
AAPPTTUULLLLAAHH  KKUURRAANN  ÜÜZZEERRÝÝNNEE

ÝNCÝ ASLANOÐLU*

Aptullah Kuran ODTÜ Mimarlýk Fakül-
tesi’nin kurucularýndan biri olarak aný-
lagelmiþtir. Ayrýca, ODTÜ’nün kuruluþ
yýllarýnda Robert Kolej çýkýþlý öðretim
üyelerinin etkinliðinden de söz edilir.
Ne dersiniz? 

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi’nin kurucu
Dekaný Pennsylvania Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi (School of Fine Arts)
mensubu Thomas B.A. Godfrey’dir.
Godfrey, Marvin Sevely, William Cox,
Joe J. Jordan ve Jako Kaikkonen görev-
deyken, Aptullah Kuran bir ‘tek adam’
konumunda olmamýþtýr. Ýlk yýllarda
onu, BM teknik yardýmýndan saðlanan
burslarla University of Pennsylvania’ya
gönderilen ve dönen A. Taþpýnar, O.
Özgüner, R. Beyru, Þ. Kaya, B. Onaran,
D. Elburz ve ayrýca daha önce çalýþmaya
baþlamýþ olan E. Derya, G. Tankut, G.
Güngen gibi Türk eðiticilerin oluþturdu-
ðu eðitim kadrosu içinde görüyoruz.

Thomas Godfrey’in dekanlýðý sonrasýn-
da baþa geçen üçlü dekanlýk komitesinin
bir öðrenci boykotu ile 1960’da istifaya
zorlanmasý sonucunda, Aptullah Kuran
rektör tarafýndan 1961’de vekâleten,
1962’de de asaleten dekan olarak atan-
mýþtýr. 1962-63 arasýnda hem dekan,
hem bölüm baþkanlýðý yapmýþtýr. 

Ýlk yýllarda Aptullah Kuran’dan baþka
Robert Kolejli yalnýz Atilla Bilgütay
vardý. 1960’larýn sonlarýnda bu okul
mezunlarýnýn sayýsý, Mustafa Pultar,
Bilgi Denel ve Mete Turan’ýn katýlýmýyla
artmýþtýr.

Aptullah Kuran’ýn mimarlýk anlayýþýný
genel hatlarýyla anlatabilir misiniz? Bu
anlayýþ Fakülte’nin eðilimlerinde etkili
olmuþ mudur?

Aptullah Kuran’ýn mimarlýk anlayýþý,
modernist ilkeleri savunan, o yýllarýn
genel mimarî gidiþatý içinde yer almak-
taydý. Kaikkonen ve Cox (Alvar Aalto
ve Louis Kahn etkileri) mimarî yaklaþý-
mýn oluþumunda etkili olmuþ isimlerdir.

Kuran, nasýl bir yöneticiydi? Fakülte’yi
yönetim kurullarý aracýlýðýyla mý yoksa
bireysel kararlarýný uygulayarak mý
yönetirdi? Aptullah Kuran dekanlýðý
sýrasýnda ayný zamanda ders de verir
miydi?

Kurallarý uygulardý. Aptullah Kuran
idareciliði ve ders vermeyi ayný anda

uzun süre sürdürmüþtür.

Mimar kökenli bir mimarlýk tarihçisi
olarak Aptullah Kuran’ýn stüdyolara
katýlýmý ne ölçüde olmuþtur? Kendisi
tarihçilerin stüdyolara ve jürilere katýlý-
mýna nasýl bakardý?

Aptullah Kuran, ODTÜ Mimarlýk Fakül-
tesi’nde bulunduðu son yýllarda stüdyo-
dan çok mimarlýk tarihi derslerine aðýr-
lýkla katýlmýþtýr. Modernist mimarlýðýn
savunulduðu o dönemde, mimarlýk tari-
hinin stüdyolara katýlýmý veya jürilere
yansýmasý için özel bir çaba harcanma-
maktaydý. 

Aptullah Kuran tanýnmýþ bir mimarlýk
tarihçisidir, fakat bina da tasarladýðýný
biliyoruz. Yaptýðý iþleri mümkünse kýsa-
ca deðerlendirebilir misiniz?

Kuran’ýn bina tasarýmcýsý veya stüdyo
yöneticisi kimlikleriyle mimarlýk tarihçi-
si yaný kýyaslanýrsa, tarihçi olarak onun
bu iþi sevmesi ve yetenekleri nedeniyle
çok daha baþarýlý ve verimli olduðu söy-
lenebilir. Mimar olup da mimarlýk tarihi
alanýna kayan ODTÜ Mimarlýk Fakülte-
si’nin ilk hocasýdýr. Bu yönüyle mimar
kökenli mimarlýk tarihçilerine -ki ben de
bunlardan biriyim- örnek oluþturmuþ-
tur.

Yýkýlmýþ olan, bir zamanlar Ýzmir Cad-
desi üzerindeki Barýkan Oteli’nin fasadý-
nýn tasarýmý Aptullah Kuran’a aitti.
Baþarýlý bir fasad tasarýmý olarak hatýrlý-
yorum. Ankara’daki Ýran Kültür Merke-
zi binasý da Kuran’ýn tasarýmýdýr. Bura-
da ise Ýran’ýn yerel mimarlýk biçimleri
tutarlý bir biçimde uygulanmýþtýr. Sonra-
dan Çiniciler bu binanýn yanýna benzer
bir mimarlýk dili kullandýklarý Ýran Ýlko-
kulu’nu yapmýþlardýr.

