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GGÝÝRRÝÝÞÞ

24 Mart 2004’de Esat Turak’ý yitirdik.
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi’nin kurucu
kadrolarý, birer birer aramýzdan
ayrýlýyor. Esat Turak þehir ve bölge
planlama alanýnýn önemli birçok
kuruluþunun kurucusu olmuþtur. 1958
de kurulan Ýmar ve Ýskân
Bakanlýðý’ndaki Bölge Planlama
Dairesi’nin kurucu baþkanlýðýný yapmýþ,
ODTÜ’de Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nün ilk baþkaný olmuþ,
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý’nýn
kurulmasýnda öncü rolü oynamýþ ve ilk
baþkanlýðýný yapmýþ ve nihayet Bölge
Planlama Seksiyonu’nun kuruculuðu
rolünü üstlenmiþtir. Bu nedenle yazýnýn
baþlýðýnda onun kiþiliðinin kurucu
yönünü vurgulamayý seçtim. 

Esat Turak’ýn yaþam öyküsünü bir
biyografi kurgusu içinde deðil, daha
çok Türkiye’de kent planlama tarihi
baðlamý içinde anlatmaya çalýþacaðým.
Bu anlatýyý kurarken kendisinin Þehir
Plancýlarý Odasý için hazýrladýðý cv’deki
bilgilerden, ölümü sonrasýnda Þehir
Plancýlarý Odasý’nýn 27 Nisan 2004’de
düzenlediði anma toplantýsýnda
söylenenlerden ve kendi hatýralarýmdan
yararlandým.

ÞÞEEHHÝÝRRCCÝÝLLÝÝKK  ÖÖNNCCEESSÝÝNNDDEEKKÝÝ  
YYAAÞÞAAMM  GGÜÜZZEERRGGAAHHII

Yeðeni Nazif Eksen’in anlattýklarýna
göre, annesi ve babasý Balkan
Türklerindendi. Esat Turak’ýn babasý
Ohri, Resne ve Manastýr’da müftülük
yapýyordu; ayný zamanda da tarih
öðretmeniydi. Ýngilizlerin Malta
sürgünleri arasýnda olmasý onun ayný
zamanda Ýttihatçýlara yakýn siyasal
faaliyetler içinde bulunduðunu
gösteriyor. Ýngilizler Malta’ya
sürdüklerini genellikle Ýstanbul’dan
toplamýþlardý. Ama az sayýdaki sürgün
de Makedonya’dan Malta’ya
gönderilmiþti. Esat Turak’ýn babasý da
bunlar arasýndaydý. Malta sürgünleri
ülkelerine geri gönderildiðinde o da
Ohri’ye dönmüþtü. Annesi de ‘Hürriyet
Kahramaný’ diye tanýnan Resneli
Niyazi’nin sülalesinden geliyordu. Esat
Turak’ýn mücadeleci kiþiliðinin
oluþmasýnda her halde böyle bir aileden
gelmesinin önemli bir payý vardý.

Esat Turak’ýn babasý Ohri’ye döndükten
sonra, ailesini toplayýp Ýstanbul’a
kaçabilmek için uðraþmaya baþlamýþ ve
ancak 1,5 yýl sonra bu isteðini gerçekleþ-
tirebilmiþtir. Yani babasý Cumhuriyetin
ilan edildiði günlerde artýk
Türkiye’dedir. Türkiye’de müftülük
deðil, tarih öðretmenliði yapmaktadýr.
O yýllarda Urfa Lisesi’ne atanýnca,
gitmekte tereddüt etmez. Lise
müdürlüðü görevini kabul eder, uzun
yýllar orada kalýr. Esat Turak 1925
yýlýnda doðar. Cumhuriyetin ilerici bir
öðretmen ailesinin çocuðu olarak
yetiþir.    

Esat Turak, þehir planlamaya
yönelmesinin ilk adýmlarýný 1944-1949
yýllarý arasýnda ÝTÜ’de mimarlýk eðitimi
sýrasýnda atmýþtýr. Bu dönem Yüksek
Mühendis Mektebi’nin, Ýstanbul Teknik
Üniversitesi’ne dönüþtüðü yýllardýr.
Yeni bir heyecanýn, bir iddianýn
bulunduðu bir ortamda mimarlýk
eðitimi almaya baþlamýþtýr.  Hitler
rejimi dolayýsýyla Almanya’dan
ayrýlmak zorunda kalmýþ bulunan çok
deðerli bir eðitim kadrosu burada
toplanmýþ bulunuyordu. ÝTÜ Mimarlýk
Fakültesi’nden 1949’da mezun olanlar
arasýnda Doðan Kuban, Hande Suher,
Ýlhami Ural ve Vedat Dalokay
bulunmaktadýr. Vedat Dalokay’la daha
sonraki yýllarda da yakýn iliþkileri
olmuþtur. ÝTÜ’den 1949 mezunu olan
bir baþka ünlü kiþi Süleyman
Demirel’dir. O Ýnþaat Fakültesi
mezunudur. “6 inþaat” diye bilinen,
mezuniyetleri bir yýl gecikmiþ ünlü bir
sýnýftandýr. 

Esat Turak’ýn mimarlýkla yetinmeyerek
þehirciliðe yönelmesinde, o sýrada
ÝTÜ’de þehircilik dersi veren Gustav
Oelsner’in önemli katkýsý olduðunu
sanýyorum. Oelsner inançlý bir sosyal
demokrattý. Parti saflarýnda militanca
çalýþmýþtý. Hitler iktidara gelince de
orada kalamamýþ, Almanya’dan
ayrýlarak Türkiye’ye gelmiþti. Hamburg
yakýnlarýnda, Altona yerleþmesindeki
planlama çalýþmalarýyla tanýnýyordu.
Daha önce akademik bir deneyimi
olmamasýna karþýn 1939 yýlýnda
Þehircilik Kürsüsü’ne Ord. Prof. olarak
atanmýþtý. Ayrýca ondan Bayýndýrlýk
Bakanlýðý’nýn Þehircilik Fen Heyeti’nde
yararlanýlýyordu.   

Genellikle ‘bahçe þehir’ türü
yerleþmelerin, düþük yoðunluklu ve
tarihe duyarlý kentlerin, insanlarýn
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* Prof. Dr.; ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Þehir
ve Bölge Planlama Bölümü, emekli öðretim
üyesi



yaþamasý için en uygun yerleþmeler
olduðunu savunuyordu. Almanlar’ýn
“Siedlung” dedikleri, o zaman çok
tutulan, alt þehir uygulamalarý yapmýþtý.
Ama Türkiye’ye geldiðinde doðrudan
Almanya’daki uygulamalarýný
Türkiye’ye nakletmeye çalýþmadý.
Türkiye’de iken Arkitekt dergisinde
yayýnladýðý yazýlar onun Türkiye’de
uygulamayý ne yönde etkilemeye
çalýþtýðýna ýþýk tutmaktadýr. Oelsner bu
yazýlarýnda “Bir kent planlanacaksa
önce oradaki yaþam yakýndan
araþtýrýlmalý ya da keþfedilmelidir ve
planlamadan beklenen, o yaþam
biçiminin kalitelerini geliþtirmektir.”
fikrini savunmaktadýr. Kanýmca bu,
sürdürülebilirlik anlayýþýnýn çok hoþ ve
dünya yazýnýna göre çok erken bir
formülasyonudur. Bu anlayýþ içinde
sürdürülebilirlik kavramý bir
yerleþmenin yerel yaþam biçimlerinin
geliþtirilmesi üzerinden tanýmlanmýþtýr.  

Oelsner’in öðrencileri üzerinde çok
etkili bir kiþi olduðunu biliyoruz.
Örneðin Gündüz Özdeþ onu adeta
babasý yerine koyuyor. Gündüz
Özdeþ‘in duyarlý yaklaþýmlarýnda onun
etkisi olduðu çok açýk. Sanýyorum ki
Esat Bey’in þehirciliðe yönelmesinde de
Gustav Oelsner’in öðrencisi olmasýnýn
önemli bir etkisi olmuþtur.  ÝTÜ’den
mezun olduktan sonra ilk çalýþtýðý yerin
Bayýndýrlýk Bakanlýðý’nda Gustav
Oelsner’in danýþmanlýk yaptýðý
Þehircilik Fen Heyeti olmasý da
herhalde bir rastlantý deðildir. 

