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ÖNSÖZ

Mühendislik, özellikle inşaat mühendisliği salt bilim değil-
dir. İnşaat mühendisliğini “uygulamalı bilim” olarak nitelendir-
mek de tam doğru olmaz kanımca. Mühendisliğin en iyi tanımı 
“teknoloji” sözcüğündedir, bilim ve sanat.

Mühendisliğin bilimle ilgili yanı, üniversitedeki derslerde ve-
rilir. Sanat yanının ise derslerde öğretilmesi oldukça zordur. Mü-
hendislik eğitimini tamamlayan bir genç, mühendislik sanatını 
meslek hayatında öğrenir. Deneyim, mühendislikte en az bilgi 
kadar önemlidir. Mühendisliği temel bilimlerden ayıran önemli 
farklardan biri olan deneyim, zamanla kazanılır. Yirmi beş yaşın-
daki bir matematikçinin ödül kazanması yadırganacak bir olay 
değildir. Aynı yaşta bir mühendisin bu tür bir başarıyı elde etme-
si ise olanaksızdır, çünkü henüz deneyimi yeterli değildir,

İnşaat mühendisliğinde sanatsal bir yan olduğundan, bu 
meslekte usta-çırak ilişkisi de büyük önem taşır. Genç mühen-
dislerin, büyük ustaların yılların ürünü olan deneyim birikimle-
rinden öğrenecekleri çok şey vardır.

Mesleğe atıldığım yıllarda iki büyük ustanın yanında çalış-
ma şansına sahip oldum, Profesör Ferguson ve Mr. R.C. Reese. Bu 
iki büyük usta benim meslek hayatımı yönlendirdiler. Onlardan 
gerçek mühendisliği öğrendim. Özellikle Profesör Ferguson’un il-
kelerden taviz vermez tutumu, dürüstlüğü, tarafsızlığı ve insan 
hakları konusunda verdiği mücadeleler bana yalnız meslek haya-
tımda değil, tüm yaşamımda rehber oldu.

Onların bana verdiklerini genç meslektaşlarımla paylaşmak 
için bu yazıları kaleme aldım. Umarım bu iki usta ile ilgili anıla-
rım, mesleğe yeni başlayan mühendislere de rehberlik eder.
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HOCAM FERGUSON*

Uğur ERSOY

Betonarme ile uzaktan yakından ilgilenen meslektaşlarım 
Profesör Ferguson’u tanır elbette. Yaptığı araştırmalarla çağdaş 
betonarmenin öncüsü olan Prof. Ferguson, yazdığı kitapla da 
dünya çapında ün yapmıştır. Bu yazımda size Ferguson’u tanıt-
maya çalışacağım. Onun salt bilim adamı yönünü değil, insan 
yönünü de anlatmaya çalışacağım. Amacım, bana örnek olan, 
rehber olan bu insanın kısa bir portresini çizmek. Değer yargıları-
nın büyük çapta erozyona uğradığı, dürüstlüğün erdem varsayıl-
madığı, ilkelerin yerini paranın ve köşe dönme hırsının aldığı bu 
dönemde umarım Ferguson bana olduğu gibi gençlere de örnek 
olur, onları çarpık düzenin yapay düşlerinden uyandırır.

1955 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulu’ndan mezun 
olduğumda tek bir amacım vardı: Betonarme konusunda de-
rinleşmek ve ülkeme dönüp öğretim üyesi olmak. O dönemde 
Ferguson’un yıldızı yeni parlıyordu. Robert Kolej’deki hocam 
elime çok güzel yazılmış bir mektup verdi. Prof. Ferguson’un bu 
mektubu okuyunca beni hemen yanına asistan alacağından öyle 
emindi ki!

Teksas Üniversitesi’ne gittiğim gün ilk işim Ferguson’u 

* Phil M. Ferguson (1899-1986), Teksas Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü, Profesör, Austin, Teksas.
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görmek oldu. Mektubu ona verirken asistanlığı çantada keklik 
görüyordum. Ferguson son derece temiz giyimli, beyaz saçlı, al-
tın çerçeveli gözlüğü olan, orta boylu bir adamdı. Doğrusu bi-
raz hayal kırıklığına uğramıştım. Büyük adam görünüşü yoktu 
Ferguson’da!

Mektubu dikkatle okudu, sonra gözlüğünün üstünden bana 
bakarak:

“Seni neden asistan alayım ki?” dedi.

Biraz şaşırmıştım.

“Ben iyi bir öğrenciyim,” diyebildim.

Ferguson bana kaşlarını çatarak:

“Bak Mr. Ersoy, Teksas Üniversitesi’nde senin gibi çok sayıda 
yüksek lisans ve doktora yapan iyi öğrenci var. Seni tanımıyo-
rum ama eminim senden iyi öğrenciler de var. Ben asistanımı 
seçtim, sen derslerinde başarılı olmaya bak,” dedi.

Odadan çıkarken yıkılmıştım adeta. Ta Türkiye’den buraya 
bu adam için gelmiştim. O ünlü adam bu muydu? Bana “insan 
adam”, “baba adam” diye anlattıkları bu kaba adam mıydı?

Ferguson’dan aldığım lisansüstü betonarme dersinde bir 
şamar daha yemiştim suratıma. Teksas’a giderken, uçakta şöyle 
düşünüyordum:

“Robert Kolej’de hocamız bize betonarmeyi o kadar güzel 
anlattı ki. Her şeyi öğrendik, öğrenecek ne kaldı ki? Sanırım 
Teksas’ta sıkılacağım derslerde!”

Hiç unutmuyorum, ilk dersin ortasında önümde oturan 
Robert Kolej’den sınıf arkadaşım Viron arkaya dönerek, “Yahu 
Uğur, bu adam neden bahsediyor?” diye sordu! Evet, kendimizi 
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betonarme uzmanı sanan bizler, betonarme dersini anlamak bir 
yana, irdelenen konulardan bile habersizdik. Biz cahildik.

Bize betonarme dersinde salt kesit hesabı yapmayı öğret-
mişlerdi. Davranış diye bir kavramdan haberimiz bile yoktu. 
Özetle biz betonarme bilmiyorduk. Bu kanıya vardıktan sonra 
Ferguson’un 4. sınıf betonarme dersini izlemeye karar verdim. 
Ufkum o derste açılmaya başladı ve betonarmeyi yeniden öğren-
meye başladım; bu kez doğru olarak.

İkinci yarıyılın başlamasına birkaç gün vardı. Sekreter, 
Ferguson’un beni görmek istediğini söyledi. Odasına girerken bi-
raz heyecanlıydım ve korkuyordum. Beni güler yüzle karşıladı. 
Oturmamı istedi. Ben oturur oturmaz damdan düşer gibi:

“Ersoy, benim asistanım olur musun?” dedi.

O an heyecan ve sevinçten nefesim kesildi. Odasındaki ikin-
ci masayı bana ayırmıştı. İnanamıyordum, Ferguson’la aynı ofi-
si paylaşacak, her gün onunla birlikte olabilecek, onunla sohbet 
edebilecektim. Tanrı’dan başka ne isteyebilirdim ki.

Asistanlığımın üçüncü gününde Profesör Ferguson bir kez 
daha sevinçten çıldırttı beni.

“Ersoy, biliyorsun Illinois Üniversitesi’nde betonarme kiriş-
lerin kesme dayanımı üzerinde geniş çaplı deneysel araştırmalar 
yapılıyor. Ancak çok önemli bazı değişkenlerin gözardı edildiği 
kanısındayım. Bu konulan incelemek için deneysel bir araştırma 
projesi aldık. Tezini benimle yapıp bu projede çalışmak ister mi-
sin?”

O dönemde para olanakları kısıtlıydı ve laboratuvarda sade-
ce bir teknisyen vardı. Deneylerde Ferguson da benimle birlikte 
işçi gibi çalışıyordu. Deney yapılmadan önce ve deneyden sonra 
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hoca, hiç ihmal etmez, benim düşüncelerimi sorardı. Buna ön-
celeri çok şaşardım. Ferguson gibi bir adamın bir yüksek lisans 
öğrencisinin düşüncelerini sormasını çok yadırgardım. Sonraları 
tanışıklığımız ilerledikçe onun karşısındakinin, kim ya da hangi 
düzeyde olursa olsun, görüşlerine önem verdiğini ve bu görüşleri 
dikkate aldığını anladım. Sorulan soruyu veya ortaya atılan savı 
ne kadar saçma olursa olsun dinler ve tartışırdı. Onun bir öğren-
ciyi küçük düşürdüğüne, öğrencisine hakaret ettiğine veya onun-
la alay ettiğine hiç tanık olmadım. Koca Ferguson’a rahatlıkla, 
“Sizin görüşleriniz yanlış, onlara katılmıyorum.” diyebilirdiniz.

Ferguson’un 4. sınıfa verdiği betonarme dersinin asistanıy-
dım. Yanılmıyorsam yarıyıl ortalarıydı. Ferguson iki ayrı sem-
pozyuma katılacağından on beş gün derslerine gelemeyecekti. 
“Bakalım dersini hangi hocaya bırakacak?” diye düşünüyordum 
ki yanına çağırdı beni:

“Ersoy, biliyorsun ben on beş gün yokum. Dersleri senin ver-
meni istiyorum,” dedi.

Ferguson’un böyle bir şey düşünmesi benim için büyük bir 
onurdu ama öneriyi kabul etmem olanaksızdı. Benden yalnızca 
bir yaş küçük olan ve çoğunun anadili İngilizce olan bu öğrenci-
lere ben nasıl ders verebilirdim ki? Hem de Ferguson’un yerine.

Öneriyi nazik bir biçimde reddettiğimde o demokrat Fergu-
son adeta bir asker gibi konuştu:

“Ersoy, ben sana bu konudaki düşünceni sormadım. Dersi 
sen vereceksin, o kadar. Konu kapanmıştır.” deyip kestirip attı.

Bu görevin getirdiği şoktan henüz kurtulamamıştım ki, Fer-
guson beni yıkan ikinci bombasını patlattı. Seyahate çıkmadan 
önce son dersi benim vermemi istiyordu. Kendi de arka sırada 
oturup beni dinleyecekmiş!



- 9 -

Prof. Dr. Uğur Ersoy

O günü hiç unutmam. Konu betonarmede aderanstı. 
Ferguson’un o dönemde en yoğun biçimde araştırma yaptı-
ğı konu! İki gün, gece gündüz çalışıp hazırlanmıştım. Kürsüye 
çıktığımda ayaklarım titriyordu. Kırk çift göz bana bakıyordu. 
Daha korkuncu, elinde bir bloknot ve kalemle arka sırada oturan 
Ferguson benim konuşmamı bekliyordu.

Elime tebeşiri aldım ve derse başladım. Sözcükler ağzım-
dan zor çıkıyordu. Bu böyle olmayacaktı. İrademi zorlayarak 
Ferguson’a bakmamaya karar verdim. Bunda başarılı da oldum, 
bir süre sonra gerçekten Ferguson’un varlığını unutmuştum.