Aptullah Kuran oldukça üretken bir
yazardý. Yöneticilik görevleri sýrasýnda
da akademik alandaki üreticiliðini
devam ettiren, çok çalýþkan bir kiþi
olmalý.

Aptullah Kuran’ýn titiz, aceleci ve çalýþ-
kan bir kiþiliði vardý. Yöneticiliði ve
hocalýðý sürdürürken yazdýðý kitaplarýn
hazýrlýðý olarak öðrencilerle tarih gezile-
ri düzenler, Osmanlý yapýlarýnýn ölçüm-
lerini gerçekleþtirirdi. Bu kiþilik yapýsý-
nýn üretkenliðinde rolü olmuþtur.

Siz Aptullah Kuran’ýn asistaný olarak
yayýnlarýnýn bir kýsmýnýn mimari çizim-
lerini yapmýþtýnýz, bu yayýnlara katkýnýz
ne ölçüde olmuþtu?
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AAPPTTUULLLLAAHH  KKUURRAANN  
(1927 Ýzmir – 1 Nisan 2002 Ýstanbul)

* Prof. Dr. Ýnci Aslanoðlu ile Prof. Aptullah
Kuran üzerine yapýlan bu söyleþi, dergimiz
adýna Doç. Dr. Ali Uzay Peker tarafýndan
Temmuz 2004 ayý içinde gerçekleþtirilmiþtir.
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Aptullah Kuran’ýn 1960’lý yýllarda yazdý-
ðý kitaplarýnýn çizimlerinin büyük bölü-
mü benim elimden çýkmýþtýr.

The Mosque in Early Ottoman Architec-
ture (1968) adlý kitapta 143, 144, 148.
sayfalardaki gibi farklý çizim tekniði
gösteren bir kaç örnek dýþýndakiler, yani
çizimlerin %90-95 kadarýný asistanlýk
dönemim süresince ben gerçekleþtirmiþ-
tim.

Basýmý Kuran’ýn ODTÜ’den ayrýldýðý
yýla rastlayan (1969) Anadolu Medrese-
leri (elimde birinci cildi var) ve ikinci
ciltteki çizimlerin ne kadarýný çizdiðimi
þu an hatýrlayamýyorum. Birinci cildin
önsözünde adýma teþekkür olduðuna
göre buradaki çizimlerin bir bölümünün
de bana ait olmasý gerekiyor.

Bu emeðimin bir yararý, Osmanlý
mimarlýðýný hem yerinde görmek, hem
de çizimlerini yaparak incelikleriyle
öðrenmek olmuþtur.

Aptullah Kuran’ýn mimarlýk tarihine
yaklaþýmýný deðerlendirebilir misiniz?
Herhangi bir düþünsel eðilim içinde
olmuþ mudur? 

Az bilinen Osmanlý yapýlarýný inceleyip
tanýtmak amacýný gütmüþtür. Yani,
alana özel bir ideolojiyle deðil, bilimsel
bir bakýþ açýsýyla yaklaþmýþtýr.

Kuran ile ilgili bir anýnýz veya baþka
eklemek istediðiniz konu var mý?

Kuran, ders vermenin de bir sanat oldu-
ðunu, iyi Ýngilizcesi ile rahat kavranabi-
len, öðrencinin ilgisini hiçbir zaman
kaybetmeyen dersleriyle kanýtlamýþ, iyi
bir mimarlýk tarihi hocasýydý. Boðaziçi
Üniversitesi’ne gittiði için devraldýðým
dersleri veriþ biçiminde Kuran’ýn ders
veriþ tarzýnýn bana katkýlarý olmuþtur.

Gezilerden hatýrladýðým anýlardan biri,
programý aksatmamak için otobüsün
hareket saatini hiç bir zaman deðiþtir-
memesi, geç kalan öðrenciyi ise birkaç
kez otobüsün arkasýndan koþturduðu-
dur. Bu da Kuran’ýn disiplinli, taviz ver-
meyen ve dakik tavrýný gösteren bir
davranýþýydý. Gene gezilerden kalan
diðer anýlar arasýnda sabah erken Aptul-
lah Bey’in kahvaltýsýný çorbacýda yap-
mayý tercih ediþi (özellikle Bursa’da),
bazýlarýmýzýn ise þimdilerde aradýðýmýz
küçük tatlýcýlarda (örneðin Ýstanbul-
Lâleli’de) enfes kahvaltýlarla günün
gezisine baþlamamýzdýr.