Bayýndýrlýk Bakanlýðý Þehircilik Fen
Heyeti’nin Türkiye Þehircilik tarihi
bakýmýndan önemli bir yeri vardýr.
1935’ler sonrasýnda Türkiye’de þehir
planlama pratiðini yönlendiren iki odak
bulunmaktadýr. Bunlardan biri
Belediyeler Ýmar Heyeti’dir. Belediyeler
için imar planlarý yapmaktadýr. Bu
kurum Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda
Ýller Bankasý’nýn iki temel ayaðýndan
birini oluþturmuþtur. Burada Mithat
Yenen gibi Alman planlama ekolünün
temsilcisi olarak görülebilecek kiþiler
yer alacaktýr. 

Ýkinci odak Þehircilik Fen Heyeti’dir.
Bayýndýrlýk Bakanlýðý’ndaki bu büroda
da belediyeler için planlar
yapýlmaktadýr. Bu büroda çalýþanlar
1958 yýlýnda Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý
kurulurken onun oluþumunda önemli
rol oynadýlar. Þimdi bu büroda çalýþmýþ
olan üç isim sayacaðým. Bunlar Esat
Turak, Aydýn Germen ve Tuðrul
Akçura’dýr. Bu üç kiþi yurt dýþýnda þehir
planlama diplomasý almýþ ilk
plancýlardýr. Þehir Planlama mesleðinin
oluþmasýnda ve kurumsallaþmasýnda
öncü roller oynamýþlardýr.  Þehir
planlama alanýndaki serüvenleri de
önemli paralellikler göstermiþtir. 

HHAARRVVAARRDD’’DDAA  KKEENNTT  PPLLAANNLLAAMMAA
EEÐÐÝÝTTÝÝMMÝÝNNEE  AATTIILLAANN  ÝÝLLKK  AADDIIMM

Esat Turak’ý ÝTÜ sonrasýnda Þehircilik
Fen Heyeti’nde çalýþmaya baþlamasý ile,
bir yandan onun bu alanda ilerlemek
isteði, öte yandan belki de Þehircilik Fen
Heyeti’nde Celal Ulusan’la baþlayan
ABD kent plancýlýðýna açýlma eðilimi,
ABD’de Harvard’da, 1951-1952
yýllarýnda Þehir Planlama eðitimi
almaya yöneltmiþtir.

1950’li yýllarýn baþýnda Harvard’a
gitmenin önemi üzerinde de
durmalýyýz. Harvard’ýn genel olarak çok
ünlü bir üniversite olmasýný bir yana
býrakarak, kent planlamasý bakýmýndan
önemini ele alalým. Harvard ABD’deki
en eski planlama okuluydu. John
Friedmann, Janette Abu-Lughod gibi
öðrencilerin mezun olduðu Chicago
Üniversitesi’nin planlama bölümü
1950’li yýllarýn baþýnda açýldýðýnda,
ikinci planlama bölümü olmuþtu. Bu
yýllarda Harvard Üniversitesi Mimarlýk
Bölümü Bauhaus’un kurucusu ünlü
mimar Walter Gropius tarafýndan
yönlendirilmektedir. Gropius,
döneminin tüm mimarlarý gibi kent
planlamasýyla da ilgilidir. Nitekim

ANMAvi ODTÜ MFD 2005/1

** Gropius Walter:1883-1969, Papers,
Guide. Houghton Library, Harvard
College Library.
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arkadaþý olan þehir ve bölge plancýsý
Martin Wagner’in Türkiye’den Harvard
planlama okuluna gelmesini
saðlamýþtýr. Birlikte þehircilik
konusunda makaleler yazmýþlardýr.
Bunlardan biri “Cities Renaissance /
Conference on Urbanism: The Problem
of the Cities and Towns,
Cambridge,1942, bir diðeri ise “A
Program for City Reconstruction”,
Architectural Forum, New York, July
1943’tür (**). Esat Turak’ýn Walter
Gropius’dan ders alýp almadýðýný
bilmiyoruz. Wagner 1950’de emekli
olduðuna göre onun öðrencisi
olmamýþtýr. Ayrýntýlarýný bilmiyoruz
ama Esat Turak’ýn, Harvard’da ÝTÜ’den
çok farklý bir mimarlýk anlayýþýný, yani
modernist mimariyi de tanýmak
olanaðýný bulduðu muhakkaktýr. 

Esat Turak Harvard’dan þehir planlama
lisans derecesini aldýktan sonra
Türkiye’ye dönmüþ, bir süre Bakanlýk’ta
çalýþtýktan sonra askerlik görevini
tamamlamýþtýr. Bundan sonra Turak’ýn
yüksek lisans derecesini almak üzere
yeniden Harvard Üniversitesi’ne
gittiðini görüyoruz. 1955-1956 yýllarýnda
eðitimine devam ederek yüksek lisans
derecesini almýþtýr. 1956-1957 yýllarýnda
ABD’de Little Rock’ta Pulaski County
Metropoliten Alan Planlama
teþkilatýnda þehir plancýsý olarak
çalýþmýþtýr. Ayný zamanda bu bölge için
bir konut araþtýrmasý ve okul sistemi
planlamasý yapmýþtýr.

YYEENNÝÝ  BBÝÝLLGGÝÝ  SSAAHHÝÝBBÝÝ  OOLLMMAAKK  KKUURRUUCCUU
OOLLMMAA  FFIIRRSSAATTLLAARRIINNII  YYAARRAATTIIYYOORR

1950’li yýllarda kent planlamayla da
ilgili görülebilecek yeni kurumsal
geliþmeler olmuþtur.  Bu dönem
TMMOB’nin örgütlenme yýllarý ve
Mimarlar Odasý da onun içinde yer
alýyor. Daha önce kurumsal olarak
devletin tanýdýðý bir meslek örgütü yok.
Devlet dýþýnda bir tür demokratik kitle
kurumu olarak, mimarlýk camiasýnýn
sesini duyurmaya baþlýyor, ona
mühendislerden ayrý bir kimlik
kazandýrmaya çalýþýyor. Yine ayný
dönemde Türkiye’de ikinci ulusal
mimariden enternasyonal bir mimariye
geçiþ yaþanýyor. Aslýnda, Esat Bey’in
Harvard’da eðitim görmesi bu
bakýmdan da önemlidir. Esat Turak
Türkiye’ye geldiðinde, mimar
kimliðiyle modern mimariyi savunan
çevrenin etkin bir katýlýmcýsý olmuþtur. 

Esat Turak Türkiye’ye 1957 yýlýnda
Türkiye’ye döndüðünde, çok nitelikli
bir eðitim görmüþ ve bir planlama
bürosunda çalýþarak pratik deneyimler
kazanmýþ bulunuyordu. Bu yýllar
Türkiye’nin iyi yetiþmiþ plancýya en çok
gereksinme duyduðu yýllardýr. Böyle bir
plancýnýn gündeminde kaçýnýlmaz
olarak iki önemli konu bulunacaktýr.
Bunlardan birincisi, yaþanmakta olan
çok hýzlý kentleþmedir, þehirlerin
çevresinde gecekondu kuþaklarý
oluþmuþtur. Türkiye bu olgu karþýsýnda
ne yapacaðýný bilememektedir.
1930’lardan beri Türkiye’de
kurumsallaþmýþ bulunan, mimarlýk
becerilerinin uzantýsýnda geliþmiþ
bulunan þehir planlama yaklaþýmýn, bu
soruna çözüm getirilebileceði
konusunda da önemli kuþkular ortaya
çýkmýþtýr. 

Ýkincisi ise Menderes Operasyonlarý
diye bilinen imar faaliyetleridir. Bu
operasyonlar 1956 yýlýnda baþlamýþtýr.
Menderes içine girdiði siyasal prestij
kaybýndan kurtulmak için büyük
kentlerde, özellikle de Ýstanbul’da, imar
faaliyetlerine giriþmiþtir. Türk þehirleri
ilk kez modernitenin yýkýcý yüzüyle
karþýlaþmaktadýr. Örgütlenmiþ bir
kurum olarak Mimarlar Odasý buna
karþý ciddi bir eleþtiri kampanyasý
baþlatmýþtýr. Bu mücadele veren gruba
baktýðýmýz zaman, daha önce adýný
saydýðýmýz üç plancýyý belirli baþka
isimlerle birlikte görüyoruz. Bunlar;
Turgut Cansever, Þevki Vanlý, Cihat
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Burak’tan oluþmaktadýr, belki Aptullah
Kuran’ý da bunlara eklemek gerekir.