Ders bittiğinde oldukça rahatlamıştım. Öğrenciler soru 
sormaya başladılar. Sanırım onlar da beni sınamak istiyorlardı. 
Konu üzerinde çok çalışmış olduğumdan tüm sorulan yanıtla-
dım. Durumu kurtardık diye sevinirken son bir soru geldi. Bu so-
runun yanıtını bilmiyordum. Panik ve heyecan içinde ağzımdan 
birkaç sözcük döküldü:

“O durumda aderans gerilmesini yüzde 30 azaltmamız gere-
kir.” dediğimi anımsıyorum. Yüzde 30’u kafadan atmıştım!

Dersten çıktıktan sonra hocanın odasına gittik. Ferguson 
önce beni tebrik etti; dersi beğenmişti. Sonra gülen yüzü birden 
ciddileşti:

“Ersoy, bir insanın her şeyi bilmesi olanaksız. Sana bilmedi-
ğin bir konuda soru geldiğinde açıkça bilmediğini söyle. Ayıp ve 
yanlış olan biliyor gibi davranmak. Sen derste bilmiyorum diye-
ceğine yüzde 30 dedin. Bunu kesinlikle bir daha yapma.”

İşin ilginci benim kafadan attığım yüzde 30 yanıtının doğru 
olmasıydı. Doğru olmasına karşın Ferguson, yüzümün ifadesin-
den soruyu bilmeden yanıtladığımı anlamış.
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On beş gün boyunca hiçbir sorun yaşamadım. Sınıfa hakim 
olmayı yavaş yavaş öğrendim. Gerisi zaten kolaydı. Sanırım, tek 
idealimin öğretim üyeliği olduğunu bilen hoca, bu ders verme 
senaryosunu özel olarak düzenlemişti.

Ferguson’u tanıdıkça, onunla konuştukça bu alçakgönüllü 
adam gözümde devleşiyordu. Birçok konuda otorite olan hoca-
nın hiçbir zaman övündüğüne, hatta “Ben bu konunun uzmanı-
yım” dediğine tanık olmadım. En fazla bildiği konuda bile şöyle 
konuşurdu:

“Sanırım sorunu şöyle çözümleyebilirsin. Ama sen yine de 
konuyu biraz araştır, ben yanılmış olabilirim.”

Toplantılarda az konuşurdu. Çok iyi bildiği konulardaki tar-
tışmalara bile sorulmadan karışmazdı. Alçakgönüllü olmaktan, 
tartışılan her konuda mutlaka iki çift söz söyleme gereği duyma-
mış olmaktan hiçbir şey kaybetmedi Ferguson. Tam tersine, onu 
Ferguson yapan ve yücelten hep bu özellikleri oldu. Bunun tersi-
ni yapan şarlatanların ise bir an parlayıp kuyruklu yıldız gibi yok 
olduklarına tanık oldum. Umarım, çevresine kendini uluslarara-
sı otorite olarak tanıtan, tartışılan her konuya burnunu sokup, 
bilip bilmeden konuşarak ün yapabileceğini sananların kulağına 
küpe olur bu söylediklerim.

Deneylerimi bitirdikten sonra tezimin ilk müsveddesini ho-
caya verdim. Üç gün sonra beni çağırdı, tezi beğenmişti. Ancak 
bir konuda benimle aynı görüşü paylaşmıyordu. Elimde o konu-
da az sayıda veri olmasına karşın ben, kirişteki boyuna donatı 
oranının kesme dayanımını artırdığı kanısındaydım. Hocaya 
göre bu doğru değildi. Hemen elimdeki kalemle o sayfayı karala-
maya kalkıştım. Fersugon elimi tuttu:

“Ne yapıyorsun sen?”
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“O bölümü tezden çıkaracağım.

“Neden?”

“Siz bunun doğru olduğuna inanmıyorsunuz.”

Öyle ya, koca Ferguson bu görüşe katılmıyorsa ve tezin yö-
neticisi o ise, bu bölüm tezden çıkartılmalıydı! Fakat hoca bu 
tutumuma da karşı çıktı:

“Bak Ersoy, benim bu görüşe katılmamam, bunun yanlış ol-
duğunu kanıtlamaz. Bu senin tezin. Boyuna donatının kesme da-
yanımını etkilediğine inanıyorsan bunu yaz. Ancak bu görüşünü 
bilimsel bir biçimde savun.”

Bu görüş ve savunma tezimde aynen yer aldı. Tezin kabu-
lünden sonra Ferguson, benimle aynı kanıda olmadığını bir kez 
daha yineledi.

Aradan dört yıl daha geçti. Ben bu konuyu unutmuştum 
bile. Bir gün hocadan uzun bir mektup geldi. Zarfın içinde çok 
sayıda deneysel veri de vardı. Ferguson yapılan ek deneylerle bo-
yuna donatının kesme dayanımını artırdığını kanıtladığını söy-
lüyor ve ekliyordu:

“Ben yanılmışım. Senin görüşün doğruymuş. Anımsar mı-
sın, ben engel olmasaydım bunu tezinden çıkaracaktın.”

Evet, benim unuttuğumu o unutmamıştı. Ünlü hoca rahat-
lıkla, “Ben yanılmışım,” diyebiliyordu. Bunu söylemekle küçül-
müyor, tam tersine büyüyordu. Bu da gençlerin kulağına küpe 
olsun.

Yüksek lisans derecemi aldıktan sonra proje mühendisi ola-
rak çalışabileceğim bir iş arıyordum. Bir gün odasında otururken 
hoca doktoraya başlamamı önerdi. Asistanlığım devam edece-
ğinden parasal sorunum olmayacaktı. Hocaya ilgi ve güveninden 
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dolayı teşekkür ettikten sonra, doktoradan önce iyi bir mesleki 
deneyim kazanmak istediğimi söyledim. Mesleki deneyim olma-
dan iyi bir hoca olacağıma inanamıyordum çünkü. Ferguson da 
bu görüşüme katıldı.

“Ersoy, mesleki deneyim gerçekten önemli. Ama bu dene-
yimi elde edebileceğin proje ofisinin kalitesi de çok önemli. Sen 
bana yarın bir uğra. Sana iyi bir yer bulmaya çalışacağım,” dedi.

Ertesi gün ofise geldiğimde çalışacağım yer kesinleşmişti: 
R.C. Reese Müşavir Mühendislik Bürosu. Çok sevinmiştim. Mr. 
Reese, Amerikan Beton Enstitüsü’nün çok tanınmış bir üyesiydi. 
O sıralarda, taşıma gücünün ilk kez yer aldığı 1956 ACI Beto-
narme Şartnamesi’ni hazırlayan komitenin başkanıydı. Robert 
Kolej’de onun kitabını okumuştuk. O dönemin Amerikasındaki 
en ünlü iki proje bürosundan birinin sahibiydi Reese. Başka bir 
yazımda Reese’i de tanıtayım sizlere. O ofiste iki yıl çalıştım. İki 
yılda okulda öğrendiklerimden fazlasını öğretti Reese bana.

Proje ofisinde çalışırken sürekli mektuplaşırdık hocayla. 
Reese beni bir süre sonra “Özel yapılar” bölümüne aldı. Genelde 
sorunlu yapılarla uğraşıyorduk. Gördüğüm tüm ilginç konulan 
Ferguson’a iletiyordum.

Ferguson dersinde, betonarmede burulmanın çok önemli ol-
madığını, ihmal edilmesinde sakınca bulunmadığını anlatmıştı 
bize. Reese’in ofisinde çalışırken burulmanın neden olduğu ha-
sarlar gözlemiştik. Bunları da Ferguson’a aktardım. Bunlardan 
biri, 1958’de Ferguson’un ilk kitabında yer aldı. Hoca ile bu ko-
nuda yaptığımız tartışmalar sonunda bir karara vardık: Burulma 
konusunda bilmediğimiz çok şey vardı. Bunlar mutlaka deneysel 
olarak araştırılmalıydı.

Yıllar sonra bu konuda hoca ile birlikte hazırladığımız proje 
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önerisi Ulusal Bilim Vakfı’nca (National Science Foundation) ka-
bul edildi ve benim doktora tezim oldu.

Yurda dönüp vatani görevimi tamamladıktan sonra kurul-
makta olan ODTÜ’ye katıldım. 1961 yılında Ferguson ve Reese 
Ankara’ya geldiler. Barakalarda iki nefis konferans verdiler. Kon-
feranstan sonra benden ısrarla Amerika’ya geri dönmemi ve dok-
tora yapmamı istediler.

1963’te Teksas’ta doktora yapmaya gittim. Altı yedi yıl için-
de çok şey değişmişti. Laboratuvarlar bir fabrikaya benzemişti. 
Birçok proje bir arada yürütülüyordu. Cihaz ve teçhizat gelişip 
çoğalmış, proje paraları ile çok sayıda teknisyen alınmıştı. Tüm 
bunların yanı sıra, bilgisayar çağının ilk adımlan atılmaya baş-
lanmıştı.

Teksas’a bu ikinci gidişimde evliydim ve bir buçuk yaşında 
bir kızım vardı. ODTÜ’den burs almayı kabul etmemiştim. Bu 
nedenle üniversitede araştırmacı olarak çalışıp para kazanmak 
zorundaydım. O yaştaki idealizm ile doktorayı iki yıl içinde bi-
tirip, ODTÜ’ye dönmek istiyordum. ODTÜ’nün bana gereksin-
mesi vardı! İlk yarıyıl dekanın özel izniyle beş ders alıyordum. 
Hem de derslerin ikisi mekanik bölümünden, üçü ise matema-
tik bölümünden. Fazla ders yüklendiğimden haftada en fazla on 
saat çalışmama izin vardı. On saatin parası bana yetmiyordu. 
On saat de özel olarak Ferguson’un kitabı üzerinde çalışıyordum. 
Sabah 07.30’da evden ayrılıyor, ancak gece yansı geri dönebili-
yordum. Ailenin sorumluluğu ve olağanüstü çalışma temposu 
beni kısa sürede tüketti. Moralim çok bozulmuştu. Doktorayı 
bırakmaya karar verdim. Vermesine verdim de, bunu hocaya na-
sıl söyleyecektim?

Yorgunluk, sinir bozukluğu ve utancın etkisiyle bir senaryo 
hazırladım. Güya ODTÜ beni geri çağırıyordu. Gidip bu yalanı-
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mı hocaya anlattım. Çok üzüldü. Biraz düşündükten sonra:

“ODTÜ’den istifa et. Burada para sorunun yok, çalışıyor-
sun,” dedi.

“İyi ama ben öğretim üyesi olmak istiyorum, bu şansımı yi-
tirmek istemem,” dedim.

