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* Galatasaray Lisesi; Ýstanbul Üniversitesi ve
University of California (Berkeley),
U. of Washington (Seattle), Cornell ve
Columbia ile Asya Enstitüsü’nde eðitim
gördü. Ýki Bakanlýk ve Ýstanbul
Belediyesi’nde çalýþtý. KTÜ, Trabzon; ODTÜ,
Ankara; King Faisal University, Damam ve
Architectural Association, Londra, eðitim
verdiði kurumlar arasýnda..
** ‘Kent planlama tarihi denemesi’
nitelemesi, adý geçen yazýnýn yazarý
tarafýndan deðil, Derleyen tarafýndan, “Yazý
Kurulu’ndan” metninde yapýlmýþtýr.
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Kitapta bu derecede aðýr baþka birçok
söz var, ve bahsi geçen heyecan yok.

4. Almanya’dan gelen deðerli
“BÝR KURUCU KÝÞÝLÝK OLARAK
ESAT TURAK” BAÞLIKLI YAZI
eðitimciler. Baþka eðitim kurumlarýna
(MFD 2005 CÝLT 22 SAYI 1) ÜZERÝNDE giden Eberhard, von Aster, Neumark
ve diðer birçok kiþinin deðeri üzerinde
DÜZELTMELER
tartýþma yoktur. Fakat ÝTÜ’deki Bonatz
AYDIN GERMEN*
ve Holzmeister’in Türkiye’ye verdikleri
öðreti tartýþmalýdýr.
1. Bu baþlýk yazý metni ile ilgisiz, bu
yüzden de yazýda yanlýþlar ve sapmalar
5. Ülkedeki kent planlama tarihi ile
çoðalýyor.
ilgisi bulunmayan birkaç kiþinin adý
sayýlýyor. Bilhassa, baþbakan ve
2. Bir anma yazýsý olarak, ‘kent
cumhurbaþkaný olmuþ bir politikacýnýn
planlama tarihi denemesi’ adý geçen
bu yazýda hiçbir yeri yok.
kiþiye nezaketten uzak, bilhassa Esat
Turak’ýn sýk sýk mücadelelerde yer
6. Oelsner’e, deneyimi olmamasýna
almadýðý ve birkaç defa iþinden býkýp
raðmen Ord. Prof. Unvaný verilmesi.
gittiði söylenince.**
Yazý bu unvaný yüceltme olarak alýyor,
3. Yüksek Mühendis Mektebi’nin kabuk fakat yüceltme ile ilgisi olmayan ve
deðiþtirerek Ýstanbul TÜ olmasý. Burada ülkemizin alýþkanlýðý olarak çarpýtýlmýþ
bir heyecandan bahsediliyor. Tam tersi. bir unvana dayanýyor.
O yýllarda bütün dünyada bazý
Oelsner’in bazý çalýþmalarýný biliyorum:
meslekler kendi sahalarýnda fazla insan
Kendisinin yüceltilmeye hiç ihtiyacý
yetiþmesini istemezlerdi. Kurtuluþ
yok. Ord. Prof’e gelince, bu terimin
Savaþý’nýn güçlü adamý Ali Çetinkaya
sanat veya bilim seçkinliði ile hiç ilgisi
Nafýa Vekili (Bayýndýrlýk Bakaný). Genç
yok, ancak ve gene bir Türk çarpýtmasý.
devletin çok sayýda mühendise ihtiyacý
Ord., Latince Ordinarius adi veya
var ve Bakan bunu Yüksek
olaðan, Almanca’da da usule uygun
Mühendislik Mektebi’nden istiyor.
demek. Açýklayacaðým saptýrma
YMM direniyor. (Bu direniþ ODTÜ ve
yüzünden, gördüðüm iki “þiir”
KTÜ, uçakla eðitim gibi, kuruluþuna
futbolcudan Lefter’e (diðeri Didi),
kadar sürmüþtür). Karþýlýk olarak
Ordinarius dersek adi futbolcu demiþ
Çetinkaya kendi kýsa süreli okullarýný
oluyoruz.
açýyor. Mezunlara verdiði meslek
Bu unvan bize Almanya’dan gelmiþtir,
unvanlarý YMM’nin hoþuna gitmiyor.
ve gene adi veya olaðan demek:
Kendi derecelerinin daha yüksek
Almanca’da ordentlich. Önemli bir
olduðunu belirtmek istiyorlar. Yýllar
nokta olduðu için bu eski bilgimi
farký ile, kabuk deðiþtirmenin asýl
sebebi bu. (Bu sürecin hikayesi 1950’ler Deutscher Akademischer
Austauschdienst yetkilileri ile
basýnýnda ayrýntýlarý ile anlatýlmýþtýr).
yokladým. Bildiðim gibi Ordinarius,
Sonucunda da, ülkede devamlý olarak
Professor’un bir üst mertebesi deðil.
yapýlan çarpýtmalarýn biri meydana
Dolayýsý ile Almanya’da Ordinarius,
geliyor: Baþka hiçbir ülkede
Ordentlich, Professor birbirine eþit
bulunmayan “Yüksek” unvaný.