Aptullah Bey’in yaptýrdýðý geziler saye-
sinde erken ve klâsik dönem Osmanlý
mimarlýk örneklerini içimize sindirerek
öðrenmemizin yanýsýra, henüz yapýsý
yozlaþmamýþ kentlerimizin 60’lý yýllar-
daki kentleþme öncesi eski dokusunu ve
özellikle de yemyeþil boþ Bursa Ovasý’-
na kentten bakýþý görmek, dolaþtýðýmýz
yerlerin temiz havasýný solumak, o gün-
leri yaþayan bizler için önemli kazaným-
lar olmuþtur.
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AALLPPAAYY  ÖÖZZDDUURRAALL’’LLAA  ÞÞUU  KKAADDAARR  YYIILL

EMRE MADRAN*

Alpay’la ilk beraberliðimiz 1962 yýlýnda
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi birinci sýnýfta
baþladý. Aslýnda birbirimizi daha önce
tanýdýðýmýzý daha sonraki konuþmalarý-
mýzda farkettik. 1955-1956 yýllarýnda
Manisa’da orta okulda okurken, yaz
tatillerinde Manisa’da ayný mahallede
bir araya gelmiþtik. Onun babasý, Mani-
sa’da Aðýrceza Hakimi, benim babam
Ziraat Müdürü’ydü. Alpay, Tarsus
Amerikan Koleji’nde okuduðu için
ancak yaz tatillerinde Manisa’ya gelebi-
liyordu. Ayný beraberliðin içerisinde
Okan Üstünkük de yer almaktaydý.
Okan benden bir sýnýf büyük olmakla
beraber Manisa’da ayný yýllarda okumuþ
ve ayný mahallede oturmuþtuk.

Alpay, lisans yaþamý boyunca daha çok
matematik, statik, betonarme vb. teknik
içerikli derslerde sýnýfýn en iyi öðrencile-
ri arasýndaydý. Tasarým stüdyo notlarý
daha mütevazý idi. O yýllarda deðiþik
sýnýflar deðiþik derslerden kaldýklarý için
her sýnýfta bir üst ya da bir alt sýnýftan
öðrenciler vardý. Biz Alpay’la 1. sýnýftan
beraber baþlayýp 4. sýnýfý ayný dönem
bitiren 8-10 kiþi arasýndaydýk. Bu grup-
tan rahmetli Alev Engin’i, Ülker 
Çopur’u, Vacit Ýmamoðlu’nu, Necva
Akçura’yý net olarak hatýrlýyorum.

1966 yýlýnda lisanstan mezun olduk. Yaz
tatili sonrasýnda Eylül ayýnda bir araya
geldiðimizde Alpay bana “Seni Resto-
rasyon Master programýna yazdýrdým,”
dedi. O anda bunun nereden çýktýðýný
anlayamadým. Ama madem Alpay bir-
þey yapmýþtý, herhalde bir bildiði var,
diye düþündüm ve restorasyon macera-
mýz böyle baþladý. 1966 ekiminde baþla-
yan restorasyon yüksek lisans programý-
nýn ilk 4 öðrencisi Necva (Tayga) Akçu-
ra, Okan Üstünkök, Alpay Özdural ve
benden oluþmaktaydý. Bu programýn
yoðunluðu ve ekibin sürekli bir arada
çalýþma zorunluðu bizi birbirimize daha
da yaklaþtýrdý. Grubu Necva derleyip
toplamaktaydý. Okan düþünsel alt yapý-
yý oluþturur, çoðunlukla da sözcülüðü-
müzü yapar; Alpay daha çok uygulama
ölçeðindeki konularda fikir üretirdi; ben
ise onlarýn verdiði görevleri yapmaya
çalýþýrdým.

Alpay’la bir baþka ilki de beraber yaþa-
dýk. 1967 yýlýnda yaz stajlarýmýzý Vakýf-
lar Genel Müdürlüðü’nde yaptýk. Alpay,
Sývas Gökmedrese rölöve projelerinin
hazýrlanmasýnda, ben de Aydýn Zincirli

Han yapýsýnýn rölövelerinin hazýrlanma-
sýnda görevlendirildik. 

Master’in son yýlýnda çalýþmamýz gerek-
tiði ortaya çýktý. Özellikle Bölüm Baþka-
ný’mýz Dr. Cevat Erder’in (bundan böyle
Cevat Hoca olarak anýlacaktýr, çünkü o
Cevat Hoca’dýr ve de herkese Hoca
demezler ya da dememeleri lazýmdýr) de
unutulmaz desteði ve Y. Mimar Yýlmaz
Önge’nin çok yakýn ilgisi sonucu, 15
Ocak 1968 gününde Vakýflar Genel
Müdürlüðü’nde ayný birimde ve ayný
odada ilk sürekli kamu hizmetimize
baþladýk. Alpay yaklaþýk bir yýl sonra
Cevat Hoca’nýn önerisi ile okula asistan
olarak döndü. Ancak, bundan sonra da
iliþkilerimiz kesilmedi, gerek aile gerek-
se iþ düzeyinde geliþerek arttý. 

Alpay Özdural’ýn 1981 yýlýna deðin
ülkemizdeki koruma platformuna yaptý-
ðý ve bazýlarý yine “ilk” olan katkýlarýn-
dan da bahsetmek, belki onun için daha
sonra hazýrlanacak hayat hikayesine kat-
kýda bulunacaktýr. Bunlardan bir tanesi
mimari fotogrametrinin bir belgeleme
tekniði olarak koruma gündeminde yer
almasýna iliþkin çabalarýdýr. 1967 yýlýnda
yine Bölümümüzün kurucusu Cevat
Hoca’nýn giriþimi ile Fakültemize mima-
ri fotogrametri cihazý geldi. Hemen hiç-
birimiz bu cihazýn kullanýmý ile ilgili bir
bilgiye sahip deðildik. Hatýrladýðým
kadarý ile, ilk kez bir bölüm gezisinde
Milas ilçe merkezinin yakýnýnda Mente-
þe beyliðine baþkentlik yapmýþ olan
Beçin’de kameralarý kullanarak ilk bel-
geleri oluþturmak yönünde bir çaba
içine girildi. Alpay’ýn sahiplendiði bu
süreçte sadece elde bulunan kullaným
kýlavuzlarýnýn yardýmýyla ve de diðer
ekip üyelerinin (baþta Mustafa Niksarlý
olmak üzere) de katkýsýyla baþarýlý
çekimler yapýldý. 

