil yapı sanatını çok iyi tanıyan bir mi
mardı. Güzel Sanattar Akademisi'nde 
kurduğu Milll Mimari Semineri'nde ( 1934) 

öğrencilerine bu binaların rötöveterini çiz
dirmeye özen göstermişti. Akademinin 
1 Nisan 1948'de geçirdiği yangın sıra
sında bu malzemenin bütünüyle yandı
ğı veya bir kısmının bürosunda ve evin
de olduğu için kurtutduğu söylenir. Ay
rıca istanbul ve Edirne ile ilgili özettikle 
eski fotoğraftardan meydana gelen çok 
zengin bir arşivinin bulunduğu bilinmek
tedir. Bu arşivden ve topladığı rötöveter
den de faydalanarak bir dizi kitap yaz
mak suretiyle Türk sanat tarihine büyük 
hizmeti olmuştur. Bunun yanında proje
terini hazırladığı binaların da plan, tasa-