unvanlar ve ikili olarak da
Kuruluþ yýllarýnda hiçbir heyecan
kullanýlabiliyorlar. Bu 1930’larda da
olmadýðý gibi sonraki yýllarda Ýstanbul
þimdi de böyle. Kanaatimce bunlar
TÜ eðitimi hakkýnda bu kurumun
yalnýz memurluða ve ömür boyu gelire
yýldýzý (belki bütün yüzyýl için) Mustafa
iþaret ediyor, Amerikan’ca “tenure”
Ýnan’ýn deðerlendirmelerine bakmak
gibi. Bir iki soruyu yetkiliye üç-dört
faydalý olur (Bir Bilim Adamýnýn
defa sordum, yanlýþ anlama olmasýn
Romaný - Oðuz Atay). “Mühendis
diye (sicher machen) o kadar ciddiyetle
Mektebi’nde - daha doðrusu sadece adý
ve nezaketle cevap verildi ki, diðer
deðiþerek müderrisleri profesör
sorularýmý sormaktan kaçýndým (Temasý
oluveren TÜ.” (s. 127) “Askerlik
saðladýðý için Serpil Ergun’a teþekkür
þubeleriyle üniversitelerin seviyeleri
ederim).
arasýnda kýlpayý fark vardýr” (s. 161).
Türkiye’de yapýlan çarpýtma
(ÝTÜ’de) “Gelenek hayranlýkla filan
Ordinarius’u bir üst derece kabul etmek
baþlatýlamazdý...” (s. 89) “.. ithal malý
bir gelenek kurma çabalarý çoðu zaman idi. Ama o zamanlar bu unvaný almýþ
kiþilerin büyük çoðunluðu, M. Ýnan’ýn
hazin sonuçlar veriyordu” (s. 93).
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1. Bu düzeltmelerin 5-6 ‘sý kendi meslek
yaþamýmla ilgili. Diðerleri, içinde yaþadýðým
süreçleri, veya iki ülkede bilinen tarihi
ilgilendiriyor. Ama bazý kurumlarý,
unvanlarý, kiþileri durup dururken
yüceltmemek daha da önemli.
Baþka Alman unvanlarý da var:
ausserordentlich, privat dozent. Bunlarýn ne
dereceye kadar eþit olduklarý üzerinde
durmak istemiyorum, yalnýz bu terimlerin
ilki extra – ordinarius demek. Almanca’da
extra eki daha üst deðil, daha alt rütbe
gösteriyor. Bu da ordinarius’un ancak
olaðan anlamýna geldiðini bir defa daha
ortaya koyuyor. Gymnasium’larda da (Lise)
Ord. Prof. unvaný olduðu sözü geçti ama
pek emin deðilim. Önemli iki konu üzerinde
durmak istiyorum.
Avrupa’nýn ilk universitas’larý arasýnda
bulunan Paris’te hocalar öðrenciler
tarafýndan seçilebiliyordu. Almanya XIX.
Yüzyýlda da bu olanak varmýþ. Böyle
atamalar ausserordentlich veya privat.
Yaptýklarý güzel iþler günümüze kadar
gelen hocalarýn çoðuna verilen unvanlar bu
ikisi. Bu düzen Alman Bilim’nin o yüzyýlda
yaptýðý atýlýmýn önemli parçasý. Ancak daha
yaþlý yýllarýnda “taþra” kurumlarýna ve
bazen en büyük yüceltme olarak bu kiþiler
Berlin’e atanýyorlardý. Buna bir çok kiþinin
hayat hikayesinde dikkat etmiþtim.
O ülkede atýlýmýn diðer önemli unsuru
kürsülerin parçalanmasý. O sýrada hocalarýn
çoðu genç ve kürsü baþkaný otuzbeþ yaþýnda
ve dozent’i otuzlarýnda, ve böylece hayat
boyu kürsü baþkaný olamayacak. Böyle
hocalar kürsüleri parçalamak yolunu
yeðliyorlar. Mesela bir Tarih, bir de
Coðrafya kürsüsü varsa bir üçüncü Tarih
Coðrafya kürsüsü kuruluyor. Bu arabilim
olmayan fakat “arabilim” denilenler çok
deðiþik sahalarda da kürsü kuruyorlar (bu
bilgim zannederim Peter Blau’dan).
Ülkemizde son yýllarda tam ters yöne
gidildi: “Ana Bilim Dalý”. Bildiðimiz kadarý
ile baþka ülkelerde böyle bir terim yok. Bir
Yeminli Tercüman genç kadýn, bu terimi (ve
baþkalarýný) yabancý dillere çevirmekte çok
zorlanýyorum çünkü diðer dillerde böyle
terimler yok, dedi.
Bu terim bazý kiþileri doðramak için
uydurulmuþtur, ve ben yüzlerce öðretim
üyesinin böyle bir sýnýflama yoktur diye
yürüyüþ falan yapmamalarýný hayretle
karþýlýyorum.
2. Bir örnek, Yapay Zeka’nýn (Artificial
Intelligence) önde gelen ismi Marvin
Minsky deðil midir? Hatýrladýðým kadar bu
adam Bronx High School’dan mezun olur
olmaz Harvard’a çaðrýlýyor ve deniliyor ki,
senden ders vermeni istemiyoruz, sana tek
baþýna bir oda vereceðiz araþtýrmaný
kimseye danýþmak zorunda da deðilsin
(ama, Minsky beþ on sene evvel AI’ýn boþ
çýktýðýný açýkladý, týpký yýllarca tanrý
muamelesi görmüþ olan Stephen
Hawking’in Kara Delik kuramlarýný yakýn
zamanda geri almasý gibi).