Bu ve benzeri iþleri amatörce ve hatalý
yapýldýðý takdirde daha sonra düzeltile-
bilecek “ýsýnma“ turlarý olarak nitelendi-
rebiliriz. Ancak, verilecek hizmet profes-
yonel boyutta olunca, bir diðer deyiþle
bir kuruluþ sizden belli bir zaman dilimi
içerisinde belli bir hizmeti, tekniðin
öngördüðü düzeyde istiyorsa bu ciddi
bir olay demektir. Ve siz ilk kez verece-
ðiniz bu hizmeti olabildiðince basit bir
yapýda gerçekleþtirmek isteyebilirsiniz.
Alpay bu nokta da kendisinden bekle-
neni yaptý ve basit (!) bir yapý olan Side
Antik Tiyatrosu’nu ilk profesyonel iþ
olarak Kültür Bakanlýðý’ndan aldý. Daha
doðrusu Bakanlýk bu projeyi ona verdi.
1970’li yýllarýn ortalarýnda, Eski Eserler
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AALLPPAAYY  ÖÖZZDDUURRAALL
(1944 Urfa – 22 Þubat 2003 New
Orleans)

* Doç. Dr; ODTÜ Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk Bölümü.
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ve Müzeler Genel Müdürlüðü’ne baðlý
olarak hizmet veren ve Ýstanbul ve yöre-
sindeki restorasyon uygulamalarýný
yürüten Ýstanbul Rölöve ve Anýtlar
Müdürlüðü’nün Müdürü Y.Mimar Hüs-
rev Tayla, bir vesileyle Alpay’la tanýþtýk-
tan sonra, Bölümün mimari fotogramet-
ri merkezinin giderek etkin hizmet ver-
meye baþladýðýný öðrenir. Alpay’a Side
Antik Tiyatrosu’nun bu yöntemle rölö-
vesinin çýkartýlýp çýkartýlmayacaðýný
sorar. Cevap “evet” tir. Bu cevap Alpay
ve ekibinin yaklaþýk 1.5 ay kadar Side’-
de kalmasýný gerektirir. Sonbahar aylarý-
dýr ve bundan otuz yýl önce Side’de
kalacak yer bile bulmak zordur. Alpay
ve ekibinin (Uður Kangal, Þinasi Kýlýç ve

diðerleri) sadece bir bölümünü bildiðim
Side maceralarý ayrý bir yazýya konu ola-
cak kadar renkli olsa gerektir.

Side Antik Tiyatrosu’nu bir diðer gör-
kemli yapý izlemiþtir. Artýk deneyim
kazanmýþ ekibin yeni iþi Myra (Demre)
Antik Tiyatrosu’dur. Yine Kültür Bakan-
lýðý’nýn verdiði bu proje, önceki proje-
den daha kýsa zamanda ve daha kolay
tamamlanýr. Ancak bu projenin de bir
handikapý vardýr. Yine ayný yýllarda
Demre’de konaklayacak yer yoktur: Her
gün Finike’ye gidilmesi gerekmektedir.
Finike-Demre arasý ise o yörenin en
virajlý yollarýndan bir tanesidir. Ekip
üyelerinden Þinasi Kýlýç, her gün en az 3
saatlerinin yolda geçtiðini, buna karþýn
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Alpay Hoca’nýn neþesinden ve iþ gücün-
den bir þey kaybetmediðini bir çok kez
anlatmýþtýr.

Cevat Hoca, Alpay’ýn bu iþi benimsedi-
ðini görünce yine bir olanak yarattý ve
onun, o dönemin bu konudaki en önem-
li kiþilerinden Hans Foramitti’nin yanýn-
da belli bir süre çalýþmasýný saðladý.
Viyana’da sürdürülen bu çalýþmalar,
Alpay’ýn kuramsal alt yapýsýný da güç-
lendirdi. 

Alpay’ýn tutkularý arasýnda yapýlar da
vardý. Bunlardan bir tanesi de Sivas’ta
bulunan ve Anadolu Selçuklu sanatýnýn
þaheserlerinden biri olan Gök Medrese’-
dir. 1967 yýlý yaz aylarýnda restorasyon
yüksek lisans programý uyarýnca staj
yapmamýz gerekiyordu. Bu konuda
Cevat Hoca’nýn giriþimleri ile Vakýflar
Genel Müdürlüðü, Anadolu’nun çeþitli
yerlerinde staj yapma olanaðý olduðunu
ve bu sürede öðrencilere belli bir ücret
de ödeyebileceðini bildirdi. Ben Aydýn’-
daki Nasuh Paþa Külliyesi’ni, Alpay da
Sývas Gök Medrese’yi seçti. Necva
(Akçura) ise yanýlmýyorsam Ankara’da
kaldý. (Bu süreçte Okan Üstünkök Ýngil-
tere’ye girmiþti). Ben de Alpay da Vakýf-
lar Bölge Müdürlüðü’nün gösterdiði
yerlerde (her ikisi de Vakýf Talebe
Yurdu idi) kalýyorduk. Alpay’ýn bu staj
süresinde baþlayan Gök Medrese birlik-
teliði, 1968 yýlýnda Vakýflar Genel
Müdürlüðü’ne girdikten sonra da
devam etti ve yapýnýn rölövelerini orada
tamamladý. Gök Medrese ayný zamanda
Alpay’ýn yüksek lisans tezidir ve projeyi
hatýrlayanlar, onun yapýyla nasýl bütün-
leþtiðini izleme olanaðý bulmuþlardýr.
Hayatta çok istediði þeylerden bir tanesi
yapýnýn onarýlmasý sürecinde de görev
yapmaktý. Bu isteði bir oranda yerine
geldi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlýk Fakültesi Restorasyon Anabi-
lim Dalý koruma projelerinin yapýmýný
ve Alpay da onlarýn danýþmanlýðýný üst-
lendi. 