1950’li yýllarýn sonuna gelindiðinde
sahneye iki yeni kurum giriyor.
Bunlardan birincisi, 1956’da kurulan
Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi. Ýkincisi ise, 1958’de
kurulan Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý,
özellikle de onun Bölge Planlama
Dairesi’dir. Bu kurumlarýn tarihine
baktýðýmýzda, çok ilginç bir durum
ortaya çýkýyor. Daha önce üzerinde
durduðumuz Bayýndýrlýk Bakanlýðý
Þehircilik Fen Heyeti’nin, ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi’nin ve Ýmar Ýskân
Bakanlýðý Bölge Planlama Dairesi’nin
kaderinin bir anlamda iç içe geçtiðini
görüyoruz. 

Þöyle bir mekanizma çalýþýyor: Ýmar ve
Ýskan Bakanlýðý kurulurken,
kadrolarýnýn oluþmasýnda Þehircilik Fen
Heyeti önemli bir rol oynuyor. Ama bu
kadrolar siyasal iktidarla uyum içinde
olmuyorlar. Bir anlamda yeni
anlayýþlarý ve bilgileri olan bu kadrolar,
siyasi iktidarý rahatsýz ediyor.  Ve
bakanlýktaki görevlerinden
uzaklaþtýrýlýyorlar. Uzaklaþtýrýlanlar
kendilerini yeni kurulmakta olan Orta
Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Fakültesi’nde hoca olarak buluyorlar.
Bölge Planlama Dairesi baþkanlýðýna bu
gruptan Bakanlýk’ta kalan bir diðeri
atanýyor. Süreç yeniden baþlýyor. Esat
Turak, Aydýn Germen ve Tuðrul
Akçura bir biri ardý sýra ayný kaderi
paylaþýyor.

Bu geliþme öyküsünü tamamlamak için
1950’lerin sonuna doðru çýkan birkaç
yasa ve bir belge üzerinde durmak
gerekir. Bunlardan birisi 6785 sayýlý
Ýmar Kanunu’dur. Ýmar yasasýnýn
oluþumunda iki eðilim arasýnda bir
çatýþmanýn yaþandýðýný biliyoruz.  Bir
eðilim, yeni yasanýn Yapý ve Yollar
Kanunu gibi çok ayrýntýlý baðlayýcýlýklar
içermemesini, esnek bir yasa olmasýný
savunuyor. Bu kampta daha çok
planlama eðitimi görmüþ olanlar var.
Bu yasanýn hazýrlanmasýnda çalýþmýþ
olan Aydýn Germen’in böyle bir duruþu
olduðunu biliyorum. Yasanýn
hazýrlandýðý yýllarda Harvard’da yüksek
lisans eðitimini yapmakta olan Esat
Turak bu mücadele içinde doðrudan
yer almýyor.

Bu duruþun karþýsýnda üst kademe
bürokratlar yer alýyor. Onlarýn
sözcülüðünü Orhan Alsaç yapýyor.
Aydýn Germen bir gün bana Orhan
Alsaç’ýn nasýl bir emrivaki ile yasa
taslaðýný deðiþtirdiðini anlatmýþtý. Tabii
bu kamuoyuna yansýmayan, bürokrasi
içindeki bir çekiþmedir. Bu olgu
dönemin yenilikçi plancýlarýnýn neden
rahat bir uygulama þansý elde
edemediðini ortaya koyuyor. 

Ýmar Kanunu bu iki grubun çatýþmasý
sonucunda, daha çok bürokrasinin
tercihlerinden etkilenerek yasalaþýyor.
Bu yýllarda Menderes operasyonu
yürütülmeye baþlamýþtýr. CHP ve
Mimarlar Odasý bu uygulamalara karþý
güçlü bir muhalefet üretmektedir.
Eleþtiriler uygulamalarýn bir plana
dayanmamasý üzerinde yoðunlaþmýþtýr.
Menderes de bu muhalafeti yanýtlamak
için Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý’ný kuruyor.
Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý, icracý bir
bakanlýk olmaktan çok, bir araþtýrmacý,
bir plancý kuruluþ olarak ortaya çýkýyor.
Bu bakanlýðýn kurulmasý sýrasýnda,
yönetim eski üst kademe bürokratlarýn
elinde kalmýþtýr. Benim öyküleri
üzerinde durduðum bu üç yenilikçi
plancý önemli sorumluluklar
yüklenememiþ, o Bakanlýðýn kurgusu
içinde, adeta Bölge Planlama Dairesi’ne
hapsedilmiþlerdir. Yani Bölge Planlama
Dairesi bir çeþit tecrit yeri olarak
çalýþýyor. Sürgün yeri deðil, ama bir
tecrit yeri, yani uygulamada etkili
iþlerden yalýtýlan iyi yetiþmiþ plancýlar
burada toplanýyor. Adeta bir araþtýrma
enstitüsü gibi çalýþtýrýlýyor. 
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1957 yýlýnda Türkiye’ye dönen Esat
Turak Bayýndýrlýk Bakanlýðý’nda yeni
kurulan Bölge Planlama Fen Heyeti’ne
Müdür olarak atandý. Bu fen heyeti
müdürlüðünün kurulmasýyla
Türkiye’de bölge planlamasý ilk kez
kurumsallaþmýþ oluyordu. Ýmar ve
Ýskân Bakanlýðý’nýn kurulunca da bölge
planlamasý iþlevi bu bakanlýða
devrediliyordu. Yeni bakanlýðýn
bünyesinde kurulan Planlama ve Ýmar
Genel Müdürlüðü’ne baðlý olan Bölge
Planlama Dairesi baþkanlýðýna da Esat
Turak getirildi. Ama bu bakanlýðýn
kurulmasý sýrasýnda, önemli mevkilere
eski bürokratlar getirilmiþti. Bölge
planlama, yenilikçi plancýlara býrakýlan
bir alan olmuþtu. Bu, biraz da onlarý
pratik dýþýnda tutmak demekti. Örneðin
onlardan birinin Planlama ve Ýmar
Genel Müdürü yapýlmasý halinde
yapabilecekleri atýlýmlara güven
duyulmamýþtý. Esat Turak 1958-1960
arasýnda Bölge Planlamasý Daire
Baþkanlýðý döneminde, daire için bir
çalýþma programý oluþturdu ve dairenin
OECD ve BM ile iliþkilerini geliþtirmeye
çalýþtý. 1959 yýlýnda ODTÜ Mimarlýk
Bölümü’nde yarý zamanlý olarak þehir
planlama dersleri vermeðe baþlamýþtý.
Muhtemelen Bakanlýk’taki bürokratik
iliþkilerin onun yapmak istediklerinin
önünü açmamasý üzerine, 1960 yýlýnda
ODTÜ’ye tam zamanlý öðretim üyesi
olarak geçti.

1960’da meslek camiasý içinde ve
bürokraside bu tür yarýþmalar /
çatýþmalar sürerken, 27 Mayýs askeri
müdahalesi gelip çatýyor. Bu
müdahaleyi Mimarlar Odasý, dönemin
birçok aydýn çevresi gibi bir umut
olarak görüyor ve o günlerde ünlü
Mimarlar Odasý 1960 Bildirgesi’ni
yayýnlýyor. O bildirge Türkiye’de ilk
defa kentleþmenin genel bir
deðerlendirmesinin yapýldýðý ve bu
konuda politika önerilerinin
geliþtirildiði metindir. Daha önce
sözünü ettiðim 5-6 kiþilik grup ve
yenilikçi plancýlar, Mimarlar Odasý
içinde bu bildirinin yazýlmasýnda fikir
babalýðý yapmýþtýr. Benim bildiðim
kadar nihai metni bu gruptan Tuðrul
Akçura kaleme almýþtýr. 