“Doktoranı bitirince senin atamanı buraya hemen yaptırı-
rız.”

Sıkıntı içinde bir yalan daha uydurdum:

“Teşekkür ederim ama benim ODTÜ’ye zorunlu hizmetim 
var!”

“Zorunlu hizmetin karşılığı kaç dolar?” diye sordu.

Bu soruyu beklemiyordum. Panik içinde yanıtladım:

“10 000 dolar.”

Ferguson çekmecesini açıp bir çek defteri çıkardı. Adıma  
10 000 dolar yazıp imzaladı. Ne yapacağımı şaşırmıştım, yalan-
lanın da artık tükenmişti. Ne sorun çıkarsam hoca bir çözüm 
getiriyordu. Sıkıntı içinde:

“Çek şimdilik sizde kalsın, ben ODTÜ ile temas edeyim, bel-
ki bir yol bulunur.’ dedim.

Eve doğru yürürken kanlı terler döküyordum. Yalan söyle-
diğim için kendime kızıyor, doktora konusunda kapana kısıldı-
ğım için üzülüyordum. Hocaya yalan söylemiş olmaktan o denli 
utandım ki, o gece kesin karar aldım. Tükensem de, ölsem de bu 
doktora tamamlanacaktı. Ertesi gün yeni bir enerji ile sarıldım 
işlere. Ferguson’un babalığı olmasa yurda doktorasız dönmüş 
olacaktım.
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Yaz yarıyılı dahil derslerimi üç dönemde bitirdim ve tezi-
me başladım. Tez konum, betonarmede burulma idi. Çok sayıda 
deney yapacaktım. Sıkıntılarım azalmıştı. Dersler bittiğinden 
resmi olarak yirmi saat çalışabiliyordum. Paramı tez yaptığım 
projeden almam nedeniyle hayat kolaylaşmıştı.

Deney elemanlarını ve ölçüm düzeneğini oluşturduktan 
sonra hocanın onayını almak istedim. îki eli kanda bile olsa öğ-
rencilerine zaman ayıran Ferguson, bana çok zor randevu veri-
yordu. Yarım saatlik randevuda, laboratuvarda diğer araştırma-
larda çıkan sorunları anlatıyor, benim görüşümü soruyor, sonra 
aniden:

“Ersoy, yarım saat dolmuş, seninle sonra konuşuruz,” diyor-
du.

Ben de tezimin ilerleyemeyişine sinirleniyor, bir yandan da 
Ferguson’un bana karşı olan bu tutumuna alınıyordum. Diğer 
tüm doktora öğrencileri Ferguson’la haftada bir buluşuyor ve en 
az bir saat konuşabiliyorlardı.

Projenin bir takvimi olduğundan zaman açısından sıkışma-
ya başlamıştım. Çaresiz, hocayla konuşmadan deneylere başla-
dım. Onunla tez konusunu bir kez bile tartışmadan deneyleri 
bitirdim! Tezimle ilgili verdiğim ilk konferansta konuyu şöyle 
tanıtmıştı Ferguson:

“Ersoy tezini burulma konusunda yapıyor. Tez yöneticisi-
yim ama, yapılan deneyler hakkında hiçbir fikrim yok. Ben de 
bunları sizin gibi ilk kez dinleyeceğim!”

İçimden “İyi halt edeceksin” dedim. Doktorayı bitirip 
Teksas’tan ayrılmak üzere iken, Ferguson bu randevu komedisi-
nin perde arkasını anlattı bana:
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“Bak Ersoy, seninle tezini konuşmamak için her türlü nu-
marayı yaptım. Sen yeni kurulan bir üniversiteye döneceksin 
ve orada laboratuvarda tek başına olacaksın. Kararları kimseye 
danışmadan vermek zorunda kalacaksın. Kusura bakma, bunu 
yapmak zorundaydım. Bu da senin eğitiminin bir parçası,” dedi.

Ferguson çok dindar bir adamdı. Ayda bir kez, pazar günü 
metodist kilisesinde vaaz bile verirdi. Bu kadar koyu bir dindar 
olmasına rağmen kimsenin hayat tarzına karışmaz, başka din-
den olanlara, hatta dinsiz olanlara bile bu konuda saygılı dav-
ranırdı. Ellili yıllarda Amerika’da McCarthy rüzgan esiyordu. 
Önüne gelen komünistlikle suçlanıyor, soruşturmaların ardı 
arkası kesilmiyordu. Milliyetçilik ve dincilik günlük hayata ege-
men olmuştu. Ülkede tam anlamıyla bir terör havası esiyordu. 
İnsanlar korku içindeydi. Herkes antikomünistlikte ve dincilikte 
birbiriyle yarış ediyordu.

İşte bu dönemde Teksas Üniversitesi Mütevelli Heyeti bir 
karar aldı. Her öğretim üyesi Tanrı’ya inandığına dair imza ve-
recekti. Öğretim üyeleri arasındaki paniği bugün bile hatırlarım. 
Geç kalmak korkusu ile hocalar bir imza kuyruğu oluşturmuştu. 
Tanrı’ya inanmayanlar bile tereddütsüz basıyorlardı imzayı. Ee, 
ne de olsa işin sonunda damgalanmak vardı.

Koca üniversitede tek bir öğretim üyesi bu deklarasyonu 
imzalamayı reddetti. Bu kişi, o üniversitede belki de Tanrı’ya en 
fazla inanan insandı. Bu öğretim üyesi Ferguson’du. İmzalamayı 
reddetmekle de kalmadı Ferguson. Bir de istifa mektubu yazdı o 
mütevellilere. Mektubunda insanların inançlarının sorgulandığı 
bir üniversiteye otuz yıldır hizmet etmiş olmaktan utanç duydu-
ğunu belirtiyor ve istifasının kabulünü istiyordu.

Bu soylu çıkış karşısında Mütevelli Heyeti kararını geri al-
mak zorunda kaldı. Deklarasyonu imzalayanlar pişman oldular 
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ve utandılar. Ferguson herkese bir insanlık dersi vermişti. O el-
bette Tanrı’ya inanıyordu, ama inançlarının sorgulanmasına da 
karşıydı. İşte Ferguson böyle bir insandı.

Ferguson uzun yıllar önce karısından ayrılmıştı. Kendini öğ-
rencilerine ve araştırmalarına adamıştı. Teksas Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nü yücelten oydu. Hocanın üstünde 
aşırı yük vardı. Günde 14-15 saat çalışırdı. Buna rağmen sorunu 
olan tüm öğrencilere zaman ayırabilirdi; özellikle yabancı öğren-
cilere. Victor isimli Hintli bir öğrenci doktora sınavını bir türlü 
geçemiyordu. Son şansında da geçemezse ülkesinden aldığı bur-
su kaybedecekti. Ferguson’un haftada üç saat özel ders vererek 
Victor’un sınavı geçmesini sağladığını öğrendiğimizde hepimiz 
çok şaşırmıştık.

Ellili yıllarda ülkenin güneyinde ırk ayırımı vardı. Üniversi-
tenin olduğu Austin, Teksas’ın başkentidir. Otobüsler zenci ve 
beyaz diye bölümlere ayrılmıştı. Zenciler lokanta, gece kulübü, 
plaj gibi yerlere giremezlerdi. O zamanlar yirmi bin öğrencisi 
olan üniversitede bir tek zenci öğrenci yoktu.

1963’te Austin’e ikinci gidişimde ırk ayırımı konusunda bü-
yük gelişmeler olduğunu gözledim. Artık üniversitede az da olsa 
zenci öğrenci vardı. Üniversitedeki tek zenci doktora öğrencisi 
ise İnşaat Mühendisliği Bölümü’ndeydi: E. Perry.

Ferguson, Perry’nin doktorasını bitirdikten sonra üniversite-
de öğretim üyesi olarak kalmasını istiyordu. Üniversite Mütevelli 
Heyeti buna şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine Ferguson’un baş-
lattığı kampanya ile yirmi öğretim üyesi Mütevelli Heyeti’ne bir 
muhtıra verdi. Ya Perry alınacak, ya da hepsi istifa edecekti. Mü-
tevelli Heyeti geri adım attı. Böylece Perry, Teksas Üniversitesi’ne 
alınan ilk zenci öğretim üyesi oldu.
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Dr. Perry, Teksas İnşaat Mühendisleri Odası’na kaydolmak 
istediğinde de reddedildi. Bunun üzerine Ferguson, yıllarca baş-
kanlığını yaptığı bu kurumdan istifa edeceğini ve tüm Amerika’yı 
baştan başa dolaşıp, odanın yaptığı ırk ayırımını anlatacağını bil-
dirdi. Oda Perry’i üyeliğe kabul etti! Teksas İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın ilk zenci üyesi de oldu Perry.

Ferguson’u son kez sekseninci yaş günü nedeniyle düzenle-
nen sempozyumda gördüm. Bu sempozyuma ben de konuşmacı 
olarak çağrılmıştım. Akşam otelde eski arkadaşlarla buluştuk. 
Teksas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan tüm bu arkadaşlar 
da benim gibi Ferguson’un öğrencileriydi. Bana o gece bir görev 
verdiler. Tüm ısrarlara karşın Ferguson sempozyuma bir bildiri 
sunmayı kabul etmemiş; “Onu ancak sen ikna edersin,” dediler. 
Gerçekten de Ferguson’un özel bir sevgisi vardı bana.

Ertesi sabah Ferguson’un ofisine gittim. Bildiri vermemekte 
ısrar ediyor, seksen yaşında bir adamın bildiri vermesini komik 
bulduğunu söylüyordu. Bir saatlik bir çabadan sonra hocayı ikna 
ettim.

Sempozyuma o günün tüm ünlü betonarmecileri katılmış-
tı, yaşlı ve genç kuşak bir aradaydı. Ferguson kürsüye çıktığında 
büyük bir alkış koptu. Hoca konuştukça onu dinleyenler kale-
me sarılıyorlardı. Nefis bir konuşmaydı. Ferguson, o güne kadar 
betonarme alanında yapılanları özetliyor, araştırmaların hangi 
alanlara kaydırılması gerektiğini vurguluyordu. Bu, bir bildiri de-
ğil, adeta vasiyetnameydi.

O geceki yemek çok eğlenceli geçti. Prof. Breen çok güzel 
bir program hazırlamıştı. “İşte Hayatın” adlı sunuş, Ferguson’un 
çocukluğundan bu yana ilginç fotoğrafları gösterildi. Daha sonra 
hepimiz hoca ile ilgili anılarımızı anlattık.
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Ertesi gün önemli bir sürpriz bekliyordu Ferguson’u. Teksas 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti yıllarca değişmeyen bir kuralı bo-
zarak yapı Mekaniği Laboratuvan’na Ferguson’un adının veril-
mesini onaylıyordu. Evet, Ferguson’la ünlenen, onun emeği ile 
gelişen bu laboratuvar artık onun adıyla anılacaktı. Ferguson çok 
duygulanmıştı.