3. Bu okulun aksayan bazý taraflarýný
yazdým. Þimdi zararlý taraflarý. Nobel
ödülleri gibi Harvard da geniþ halk
tabakalarýný hayran býrakmak üzre çok
kullanýlýyor. Okullarýnýn belki en ünlüsü
Law School. Filmlerde o okula girmek
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dediklerini de unutmayarak, adi bilim
seviyesinde idiler. Bu unvan 1960’lar
baþýnda ve saðlam gerekçelerle iptal
edilmiþtir (Yasa). Bu unvanýn hala
kullanýlmasýna ve bir bilim mertebesi
olarak gösterilmesine çok þaþtým (11).
(Buraya kadar olan düzeltmeler ilgili
yazýnýn sayfa v’te)
7. Planlara duyarlý yaklaþým. Ýlk olarak
akla gelen, ülkede herhangi bir duyarlý
plan yapýlmýþ mýdýr? Ýmar iþlerinin
geliþme döneminde birkaç çok duyarlý
mimar plancý ile tanýþtým. Fakat
yaptýklarý planlara ne o vakit, ne þimdi
duyarlý denilemiyor. Sebepleri basit. Bir
kere yasalar ve Ýller Bankasý
alýþkanlýklarý buna izin vermiyor.
Ýkincisi o dönemde bu planlara
yaklaþým henüz çok hamdý.
Bu arada Oelsner’in bir sözünü
hatýrlatmak isterim: ‘Mimarlar arasýnda
en iyilerinin þehirciliðe geçmesi gerek,
oysa ülkenizde o geçiþi yapanlar en
iyileri olmaktan çok uzak.’ (Arkitekt
dergisi). Ayrýca þu da var ki, duyarlý
denilen o planlar daha sonralarý
“Çarpýk Þehirleþme” adý verilen sürecin
mantýðýný kurmakta birinci derecede
etkili olmuþtur.
8. Hatýrladýðým kadarý ile Belediyeler
Ýmar Heyeti bizzat plan yapmamýþtýr.
9. Bahsi geçen üç kiþinin, Esat Turak,
Aydýn Germen ve Tuðrul Akçura’nýn
ilk üç plancý olmasý yanlýþ sayýlmasa
gerek. Eskiden, 1950’ler ve 1960’larda,
Amerika’da þehircilik okudum diyen
birkaç kiþiye rastladým ama gerek
okuduklarý eðitim kurumlarýný gerek
aldýklarý eðitimi inandýrýcý bulmadým.
Dolayýsý ile bu üçlü doðru olsa gerek.
Yüksek lisans derecelerimiz ise Aydýn
Germen 1951, Esat Turak 1956, Tuðrul
Akçura belki 1960’tan sonra. Gerekirse
bu konuyu bu yazýnýn sonunda deðil
daha uzun bir yazýda ele alabilirim.
10. Chicago’nun Amerika’da ikinci
planlama bölümünü kurmasý, 1950’li
yýllarýn baþýnda. Gene yanlýþ. Ben
kendim 1948’de yýllarca evvel açýlmýþ
bir planlama bölümüne girdim, Cornell.
Gene 1950’den evvel o ülkede 4-5
planlama bölümü daha olsa gerek.
Belgelenmesi uzun zaman alacaðý için
isim vermeyeceðim. Gene 1950’den
evvel University of Washington’da
(Seattle) bölge planlama dersleri vardý,
beþ öðrenci kaydolmadan derslerin
hiçbiri açýlmadýðý için dokuz dersin

dokuzunu da alamadým. Bu University
ayný zamanda Quantitative devriminin
baþladýðý yer sayýlýr. Tennessee’de de
bölge planlama dersleri bulunmuþ olsa
gerekir.
(Buraya kadar olan düzeltmeler s.
vi’da)
11. Harvard’ýn da yüceltilmesi üzre
söylenilen sözlerin Türkiye’de planlama
tarihi ile ilgisi yok. Bu ancak, çok
deðerli Martin Wagner’in Harvard
dýþýndaki yaþamý ile ilgili. Esat Turak’ýn
kimden ders alýp, kimden almadýðý
tahminleri çok iyi tarih anlayýþý deðil.
Harvard hakkýnda benim de iyi bir
þeyler söylemem gerekiyorsa ilk aklýma
gelen, bölüm baþkanlarýnýn ülkelerinde
diðer sivrilmiþ kiþileri, yarýþma olur
korkusu ile deðil, tersine hepimiz bir
arada daha güçlü oluruz düþüncesi ile
bölümlerine davet etmekten
kaçýnmamalarý ve çaðýrdýklarý kiþileri
yapacaklarý iþte serbest býrakmalarý (22).
Harvard’ý çok defa ziyaret ettim.
Museum’larýný dolaþtým, Graduate
School of Design’da yapýlanlarý izledim,
ve beþ altý hocasýný çeþitli ülkelerde
tanýdým. Açýk günlük seminerlerine
gittim. Bunlardan hiçbiri Harvard’ýn
þöhretini tutmuyor. Açýk seminerler
konulan baþlýklar insan oðlunun bilimi
ve bilgisi bu kadar ilerledi mi diye
insaný þaþýrtýyor, ama seminere
gittiðinizde sýrt sývazlamalar, hafif
sözler vs.
Bu okulun dersleri de öyle hafif.