Alpay’ýn meslek dýþýnda da bazý özellik-
leri vardý. Bunlardan hemen tüm yakýn
çevresi tarafýndan b,ilinen bir tanesi
yemek tutkusudur. Açlýða dayanamaz
ve açken çalýþamazdý. 1966 yýlý sonbaha-
rýnda Keban projesi kapsamýnda Har-
put’ta çalýþýrken bazý öðle yemekleri
gecikmeli olarak yenmekteydi. Aslýnda
öðle yemeði olarak adlandýrdýðýmýz, her
sabah Elazýð’dan çýkarken cipin þoförü-
nün çarþýdan aldýðý peynir, ekmek ve
domatesten ibaretti. Bu gecikmeli gün-
lerden bir tanesinde Alpay ekip þefimiz

Cevat Hoca’ya bu konuda yakýndý,
cevap Cevat Hoca’dan beklenen bir
cevaptý ve hizmetin bitirilmesinin önce-
likli olduðunu söylüyordu.  Ýliþkilerimiz
ve alýþkanlýklarýmýz herhangi bir karþýlýk
verilmemesini öngörmekteydi, ama
akþama kadar Alpay’ýn homurtularýný
ve “yiyecek, açlýk, ülkenin ekonomik
durumu, Harput tarihi, neden orada
olduðumuz” gibi konulardaki “felse-
fi(?)” yaklaþýmlarýný dinlemek de bana
düþmüþtü.

1980 yýlýnda görev yapmakta olduðum
kamu kuruluþundan ayrýlmak mecburi-
yetinde býrakýldým ve iþ aramaya baþla-
dým. O zor günlerde de elimden Alpay
ve Okan tuttu ve Üniversite’ye geçmemi
saðladýlar. Çok verimli olacaðýna onlarýn
da benim de inandýðýmýz bu birliktelik,
1981 yýlý sonunda Okan’ýn Ürdün’e,
Alpay’ýn da Suudi Arabistan’a (maalesef
ekonomik nedenlerle ) gitmeleri yüzün-
den bozuldu. O süreçte birçok kez ken-
dimi çok yalnýz hissetmiþimdir. Sürekli
görüþ alýþveriþinde bulunan, birbirini
her koþulda destekleyen bir grubun
daðýlmasýnýn belki de doðal sonucudur.
Alpay daha sonra baba memleketi olan
Kýbrýs’a geçti ve sonrasý......

Özellikle Arabistan’da iken yazlarý Tür-
kiye‘ye geldiðinde konuþtuðumuz tek
mevzu, bir an önce bazý iþlerimizden
sýyrýlýp bir büro açmak ve Türkiye’nin
koruma gündemine bu yönde katkýda
bulunmaktý. Alpay bunu ancak benimle
yapabileceðini söyler, ilk sermaye için
para biriktirmemi isterdi.

Alpay’la 1981 sonrasý birlikteliðimiz
yoðun deðil, bu nedenle son 20 yýla iliþ-
kin anýlar da fazla olamýyor.

Son söz: Alpay’ýn, ülkenin ekonomik
koþullarýnýn gerektirdiði nedenlerle (ki o
sýrada her iki çocuðu da yurt dýþýnda
eðitim görmekteydi) yurt dýþýna gitmesi,
ülkenin koruma sektörü için büyük bir
kayýptý. Rafine düþünen, sevecen, konu-
lara art niyetsiz bakan tavrý ve araþtýr-
macý kimliði ile ülkeye çok olumlu kat-
kýlarý olacaðýna hep inanmýþýmdýr. Ayný
þey Okan Üstünkök için de geçerlidir.
Bu iki sýnýf arkadaþým, ülkenin koruma
gündemini deðiþtirecek ve yönlendire-
cek kalite ve düzeyde kiþilerdi. Sýnýfýmý-
zýn dördüncü üyesi Necva Akçura’nýn
erken emekliliðinin de  ayný þekilde aka-
demik ve profesyonel ortamlarda boþ-
luk yarattýðýný söylemem bir hakþinaslýk
olacaktýr.

ALPAY ÖZDURAL’IN ODTÜ’DE
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GERÇEKLEÞTÝRDÝÐÝ PROJELER

Topkapý Sarayý, Mustafa Paþa Köþkü, 
Fotogrametrik Belgeleme Projesi /
1973

Safranbolu Evleri, FBP / 1974
Side Tiyatrosu / 1974
Demre Tiyatrosu / 1975
Antalya Kaleiçi, Sokak Siluetleri /1975

Alanya Kalesi, Fotogrametrik Kale 
Siluetleri / 1976

Göreme Kaya Kiliseleri, FBP / 1976 (?)
Kumkale, FBP / 1977 (?)
Samsat Su Yollarý, FBP / (?)