Ferguson, hayatımda tanıdığım en büyük insanlardan biriy-
di. Salt bilim adamı niteliğiyle değil; insanlığı ile, alçakgönüllülü-
ğü ile, ilkelerinden taviz vermezliği ile ve cesareti ile.

Ferguson 84 yaşında üst üste birkaç kez felç geçirdi, hafıza-
sını yitirdi. Onu son kez hastanede ziyaret etmek istediğimde, 
arkadaşım Prof. J.E. Breen beni engelledi:

“Uğur, Ferguson seni tanımayacak. Sen ise o büyük adamı 
titrek bir ihtiyar olarak görünce çok üzüleceksin. Gitme, varsın 
Ferguson belleğinde o eski Ferguson olarak kalsın.

Ferguson benim için bir örnek, bir rehber, bir ışık olmuştur. 
Toprağı bol olsun...
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İKİNCİ HOCAM MR. REESE

1956 yazında Teksas Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğiti-
mimi tamamlamış, tezimi ciltletip bölüme teslim etmiştim. Son 
yarıyıl Prof. Ferguson’un asistanıydım ve masam onun odasın-
daydı. Hoca, benim üniversitede kalıp doktoraya başlamamı is-
tiyordu. O zamanlar inşaat mühendisliğinde doktora yapan çok 
az sayıda insan vardı Amerika’da. Akademik kariyer için doktora 
gerekmiyordu. Prof. Ferguson uzak görüşlü bir insandı. Gelecekte 
doktoranın akademik kariyerin bir önkoşulu olacağını seziyordu. 
Bu nedenle ısrarla doktora yapmamı istiyordu.

Prof. Ferguson’a, doktoradan önce mesleki deneyim edinmek 
istediğimi, bu nedenle bir proje bürosunda çalışmayı tasarladığı-
mı söyledim. Hoca da doktoradan önce böyle bir deneyimin çok 
yararlı olacağı kanısındaydı. Ancak ona göre böyle bir deneyim 
herhangi bir büroda elde edilemezdi.

O yıllarda, betonarme ve yapı dalında proje mühendisi ola-
rak sivrilen iki dev vardı Amerika’da, R.C. Reese ve C. Whitney. 
Tüm mühendislerin saygı duyduğu bu kişiler, projede olduğu 
kadar, araştırmada ve yönetmeliklerin oluşturulmasında da çok 
etkiliydiler. Zaman buldukça üniversitelerde ders veren Reese ve 
Whitney’in yayınlanmış çok sayıda makalesi ve hatta kitapları 
vardı. Taşıma gücü yöntemini bugün kullandığımız biçimi ile su-
nan kişi, Whitney’dir.
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Prof. Ferguson, Reese ve Whitney’e beni önereceğini, ertesi 
gün sonucu almak üzere odasına uğramamı söyledi. Ertesi gün 
odasına gittiğimde Ferguson gülerek bana:

“Gözün aydın. İlk olarak Reese’i aradım, seni önerdim. 
Memnuniyetle kabul etti. Uğur, Reese sana ne kadar maaş vere-
cek bilmiyorum, ama piyasadan biraz daha düşük bir ücret öner-
se bile işi kabul et. Reese, çok iyi bir mühendis olduğu kadar, da 
iyi bir hocadır da. Orada çok şey öğrenirsin,” dedi.

Reese’i Amerika’ya gelmeden, Robert Kolej yıllarında tanı-
mıştım. Dördüncü sınıfta, betonarme dersinde onun, Sutherland 
ile birlikte yazdıkları kitabı okumuştuk. Bugün bile zaman za-
man karıştırıp okuduğum o mükemmel kitabın yazarlarından 
biriydi Reese. Robert Kolej’deki proje dersinde de Reese’in başka 
bir kitabını kullanmıştık, “CRSI Design Handbook”. Sevinçten 
yerimde duramıyordum. Bir yıl önce bana, Ferguson’un asista-
nı olacaksın, sonra da Reese ile çalışacaksın deseler inanmazdım 
sanırım.

Eve gider gitmez önüme bir harita açıp çalışacağım kentin, 
Toledo’nun yerini buldum. Sevincim bir kat daha arttı. Toledo, 
Erie gölü kıyısındaydı. Gözümün önüne masmavi bir göl, ufka 
yelken açan kotralar geldi. Deniz kenarında doğup büyümüş-
tüm. Büyük bir göl de deniz sayılırdı!

Arkadaşım Muammer Kitapçı’nın arabası ile uzun süren bir 
yolculuktan sonra Toledo’ya geldik. Kente girerken yaşadığım 
hayal kırıklığını anlatamam size. Haritada mavi görünen gölün 
sulan çamur rengindeydi. Çevredeki endüstriden kirlenen Erie 
gölü kokuyordu. Toledo’daki binaların hemen tamamının cephe-
si tuğla kaplıydı. Belki yeni yapıldığında bu tuğlaların rengi kır-
mızıydı ama 1956 yılında hava kirliliğinden simsiyah olmuştu!
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İkinci hayal kırıklığımı Reese ile karşılaştığımda yaşadım. 
O yıllarda yüksek lisans eğitimi yapmış mühendis sayısı da azdı 
Amerika’da. Ben hem yüksek lisans almıştım, hem de tezimi 
Ferguson’la yapmıştım. Bu nedenle Reese’in ofisinde ayağımın 
altına kırmızı halıların serilmesini bekliyordum, öyle olmadı!

Mr. Reese, 1.70 boyunda, geniş omuzlu, tıknaz bir adamdı. 
Uzun kolları dizine kadar sarkıyordu. Yüzünün eni ve boyu he-
men hemen aynıydı. Alt çenesi dışarı doğru çıkıktı. Altın çerçe-
veli gözlükleri vardı, kır saçı kısa kesilmişti. Mr. Reese, bir gorili 
andırıyordu. Uzun kolları, geniş omuzları, pençeyi andıran elleri 
insana ürküntü veriyordu. Dudakları ve çenesi kuvvet ve iradeyi 
simgeliyordu adeta.

Beni karşısına oturttu. Acele ile; “Mr. Reese, diplomam he-
nüz elime geçmedi, on gün içinde size sunabileceğimi sanıyo-
rum,” dedim.

Bir Türk olarak işe başlayabilmem için diplomanın zorunlu 
olduğuna inanıyordum. Bu konuyu açmamın diğer bir nedeni de 
yüksek lisans sahibi olduğumu hatırlatmaktı yeni patronuma! 
Mr. Reese kaşlarını çatarak şöyle dedi:

“Bak genç adam, diploman beni hiç ilgilendirmiyor. Beni il-
gilendiren, benim işime yarayıp yaramayacağındır. Lisans diplo-
manın bile olup olmaması beni ırgalamaz. Seni 15 gün deneyece-
ğim, ödeyeceğim ücreti de bu süre sonunda saptayacağım.

Sen şimdi çok şey bildiğini sanıyorsundur. Yanılıyorsun. 
Bana göre sen henüz hiçbir şey bilmiyorsun, sıfırsın! Aklından 
geçenleri sezebiliyorum, iyi bir eğitim aldığın, Ferguson gibi bir 
adamın yanında çalıştığın için sıfır olduğuna inanmıyorsun değil 
mi?

Bak genç adam, aldığın eğitimin ve özellikle Ferguson’la ça-
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lışmanın sana büyük katkıları oldu elbet. Bu eğitim sana ne sağ-
ladı biliyor musun? Seni, öğrenecek düzeye getirdi. Şimdi öğren-
meye hazırsın ve tekrar ediyorum sıfırdan başlayacaksın. Burası 
bir okul, ben de senin yeni hocanım!”

O anki duygularımı anlatamam size. Dünya başıma yıkıl-
mıştı. Küstahça dile getirilen bu görüşlere elbette katılmıyor-
dum! Kızgındım, çok kızgındım. Bu adam megalomandı. Ney-
miş, ben bunca eğitimden sonra bir şey bilmiyormuşum. Her 
şeyi o öğretecekmiş bana...

O gün çalışmaya başladım. Mr. Reese, kocaman bir salona 
götürdü beni. İçeride beyaz gömlekli, kravatlı birçok insan, resim 
masalarına eğilmiş çalışıyorlardı. Bu insanları teker teker benimle 
tanıştırdı Mr. Reese. İçeride on dört mühendis, bir o kadar da 
teknik ressam vardı.

Elime teslim edilen ilk proje tek katlı, üç açıklıklı bir çerçe-
veydi. Büyük bir heyecanla çerçeveyi Cross yöntemi ile çözdüm. 
Yaptığımla gurur duyuyordum. Biraz sonra sekreteri Virginia Ei-
senbrandth ile birlikte çalıştığım masaya geldi Reese. Hesaplan-
ma bir göz attıktan sonra, yaptığım çizimde kolon tabanındaki 
taranmış kısmı parmağı ile işaret ederek sordu:

“Bu çizgiler neyi gösteriyor?” Kendimden o kadar emindim 
ki:

“O çizgiler kolon tabanının ankastre olduğunu gösteriyor 
efendim.”

Mr. Reese sormaya devam etti: “Peki ankastre ne demek?”

Ankastreliği tanımlarken, “O noktada dönme sıfır olur,” 
cümlesinin altını çizdi Reese.

“Demek dönme sıfır olur. Peki, şimdi elindekileri bırak, bod-



Ustalarımdan Öğrendiklerim

- 24 -

rum katta küçük bir laboratuvarımız var. Şöyle 50 santimetreye 
50 santimetre kesitinde bir beton prizma hazırla. Beton döker-
ken prizmanın içine, çapı 5 milimetrelik bir çelik çubuk göm. Çe-
lik çubuğun 30 santimetresi betona gömülsün, 15 santimetresi 
dışarıda kalsın.”

Reese’in amacını tam anlamamıştım ama dediklerini yap-
tım. On beş gün kadar sonra laboratuvara indik. Laboratuvarda 
model yükleme ve ölçüm için cihazlar vardı. Mr. Reese bana sor-
du:

“Şimdi bu beşlik çubuğa yanal bir yük uygulasam, tabanı 
ankastre varsayabilir miyim?”

“Elbette,” diye yanıtladım.

Reese oradaki kara tahtaya benim hesabını yaptığım çer-
çeveyi çizdi. Tabana da kolonların oturduğu temel pabuçlarını 
çizdi.

“Bak sen de kabul edersin ki yükleyeceğimiz çelik çubuk, sı-
nır koşullan nedeniyle şu temele oturan kolon tabanından daha 
yakın ankastreliğe.”

“Evet,” dedim.

Çubuğa yatay yük verdik ve yanal ötelenmeyi ölçtük. Bu 
ötelenme, daha önce hesapladığım değerden büyüktü. Boyutları 
doğru ölçmüştüm, çubuk doğrusal elastik davranış sınırları için-
deydi, elastisite modülü belliydi.