Mimarlar Odasý’nýn bu çalýþmalarýnýn
sonuca ulaþmamasýnda benim bildiðim
kadar bir mektup olayý etkili oluyor.
Turgut Cansever Milli Birlik
Komitesi’ne bir mektup yazýyor. Bu
mektupta imar iþlerinin iyi gitmediðini,
bunun nedeninin Ýmar ve Ýskân
Bakanlýðý’nýn bürokrasisi olduðunu
söylüyor. Milli Birlik Komitesi de bu
mektubu gereði için Ýmar ve Ýskân
Bakanlýðý Müsteþarý’na gönderiyor. Bu
þikâyetin açýða çýkmasý, Oda
kongresinde olumsuz bir hava yaratýyor
ve yapýlan seçimde yenilikçi plancýlara
yakýn olan Mimarlar Odasý yönetimi
deðiþiyor. 
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O günlerde Ýstanbul sorunu, askeri
müdahale sonrasýnda yeni yönetimin
gündeminde de önemli bir yer
tutmaktadýr. Çok eleþtirilmiþ Menderes
Operasyonlarý karþýsýnda planlý bir
geliþmenin nasýl gerçekleþebileceðini
göstermek istemektedir. Bir general,
Ýstanbul Vali ve Belediye Baþkaný
olmuþtur. Ýstanbul’un planlamasýný
yeniden örgütlemeye çalýþmaktadýr.
Belediye Ýmar Müdürlüðü’ne Turgut
Cansever, Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý
bünyesinde oluþturulan Doðu Marmara
Bölge Planlamasý’nýn baþýna ise Tuðrul
Akçura getirilir. Ýstanbul’un planlamasý
konusundaki geliþmeler, bir anlamda,
Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý bürokrasisinin
hazmetmekte zorlandýðý bir yönde
olmaktadýr. 

Bu yaþananlara bugünden baktýðýmda
açýklamakta zorlandýðým bir þey var.
Neden Esat Turak bu oluþumda rol
almýyor? Onun yeni ekiple yakýn bir
iliþkisi vardýr. Bu ekip içinde
metropoliten planlama tecrübesi olan
tek kiþi Esat Turak’týr. Biz ODTÜ Þehir
Planlama Bölümü’nde birinci sýnýf
öðrencisiyken Esat Turak bizi o projeye
götürmüþtü. Yöneticileriyle iyi iliþki
içindeydi, ama bu çalýþmalarýn organik
bir parçasý deðildi. Belki de bunun
nedenlerinden biri, Esat Turak’ýn
Bakanlýk’tan ayrýlýp ODTÜ’ye geçerek,
Þehir ve Bölge Planlama Bölümü
kurucu Baþkaný olarak görev almasýydý.   

Orta Doðu Teknik Üniversitesi’nin
kurulmasý düþüncesinin geliþmesinde
tetikleyici rolün Charles Abrams’ýn
Türkiye’de konut sorununun çözümü
için yazdýðý rapor tarafýndan oynandýðý
bilinmektedir. Bu raporda konut ve
kentleþme sorunlarýnýn yabancý
uzmanlarýn tavsiyeleriyle deðil, ancak
bu konularda yerel uzman
yetiþtirilmesiyle saðlanacaðý
vurgulanarak, bu amaçla bir üniversite
kurulmasý öneriliyordu. Raporun bir
ikinci tavsiyesi daha bulunuyordu. O da
bu üniversitede þehircilik ve mimarlýk
fakültesinin öncelikle kurulmasýydý.
Ancak bu fakülte kurulduktan sonra
mühendislik fakültesinin kurulmasýný
öneriyordu. ODTÜ, Abrams’ýn
önerisiyle kurulmuþtu ama fakültelerin
kuruluþunda onun önerdiðinin tersine
bir sýra izleniyordu. Önce mühendislik
kurulmuþ, þehircilik bölümünün
kurulmasý ise 1961’e kalmýþtý. 

1960 yýlýndan itibaren ODTÜ’de tam
zamanlý olarak çalýþmaya baþlayan Esat

Turak, ODTÜ Kampüsü yarýþmasýna
katýlýr. Bilindiði üzere yarýþmayý Behruz
Çinici kazanmýþtýr. Esat Turak ve
arkadaþlarýnýn hazýrladýðý proje ikinci
ödülü alýr. Esat Turak’ýn bu yýllardaki
esas uðraþý Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nün geliþme programýný
hazýrlamak olur. Bu ayrýntýlý bir
programdýr. Öðretim kadrosunun nasýl
yetiþtirileceði, öðrenci sayýsýnýn zaman
içinde nasýl geliþeceði, iyi öðrenci
alabilmek için alýnacak öðrencilere nasýl
burs saðlanacaðý vb. konularýný içeren
ayrýntýlý bir programdýr. Böyle bir
programýn geliþtirilmesi o yýllarda bölge
planlamaya öncelik veren OECD’nin
ilgisini çekmiþ ve gerekli finansal destek
saðlanmýþtýr. Bu program 1961 yýlýnda
uygulamaya konulmuþtur. Türkiye’nin
ilk þehir ve bölge planlama yüksek
lisans programý 1961 yýlýnda eðitime
baþlamýþtýr. Bölümün ilk öðrencileri
Tansý Þenyapýlý, Ýrem Acaroðlu ve ben
olduk. Eðitim baþladýktan 3-4 ay sonra
Esat Turak ODTÜ’den ayrýldý,
Kanada’ya gitti.

Esat Turak’ýn kurduðu bir bölümü
birden bire býrakarak gitmesinin
nedenlerini açýklamakta zorlanýyorum.
Esat Bey’in ýsrarcý kiþiliði düþünülürse
bu normal bir durum deðil. Burada bir
rahatsýzlýk var. Bu ayrýlýþýn gerisinde
ailevi nedenler bulunabileceði gibi,
programýnýn uygulanmasýnda
karþýlaþtýðý dirençler de bulunabilir.
Ama açýk olan þu ki Esat Turak’ýn
ayrýlmasýndan sonra Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü, hazýrlanan programa
göre geliþmemiþtir. Hazýrlanan program
uygulanabilseydi Bölüm’ün
performansý günümüzde çok farklý bir
yerde bulunurdu.

Esat Turak’ýn Harvard
Üniversitesi’nden aldýðý þehir planlama
lisans ve yüksek lisans dereceleri ona
önemli bir ayrýcalýk getiriyordu.
Türkiye’de sýkýldýðýnda, kolayca iþ
bularak yurt dýþýna gidebiliyordu.
1962’de Kanada’ya gitti. Montreal’de
J.C.La Haye Planlama Bürosu’nda Ile
Jesus Metropoliten Planlama Projesi
yürütücüsü olarak çalýþtý. 1965’de ayný
kentte Rolph Latté Planlama
Bürosu’nda baþ plancý olarak çalýþmaya
baþladý. Burada konut alanlarý, kültür
ve ticaret merkezi planlamalarý yaptý.
1966 yýlýnda Türkiye’ye geri dönmeden
önce yedi ay süren bir dünya gezisine
çýktý.  Batý Kanada, Hawai, Fiji,
Avustralya, Hong-Kong, Colombo,
Kahire ve Atina’ya gitti.
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ÝÝKKÝÝNNCCÝÝ  KKEEZZ  TTÜÜRRKKÝÝYYEE’’YYEE  DDÖÖNNÜÜÞÞ  VVEE
KKAAMMUU  AALLAANNIINNDDAA  DDAAHHAA
MMÜÜCCAADDEELLEECCÝÝ  BBÝÝRR  YYAAÞÞAAMM

Esat Turak 1966 yýlýnda Türkiye’ye
döndüðünde, Þehir ve Bölge Planlama
Seksiyonu’nun kurulmasýnda görev
aldý. Öðretim programýnýn hazýrlandýðý
yýl seksiyon baþkanlýðýný yürüttü.
Benim de Esat Bey’le olan iliþkim esas
olarak bu tarihten sonra geliþti. Ben
þehir planlama yüksek lisans
programýnda öðrenciyken ayný
zamanda da askerlik görevimi
yapýyordum. Askerlik bitince Ýmar ve
Ýskân Bakanlýðý Bölge Planlama
Dairesi’nde çalýþmaya baþladým. Bir
yandan ODTÜ’de öðrenciliðim sürüyor,
öte yandan Zonguldak Bölge Planý’nýn
yürütücülüðünü yapýyordum. Projeyi
tamamladýktan sonra Bakanlýk beni
OECD bursuyla ABD’ye bilgi ve
görgümü artýrmaya gönderdi. Ben de
bu fýrsattan yararlanarak Pennsylvania
Üniversitesi’nden Bölge Biliminde Y.
Lisans derecesi alarak 1966’de
Türkiye’ye dönmüþtüm.