Bergama Evleri, FBP / 1980
Göynük Evleri, FBP / 1980
Ankara Evleri, FBP / 1980

Anadolu Selçuklu dönemi medreseleri-
ne iliþkin olarak yapmak istediði bir
araþtýrma için hazýrladýðý fotogrametrik
belgeleme projeleri:

Gök Medrese, Sývas
Buruciye Medresesi, Sývas
Sahabiye Medresesi, Kayseri 
Çifte Minareli Medrese, Erzurum 

RRAACCÝÝ  BBAADDEEMMLLÝÝ  ÝÝÇÇÝÝNN

ANMAx ODTÜ MFD 2004/1-2

EEKKMMEELL  DDEERRYYAA  ÝÝÇÇÝÝNN

TAMER GÖK*

Ekmel Derya ile tanýþýklýðýmýzýn 40 yýl-
lýk mazisi var. 1965 yýlýnda ODTÜ Þehir
Planlama 2. sýnýf öðrencisi iken
Architectural Design dersini aldým ve
hocam oldu. ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi’nin ve Þehir Planlama
Bölümü’nün kuruluþ yýllarýnda gerek
öðretim üyesi ve gerekse yönetici olarak
görev alan genç bir mimardý o yýllarda
ve biz de öðrencisi olmuþtuk.

Tasarým kavramýný ve çevre düzenleme
ilkelerini ABD’deki eðitim birikiminden
yararlanarak bizlere aktarmýþ ve baþarýlý
öðrenim sürecimize katkýda bulunmuþ-
tu. Daha sonra mezun olup kendisiyle
ayný bölümde öðretim elemaný olarak
birlikte çalýþma imkaný buldum ve yine
þehir planlama  bölümü 2. sýnýf proje
dersinde hocalýk yaptýk.

Akademik yaþamýnda çok öne çýkan
aktif bir tutumu yoktu. Ancak birlikte
ders verme görevi çýkýnca kendisini
yakýndan tanýma ve yaþam periyodunun
belli bölümlerini paylaþma olanaðým
doðdu.

Dersi verirken ve ders gezileri nedeniyle
baþka þehirlere seyahat ettiðimizde o
durgun görüntüsünün  altýnda ne kadar
içten, içerikli ve nitelikli bir karakteri
olduðunu öðrendim.

Ekmel Derya üstün niteliklerini tevazu
ile birleþtiren klas insanlardan biriydi.
Ýsmiyle müsemma Kaptan-ý Derya idi.
Orta Doðu Teknik Üniversitesi’nin
baþarýlý bir müessese olmasýnda önemli
katkýlar saðlamýþtýr. 

Katkýlarýyla ve o sevimli gülüþüyle ken-
disini hatýrlayacaðýz.

EEKKMMEELL  DDEERRYYAA
(1925- 22 Temmuz 2003 Ýstanbul)

* Prof. Dr.; Mersin Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý ve Mimarlýk Fakültesi Dekaný.
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HALUK PAMÝR*

Rahmetli Raci, çok iyi yetiþmiþ bir insan
ve akademisyendi. Günlük hayatýn için-
de zevk alan, ama günlük hayatýn çok
üstüne çýkan kiþiliði ile herkesi büyüle-
yen bir dev kiþilikti. Bu dev kiþilik, ne
zaman yardýmýný isteseniz veya ihtiyacý-
ný hissettirseniz oradaydý ve elinden
gelen her þeyi vermeye hazýrdý. Ve
bütün verimliliði ile verdi. Raci, hem
doðal bir Ankaralý, hem her yöreyi
kucaklayan bir Anadolulu, hem de
bilinçli bir Dünyalý idi. Bu ortamlarýn
hepsi için yoðun bir þekilde kendisini
feda ederek çalýþtý. Kulaklarý açýk olanla-
ra, gözleri görenlere düþüncelerini açtý.
Konuþurken, insanlarý büyüleyip baþka
mekanlara taþýma becerisi vardý.  Ben
onu dinlerken, bu becerinin etkisini bir-
çok kere yaþadým. Ankara’nýn, Anado-
lu’nun ve Dünya’nýn, Raci’ye ihtiyaç
duyan yöreleri ve Fakültemiz, böyle
duyarlý, üretken ve sihirli bir nazik
devin yokluðunu hep hissedecek. Onun
kývýrcýk saçlarla çevrili, aydýnlýk ve
temiz yüzünü ve aklýndan geçeni esirge-
meden söyleyen mertliðini hep hatýrla-
yýp özleyeceðiz... 

““BBÜÜNNYYEESSEELL  PPLLAANNLLAAMMAA””
RRAACCÝÝ BBAADDEEMMLLÝÝ’’NNÝÝNN  ÞÞEEHHÝÝRR  
PPLLAANNLLAAMMAA  ((ÞÞEEHHÝÝRRCCÝÝLLÝÝKK))  AANNLLAAYYIIÞÞII

BAYKAN GÜNAY*

Raci Bademli’nin þehircilik anlayýþý beþ
temel ilke üzerinde biçimlenmiþtir: 

1. Edilgen planlama anlayýþýnýn eleþtirisi
ve etkin planlama,,  

2. Stratejik düþünce ve planlamanýn
geliþtirilmesi, strateji -proje bütünlüðü,,

3. Planlama ve þehircilik ilkeleri ile
kamu yararý açýsýndan kabul edilebilir
olaný olasý kýlma stratejisine dayalý plan-
lama felsefesi, 

4. Planlama sürecinde merkezi yönetim
ve yerel yönetimlerin kurumsal eþgüdü-
müne dayanan alan yönetimi,

5. Ýmar anlayýþýna dayanan radikal plan-
lamaya karþý bünyeye dayalý, bünyeden
yola çýkan bünyesel planlama.