Ülkemizdeki gibi ders söylemleri
aðýrlaþtýrýlmýyor, bilakis hafif tutuluyor,
bunun altýnda da gizli olarak
ideology’lerin en aðýrlarý zýmnen
aþýlanýyor. Hafif söylem Ýngiliz üslubu,
dinleyen yokmuþ gibi konuþuyorlar.
Ama böyle bir eðitimin de pek çok
tatsýz tarafý var. Örnek olarak, bu sefer
de Cambridge’in boy farký ile yýldýzý
(gene bütün yüzyýl için belki)
Wittgenstein’ýn bir sözü: “Buradaki
herþey bana itici geliyor. Katýlýk,
yapaylýk, insanlarýn kendi hallerinden
duyduðu memnuniyet. Üniversite
atmosferi midemi bulandýrýyor”
(Wittgenstein’in Maþasý, YKY; s.221).
Harvard’daki hafif söylem bizim
ülkede öykünmemiz gereken birþey,
bilhassa ki eskiden kullandýðýmýz
farsçada harvar “bir eþek yükü aðýrlýk”
anlamýna gelirse... (M. N. Özön) (33)
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seçkinliðin en üst mertebesi sayýlýyor. Oysa
bir Boston avukatý (Harvard’lý) bana þöyle
diyor: Sen böyle avukatlara ve iþ
adamlarýna bakma, onlarýn en iyi
becerdikleri þeyler ocakçýlýk yapmak ve
beraber kötü golf oynamaktýr.
Harvard’ýn kuruluþu 1636 mýdýr,
bakmadým. Þöhreti yalnýz þimdi deðil o
vakitten beri var. Buna karþýlýk 1890’larda
yalnýz zayýf bir okul deðil, neredeyse
döküldüðünü okumuþtum. Ama her zaman
hayranlýk yaratmak üzere davranmýþtýr bu
okul. Yýllarca evvel “hayran hayvan” diye
not almýþým. Bu yaratýk iki ayaklý.
Gerçekten de timsahlar hiç birþeye hayran
deðil, sinekler büsbütün, mesela at gibi
yumuþak bir hayvanýn bile Madonna’ya
hayran olduðunu duymadýk.
Hayran insanlarýn üstünde her çeþit baský
kurulabilir. Dünya egemenliðine doðru bir
hýrs, son yýllarda büsbütün ortaya çýktý. Son
40 yýlda milyarlara varan hayran kitleleri
çoðaltýlmasaydý, baskýlar ve yalanlar iyice
azalýrdý.
Yalanlara gömmenin önemli bir unsuru
Harvard Business Review olmuþtur. Dünya
ticaret egemenliðinin nerede ise bütün
programý daha 1950’lerde ve bilhassa
1958’de yayýnlanmýþtýr bu dergide.
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12. Esat Turak’ýn Little Rock’ta
“metropolitan” planlama yapmýþ
olmasý. O kent Turak ayrýldýktan sonra
bile ancak 130,000 nüfusu bulmuþ bir
yer. Dolayýsý ile metropolis deðil. O
ülkede SMSA’larýn ilçe planlamasý
olduðunu bilmek gerek. Bilhassa
amerikan yöntemlerine meraklý
kiþilerin o ülkeyi de çok iyi tanýmalarý
gerekiyor çünkü ülke ile yöntemler çok
baðlý birbirine.
13. Mevcut þehir planlama
yaklaþýmýnýn, 1950’lerde, çözüm
getireceðine dair kuþkular. Daha uzun
bir yazýda anlatmam gerekecek bir olgu
var. Ankara 1951 senesinde Birleþmiþ
Milletler Teknik Yardýmý’ndan üç þehir
planlama uzmaný istedi, bu, öyle bir
kuþku olduðuna dair belirti. Ama
Ankara’da beþ yýl sonra öyle bir kuþku
göremiyordum, Ýmar Kanunu Tasarýsý
hariç. Kuþku olsaydý her þey bambaþka
geliþirdi.
14. DP baþbakanýnýn giriþtiði
faaliyetlere modernite demek yanlýþ,
kelimenin çirkinliði bir tarafa. Ayrýca
çaðdaþlaþma hareketleri çok daha
usturuplu bir þekilde ve çok daha evvel
Türkiye’de baþlatýlmýþ ve baþarýlmýþtýr.
15. Mücadele veren grup. Bu grup
ancak üç kiþi olmuþtur. Turgut
Cansever ile bendeniz 1954’ten
baþlayarak, 1957’den sonra da Þevki
Vanlý ile üç kiþi. Belki ileride
açýklayacaðým sebeplerle bu birliktelik
1960 yazýnda sona erdi, ya da belki ben
çekildim sayýlýr. Diðer arkadaþlardan
Cihat Burak benim yakýn arkadaþýmdý,
grup ile hiçbir iliþkisi olmamýþtýr.
Turgut Cansever ile 1954
yakýnlaþmamýz, kendisinin Fransa’dan
yeni gelmiþ ve Büyükada’daki modern
Hotel’i bir arkadaþý ile bitirmiþ, benim
de Amerika gibi bir ülkeden yeni
dönmüþ olmamýza raðmen, Türkiye
için geliþtirilmiþ ve kendi tercihlerimize
dayanan tutumlar üzerinden ve
bilhassa korumaya verdiðimiz önem
zemininde olmuþtur. Mümkündür ki o
yýllarda bu her iki kiþi belki Nezih
Eldem ve Doðan Kuban dýþýnda bu
konularý konuþacak baþka kiþi
bulamazlardý.