Esat Turak beni bir toplantýya çaðýrdý,
“gel bölge planlama seksiyonunun
kuruluþunu konuþacaðýz,” dedi. Gittim,
bir masa etrafýnda toplanmýþlar.
“Weismann” diye Ýsrailli bir ziraatçý
vardý. Uzman olarak, orada duruma
hâkim görünüyordu. Fatma Mansur da,
Mübeccel Kýray da vardý.  “Öðrenci
alalým, birinci sömestre bir uygulama
yapalým, bir bölge planlama yöntemi
geliþtirilsin, sonra da eðitim yapýlsýn,”

vb. þeyler konuþuluyordu. Ben de hem
Zonguldak Bölge Planý’ný yapmanýn,
hem de Walter Isard’ýn öðrencisi
olmanýn güveniyle, “Bilmeyenler bu iþe
karýþmayýn, bilenler yapsýn,” gibi bir
þeyler dedim. O toplantýdan sonra Bölge
Planlama’ya ben de hoca olarak
bulaþmýþ oldum. Ama derslere yarý
zamanlý hoca olarak giriyordum, çünkü
Bakanlýða mecburi hizmet borcum
bulunuyordu. 

O toplantýdan sonra Bölge Planlama
Seksiyonu’nun oluþmasýnda iki görüþ
çatýþmaya baþladý. Görüþlerden biri bir
tarým plancýsý olan Weismann
tarafýndan savunuluyordu. ODTÜ’deki
bölge planlama eðitiminin tarým
planlamasý merkezli olarak kurulmasý
isteniliyordu. Diðeri ise sanayileþme,
kentleþme ve metropoliten planlama
merkezli bir bölge planlamayý
öneriyordu. Esat Turak ve ben, bu ikinci
görüþü savunuyorduk. Þehir ve Bölge
Planlamasý Bölümü içinde tarým
merkezli bir bölge planlama
bölümünün çevresine yabancý
kalacaðýný düþünüyorduk. Ben bir
taraftan da Isard’ýn öðrencisi olmanýn
ve coðrafyada yaþanan kantitatif
devrimin etkisiyle kantitatif aðýrlýklý bir
programýn geliþtirilmesini savundum.
Bu çekiþmeler sonucunda bir
programda uzlaþýldý ve eðitim baþladý.  

1966’dan 1975’lere kadar 9 yýl ben ve
Esat Turak, çok kez yan yana, birlikte
olduk. Biraz önce sözünü ettiðim Bölge
Planlama Seksiyonu’nun kent merkezli
mi, kýrsal merkezli mi kurulacaðý
tartýþmasýnda baþlayan düþünsel
birlikteliðimiz sürerken, ayný yýllar
içinde tüm üniversite yaþamýný sarsan
öðrenci hareketleri baþladý. Türkiye
1965’lerden itibaren ilk kez sol
düþünceye açýlmýþtý. Bir anlamda
öðrenciler de, hocalar da, sol düþünceyi
birlikte öðreniyorlardý. Tabii Esat Turak
da, ben de, öðrenenler arasýndaydýk.
Türkiye’de o zamana kadar görülmemiþ
canlý bir tartýþma bir ortamý vardý. O
sýrada henüz Þehir Plancýlarý Odasý’nýn
kurulmasý söz konusu deðil, Mimarlar
Odasý’nda, ciddi bir muhalefet
sürdürülüyor; Boðaz Köprüsü
kampanyasý, özel okullar kampanyasý
yürütülüyordu. Ben de Esat Turak ile
birlikte bu kampanyalar içinde yer
alýyordum. O sýrada Mimarlar Odasý
yönetiminde “ilerici” bir grup,
hatýrlayabildiðim kadarýyla  Maruf
Önal, Vedat Dalokay, Ergun Unaran ....
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bulunuyordu. Bu yönetim Esat Turak’ý,
Yiðit Gülöksüz’ü ve beni çaðýrarak bir
“Milli Fiziki Plan Semineri”
düzenlememizi istediler. Biz de bu
semineri 1968 yýlýnda düzenledik.
Yankýlarý uzun yýllar sürdü. 

Ayný yýllarda mesleðin kamu alanýnda
þehir planlama tarihimiz bakýmýndan
önemli bir baþka çatýþma sürmekteydi.
1965’dan itibaren Ýller Bankasý, Kent
Planlama Yarýþmalarý çýkarmaya
baþlamýþtý. Bu yarýþmalarda Ýller
Bankasý planý yapýlacak kentler için
araþtýrmalar yapýyor ve bu araþtýrmalarý
güzel basýlmýþ kitaplar halinde
yayýnlýyordu. Daha sonra yarýþma
açýlýyor, jüriler toplanýyor, baþarýlý olan
plancýyý seçiyordu. Yarýþma sonuçlarý
belli olduktan sonra jürinin deðerlendir-
melerinin tartýþýldýðý kolokyumlar
yapýlýyordu. Meslek camiasýnýn en
heyecanlý tartýþmalarý bu faaliyetler
etrafýnda geliþiyordu. Burada da ben ve
Esat Turak yapýlan yarýþmalarýn ve
araþtýrmalarýn biçiminin farklý olmasý
gerektiðini savunduk. O savunmalarýn
yansýmasýnýn bir sonucu, Zonguldak
Planý ve onun dokümanlarýnýn bizim
düþüncemize yakýn olarak hazýrlanmasý
oldu. Tabii burada kendi baþýna bir
araþtýrma konusu olabilecek bu
konunun ayrýntýlarýna girmeyeceðim.

Bir yandan bu yarýþmalar sýrasýnda
meslek camiasýnda þehir plancýlýðý
formasyonunun sadece mimarlýk
formasyonu üstüne mi kazanýlacaðý,
yoksa kendi baþýna bir formasyon mu
olduðu konusunda baþlayan
tartýþmalar; öte yandan Þehir Planlama
eðitimi yapmýþ kiþilerin sayýsýndaki
artýþ, Esat Turak ve beni TMMOB içinde
ayrý bir Þehir Planlama Odasý kurulmasý
konusunda ilk giriþimleri baþlatmaya
itti. 1967 yýlýnda bu giriþimin ilk
adýmlarýný attýk. Tabii bu kolay olmadý,
önemli dirençlerle karþýlaþtýk.
Danýþtay’a gitmek zorunda kaldýk. Þehir
Plancýlarý Odasý’nýn ilk yönetim kurulu
24 Mart 1969’da çalýþmaya baþladý. Esat
Turak ilk yönetim kurulu baþkaný oldu.
Esat Turak’ýn kurucu çabalarýndan
sonuncusu da böyle bir sonuç vermiþ
oldu. Oda o günden beri her geçen gün
etkisini artýrarak çalýþmalarýný
sürdürmektedir.

Ayný yýllar üniversite içinde de öðrenci
hareketleri sürdü. ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi, Türkiye’de bu hareketlerin en
yoðun olarak yaþandýðý fakültelerden

biri oldu.  Üniversite ve fakülte için de
iliþkiler çok çatýþmalý hale geldi. Bu
gerilimli ortamda Esat Turak ve ben
genellikle ayný çizgide kaldýk, nitekim
1975 yýlýnda üniversiteden uzaklaþtýran
25 kiþi içinde de birlikte yer aldýk. O
sýrada Ankara Belediye Baþkaný Vedat
Dalokay ODTÜ’den uzaklaþtýrýlanlarýn
önemli bir kýsmýný Belediye Baþkanlýðý
Danýþma Kurulu içinde topladý. Bu
kurul içinde Esat Turak Toplumcu
Belediyecilik Düþüncesinin geliþmesine
katkýda bulunanlar arasýnda yer aldý.

Üniversiteden uzaklaþtýrýlmamýz
üzerine açtýðýmýz davalarý kazanarak
1978 yýlýnda Üniversite’ye geri
dönüþümüzden kýsa bir süre sonra
emekli olarak kendi planlama bürosunu
açtý. 1968-1979 yýllarý arasýnda 9 kadar
küçük yerleþmenin planýný yapmýþtý.
1979-1991 arasýnda aralarýnda Van,
Mardin, Aydýn gibi orta boy kentlerin
de bulunduðu 18 kentin daha imar
planlarýný yaptý. Bu son dönemde sýký
bir iliþkimiz olmadý. Ýkimiz de Oran’da
oturuyorduk. Sýk sýk görüþmüyorduk
ama, mahallenin dükkanlarýnda,
manavlarýnda karþýlaþtýðýmýzda, her
zaman çok sýcak, sevgi sergileyen bir
iliþki içinde konuþuyorduk.