Raci Bademli’nin 1989 – 1994 yýllarý ara-
sýnda üstlendiði Ankara Büyükþehir
Belediyesi Ýmar Dairesi Baþkanlýðý döne-
mi, ülkemizin þehir planlamasý deneyi-
mi içinde önemli bir yer tutmalýdýr.
Planlama eðitimi veren kurumlarýn, ya
da planlama kuramýna ilgi duyan mes-

lek adamlarýnýn sözünü ettiði yeni plan-
lama anlayýþlarýný yerel yönetimin gün-
demine oturtma çabasý irdelenmeli ve
gerekli dersler çýkartýlmalýdýr.

EEddiillggeenn  PPllaannllaammaa  AAnnllaayyýýþþýýnnýýnn  EElleeþþttiirriissii

Raci Bademli, imar haklarýnýn artýrýlma-
sý yönündeki istemlerin kentsel pazar-
lýklarýn ana ögesi olduðu bir ortamda
yerel yönetimin bünyesine yeni bir
planlama anlayýþýný oturtmaya çalýþmýþ,
edilgen, baþkalarýnýn planlarýný incele-
mekle yetinen ve üretimine katýlmayan
þehir plancýlarýný salt planlarýn deneti-
minde deðil, üretim sürecinde de etkin
kýlmayý hedefleyen bir kurguyu eyleme
geçirmiþtir. Bademli, imar planlamasý
eyleminin ötesine taþan bir þehirci tipini
yerel yönetimde hakim kýlmak istemek-
tedir.

Planlama eylemi ile ilgilenenler, Batý
toplumlarýnda çok genel olarak fiziksel
aðýrlýklý planlama paradigmasýnýn yeri-
ni, strateji aðýrlýklý planlama modelleri-
nin aldýðýný bilmekte, ancak bunun
uygulamaya konulmamasýndan yakýn-
maktadýrlar. Raci Bademli’nin Büyükþe-
hir Ýmar Dairesi Baþkanlýðý görevini
kabul etmesindeki en önemli etken, bu
baðlamdaki kuramsal bilgiyi uygulama-
ya dönüþtürebileceði bir fýrsatýn yaratýl-
masý olmuþtur. 

SSttrraatteejjiikk  DDüüþþüünnccee

Göreve geldiðinde, yalnýzca arazi kulla-
nýmýna deðil, kentin tüm bileþenlerine
iliþkin stratejik kararlarý üretebilmek
için Ýmar Dairesi yeniden örgütlenmiþ,
Üst, Orta ve Alt ölçekli planlama birim-
leri kurulmuþtur. Amaç, imar planý üre-
tip sonuçta ne olacaðýný merak etmeyen
plancý tipi yerine, farklý ölçeklerde
uzmanlaþan, plan üreten, uygulama
araçlarýný bilen, planýný gerçekleþtirmek
için ilgili kiþi ve kurumlarý bir araya
getirip  müzakere edebilen þehircileri
devreye sokmaktýr. 

SSttrraatteejjii  --PPrroojjee  BBüüttüünnllüüððüü

Raci Bademli’nin görev yaptýðý dönem-
de bir yandan kenti çeperlere doðru
geliþtirecek  genel stratejiler geliþtirile-
rek merkezden dýþa açýlan yeni yollar
üretilmeye baþlanmýþ, diðer yandan
raylý sistem devreye sokulmuþtur. Ayný
zamanda gecekondu ýslah planlarýnýn
yaratacaðý sorunsallar yönetimin dikka-
tine sunularak kenti çepere doðru geliþ-
tirme stratejileri ile çeliþen bu siyasalar
eleþtirilmiþtir. Kentsel projelerde artýk

ANMA xiODTÜ MFD 2004/1-2

RRAACCÝÝ  BBAADDEEMMLLÝÝ
(1947- 1 Eylül 2003 Ankara)

* Prof. Dr.; ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Deka-
ný. ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Amfisi’ndeki
Veda Töreni’nde yapýlan konuþma.

** Doç. Dr.; ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü öðretim üyesi.
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yalnýzca imar planý yapýlmamakta, alan
yönetimi anlayýþý içinde mülk sahipleri,
yatýrýmcý ve yerel yönetim bir araya
getirilerek bir kentsel tasarým projesi
çerçevesinde yeni kentsel mekânlar üre-
tilmektedir. Böylece kamusal alan ken-
dine yeni çýkýþlar saðlayabilmektedir.