(Buraya kadar olan maddeler s. vii’de)
viii’de)
(Bundan sonrakiler ile s.v
16. Þehircilik Fen Heyeti ile ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi ve Ýmar Ýskan
Bakanlýðý Bölge Planlama Dairesi’nin
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kaderi iç içe geçmemiþtir. O sýralarda
her üçünün de güm diye ortasýnda
bulunuyordum.
17. Þehircilik Fen Heyeti hiçbir zaman
siyasal iktidar ile uyum dýþýna
çýkmamýþtýr. Belki de daha önemli olan
bir üst idari kademe ile olan uyumdur
ve bu uyum dýþýna da çýkýlmamýþtýr,
zaten çýkýlamazdý da. Burada, bahsi
geçen gruptan kiþilerin ÞFH’de
çalýþtýklarý yanlýþ varsayýmý yapýlmýþ.
Kendime gelince kadromun nereye
baðlandýðýný bilmiyorum, zaten
hatýrladýðýma göre maaþým defterlerde
masa vs. olarak gözüküyordu. O vakit
maaþ deðil yüksek yevmiye vermenin
tek yolu buydu. Yasa tasarýsý ve bölge
planlama hazýrlýklarý ile uðraþtýðým için
benim masam ÞFH’de deðil çok uzakta
bir odada idi (1956).
18. “Uzaklaþtýrýlanlar kendilerini
ODTÜ’de buluyorlar”. Burada
zamanlama hatasý var. Kendim
ODTÜ’nün kuruluþ yýlýnda ek
görevliydim ve Amerikalýlarla üç beþ
anlaþmazlýk sonucunda ayrýldým, daha
doðrusu istenmedim. Turak’ýn
ODTÜ’ye giriþi dört yýl kadar sonra,
Tuðrul Akçura’nýn giriþi ise çok daha
sonra.
19. Turak, Germen ve Tuðrul
Akçura’nýn ayný kaderi paylaþmasý.
Bunlardan son ikisinin kaderi tecrit
niyeti ile deðil, ters sebeplerle olabilir.
Doðu Marmara Ön Planý takdimi,
zannederim, 1961 Nisan’ýnda oldu. On
arkadaþ çeþitli konularý açýkladýlar. Ben
de bu konularý birbirine baðlayarak
arkadaþlarý takdim ettim. Arada þunu
belirtmek isterim. Zonguldak Ön Planý
gibi Doðu Marmara Takdimi de halka
açýktý. Devletimizde çok az rastlanan
bir þey.
Ýkinci günün sonunda eski Þehremini
Emin Bey ve hayatý boyunca Ýstanbul
iþleri ile meþgul olmuþ Reþit Saffet
Atabinen beyaz parlak saçlarý ile bana
doðru geldiler ve ellerimi tutarak “Biz
Ýstanbul’da böyle þey görmedik,”
dediler.
Kendileri uzaklaþtýktan sonra, bizleri
dinlemekte olan çok genç iki gazeteci
“abi, sen bu toplantýyý yaptýn mý”,
“evet?”, “abi, sen bir daha Türkiye’de
toplantý yapamazsýn”. Ülkenin þartlarý
çok genç yaþta da bilinebiliyor demek.
Tuðrul Akçura’nýn kaderi de ayný
planla ilgili. O planýn büyük kitabý da,
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hatýrladýðýma göre, aylarca sonra
yayýnlandý. Kitap basýldýktan galiba bir
hafta sonra Akçura görevinden alýndý.
Bu, daha da ilginç bir durum, çünkü,
anlaþýlan kitabý bitirmesini beklemiþler,
bakarsýn baþkasý bitiremez diye
düþünmüþler herhalde.
Esat’ýn seçimi üzerine, MIT /
Harvard’dan bir Prof., Lloyd Rodwin,
BP dairesi danýþmaný idi. Ýstanbul ve
Zonguldak toplantýlarýndan bile evvel,
kendisi, SBF Þehircilik hocasý Bakan,
müsteþar Mithat Yenen ve GM ve
bendeniz bir toplantý yapýldý. Lloyd
Rodwin, daire baþkaný Aydýn Germen
ve kendisinin Ankara’daki çalýþmalarýn
çok ilerlediði düþüncesinde
olmadýðýmýzý belirtti, buna raðmen,
dedi, Birleþmiþ Milletler’e baþka
ülkelerden daha ileride
bulunulduðunu, ve bu sebeple ilk resmi
uluslararasý bölge planlama
toplantýsýnýn Türkiye’de yapýlmasýný
belirttiðini ve BM’nin teklifi kabul
ettiðini söyledi. Diðer üç kiþiden ancak
uzun bir sessizlik cevabý geldi. Bu da
baþarý yüzünden çatýþmanýn
baþladýðýna bir baþka iþaret.
Bu safhalara kadar BP Daire
Baþkanlýðý’na atamalar tecrit niyetli
deðildi. Gerek Esat, gerek ben o görevi
istemiþtik. Ayrýca bu atamalar
fikirlerimizin kabulü anlamýna
geliyordu. Yoksa herhangi bir akraba,
ülke geleneðine göre bu göreve
atanabilirdi. Tuðrul Akçura’nýn Doðu
Marmara Bölge Planlama
Müdürlüðü’ne atanmasý da tecrit
deðildi, Turgut Cansever’in tavsiyesi
üzerine benim tarafýmdan önerilmiþti.