Reese gözlüklerinin üstünden bana bakarak:

“Hesapladığın ve ölçtüğün ötelenme neden farklı?” diye sor-
du.

Olabildiğince hızlı düşünmeye çalışıyordum. Konsol bir çu-
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bukta bu farkın tek bir açıklaması vardı, hesabımda kullandığım 
mesnet koşulu doğru değildi. Mesnet ankastre değildi ve o nok-
tada belirli bir dönme oluyordu. Demek ki o kadar büyük beton 
kütlesi bile ankastreliği sağlayamıyordu.

Mr. Reese tebeşiri eline almış büyük bir keyif içinde mesnet 
koşullarıyla ilgili ilk dersini veriyordu bana. O gün, ankastre mes-
nette yatay bir okla gösterdiğimiz reaksiyonun zayıf bir zemin 
tarafından taşınamayacağını ve bu gibi durumlarda gergi gerekti-
ğini de öğrendim. Reese’in öğretme yöntemi ilginçti. Zaman alsa 
da doğruyu kendiniz bulmalıydınız.

O gün şaşkın bir çaylak gibi sormuştum Mr. Reese’e:

“Peki, kolon tabanı ankastre değilse, hesaplarda nasıl bir var-
sayım yapacağız?”

“İki çözüm yapacaksın, birinde mesneti ankastre, diğerin-
de mafsal varsayacaksın. Gerçek çözüm bu ikisinin arasındadır. 
Bunlar sana bir zarf çözümü sağlar, çeşitli kesit zorlamaları için 
alt ve üst sınır değerlerini kolayca görürsün.”

Başlangıçta Reese’i doğru dürüst tanımıyordum. Bir gün 
masama yaklaştı, yaptıklarıma baktıktan sonra hesaplarda yap-
mam gereken varsayımları bir zarfın üstüne yazıp önüme koydu. 
Ben de hesapları o varsayımlara göre yaptım. Doğal olarak Mr. 
Reese’in karaladığı zarfı da attım. Ertesi gün benim yaptıkları-
ma bakan Mr. Reese kıyameti kopardı ve yaptığım varsayımların 
doğru olmadığını söyledi. Bunları kendisinin verdiğini söyleyince 
de, “Elinde kanıt var mı?” diye sordu. Zarfı atmış olduğumdan 
elimde kanıt yoktu. Çok canım sıkılmıştı. Koskoca Reese kendi 
söylediklerini ertesi gün nasıl inkar ederdi? Birkaç saat sonra ya-
nıma gelen Reese, gönlümü aldı. Bana oyun oynamıştı. Her türlü 
belgenin, üzerinde birkaç satır yazı bulunan bir zarf bile olsa sak-
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lanıp dosyaya girmesi gerektiğini vurguladı. Tüm bu senaryonun 
bana bunu anlatmak için oluşturulduğunu söyledi. Bu da yine 
Reese usulü bir dersti!

Reese’in bürosunda yüksek lisans eğitimi almış mühendis 
yoktu. Bu nedenle ilk günler herkes benden uzak durdu. Onlara 
bir şey sorduğumda sorumu yanıtladılar ama benimle alay et-
mekten de geri kalmadılar. Başmühendis Vance bu konuda diğer-
lerinden daha da acımasızdı. Sorumu yanıtladıktan sonra: 

“Bana bak evlat, yüksek lisans eğitiminde bu kadar basit şey-
leri bile öğretmediler mi size?” diyerek dalgasını geçerdi.

Sorduğum şeyleri okulda öğretmemeleri son derece doğaldı. 
Örneğin, deneyimli bir mühendisin ezbere bildiği, kapı üzerine 
lento olarak konacak çelik korniyerlerin boyutlarını, okulda öğ-
retmiyorlardı elbet.

Zaman geçtikçe ofisteki mühendisler beni tanıdı, ben de on-
ları. Artık benimle dalga geçmiyorlardı. Karmaşık problemlerin 
çözümünde, Reese’e çaktırmadan onlara yardımcı olmam bizi 
biribirimize daha fazla yaklaştırdı. Artık soru soran ben değil-
dim, onlar gelip bana soruyordu.

Hiç unutmuyorum. Bir gün başmühendis Vance masama 
geldi. Mr. Reese’in verdiği karmaşık bir problem vardı elinde. Bir 
türlü işin içinden çıkamıyordu. Sorunu çözüp Vance’e götürdüm 
ve taşı gediğine koydum:

“Vance, yüksek lisans eğitiminde bize ne öğrettiklerini me-
rak ediyordun. İşte bize bunları öğretiyorlar!” dedim.

Reese’in ofisinin ilginç bir özelliği vardı. Tom ve Vance ha-
riç, kadro sürekli değişiyordu. Gelen mühendisler en fazla altı ay 
dayanıyordu. Reese çok zekiydi ve kafası çok hızlı çalışıyordu. 
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İlke hatası yapan, hızlı düşünemeyen, kendine güveni olmayan, 
düşüncelerini kavga etmek pahasına da olsa savunamayan mü-
hendislerden nefret ederdi. Ayrıca, son derece saldırgandı. Zavallı 
mühendisler, onun bağırıp çağırmasına, hakaret etmesine ancak 
bir süre dayanabiliyorlardı. Mr. Reese’in kardeşi ve oğlu bile üç 
aydan fazla dayanamadılar o büroda.

Reese önceleri her yaptığıma itiraz ediyor, bağırıyor çağırı-
yordu. Yaptıklarımın birçoğunun doğru olduğuna emindim. Bu 
nedenle Reese gibi iyi bir mühendisin bunları kabul etmemesini 
anlayamıyordum. Aradan biraz zaman geçince Reese’in neden 
böyle davrandığını anladım. Bu davranış Reese türü eğitimin bir 
parçasıydı. Bildiğinden eminsen onu savunabilmeliydin. Reese 
gibi bir adam yanlış dese bile savunabilmeliydin. Kavgayı göze 
alabilmeliydin.

Zaman geçtikçe Reese’e olan saygım artıyordu. Hemen her 
gün yeni şeyler öğreniyordum. O da beni çok seviyordu. Bir süre 
sonra beni “Özel Yapılar” adlı bir bölümün başına getirdi. Artık 
sıradan işlerle uğraşmıyordum. Yaptığımız işler büyük oranda 
sorunlu yapılarla ilgiliydi. Göçmüş veya hasar görmüş yapılarda 
hasar nedenlerini inceliyor, onarım için öneriler oluşturuyorduk. 
Yeni projelerin ise ancak ilginç görülen ve çözümlemede zorluk 
çekilen sorunları ile ilgileniyorduk.

Reese ile bir yıl çalıştıktan sonra, onun bana ilk gün söyle-
diklerinin ne kadar doğru olduğunu anladım. Bir yıl içinde, üni-
versitede öğrendiklerimden fazlasını öğrenmiştim. Reese’le her 
sabah düzenli yaptığımız kavgalar bana çok yararlı oluyordu. 
Yüzünüzdeki şaşkınlık ifadesini görebiliyorum. Açıklayayım.

Mr. Reese her sabah 8:30’da bizim çalıştığımız bölüme gelir, 
gözlerini üzerimizde dolaştırdıktan sonra:
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“Benimle tartışabilecek bir mühendis arıyorum!” derdi.

Sonra yanıt gelmesini beklemeden devam ederdi:

“Yugur (benim adımı böyle söylerdi!) ofisime gel, tartışacak-
larım var.”

İnanır mısınız, her sabah bu senaryo tekrarlanırdı. Odasın-
da ya proje ile ilgili bir konu ortaya atar ya da Amerikan Beton 
Enstitüsü’nden gelen bir mektup veya makaleyi söz konusu 
ederdi. Önce kendi düşüncelerini açıklar, sonra benimkini sorar-
dı. Eğer onunla aynı düşüncede olduğumu söylersem, kıyameti 
koparırdı.   Ona katılmadığımı söylediğimde ise sinirlenir, bağırır 
çağırırdı. Anlayacağınız kavga kaçınılmazdı. Biraz deneyim ka-
zandıktan sonra, onun düşündüklerini hiçbir zaman tam onay-
lamadım, çünkü Reese’in istediği bu değildi. Aramızda geçene 
tartışma diyemiyorum, kavga diyorum çünkü hiçbir gün sakin 
sakin oturup sorunu irdelemedik.

Kavga veya tartışma yarım ile bir saat arasında sürerdi. Se-
ansın sonunda genelde odadan kovulurdum. Bazı günler Reese 
aşırı sinirlenir üzerime kitap veya hesap cetveli atardı! Benden 
yaşça çok büyük olduğundan ve saygım nedeniyle ben daha sa-
kin davranmaya çalışırdım. Kendime hakim olamadığım günler 
iş çığırından çıkardı. Bir gün bana fırlattığı kitabı hışımla yerden 
kaptım ona geri atmak için kolumu kaldırdım. O anda Mr. Reese 
ne dese beğenirsiniz:

“Dur, o kitabı bana atamazsın. Elindeki, CRSI elkitabı. Onu 
ben yazdım. Benim yazdığım kitabı bana atamazsın!”

Sahne ve söylenenler o kadar komikti ki gülmeye başladım.

Her sabah kavga faslından sonra büroya burnumdan so-
luyarak dönerdim. Artık yakın arkadaşım olan diğer mühendisler 
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hemen önüme bir kahve getirirler ve beni sakinleştirmeye çalışır-
lardı. Doğal olarak dalgalarını da geçerlerdi.

“Bak arkadaş, sen bir kahramansın. Bu kavgayı sen yapma-
saydın, patron içimizden birini çiğneyecekti. Sen bu ofiste kal-
kan görevi görüyorsun, sana minnettarız!”

Bir saat sonra çalıştığımız salona gelen Reese, omzuma vu-
rarak:

“Yugur, çok güzel tartışmaydı, sana teşekkür ederim!” derdi.

Mr. Reese, New England’ın soylu ailelerinden birine men-
suptu ve zengindi. Dolar milyonerlerinin yaşadığı Ottowa Hills 
adlı semtte, on dört dönüm bahçe içinde şahane bir evi vardı.  
Reese, bazı hafta sonları beni evine davet ederdi. Orada hem çalı-
şır, hem de sohbet ederdik. Doğal olarak bazen de kavga ederdik. 
Bir gün bana kızı ile niçin çıkmadığımı sordu. Bu sorunun arka-
sında bir mesaj vardı elbet.

İki gün sonra Reese’in kızına telefon ettim. Davetimi mem-
nuniyetle kabul etti. O gece için hazırlanan senaryodan haberi 
yoktu bu garibanın! Ben akşam için bazı planlar yapmıştım ama 
kızla buluşunca bunların geçersiz olduğunu hemen anladım. Pat-
ronum Mr. Reese sağ olsun, bütün geceyi planlamıştı!