Proje üretimi bir çok alanda sürdürül-
müþ ve yüzün üstünde proje hazýrlan-
mýþtýr. Ulus Tarihi Kent Merkezi planla-
ma çalýþmalarýnýn sonucunda yeni kent-
sel dönüþüm modelleri geliþtirilmiþtir.
Kentin vadileri, yeþil kuþaðý, giriþleri,
protokol yolu, Ankara Kalesi içindeki
uygulamalar ve daha nice proje, strate-
jik düþünme, proje üretme ve uygulama
süreçleri içinde devreye sokulmuþ, plan-
lama bürokrasisi ya da teknokrasi etkin
kýlýnmýþtýr. Þehir plancýlarý salt imar
iþiyle uðraþmamakta, proje üretmekte,

aktörleri bir araya getirmekte ve müza-
kere edebilmektedirler.

KKuurruummllaarrýýnn  EEþþggüüddüümmüü

Gittikçe artan ve karmaþýklaþan kentsel
sorunlar karþýsýnda daha etkin hizmet
verme arzusu içindeki yönetimlerde,
bireyler ve kurumlar arasýndaki çatýþ-
malar da belirginleþmektedir. Artýk yal-
nýzca arazi kullanýmlarýný yönlendiren
planlama anlayýþý yetmemekte, sosyal,
estetik, yönetsel, ekonomik boyutlar ile
bütçeleme olanaklarýný birlikte düþünme
gereði ortaya çýkmaktadýr. Bütün bu
istemleri birlikte ele almak üzere, yerel
yönetimlerin eylemlerini bir bütün ola-
rak gören yeni bir iþletme anlayýþý kur-
gulanmalýdýr. “Birlikte planlama” (cor-
porate planning) anlayýþý bu süreçte
geliþtirilmiþtir. 

Ülkemizde de UKOME (Ulaþým Eþgü-
düm Merkezi) bu anlayýþ içinde geliþen
bir kurum olmuþtur. Raci Bademli döne-
minde bu kuruma  AYKOME (Altyapý
Eþgüdüm Merkezi) ve ÝKOME (Ýmar
Eþgüdüm Merkezi) eklenmiþtir. Burada
amaç gene planlamayý etkin kýlmak ve
yerel yönetimin özellikle yatýrýmcý
birimleri arasýnda eþgüdümü saðlamak-
týr. Böylece, ülkemizin imar anlayýþý
içinde imar haklarýnýn yaratýlmasýna
indirgenmiþ olan planlama ve þehircilik
kavramlarý gerçek yerlerine oturtulmak-
ta, günlük siyasetin dýþýna taþýnarak
akýlcýlýðýn alaný (strateji – proje) içinde
yeniden kurgulanmaktadýr. 

PPllaannllaammaa  FFeellsseeffeessii  vvee  KKaammuu  YYaarraarrýý

Planlama felsefesi açýsýndan bakýldýðýn-
da Raci Bademli dönemi, planlama ve
þehircilik ilkeleri ile  kamu yararý açýsýn-
dan kabul edilebilir olaný olasý kýlma
stratejilerini, aksi durumda da engelleyi-
ci/kýsýtlayýcý tavrýný korumuþtur. Her
zaman iyi þehirciliðin iyi tasarlanmýþ
planlama süreçleri sonucunda elde edi-
lebileceði vurgulanmýþ, nitelikli çevrele-
rin sürecin, aklýn ve toplumsal kültürün
ürünü olabileceði düþüncesi planlama
toplumuna benimsetilmiþtir. Planlama-
nýn kuramý ile birlikte uygulamasýnýn
yapýlmasýnýn ve buradaki deneyimlerin
eðitim sürecine yansýtýlmasýnýn da gere-
ðini sürekli gündemde tutmuþtur.

MMeerrkkeezzîî  YYöönneettiimm  ––  YYeerreell  YYöönneettiimm

Raci Bademli’nin merkezî yönetimden
çok yerel yönetimlerle iliþkisi olmuþ,
daha sonra bunu toplum kuruluþlarýyla
pekiþtirmiþtir. Merkezî yönetimle yaptý-
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ðý en önemli proje Gelibolu Barýþ Parký
çalýþmasýdýr. Bu çalýþmada konuyu ulus-
lararasý düzleme taþýmýþ, farklý yönetim
kademelerini bir arada tutmaya çabala-
mýþ ve alan yönetimi konusunda tüm
imar planlamasý anlayýþýmýzý altüst eden
bir yöntem ve ürünlerini geliþtirmiþtir.

Ýmar Dairesi Baþkanlýðý öncesi baþlayan
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu üyeliði sonrasýnda yerel
kurum ve organlarla iliþkisi, Bursa’da
güvenli kent çalýþmasý ile sürmüþ, Çekül
Vakfý gibi toplum kuruluþlarýyla ortak
çalýþmalarý plancýlarýn toplum hizmeti
anlayýþýný zenginleþtirmiþtir.

BBüünnyyeesseell  PPllaannllaammaa

Raci Bademli’nin hastalýðý sýrasýnda
geliþtirdiði son paradigma ise radikal
planlama ile bünyesel planlama arasýn-
daki farka odaklanmýþtýr. Hastalýðý sýra-
sýnda radikal týbbýn cerrahi yöntemini
reddetmiþ, bünyeye dayalý iyileþtirme
yöntemini yeðlemiþtir, ancak çok geç
kalýnmýþtýr. Þehir plancýlarý da imar
anlayýþýna dayalý alýþkanlýklarýný (radi-
kal) býrakmalý, bünyeden yola çýkan,
kendi teknik bilgilerini bu bünyeye
aktarabilen bünyesel planlama yöntemi-
ni geliþtirmelidirler. 
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