Þu da var, anlattýðým olaylar, bir yýlda
(?) dört bakan. Bizler daha uzun
dayanmýþýz.
20. Ýmar Kanunu Tasarýsý hakkýnda
çatýþmalar. Yazýda bu konuda birkaç
yanlýþ var. Olaya baþtan baþlayalým.
Mimarlar Odasý, 1955’te olsa gerek,
Turgut Cansever ve benden alternatif
bir teklif geliþtirilmesini istedi.
Yazdýðým metin milletvekili tasarýsý ile,
gerekli boþluklar da býrakýlarak, yan
yana basýldý. Bu metin Oda GS’nin
evinde sorumlu kiþiye, Orhan Alsaç’a,
açýklandý. Gecenin sonunda kendisine
yaklaþarak “bir de bölge planlama var,
biliyor musunuz,” dedim. Cevap,
“iþittim”.

Bir Mersin dönüþünde Ankara’ya
uðramýþtým, sokakta bana, aranýyorsun,
dediler. Orhan Alsaç ile görüþtüm.
Bana þunlarý belirtti. Ýstanbul bölge
planlamasýna baþlýyoruz, arkadan milli
seviyede bölge planlama dairesi
kurulacak. Bu iki iþi müsteþar (çok
deðerli) Daniþ Koper’e baðlý olarak
yapacaksýnýz. Ýmar Kanunu’na gelince
“ben kesinlikle zaman ayýramýyorum,
sizin meþgul olmanýzý isteyeceðim”.
Bu konuþma 1956 yýlý baþýnda olsa
gerek.
Ýki þeye iþaret edeyim. Demek, Oda
teklifimiz beðenilmiþ. Böyle birþey
ülkemizde kaç defa olmuþtur acaba. Bu
durum bu safhada bir çatýþma
olmadýðýný açýkça gösteriyor.
Sonucunda, yeni tasarý metnini
yazmakla kalmadým, Millet Meclisi’nde
kenardaki hükumet masasýnda da
Orhan Alsaç deðil ben oturdum,
kendisinin iþi bana bu dereceye kadar
devrettiðini gösteriyor bu durum.
Arkadan Tüzük geldi. O metin de,
idare maddeleri dýþýnda, tamamý ile
benimdir. Orhan Alsaç ne yapacaðýmý
tamamen biliyordu, ve meþgul bile
olmuyordu. Böylece, Danýþtay’daki
savunma da bana kaldý. Biraz
direndiler, “müsaadenizle ýsrar
edeceðim” dedim. “Bizim sayýsýz
konumuz var, ama sen iyi çocuksun,
gelirsin dýþarýda beklersin biz diðer
iþlerimizi bitirince seni içeri alýrýz”
dediler. Dört defa gittim, ve bütün
metin geçti.
Bu geliþmelerde yalnýz iki kiþi bulundu,
Alsaç ve Germen, ve esneklik
konusunda da bir anlaþmazlýk yoktu.
Katý ayrýntýlar sorunu daha sonra çýktý.
Orhan Alsaç üst kademenin sözcüsü
deðil baþý idi. Tekeli, Alsaç’ýn yasa
konusunda bana emrivaki yaptýðýný
kendisine belirttiðimi söylüyor. Bu
nakil hukuk, idare ve baþka hususlarda
ham, ve bana yakýþtýrýlmasýna
üzüldüm. O makamdaki bir kiþi yasa
konusunda kimseye emrivaki yapamaz,
tasarýsýný Meclis kabul etmiyorsa, geri
çeker, bana da emrivaki yapmaya hiç
ihtiyacý yoktur, çünkü iþin sahibi odur.
Benim Tekeli’ye anlattýðým emrivaki
deðil, Ýngiliz casus filmi gibi bir þeydir.
Yönetmeliði yazmak da benim
görevimdi. Bu son iki metnin
zamanýnda bitirilmesi Ankara’da ilk
defa oluyor, demiþlerdi bana.
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Ýkincisinin müddeti bitmeden altý hafta
önce Alsaç’a gittim, ve bakanlýkta hiçbir
görevlinin benim Yönetmelik tasarýma
yanaþmadýðýný, bu yüzden iþi býrakmak
istediðimi belirttim. “Aydýn bey, siz
devam edin,” dedi.

Bölge Planlama Dairesi ancak daha
sonra tecrit yeri olmuþtur. Bu dairenin
araþtýrmaya yönelmesi de bizzat
planlama yöntemi gereðidir. Bölge
planlarýnýn uygulanmasý ise herhangi
bir ülkede çok dirençle karþýlaþacaktýr.

Altý hafta sonra 18 kurum temsilcisi ile
toplantý yapýldý. Bir saat evvel toplantý
odasýnda her koltuðun önüne gerekli
metinleri koydum, beyaz kaðýt ve
kurþun kalemlerle. Yarým saat
sonrasýnýn endiþesi ile sigara içmeye
çýktým. Döndüðümde vakit geçirmek
için metinlere tekrar bakayým, dedim,
benim koyduðum metinler
deðiþtirilmiþti. Bu iþin böyle
yapýlabilmesi için koridorlara falan iki
gözcü konulmasý gerekmez miydi.