Akşam yemeğini Reese ailesinin ve milyonerlerin üye oldu-
ğu bir kulüpte yedik. Yanımızdaki masada patron ve eşi oturu-
yordu! Tiyatro için bilet alınmış. Oturduğumuz sıranın hemen 
arkasında Reese ve eşi vardı! Kızla bu son çıkışım oldu. On beş 
gün sonra bu konu açıldığında, Reese ile büyük bir kavga daha 
koptu aramızda.

Özel yapılar bölümünde her gün birçok yeni mühendislik 
bilgileri elde ediyordum. Reese ile tartışıp sonuçlandırdığımız 
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problemler doyulmaz bir zevk veriyordu bana. O yıllarda aldığım 
bazı cesur kararları bu yaşımda alamayacağımı düşünüyorum. 
Reese bana hep şunu söylerdi:

“Bak evlat, inşaat mühendisliğinde kesin çözüm yoktur. He-
sap yaparken bir sürü varsayım yaparız. İyi mühendis, yaptığı 
varsayımların ve bunların getireceği hatanın mertebesinin bilin-
cindedir. Kötü mühendis çoğu kez hesapların, yaptığı varsayım-
lar nedeni ile kesin olmadığının farkında değildir. Bu nedenle de 
oluşabilecek hata oranı hakkında da hiçbir fikri yoktur.

Varsayımlar ve bilinmeyenler nedeniyle her yaptığı işte bir 
risk alır inşaat mühendisi. Özel yapılarda bilinmeyenler daha 
fazla olduğundan alman risk daha büyüktür. Sen ve ben iyi mü-
hendisiz evlat! Gördüğün, yaşadığın gibi, biz diğer mühendisler-
den daha fazla risk alıyoruz. Ancak, biz onlardan daha iyi mü-
hendis olduğumuzdan, aldığımız riskin türü değişik. Biz, çok iyi 
hesaplanmış riskler alıyoruz!”

Reese, ilke hatası yapanlara çok acımasız davranır, bu hatayı 
yapanları tüm çalışanlar önünde rezil ederdi. Bir gün arkadaşı-
mın biri hesap hatası yapmış, bunun sonucu denge koşulları sağ-
lanmamış. Reese, elinde bu arkadaşın yaptığı hesaplar, hışımla 
ofise daldı ve herkesin işini bırakıp onu dinlemesini istedi.

“Bakın, içinizdeki bir mühendis, Mr. Gray, çok önemli bir 
buluş yaptı. Yaptığı hesaplarla Nevvton’un yasalarının yanlış ol-
duğunu kanıtladı! Denge koşulu denen koşulun geçersiz olduğu-
nu gösterdi bizlere!”

Bu hesapları yapan arkadaşın ne hale geldiğini düşünebiliyor 
musunuz? Benim patrondan yediğim ilk fırça, o günkü düşün-
ceme göre incir çekirdeğini doldurmayacak bir konu ile ilgiliydi. 
Sekreteri Virginia aracılığı ile beni ofisine çağırdı. İki gün önce 
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yaptığım hesaplar vardı elinde. Kaşlarını çatarak:

“Yugur, üzerine hesap yaptığın bu kâğıdın tanesi kaça bili-
yor musun?” diye sordu.

Çok şaşırmıştım. Mr. Reese’in elinin sıkı olduğunu söyle-
mişlerdi ama bu kadarı da fazlaydı artık. Biraz sonra patronun 
asıl amacının kâğıt israfı olmadığını anlamıştım. Masasının sağ 
tarafında duran kâğıtları bana göstererek:

“Bak delikanlı, bir mühendis salt kendi için hesap yapma-
malı. Yaptığın hesabı, on yıl sonra gelen bir mühendis kolaylıkla 
izleyebilmeli. Kiriş momenti mi yazıyorsun, parantez içinde bu 
momentin hangi sayfadan alındığını mutlaka yaz. Eksik bilgi 
olmamalı hesapları gösteren dosyada. Senin yaptığın gibi her 
şeyi kâğıda dökmek de doğru değil. Fazla bilgi, fazla ayrıntı da 
hesapların kolayca izlenmesini engeller. İlke, optimum bilginin 
minimum yer harcayarak sunulmasıdır. Bunu asla unutma deli-
kanlı. Bu kâğıtları al ve incele. Bunlar benim yaptığım hesaplar. 
Göreceksin her şeyi kolaylıkla izleyebileceksin,” dedi.

Reese’in yaptığı hesaplan incelediğim zaman onun ne de-
mek istediğini daha iyi anladım. Daha sonraki aylarda, sorun 
çıkan yapıların dosyalarını incelerken, sunuş konusundaki nasi-
hatlerinin ne kadar doğru olduğunu anladım. Mühendisliğin salt 
hesap yapmak olmadığını, bu hesapların anlaşılır bir biçimde su-
nulmasının da önemli olduğunu öğrendim.

1956 yılında revize edilen Amerikan Beton Enstitüsü beto-
narme yönetmeliğinde (ACI-318), bir ek bölüm vardı. Bu ekte, 
taşıma gücüne göre hesap ilkeleri veriliyordu. Yöntem, 1945’te 
C. Whitney tarafından geliştirilen ve dikdörtgen basınç gerilmesi 
dağılımına dayanan bir yaklaşımı temel alıyordu. Yönetmelikte, 
kesit hesabı yapılırken ana metinde yer alan emniyet gerilmeleri 
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yönteminin veya ekte verilen taşıma gücünün kullanılabileceği 
söyleniyordu.

Önceleri ekteki taşıma gücü yöntemini pek kullanan olma-
dı. Bunun temel nedeni, sayılı birkaç üniversiteden lisansüstü 
diplomasını yeni almış benim gibi bir avuç genç dışında, bu yön-
temi bilen mühendisin olmamasıydı. O sırada ACI yönetmeliğini 
yapan komitenin başkanı olan Mr. Reese, yönetmelikte önemli 
bir nokta yakalamıştı. O hafta sonu beni evine çağırdı ve dü-
şüncelerini anlattı. O yıllarda bizim S420 dediğimiz donatı çeliği 
yeni piyasaya çıkmıştı ABD’de. Ana metinde yer alan emniyet 
gerilmeleri yönteminde, donatı çeliği emniyet gerilmesi için tek 
bir değer verilmişti, 1400 kgf/cm2. Bu emniyet gerilmesi, akma 
dayanımı 2000 kgf/cm2 olan yumuşak çelik için uygun bir em-
niyet katsayısı veriyordu, 1.4. Halbuki S420 için verilen emniyet 
gerilmesi de 1400 kgf/cm2 olduğundan, emniyet katsayısı 3.0’e 
fırlıyordu.

ACI yönetmeliğinin ekinde yer alan taşıma gücü yönte-
minde ise, hesaplarda çeliğin gerçek akma dayanımının temel 
alınacağı yazılmıştı. Bu durumda kiriş kesit hesabında emniyet 
gerilmesi yerine taşıma gücü kullanıldığında donatı, yüzde 40’a 
varan oranlarda azalıyordu. Kolonlardaki azalma ise yüzde 20 ile 
30 arasında değişiyordu.

Pazartesi günü Reese bütün mühendisleri topladı ve duru-
mu anlattı. Tüm mühendislere taşıma gücünü bir an önce öğren-
melerini öğütledi. Ben, her akşam 17.30 - 19.00 arası taşıma gücü 
kursu verdim ofisteki arkadaşlara.

Bizim ofiste taşıma gücüne göre hesap yapılması nedeniy-
le donatıda büyük ekonomi sağlandığı hızla yayılmıştı çevreye. 
Herkes projesini bize getiriyordu. Her gün fazla mesai yapmak 
zorunda kalıyorduk. Sonunda tüm proje büroları uyandı ve 
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taşıma gücü yönteminin sağladığı avantajı gördü. Bu konuda 
kurslar açılması için istekler yağmaya başladı Amerikan Beton 
Enstitüsü’ne. Bize yakın eyaletlerdeki kursları Mr. Reese üstlen-
mişti. Her gittiği yere beni de yanında götürüyordu. Kursta, Mr. 
Reese genel ilkeleri aktardıktan sonra, ben kolon ve kiriş hesabım 
anlatıyordum.

Clevland’da verdiğimiz bir kursun sonunda bir proje firma-
sının ortakları bizi yemeğe götürdüler. Yemekte, büyük bir oto-
park projesi yaptıklarını, kirişlerin 30 metre açıklığında, önger-
meli olduğunu anlattılar. O yıllarda Amerika’da öngermeli beton 
çok az kullanılıyordu. Bizi yemeğe davet edenler, bu projenin 
bizim ofis tarafından kontrol edilmesini istiyorlardı. Reese bu 
öneriyi hemen kabul etti ve istediği ücreti bir kâğıda yazıp ortak-
ların önüne koydu. İstenen ücreti kabul ettiler, el sıkışıp ayrıldık.

Reese’in kullandığı araba ile Toledo’ya dönerken iki saattir 
kafamı kurcalayan soruyu sordum patrona:

“Mr. Reese, bu işi kabul ettiniz ama bizim ofiste öngermeli 
betonu bilen bir tek mühendis bile yok,” dedim. Ayıp olmasın 
diye, “Siz de anlamazsınız bu konudan,” demedim doğal olarak. 
“Onların bürosunda ise öngermenin ABD’deki bir numaralı ada-
mı olan Prof. T.Y. Lin’in yanında yüksek lisans yapmış iki mü-
hendis var. Sanırım bu işi iyi biliyorlar. Bizden bu kontrolü kim 
yapacak?” diye ekledim.

Reese bir an için yoldan gözlerini ayırıp bana baktı, sonra 
gülümseyerek:

“Sen yapacaksın,” demez mi?

Donup kalmıştım. Ben öngermeli betonla ilgili bir tek ders 
bile almamıştım. Tek bildiğim, Prof. Ferguson’un betonarme der-
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sinde anlattığı ilkelerdi. Tüm bunları Mr. Reese’e aktardığımda 
o gülerek:

“Bak Yugur, sana bir hafta izin vereceğim. Eve kapanıp ön-
germeli betonu öğreneceksin, sonra da gelip hesapları ve çizimle-
ri kontrol edeceksin. Konu bu kadar basit!” dedi.

Duyduklarıma inanamıyordum. Bilmediğim bir konuda 
üzerime yüklenen sorumluluktan ödüm patlıyordu. “Fakat Mr. 
Reese, bir haftada kendi kendime edineceğim bilgilerle T.Y. Lin’in 
öğrencilerinin karşısına nasıl çıkabilirim? Siz beni arenada aslan-
ların önüne atıyorsunuz,” diye isyan ettim.