SSOONN  VVEERRÝÝRRKKEENN

Tek tek olaylardan uzaklaþarak bir
deðerlendirme yaptýðýmda, Esat Bey’in
en önemli özelliðinin inandýklarý ve
düþündükleri konusunda inanýlmaz
derecede ýsrarlý ve onlara inatla sahip
çýkan kiþiliði olduðunu görüyorum. Bir
baþka önemli özelliði, ‘bilimsel olan’dan
yana olmasýydý. Düþüncelerinde hep
bilimselliði temsil edene sahip
çýkýyordu. Özellikle onun mimar
kökenli olduðu hatýrlanýrsa, bu
özelliðinin önemi daha iyi anlaþýlýr.
Mimarlarýn her sorunun çözümünü
mimarýn yaratýcýlýðýnda gören yaklaþýmý
onun için geçerli deðildi. O, bilimsel
olaný hiç bir biçimde dýþlamazdý. Tabii
bir baþka önemli özelliði hep
gençlerden yana olmasýydý. Gençleri
hep bir yerlere ittirmeye çalýþan bir
niteliði vardý. Hiç bir zaman kimsenin
önünü kesen, bir yerleri kontrol etmeye
çalýþan biri olmadý. Yani hemen istifa
edebilir, hemen ayrýlabilirdi; bir
makama, bir yere, kene gibi yapýþan bir
kiþiliðe sahip deðildi. Düþüncesinden
ödün vermeyi hiç bir zaman kendine
yakýþtýramadý.

Kendisini saygýyla anýyorum. 
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GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT’’UUNN  AAKKAADDEEMMÝÝKK
KKÝÝMMLLÝÝÐÐÝÝ

MURAT BALAMÝR*

Hocam, meslekdaþým, ‘dostum’ Gönül
Tankut ile beraberliklerimiz 45 yýl içine
daðýlmýþtýr. Bunun son 25 yýlýnda
‘dostum’ sýfatýný kullanmaya
baþlamakla beni onurlandýrmýþtýr.

Gönül Tankut’u özel bir insan yapan
nedir? 

Onun hangi özellikleri bizler için örnek
alýnacak deðerler taþýr?

Gönül Tankut bence öncelikle kültürler
çokluðu sahibidir. Bu, yalnýzca (Türkçe
dýþýnda) dünyanýn üç ana dilini bilmesi
ile ölçülebilecek bir özellik deðildir. Bu
kültürleri özümlemiþ olmasý, pek çok
baþka kültür ve toplumsal ortamý da
kolaylýkla kavrayýp çözümleme
kapasitesi yaratmýþtýr. Bu onun
plancýlýðýnda ve ‘kültür bekçiliði’nde
gerekli olan güçlü bir altyapýdýr.

Gönül Tankut’un ikinci temel özelliði,
bence bu kültür çokluðu ile kendi
kimliðini kaybetmek þöyle dursun, öz
kültürünün deðerini daha iyi kavrayan
ve buna katkýlar saðlayan bir kesin
amaçlýlýða sahip çýkmasýndadýr. Bu
bilinçlilik, kimi akademik kimlik
modellerini dýþlamýþtýr:

Bir doktriner düþünce yapýsýnýn peþine
düþüp, ya da buna baðlýlýðý varmýþ gibi
görünüp kendisi için güç ve güvenlik
saðlamaya çalýþmak, onun akademik
kimliði deðildir. 

Toptan/ perakende bilgi ithalatçýlýðý
yolu ile akademik varlýðýný sürdürmek
de one göre deðildir. Altyapýsý
nedeniyle büyük kolaylýkla yapmýþ
olabileceði  bu modele de karþýdýr. Bu
herþeyden önce, içinde yer aldýðýmýz
ortam ve kültürü anlamaya çalýþmayan
ve hatta hor gören bir tutumdur. Gönül
Tankut’un bakýþ açýsý, küreselciliðin ve
dýþ dünya misyonerliðinin aldýðý çeþitli
akademik kimlik modellerinden
uzaktýr. 

Gönül Tankut’un misyonu ODTÜ’nün
kuruluþ manifestosu niteliðindeki
metinler ve yasa gerekçesi ile örtüþür.
Ýlginçtir ki, bunlarýn gerisindeki
düþüncelerin mimarý, bir meslekdaþý
olan Charles Abrams’týr. Bu yaklaþým,
evrensel süreçleri bilen, ancak kendi
koþul ve yerel deðerlerini yorumlayýp
yeni sentezler kurabilen ve bunlarý

yönlendirebilen giriþimci çabalarý
öngörür. Gönül Tankut’un uðraþýsý da
yerel deðerleri araþtýran, anlatan,
öðreten, korunmasýný gözeten çabalar
olmuþtur.

Ýþte bu açýdan ODTÜ öz deðerlerini
oluþturan bir varlýðýný  kaybetti.

Bu deðerlerin sürdürülmesini saðlamak
ODTÜ’ye olduðu kadar, Gönül
Tankut’a da gönül borcumuzdur.

9.5.2005

GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT  ÝÝÇÇÝÝNN

BAYKAN GÜNAY**

Ýnsanlarýn ölümü kaçýnýlmaz, ölenle
aðlayacaðýz, öldüðümüzde
aðlayacaklar, doðanýn yasalarý böyle
diyor. Ancak ölen kiþileri yeniden
üretebiliyor muyuz? Bence bu konunun
üstünde durmak gerekir.

Sýraya koymaya çalýþýrsam; ODTÜ Þehir
ve Bölge Planlama Bölümü öðretim
kadrosundan Dündar Elbruz, Tarýk
Okyay, Tuðrul Akçura, Raci Bademli,
Esat Turak, Ekmel Derya ve son olarak
Gönül Tankut, yitirdiklerimiz…
Yerlerini doldurabiliyor muyuz? Bu
sorunun yanýtýný kolay veremiyorum.

Çünkü eðitim - hem öðrenci, hem
öðretmen olarak -  ilginç bir süreç; çok
sonra anlýyorsunuz sizi kimlerin
etkilediðini, kimlere benzemeye
çalýþtýðýnýzý, ya da bilinçaltýnýzýn sizi
nasýl davranmaya ittiðini. Eðer bir þey
olduysanýz mutlaka eðitim süreciniz ve
birlikteliðiniz içinde herkesten bir þeyler
alýrsýnýz ve sonuçta kendinize bir yol
bulursunuz.

Gönül Haným’ýn yaþamýmdaki yerini bu
baðlamda düþündüðümde, benim
yönümü çizen kiþiliklerden birisi
olduðuna inanýyorum. Bireylerin
varlýklarý, bir arada olmanýz, birlikte
düþünmeniz sizi etkiliyor ve kimilerini
ön plana çýkartýyorsunuz. Stüdyonun
öðrencinin yaþamýndaki yeri ayrýdýr ve
hocanýzla iliþkiniz yüzyüzedir, biçim
aradan kalkar. Eðitim sýrasýnda, Gönül
Haným’dan stüdyo dersi deðil,
kentleþme ve planlama tarihi derslerini
aldým; buna karþýlýk Gönül Haným’ýn
varlýðýnýn ve kiþiliðinin o dönemden
beri beni etki altýna aldýðýný
düþünüyorum.

Gönül Haným’a bu gözle baktýðýmda þu
sorular aklýma takýlýyor: 
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GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT
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* Prof. Dr.; ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, 
Þehir ve Bölge Planlama Bölümü.

** Doç. Dr.; ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, 
Þehir ve Bölge Planlama Bölümü.



Ýnsan olarak

Ben þimdi nereden bulacaðým sarý saçlý,
kýrmýzý yanaklý, allýklý, rimelli, rujlu
hocamý?

Ben þimdi nereden bulacaðým hasta
yataðýnda (Sevgili Raci Bademli’nin
ölümünden bir kaç gün önce yan
odasýnda tedaviye alýnmýþtý)
ilaçlarýndan çok rujunu ve allýðýný soran
hocamý?