Ayrýca benim býrakma teklifim çok
evvelden kabul edilebilirdi veya bir
hafta evvel teklifimi bastýrtmamam
istenebilirdi.

23. Ýmar Bakanlýðý’nýn kuruluþ
muhalefeti yanýtlanmak üzere deðil.
Çünkü o baþbakan ipin ucunu çoktan
kaçýrmýþtý. Kuruluþ sebebi en çok
Emlak Kredi Bankasý’nýn kaynaklarýný
Ýstanbul için kullanmak idi.

Böylece, esnek metinli Yasa ve
Tüzük’ten sonra eski Yönetmeliðin katý
ayrýntýlarýna geri gelindi (44). (Kendi
teklifimi ise çok sevmiþtim, ve bugün
de aydýnlýk bir metin sayýlabilir.)

25. Mektup konusu. Turgut Cansever
babasýnýn arkadaþý Alpaslan Türkeþ’e
güvenerek, bu imar iþlerini düzeltelim
diyor. Kendisine bir rapor yaz getir
deniliyor. O süreye kadar adý geçen
üçlü grubun bu konuda bir çok
teþebbüsü olmuþ ve bunlar hayatýný
imar eleþtirisi ile geçirmiþ bir SBF
þehircilik hocasý olan bakanýn da
engelleriyle karþýlaþmýþtý. Cansever ve
Vanlý, benim karþý çýkacaðýmý
bildiklerinden, haberim olmadan onbeþ
kadar sayfalýk bir raporu sabaha kadar
yazýyorlar.

21. DP baþbakanýna imar konusunda
karþý çýkmalar. CHP’nin plana
dayanýlmadýðý eleþtirileri. Burada
birçok konu ortaya çýkýyor. Birisi þöyle.
O dönemin Ýstanbul Ýmar Müdürü bir
toplantýda, inanýlacak gibi deðil ama,
bir tek yer için 72 tane plan olduðunu
söylemiþti. (Bu tabii rüþvet için de iyi
bir tertip, üç katlý planý çýkartýrsýnýz,
daha fazlasý arzulanýyorsa o biraz
pahalýya çýkar dersiniz, bir ay sonra da
gene tasdikli dört katlý planý
gösterirsiniz). Ýkinci konu þu. O planlar
iyi midir ki. Üçüncüsü, CHP’nin plan
tutumu. Bu tutum 1954 seçimlerinde bir
iktisatçýnýn yazýsý üstüne benimsenmiþ
bir slogan’dý. Daha evvel bir plan isteði
belirtilmemiþti. Ayrýca inandýrýcý bir
yazýya göre 1938’e kadar hazýrlanmýþ
Devlet Planý’ný 1940’larda CHP’nin
kullanmadýðý ve iptal ettiði
belirtiliyordu. Ýçtenlik içermeyen
muhalefet de o derecede güçsüz oluyor.
22. Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý’nýn kuruluþ
yasasý benden istenilen bir taslaða
adamakýllý yakýn bir þekilde çýktý. (Her
zamanki gibi de bir merdiven
sahanlýðýnda taslak elimden kapýldýktan
sonra hiçbir toplantýya çaðrýlmadým).
Ýmar Bakanlýðý’nýn araþtýrmaya
yönelmesi o taslak sayesindedir.
Bakanlýðýn icra yetkileri de olmuþtur.

(bundan sonraki maddeler s.iix’da)
24. Mimarlar Odasý 1960 bildirgesi. Bu
bildirge Türkiye’de kentleþmenin ilk
defa genel deðerlendirilmesi yapýldýðý
yer deðildir. Daha kapsamlý bir teblið
Þehirler ve Plancýlar konusunda
tarafýmdan 1956 yýlýnda Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde verilmiþ ve
yayýnlanmýþtýr.

(Burada hafta, ay farklarý var, tam
sýrayý hatýrlayamadým, ama olaylar
aynen böyle).
O dönemde (1960 yazý) böyle raporlarý
yüzbaþýlar ilgili bakanlara götürürlerdi.
Þimdi bir baþka imar bakaný o makama
niçin geldiðini bile anlamayan bir zat
idi. Kendisi bu raporu derhal müsteþara
(Mithat Yenen) gönderiyor. Oysa bütün
kýyamet müsteþar üstünde kopuyor.
Rapora göre, görevli herkes kötü, galiba
bir tek Germen iyi. Bunun üzerine
Müsteþar onbeþ kiþilik bir toplantý
yapýyor, ve orada bu raporu benim
yazdýrttýðým havalarý esiyor. Sözüme
çabuk inanmýþlardý ama,
onaylamayacaðým bir raporu
yazdýrttýðým sözü bana çok aðýr
gelmiþti. Bunun üzerine o iki arkadaþla
iliþkimi askýya aldým. O kadar aðýr
gelmiþti ki, Mimarlar Odasý yönetimini
de düþürdüðüne dikkat etmemiþim, ve
Tekeli’nin yazýsýndan öðrendim.
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(Bundan sonraki maddeler s. x’da.)