Mr. Reese, sinirlenmeye başlamıştı. Bana dönerek sert bir 
sesle şunları söyledi:

“Bana bak genç adam, bir mühendis her şeyden önce kendine 
güvenmeli. Biz, bir hafta çalışıp bu adamların yaptığını kontrol 
edecek düzeye geliriz. Bu kesin. Neden biliyor musun? Çünkü 
biz onlardan daha zekiyiz, çünkü biz onlardan çok daha üstün 
mühendislik görüş ve yaklaşımlarına sahibiz. Benim bu konuda 
bir şüphem yok, senin de olmamalı.”

“Peki, öyle olsun,” diye karşılık verdim.

Bir süre konuşmadık. Toledo’ya yaklaşırken Reese gülümse-
yerek:

“Yugur, belki söylemeyi unuttum, maaşına yüzde on beş 
zam yaptım! Benim sana güvendiğim kadar kendine güven lüt-
fen,” dedi. Doğal olarak sonunda Reese’in dediği oldu. Önce evde 
çalıştım, öngermeli betonu öğrendim, sonra projeyi inceledim. 
Bizim patron haklıydı. Üç beş hata yakaladım. Proje ile ilgili iz-
lenimlerimizi ve bulgularımızı aktarmak üzere Clevland’a gider-
ken yine de korkuyordum. Öngermeyi benden çok daha iyi bilen 
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T.Y. Lin’in öğrencilerini gözümde büyütüyordum.

Reese beni aslanların kafesinde yalnız bırakmadı. Toplantı-
nın başında çok güzel ama içeriğinde proje ile ilgili somut gö-
rüşler bulunmayan bir konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda, 
projede bazı yanlışlar olduğunu ve bunları benim anlatacağımı 
söyledi. Benim dile getireceğim hususlar o kadar açıktı ki, ancak 
geri zekâlılar sorgulayabilirdi bunları. Toplantıda bana soru so-
ran olmadı!

Daha önce söylediğim gibi, Mr. Reese insanların hata yapa-
rak daha iyi öğrenebileceklerine inanırdı. Bir ara Prof. H. Rüsch, 
Y. Mühendis olarak mezun olan iki parlak öğrencisini yollamıştı 
bizim ofise. İki Alman da oldukça mağrurdu. Mr. Reese onlara 
benim yaptığım bir projeyi verdi ve kontrol etmelerini istedi. 
Kontrolün süresine ve ne kadar ayrıntılı olacağına kendileri karar 
vereceklerdi.

İki Alman mühendis tam bir ay çalıştılar proje üzerinde. Bu 
süre sonunda Reese bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya ben de 
çağrıldım. Bizim Almanlar büyük bir zevkle projedeki hesapları 
yeniden yaptıklarını, boyutların aynı kaldığını, ancak donatıyı 
bir buçuk ton kadar azalttıklarını söylediler. Ben, uzun süredir 
Reese’in yanında çalışan bir mühendis olarak bu Almancıkların 
başına gelecekleri tahmin edebiliyordum. Mr. Reese önündeki 
kâğıtta birkaç basit hesap yaptıktan sonra:

“Beyler, önce sizi tebrik ederim. Donatıyı azaltmak büyük 
bir başarı... Biliyorsunuz mühendislikte ekonominin önemli bir 
rolü vardır. Kurtardığınız bir buçuk ton çeliğin değeri, 360 dolar. 
Benim size bir ayda ödediğim ücret ise 800 dolar. Buna, elektrik, 
sekreter vb. ofis giderlerini de eklerseniz, bu kontrolün bana ma-
liyeti bin doları aşar, Bu konuda bir mühendis olarak ne düşünü-
yorsunuz?” diye sordu.
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Zavallı Almanlar, hala Alman kafası ile düşünüyorlardı.

“Önemli olan hesapların daha doğru yapılmasıdır,” dedikle-
rinde kıyamet kopmuştu.

Bu iki Alman mühendis ancak beş ay dayanabildiler.

1957 baharında Reese Avrupa’dayken, Amerikan mühendis-
lik camiasını sarsan bir olay oldu. Tablasız ve başlıksız kirişsiz 
döşemelerden oluşan Lansing Michigan’daki bir yapı, son katın 
betonu dökülürken çöktü ve kırk kişi öldü. Bu tür döşeme siste-
mi o yıllarda oldukça yeniydi ve henüz Avrupa’da kullanılmıyor-
du. Başmühendis Vance o gün beni acele Lansing’e yolladı. Reese 
ile de temasa geçmeye çalışacağını söyledi.

Ertesi gün bizim firma, yıkılma nedenlerini incelemek ve suç 
oranlarını saptamak üzere görevlendirildi. Vance ile telefonda gö-
rüşen Mr. Reese, inceleme için öneri gelirse kabul etmesini ve bu 
işte beni görevlendirmesini istemiş.

Göçen binayı gördüğümde tüylerim diken diken oldu. En-
kazın altından hala ceset çıkartıyorlardı. İlginç olan, kolonların 
dimdik ayakta kalmasıydı. Her bir kat düzeyinde kolona yapışık, 
ters piramit biçimindeki döşeme parçaları olayın zımbalamadan 
kaynaklandığını gösteriyordu. İşçilerle yaptığım konuşmalarda, 
göçmenin birkaç saniyede oluştuğu anlaşılıyordu. Bu korkunç bir 
şeydi. Gördüklerim beni çok korkutmuştu. Tam o sırada kirişsiz 
döşemelerden oluşan bir binanın projesini yeni bitirmiştim. Bu 
olay üzerine zımbalama hesaplarını belki on kez kontrol ettik!

Yaptığımız incelemede zımbalamanın kolona bitişik yerleş-
tirilen iki boşluktan kaynaklandığı sonucuna varmıştık. Yetmiş 
yaşındaki deneyimli proje mühendisi Mr. Coway, proje bittikten 
sonra konmasına karar verilen bu boşlukları pek önemsememiş 
ve olur vermişti. Tek yaptığı, döşemede bulunan zımbalama do-



- 37 -

Prof. Dr. Uğur Ersoy

natısını deliklerin dışına almaktı. Böylece bu donatı tamamen 
etkisiz kalmıştı!

Vali adayı olmayı aklına koymuş olan başsavcı, bu davayı bir 
propaganda aracı yaptı. Zavallı Coway’i kırk kişiyi taammüden 
(daha önceden planlayarak) öldürme suçu ile mahkemeye gön-
derdi. Bunun cezası ölümdü.

Kanımca tek suçlu, projeyi yapan Mr. Coway’dı. Bunu 
kanıtlayan birçok delil buldum. O dönemde kolon çevresinde 
boşluk bulunan döşemelerle ilgili hiçbir deney sonucu yoktu eli-
mizde. Mr. Reese’den izin aldım, aşağıdaki küçük laboratuvarda 
kolon dolaylarında boşluğu bulunan üç adet döşeme imal edip 
test ettim. Deney sonuçları, hesapta yaptığımız varsayımların 
doğru olduğunu gösteriyordu. Yanılmıyorsam bunlar dünyada 
yapılan ilk boşluklu döşeme deneyleriydi.

Sonunda kusursuz olduğuna inandığım uzun raporu 
Mr. Reese’e verdim. Aradan üç gün geçti. O gün öğlene doğru  
Virginia gelip patronun beni görmek istediğini söyledi. İçerde 
Reese’in yanında, iki metreye yakın boyu olan, beyaz saçlı bir 
adam oturuyordu. Bu, ünlü Charles Whitney’di, taşıma gücü-
nün babası Whitney. Müthiş heyecanlanmıştım. İçeride oturan 
iki adam, o yılların en büyük mühendisleriydi. Whitney’in önün-
de benim raporum duruyordu. Gülerek bana baktı ve:

“Genç adam, sizi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir ra-
por hazırlamışsınız. Bu yaştaki bir insandan böyle bir rapor bek-
lemiyordum doğrusu. Patronunuzu da böyle bir elemana sahip 
olduğu için kutladım,” dedi.

Sevinç ve gururdan ne yapacağımı şaşırmıştım. Whitney 
konuşmasına devam edince sevincim biraz kursağımda kaldı.  
Whitney gözlerini gözlerimden ayırmadan şunları söyledi bana:
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“Genç adam, sen bu raporu aynen bir savcı gibi hazırla-
mışsın. Başlangıçta Covvay’ın suçlu olduğuna karar vermişsin, 
sonra bu kanını kanıtlamak için delil toplamaya çalışmışsın. Tek 
suçlunun Coway olmayabileceği aklından bile geçmemiş! Bak 
Mr. Ersoy, sen savcı değil mühendissin.

Patronunla konuştuk ve sana yeni bir görev vermeye karar 
verdik. Mademki savcılığa özendin, biraz da avukatlık yap! Seni 
Coway’ın avukatı olarak atıyoruz. Bu raporu unut, yeni bir rapor 
hazırla. Coway’ın avukatı olduğunu unutma. Amacın, Coway’ı 
suçsuz kılacak veya onun suçunu hafifletecek kanıtlar bulmak. 
Sana on gün süre.”

Donup kalmıştım. Karşımdakinin Whitney olduğunu unu-
tup bu görevlendirmeye karşı çıktım.

“Yapamam efendim. Mr. Coway suçlu, ben onu nasıl savu-
nurum? Savunursam bu dürüstlük olmaz ki.”

Bu kez söylediklerime yanıt Mr. Reese’den geldi.

“Bak, kendi ağzınla söylüyorsun. Tek suçlunun Coway ol-
duğuna inanıyorsun. Fazla uzatma avukat bey, hemen işe başla! 
Unutma maaşını ben ödüyorum. Savunma raporunu hazırlar-
ken, kesinlikle dürüstlükten ayrılmayacaksın. Ayrılırsan gözünü 
patlatırım! Tek yapacağın, suçu azaltıcı veya paylaştırıcı deliller 
aramak.”

Çalışmamın ikinci gününde, müteahhidin de göçmede rol 
oynayan bazı hatalar yapmış olduğunu saptadım. Yaptığım in-
celemede, Mr. Coway’a zımbalama donatısı konusunda yanlış 
bilgiler veren bir üniversite raporuna rastladım! İlginç olan, ra-
porun çok ünlü bir üniversiteden gelmesiydi.

İncelemeyi derinleştirdikçe Mr. Coway’nin lehine kullanıla-
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bilecek ilginç deliller buluyordum. Bu iş beni sarmıştı. Kendimi, 
fazla tutmadığım bir takımın formasını giymiş profesyonel bir 
futbolcuya benzetiyordum. Oynadığım takıma sempatim yok-
tu ama mademki o formayla sahaya çıkmıştım, kazanmak için 
oynamalıydım!