Hoca olarak

Ben þimdi nereden bulacaðým, üç dili
anadili gibi konuþan ve bunun yarattýðý
kültürel birikimi ve zenginliði
öðrencilerine aktaran bir insaný?

Ben þimdi nereden bulacaðým,
internetsiz günlerde üçüncü sýnýftaki bir
tarih dersi için beni üç gün Karaman’a
gönderen hocamý?

Ben þimdi nereden bulacaðým ders
vermeyi bir sanat, bir tiyatro sahnesi
keyfine dönüþtüren hocamý (reveranslar
yapan, o la la, par excellence eþliðinde
ders anlatan)?

Ben þimdi nereden bulacaðým, bir
kongre ya da sempozyumu üç gün
izleyip konuþmalarý toparlayacak,
yorumlayacak ve yeni kavramlar
geliþtirecek hocamý? 

Diðer taraftan, Gönül Haným’ýn meslek
kadýný olarak þehircilik, planlama,
siyaset bilim ve mimarlýk alanlarýnda
yaptýðý katkýlar kanýmca önemlidir.
Kuramýn yapýldýðý bir dünyayý
þehirciliðe aktarmýþ; koruma alanýndaki
katkýsýný planlama kuramý açýsýndan
incelersek, uzlaþmacýlýk ve sahip çýkma
olgularýný ön plana çýkartmýþtýr. Çoðu
kiþi Gönül Haným’ý koruma ve tarih ile
özdeþleþtirir, oysa o bir þehircidir.
Sanýrým beni en çok etkileyen bu
yönüdür; çoðunluðu mimar kökenli
hocalarýmýn içinde, þehircilik
meselesinin ayýrdýna varmama en çok
katkýda bulunan kiþidir Gönül Tankut.

Mersin Üniversitesi tarafýndan
düzenlenen 8 Kasým Dünya Þehircilik
Günü 27. Kolokyumu’nda þehirciliðin
anlamlarý üzerinde durmuþ ve þu
tanýmlarý yapmýþtým:

“Eðer þehircilik sözcüðünün Ýngilizcesi
urbanism ise bu sözcük Anglo-Sakson
ve özellikle Amerikan sosyolojisinde
“kültür”e gönderme yapýyor, kent
olgusunun teknolojik ve  sosyal süreçler
arasýnda bir ilinti olduðunu vurguluyor.
Kavramýn Almanca karþýlýðý Städtebau
ve þehri inþa etmek anlamýna geliyor.
Alman geleneðinde kentin mühendisliði
çok önemli. Fransýzca urbanisme
sözcüðü ise, mühendisliðin yanýsýra
önemli ölçüde kentin mimarisini
çaðrýþtýrýyor. Ayný þeyi Ýtalyanca
urbanistica deyiminde de bulmak olasý.
19. yüzyýlda kenti bir mühendislik ve
mimarlýk olarak gören ve günümüz
Avrupa kentinin temellerini oluþturan
þehircilik anlayýþý, bu yüzyýlýn baþýnda
planlama sözcüðü ile tanýþýyor. Ben
kentsel araþtýrmalarýn ve planlamanýn
kimi bilimsel temellere
oturtulabileceðini düþünüyorum, ancak
þehircilik bence tümüyle bir yapma
sanatý.

Kanýmca þehircilik; mimarlýðý,
planlamayý, mühendisliði kapsayan bir
alan. Ben þehirciliði KENTÝ YAPMA
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SANATI olarak yorumluyorum.
Plancýlarýn kullandýðý UYGULAMA
sözcüðünü çok basit buluyorum, çünkü
þehircilik bir arazi kullaným planý çizip,
daha sonra arazi düzenlemesi yapma
eyleminin ötesindedir, bbiirr  kküüllttüürr  üürrüünnüü
üürreettmmee  ssoorruunnssaallýý  üzerine oturmalýdýr.”

Sürekli paradigma, sürekli yeni bir
þeyler bulma uðruna þehirciliði
unuttuðumuz dönemlerde Gönül
Haným bu konuda ýsrarcý oldu. Zengin
kültürünü planlamanýn þehir boyutuna
taþýdý ve þehirciliðin bir alanýna daha da
çok sahip çýktý. Tarihe bakmak, onun
için bir iktisat, siyaset ve sosyolojinin
ötesinde bir mekân üretme meselesini
irdelemek ve bundan günümüz için
dersler çýkarma alanýdýr. Paradigmalara
esir olmadan þehirciliðin kavramlarýný
geliþtirmek için tarihe bakýlmalýdýr.
Koruma da salt bir fiziksel ögeye
indirgenemez, deðiþme kaçýnýlmazdýr.
Önemli olan deðiþmenin kurallarýný
belirlemektir. Bu yönde korumaya
baktý, yaþayan dokular içindeki Ben
bunu önemsedim. Kendisinin plancý
tarafý da güçlüydü, ancak o þehirciliðin
önemli alanlarýndan birisi üzerinde
yoðunlaþtý, ömrünün sonuna kadar da
koruma olgusunu bir kültür meselesi
olarak sahiplendi.  

Sanýrým beni en çok etkileyen yönü
buydu, herkese baþsaðlýðý dilerken þu
soruyu sormadan edemiyorum: 

Ben þimdi nereden bulacaðým sarý saçlý,
kýrmýzý yanaklý, allýklý, rimelli, rujlu
þehirci hocamý?

27.5.2005

FFOORR  GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT**

AYÞE GEDÝK**

“Secondly, and no less, I am indebted to
my thesis critic Assoc. Prof. Gönül
Tankut. Since the day I enrolled in the
graduate school, she has endlessly
guided, encouraged, and supported me
in my studies and in all my academic
activities. She has the ability to trust her
students and to encourage them to go
beyond the currently feasible areas of
research. She can instill in them courage
and zest to believe that any fulfillment
of knowledge is possible if tried hard
enough. It is these qualities in her as a
teacher which I was priviliged to
observe for the last three years (as her
student, as her gradute student
assistant, and as her friend) and which
made this study possible.”

GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT  ÜÜZZEERRÝÝNNEE

ÝLHAN TEKELÝ

ODTÜ ellinci kuruluþ yýl dönümünü
kutlamaya yaklaþýrken, kurucu
kadrosunu birer birer yitiriyor. Þehir ve
Bölge Planlama Bölümü 1961 yýlýnda
yüksek lisans eðitimine TBMM’nin arka
bahçesinde kurulu barakada, tam
zamanlý üç yardýmcý doçentle
baþlamýþtý. Bunlardan Esat Turak’ýn
arkasýndan, Gönül Tankut’u da
kaybetmiþ bulunuyoruz. Sadece Rauf
Beyru yaþamýný sürdürüyor. Kendisine
daha uzun yýllar saðlýklý yaþam
diliyorum. 

Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda Türkiye
yaþamaya baþladýðý hýzlý kentleþmenin
sorunlarýna çözüm ararken, Charles
Abrams’ýn önerisiyle kentleþme
sorunlarýna eðilere,k þehir ve bölge
plancýlarý yetiþtirmeye öncelik verecek
bir üniversitenin kurulmasýna karar
vermiþti.  Böyle bir niyetle ODTÜ’nün
kuruluþu baþladýðýnda, evdeki hesap
çarþýya uymadý. Ýlk olarak kurulmasý
istenen Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nün eðitime baþlamasý beþ yýl
gecikmeyle olabildi. Bu gecikmenin
baþlýca nedenlerinden bir,i yetiþmiþ
þehir ve bölge plancýlarýnýn sayýsýnýn
azlýðýydý. Þehir ve Bölge Planlamasý
diplomasý olanlarýn sayýsý, bildiðim
kadarýyla, bir elin parmaklarý kadardý.
Bu az sayýdaki plancýdan üçü
ODTÜ’nün kuruluþunda yer alýyordu.
Aralarýnda en genç ve deneyimsiz olaný
Gönül Tankut’tu.
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* From her MCP Thesis Acknowledgement
page: Gedik, Ayþe (1971) Toward a
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** Prof. Dr.; Department of City and
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Gönül Tankut Hasan Reþit Tankut’un
(1891-1980) kýzýydý. Hasan Reþit Tankut
Cumhuriyet’in köktenci modernitesinin
iki önderi Atatürk ve Ýnönü’nün
yakýnýnda bulunmuþtu. Atatürk’ün
daha sonra çok eleþtirilecek olan Güneþ-
Dil teorisinin bilim dünyasýnda
sözcülüðünü yapmýþtý. Bunu yaparken
de Türk Dil Kurumu’nun genel
yazmaný olmuþtu. Ýnönü döneminde de
CHP’nin köycü kanadýnda yer almýþ,
köyler için kalkýnma programlarý
geliþtirmeye çalýþmýþtý. Uzun yýllar
TBMM’de CHP milletvekilliði yapmýþtý.
Böyle bir aile, beklenileceði üzere,
kýzlarýna iyi bir eðitim vermeye
çalýþmýþtýr. Tankut Ýsviçre Zürih’deki
Eidgneössische Technische
Hochschule’den Dipl. Architekt
derecesi , daha sonra da Yale
Üniversitesi’nden Þehir Planlama
yüksek lisans derecesi almýþtýr.
Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca
dillerine hakimdi ve Türkiye’deki az
sayýdaki þehir plancýsýndan biriydi.