26. Turak’ýn “metropolitan” planlama
tecrübesi haiz tek kiþi olmasý. Bunun
“metropolitan” olmadýðý konusunda
bkz. Madde 12. Bu söz beni de
ilgilendiriyor mu? Evet. “Metropolitan
Planning for Istanbul” MRP Thesis’imi
Cornell’de yazdým (1950 sonbaharý). Bir
deyiþle, konunun ta kendisi. Daha
sonra New York Nazým Plan’ýnda bir
yýl kadar çalýþtým. Daha sonra da ayný
metropolis’te supermarket
araþtýrmasýnda rastgele örnekleme
(random sampling, ki rasgele olmaktan
en uzak þey) yapan grupla çalýþtým ve
bir küçük belediye için Zoning Planý ve
yönetmeliði yaptým, yazdým.
Bir tarihçe denemesinde bile iyi
incelemek, iyi bilmek, ve kendine
hüküm vericilik vehmetmemek, iki
çarpýtmayý üst üste bindirmemek gerek.
27. ODTÜ Campus’u. Bu çok uzun bir
konu, ileriye býrakýyorum.
28. ODTÜ’de Turak’ýn Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü için hazýrladýðý
programýn uygulanmadýðý belirtiliyor.
Bu tespite memnun oldum çünkü ben
de uygulanan programý
benimseyememiþtim. Tekeli,
uygulanmama ile ilgili engelleri ve
bunlarý çýkartan kiþileri belirtse iyi
olurdu.
(bundan sonraki maddeler s. xi’den
sonra)
29. Tekeli, öðrenci iken kendi
hazýrladýðý Zonguldak Planý’ndan
bahsediyor. Tarihçilik namýna o
plandan beþ yýl evvel ilk Zonguldak Ön
Planý’nýn halka ve bakanlara takdim
edildiðini belirtmesi gerekirdi. Bu plan
bir öðrenci tarafýndan deðil, hiç
olmazsa þeklen 35 kadar kiþinin bir
seneye yakýn çabasý sonunda elde
edilmiþtir, ve sonraki çalýþmalarýn
bilgisi toplanmýþtýr.
Bu konu da uzun yazý gerektirir, fakat
þimdilik “þeklen” kelimesini açýklamak
istiyorum. Bakan (bir üçüncü), odama
geldiði günlerden bir tanesinde “Siz bu
daireyi ne kadar çalýþtýrabiliyorsunuz,”
dedi. Ben, herkesin ortalamasý olarak
günde bir buçuk saat kadar, dedim.
Yuvarlak bir cevap veren kiþiye yýllarca
kimse dokunmaz. Fakat altý veya sekiz
saat üstünden bir buçuk saat
çalýþtýrabildiðini kabul eden kiþinin
derhal görevden alýnmasý gerekir. Eski

arkadaþým bakan o günlerde buna
herhalde niyetlenmeye baþlamýþtý.
Ancak çok þaþýrtýcý bir cevap verdi:
“Sizi tebrik ederim, çünkü ben
bakanlýðý ancak yarým saat
çalýþtýrabiliyorum”.
30. ODTÜ’de öðrenciler ve hocalar sol
düþünceyi birlikte öðreniyorlar. O
dönemlerdeki iddia ‘çok iyi biliyoruz’
idi. Daha uzun bir yazý gerekebilir.
31. Boðaz köprüsü de öyle.
Tekeli, yazýsýnýn önemli bölümünü
eskicilerle yenilikçiler arasýndaki
çatýþmaya ayýrmýþ. Yukarýda böyle
çatýþma yoktur demek istemedim.
Yalnýz þunlarý belirttim: Ýmar
Kanunu’nda grup çatýþmasý yoktur, o
iþi yalnýz iki kiþi yürütmektedir ve
aralarýnda Yönetmeliðe kadar bir
anlaþmazlýk yoktur. Bölge Planlama
Dairesi’nin araþtýrmaya yönelmesi
kendi isteði üzerinedir; adý geçen üç
kiþi baþlangýçta tecrit edilmiþ
sayýlmamalýdýr.
Þehir Plancýlarý Odasý’nýn Seminer
Teklifi
Yedi sekiz sene evvel Odamýz beni
aradý. “Hocam, ülkedeki þehir planlama
tarihi konusunda bir seminer
yapýyoruz, Panel’de on kiþi
düþünüyoruz, sizden de 1950 sonrasýný
anlatmanýzý istiyoruz”. On kiþinin beþaltý meslekten geldiðini öðrendim ve
bunlarýn bu tarihle iliþkileri olduðunu
hatýrladým, teklifi kabul ettim, ama,
“1980’den sonrasýný baþkasý anlatsa
daha iyi olur,” dedim.
Üç gün, bazen sabahlara kadar, evde
bir kaç kilometre yürüyerek notlarýmý
aldým, sonra Ankara’ya hazýrlýðýmýn
bittiðini söyledim. “Hocam, arada
çaðýracaðýmýz kiþiler deðiþti,
evvelkilerden yalnýz siz kaldýnýz, bu
sefer de sizden 1950 evvelini
anlatmanýzý istiyoruz”. “Ben, dedim,
1950 evvelinde çalýþmadým, anlatmaya
da niyetim yok.” “Ama en iyi siz
biliyormuþsunuz”. “Öðrensinler,”
dedim. Anlaþýlan faal olduðum 1950
sonrasýný anlatmam istenmiyordu.
O notlar yukarýda söylenilenlerden çok
daha kapsamlýdýr. Bunlar yayýnlansa idi
hem elimizde açýklamalar bulunmuþ
olacak, hem de bir yanlýþa on, on beþ
cümle ile cevap vermek mecburiyeti
olmayacaktý.