İkinci rapor bitince Mr. Whitney yine bizim ofise geldi. Yü-
zündeki tebessümde sempati ve takdirin pırıltıları vardı. Tahtada 
ders veren bir hoca gibi tane tane konuşuyordu:

“Bu ikinci raporu da mükemmel hazırlamışsın, tebrik ede-
rim. Sen, hem iyi bir savcı, hem de iyi bir savunma avukatısın! 
Bak genç adam, bu iki rapor da tek yönlü. İkincinin öyle olmasını 
biz istedik. Bizler mühendisiz, olaylara tarafsız yaklaşmamız ge-
rekir. Senin her iki raporunda da gerçekler var ama bu raporların 
hiçbiri gerçeğin tümü değil, şimdi git, bu iki raporu birleştir. İkisi 
birleşirse tüm gerçekler yansıtılmış olur. Raporun tam bir mü-
hendislik raporu olur. Gelecekteki hayatında bugün öğrendikle-
rini hiç unutma. Bir meslektaşının kusurlarını bulup sıralarken 
adil ol, onu temize çıkaracak veya suçunu azaltacak deliller ara-
mayı da ihmal etme. Haydi, şimdi işinin başına dön, seni bir kez 
daha kutlarım.”

Mr. Reese bana, blöf ve mesleki politika ile ilgili de birçok 
ders verdi. Bu konularda pek yeteneğim olmadığından yeterince 
yararlanamadım bu derslerden!

Bir gün bir müteahhit Mr. Reese’e telefon etmiş. Yapmak-
ta olduğu bir otoparkın şantiyesinde çalışan genç bir mühendis, 
projede hatalar olduğunu iddia ediyormuş. Bizim ofiste yapılan 
projedeki sistem, dişli döşemeydi. Bu genç mühendis, nervürler-
deki donatının yüzde yirmi beş az olduğunu iddia ediyordu. Mr. 
Reese projeyi kontrol etmemi istedi. Projeyi yapan arkadaş çok-
tan istifa edip ayrılmıştı.
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Projeyi kontrol ettim, müteahhidin iddiası doğruydu, pro-
jede hata yapılmıştı ve donatı eksikti. Bunu Mr. Reese’e söyle-
diğimde çok kızdı. Kızmasının nedeni, donatının eksik olduğu 
kesinleşirse, aradaki farkın kendisi tarafından ödenecek olmasıy-
dı. Beni iki saat sonra yine çağırdı. Siniri geçmişti. Bana şunları 
söyledi:

“Bak Yugur, bizim o salak gerçekten hata yapmış, donatı 
yüzde yirmi beş kadar eksik görünüyor. Şimdi biraz düşünelim, 
bu otopark eksik donatı ile inşa edilirse ne olur? Bence bir halt 
olmaz. Neden mi? İkinci Dünya Savaşı sırasında çelik, savaş 
sanayi için çok önemliydi. Hükümet aldığı bir kararla emniyet 
gerilmelerini yüzde yirmi beş artırdı. Böylece savaş yıllarında bu-
güne oranla yüzde yirmi beş daha az donatı kullanıldı binalarda. 
Bu şu demek; eğer savaşta yapılan binaların yeterli yapı güvenliği 
varsa, bu otoparkın da var. Yani kısacası endişeye gerek yok.

Bu, işin teknik yanı. Şimdi politik yanına gelelim. Endişeye 
gerek yok ama, biz müteahhidi ikna eder de yüzde yirmi beş ek 
donatıyı ona koydurtabilirsek daha iyi olur! Yüzüme öyle tuhaf 
tuhaf bakma. Biliyorum ne düşündüğünü. ‘Hangi enayi müteah-
hit yapar bunu,’ diyorsun içinden. Bak evlat, işte burada politika 
ve ikna gücü devreye giriyor. Nasıl konuşacağını bilirsen, eklene-
cek donatıyı müteahhide ödetmek mümkün olabilir.

Şimdi bir deneme yapacağım. Sen paralel telefona geç ve 
dinle. Biraz da teknik olmayan konularda ders vereyim sana.”

Mr. Reese’in bu konuda başarılı olabileceğine inanmıyor-
dum ama diğer telefona geçip dinlemeye başladım. Mr. Reese 
önce müteahhitle konuştu. Kendini ne kadar sevdiğini anlattı, 
yeni aldığı genç mühendisin çok iyi olduğunu ve onu takdir etti-
ğini söyledi. Sonunda teknik konularda açıklama yapmak üzere 
genç mühendisin telefona gelmesini istedi.
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Telefonda ünlü Reese’in sesini duyan genç mühendis çok 
heyecanlanmıştı. Mr. Reese önce onu kutladı, ne kadar iyi bir 
mühendis olduğunu söyledi. İyi bir nokta yakalamıştı genç mü-
hendis. Bu iltifatlardan sonra daha ciddi bir ses tonu ile devam 
etti Mr. Reese:

“Sen yalnız doğrusal elastik analiz mi yaptın, yoksa doğru-
sal olmayan çözümlemeye de baktın mı?”

Zavallı mühendis şaşırmıştı. “Hayır efendim, yalnız doğru-
sal analiz yaptım,” diyebildi. Bunun üzerine Reese son darbeyi 
vurdu.

“Bak genç adam. Biz bu tür projelerde yalnız doğrusal değil, 
doğrusal olmayan çözümlemeler de yaparız. Donatı farkı bun-
dan kaynaklanıyor. Sen şimdi bana patronunu ver.”

Mr. Reese patronla uzun bir konuşma yaptı. Teknik hususla-
rı mühendisine anlattığını söyledi. Sorun yoktu. Ancak adamca-
ğız hala endişeliydi. “Yani, bu otoparkın yapı güvenliği konusun-
da hiçbir kuşkunuz yok, öyle mi?” diye sordu.

İşte o zaman bizim Reese hünerini gösterdi.

“Biz hesaplarımızı yönetmeliğe göre yaparız. Dolayısıyla söz 
konusu bina, yönetmeliğe göre gereken güvenliğe sahip. Ancak 
yönetmelikler hiçbir zaman bugünün deli gençliğinin araba kul-
lanma biçimini dikkate almaz. Bu çılgınlardan biri babasının o 
kocaman Cadillac arabasını alıp senin otoparka gelebilir. Babası 
arabanın bagajında üç beş torba çimento unutmuş olabilir. Bu 
çılgın velet otoparktaki konsollara doğru hızla gelip tüm gücü ile 
frenlere yüklenirse, oluşabilecek kuvvet yönetmeliğin öngördü-
ğünün üstüne çıkar elbet! Ama bu çılgınlıklar her zaman olmaz, 
sen kafa yorma bunlarla,” diye adamın gözünü korkuttu.
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Sonunda eksik olan donatının tamamlandığını ve parasının 
müteahhit tarafından karşılandığını söylememe sanırım gerek 
yok!

Askerliğimi yapmak, sonra da akademik kariyere başlamak 
istiyordum. Türkiye’ye döneceğimi söylediğimde Mr. Reese hem 
kızdı hem de üzüldü. Vedaya gittiğimde sırtıma vuruşunda bir 
baba şefkati vardı.

Mr. Reese’in ofisinden ayrıldıktan yedi yıl sonra lüks bir 
otelin lokantasında Reese ve Ferguson’la birlikte kahvaltı yapı-
yorduk. O sırada doktoramı bitirmek üzereydim. Mr. Reese hiç 
beklemediğim bir teklifte bulundu. Artık yaşlanmaya başladığını 
söyledi ve bana büyük bir hisse ile ortaklık önerdi. Ofisi de ben 
idare edecektim. Bu ortaklık için para koymama da gerek yoktu.

Öneri, gerçekten reddedilemeyecek kadar çekici bir öneriydi. 
Ancak ben kesinlikle Amerika’da yaşamak istemiyordum. Bir an 
önce ODTÜ’deki görevime dönmek için sabırsızlanıyordum. Bu 
sabırsızlık yüzünden doktorayı da cehenneme çevirmiştim. O da 
başka bir hikâye. Teşekkür ettim, gerekçelerimi sıraladım, özür 
diledim.

Reese, önerisini anlamadığımı sandı, bir kez daha tekrarladı. 
Ben de yine teşekkür edip mazeretimi sıraladım. Reese kızma-
ya başlamıştı, onu iyi tanıyordum. Torpille Amerikan uyruğuna 
geçmeyi reddettiğimde de böyle sinirlenmişti. Sesini yükselterek:

“Yugur, sen galiba teklifimin içeriğini tam kavrayamadın. 
Böyle bir teklifin üstüne atlamamak için insanın geri zekâlı ol-
ması gerek! Bak, son kez önerimi yineliyorum,” dedi.

Ben de bir kez daha özür dileyip reddedince Reese çileden 
çıktı. Önümüzdeki kahvaltı masasına vurmasıyla fincanlar ve 
tabaklar yere döküldü. Prof. Ferguson adeta donup kalmıştı. Mr. 
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Reese ile otuz yıllık arkadaştı ama onun bu halini hiç görmemiş-
ti. Ona kavgalarımızı anlattığımda da hayret ediyor ve inanmak-
ta zorlanıyordu.

Çevreye rezil olmuştuk. Yerimden fırladım ve kendimi dışa-
rıya attım. O gün toplantı sırasında yanıma gelen Mr. Reese özür 
anlamına gelecek bir şeyler mırıldandı!

Aradan yıllar geçti. ACI toplantılarından birine katılmak 
üzere Amerika’ya gitmiştim. Prof. Ferguson, Mr. Reese’in beni 
görmek istediğini söyledi ve beni uyardı. Mr. Reese’in gözleri 
görmüyordu. O yıllarda Ferguson seksenine yaklaşıyordu, Reese 
de seksenini geçmiş olmalıydı.

Toplantı salonunun dışında Mr. Reese’i buldum. Elinde bir 
baston vardı. Kızı kolundan tutuyordu. “Mr. Reese,” diye seslen-
dim.

“Yugur” diyen sesinde, çaresizlik, özlem, sevgi ve acı vardı. 
Hasretle bana sarıldı. İnanamıyordum. O çelik iradeli, duygusuz 
görünen dev ağlıyordu. Reese, sarsak bir ihtiyar olmuştu. Her 
yere kızı götürüyordu onu. Zor ve yavaş yürüyordu.

Mr. Reese’in durumu beni çok etkilemişti. O enerji dolu 
adam, vakit kaybetmemek için tuvalete bile koşarak giden adam, 
düşünme hızına ayak uyduramadığı için ayda bir hesap cetveli 
kıran(!) o büyük mühendis bu hale mi düşecekti. “Keşke görme-
seydim,” diye düşündüm.

Yüce tanrım, ulu çınarlar için bir ayrıcalık yapamaz mısın? 
Onlar, dalları küçülmeden, gövdeleri oyulmadan öylece tüm haş-
metleri ile göçüp gitseler bu dünyadan. Zavallı duruma düşmek, 
küçülmek yakışmıyor ulu çınarlara.

Mr. Reese’e çok şey borçluyum. O, benim patronum değil, 
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hocamdı. Eğer bugün iyice bir mühendis, hoca ve araştırmacı 
isem, bunda Reese’in damgası vardır. Koca Reese’i bu küçük ya-
zıya sığdırmak biraz haksızlık oldu ama ne yapalım. Toprağı bol 
olsun.