Türkiye’ye döndüðünde ODTÜ’nün
kurulmakta oluþu, ona görev alabileceði
bir yer hazýrlarken onun yaþam çizgisini
de büyük ölçüde belirlemiþtir; adeta
onun için bir kader olmuþtur.  1961
yýlýnda Þehir ve Bölge Planlama yüksek
lisans programýnýn ilk sýnýfý içinde Tansý
Þenyapýlý ve Ýrem Acaroðlu’yla birlikte
eðitime baþladýðým sýrada tanýdýðým
Gönül Tankut ile 44 yýl sonra
kaybettiðimiz Gönül Tankut’un çok
farklý kiþilikte olduðunu düþünüyorum.
1961 yýlýnýn Tankut’u dýþa dönük,
frapan giyinen, biraz kilolu ve hareketli
bir kiþiliðe sahipti. Hayatýnýn son
döneminde çok daha içe dönük,
zayýflamýþ, artýk frapan giyinmeyen,
sakin bir  kiþiliðe sahip hale gelmiþti. Bu
deðiþme büyük ölçüde ODTÜ Þehir ve
Bölge Planlama Bölümü içine kapalý bir
yaþam öyküsü içinde gerçekleþti.
Bölümün yaþadýðý baþarýlar, geçirdiði
krizler hep bu deðiþmeye katkýda
bulundu.

Þehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne
gömülü olan bu yaþam içinde Gönül
Tankut’un bilimsel ilgi alaný da belli bir
dönüþüm geçirdi. Baþlangýçta Tankut
mimar kökeniyle ve þehir planlama
eðitimiyle kent tarihçiliði iddiasýndan
çok tasarým iddiasý taþýyordu. Stüdyo
çalýþmalarýnda görev alýyordu.
Bölümün birinci döneminde bize kent
tarihi dersini bir Ýngiliz öðretim üyesi
vermiþti. Ýkinci dönemden sonra kent

tarihi derslerini Gönül Tankut vermeðe
baþladý.  Daha sonraki yýllarda ilgisi hep
bu yöne kaymayý sürdürdü. Yeterlik
çalýþmasýný “Selçuk Þehrinde Dýþ
Mekanlar” konusunda, doçentlik
çalýþmasýný ise “Nauplia” üzerinde
yaptý.

Mimarlýk Fakültesi’nin kuruluþ
yýllarýnda dünyadaki tüm mimarlýk
fakültelerinde olduðu üzere bir kiþinin
akademik kariyerde ilerlemesi doktora
derecesi almasýna baðlý deðildi. Gönül
Tankut da Mimarlýk Fakültesi’nin
kurallarý içinde doktora derecesini
almadan profesörlük unvanýný elde
etmiþti. Dünyadaki geliþmelere paralel
olarak zaman içinde mimarlýk
fakültelerinde de akademik kariyer için
doktora derecesi bir zorunluluk haline
geldi. Bu noktada Gönül Tankut belki
yaþamýndaki en iddialý giriþimde
bulundu. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde doktora çalýþmasý
yapmaya karar verdi. Bir profesör
olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki
derslere devam etti, doktora yeterlik
sýnavýný verdi. “Ankara: Bir Baþkent’in
Ýmarý” adlý doktora tezini yazdý. Bu tez
1991’de Yunus Nadi Ödülü’nü aldý.
Daha sonraki yaþamýnda Gönül Tankut
adeta bu çalýþmasýyla özdeþleþmiþ oldu.
Siyasal bilimler alanýndaki eðitimi ona
yalnýzca bir unvan getirmedi, ayný
zamanda onun formasyonunda da
önemli bir deðiþme yarattý. 

Þehir plancýlýðý formasyonu yaný sýra
tarihe ilgisinin artýþý, Mimarlýk
Fakültesi’nde Restorasyon Bölümü’nün
korumacýlýk konusunda yarattýðý
heyecan bir araya gelince Gönül
Tankut’u kentsel koruma alanýna
yönlendirdi. 1975’ler sonrasýnda sürekli
olarak Tarihi Çevre Korumasý ile ilgili
kurullarda yer aldý. ODTÜ dýþýndaki
dünyayla iliþkisi büyük ölçüde bu
kurullar aracýlýðýyla kuruldu.
Yaþamýnda içe kapandýðý dönemin
onun belki de yaþamýna anlam katan
tek dýþa açýk penceresi bu arakesitte
yapabildikleri oldu.

Kendisini saygýyla anýyorum.
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GGÖÖNNÜÜLL  TTAANNKKUUTT  BBÝÝBBLLÝÝYYOOGGRRAAFFYYAASSII

YYaabbaannccýý  DDiill: Ýngilizce, Almanca,
Fransýzca

ÖÖððrreenniimm  DDuurruummuu
Lisans: Eidgneössische Technische
Hochshule (ETC), Zurih Ýsviçre,
Dipl.Architekt (Y.Lisans)

Y.Lisans: Yale University, USA, Master
of City Planning.

Doktora: Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Ankara Üniversitesi. 

AAkkaaddeemmiikk  üünnvvaannllaarrýý  aallddýýððýý  yyýýllllaarr  vvee
bbuulluunndduuððuu  bbaaþþllýýccaa  ggöörreevvlleerr::

Öðretim Asistaný olarak ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi’nde göreve baþlar.

1959 Öðretim Görevlisi

1961 Yardýmcý Profesör

1968 Doçent

1979 Profesör

1968-1969 ODTÜ Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baþkanlýðý

1972-1975 ODTÜ Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baþkanlýðý

1983-1993 ODTÜ Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baþkanlýðý

1993-1997 ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Dekanlýðý

AAllaannýý:: Koruma, Planlama, Kentsel
Tasarým, Kentsel Politika

AAnnaabbiilliimm  DDaallýý:: Þehir Planlama

DDiiððeerr  FFaaaalliiyyeettlleerr  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrýý

* 4. Beþ Yýllýk Plan çalýþmalarýna iliþkin
olarak, “Yerleþme, Bölgesel Geliþme,
Kentleþme, Konut Özel Ýhtisas
Komisyonu-Yerleþme, Bölgesel Geliþme,
Kentleþme Alt Komisyonu” ile “Çevre
Sorunlarý Özel Ýhtisas Komisyonu”
Üyeliði.

* Üniversitelerarasý Tarihi Çevreyi
Korumada Koordinasyon Kurulu
Üyeliði, 1975.

* Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurul Üyeliði, 1979.

* Bakanlýklar arasý Bursa Kenti Tarihi ve
Doðal Sit Alaný Planlamasý Çalýþma
Komisyonu Üyeliði.

* 1982 5.Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý
hazýrlýk çalýþmalarý ile ilgili olarak
kurulan Bölgesel Geliþme Konusundaki
Özel Ýhtisas Komisyonu Üyeliði.

* Ankara Ýl Trafik Komisyonu Üyeliði
(1975-79).

* Ankara Koruma Kurulu Üyeliði.

*  ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi Danýþma
Kurulu Üyeliði. 

* 1982. 1.Milli Kültür Þurasý Mimarlýk
ve Tarihi Çevre Ana Komisyonu
Üyeliði.

* Çok sayýda doçentlik jürisi üyeliði ve
dil sýnavý üyeliði.

* Danýþtay ve idare mahkemelerine çok
sayýda bilirkiþilik hizmetleri.
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KKaazzaannddýýððýý  ÖÖddüülllleerr
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