
CEMAL GÖKÇE- 

De¤erli meslektafllar›m hofl geldiniz. Yeni bir y›la bafllad›k, 2005
y›l›n›n bütün meslektafllar›m›za sa¤l›k ve baflar› getirmesini diliyo-
rum. Kendi insanlar›m›z ve dünya insanlar›yla birlikte. Ayr›ca böl-
gemiz ve dünyam›z dahil olmak üzere bar›fl diliyorum, çünkü bar›fl›n
olmad›¤› yerde yat›r›mlar olmaz, mühendislik olmaz, eksik kal›r.
‹nflaat mühendisleri aç›s›ndan, mesle¤imiz aç›s›ndan bar›fl son derece
önemli, mesle¤imiz aç›s›ndan bu böyle. 

De¤erli meslektafllar›m; daha önce iletildi¤i gibi bugün mesle¤imizin
büyüklerinden birini tan›maya çal›flaca¤›z: ‹nflaat Yüksek Mühendisi
Say›n Feyzi Akkaya’y›, inflaat mühendisli¤i alan›nda önemli
hizmetlerde bulunmufl olan Say›n Feyzi Akkaya’y› buradaki a¤abey-
lerimizden, büyüklerimizden ve mesai arkadafllar›ndan tan›yaca¤›z. 

Biz ‹nflaat Mühendisleri Odas› olarak, uzun süreden bu yana sadece
Feyzi Akkaya büyü¤ümüzle ilgili olarak de¤il, bu mesle¤e,
mesle¤imize her düzeyde hizmet etmifl olan bütün meslektafllar›m›z›
gündeme getiriyoruz, onlar› tan›mak zorunda oldu¤umuzu biliyoruz.
Çünkü, inflaat mühendisli¤inin en önemli yanlar›ndan biri, usta-ç›rak
iliflkisidir, yani bu mesle¤in teorik birikiminin yan›nda bir de uygula-
ma alan›nda, meslek yafl› daha büyük olan meslektafllar›m›zdan,
meslek yafl› daha küçük olan meslektafllar›m›za aktar›lm›fl olanlard›r. 

Elimde Feyzi Akkaya’n›n bir kitab› var “Ömrümüzün Kilometre
Tafllar›” diye. bu kitab› okurken flöyle düflündüm: “‹nflaat mühendis-
li¤inin Kurtulufl Savafl›” diye düflündüm. Gerçekten Kurtulufl
Savafl›’n› tümümüz biliyoruz, hangi koflullarda yap›ld›¤›n› biliyoruz,
emperyal güçlere karfl› insanlar›m›z›n nas›l direndiklerini, hangi flart-
larda direndiklerini biliyoruz. Bu kitab› okurken de, bugün inflaat
mühendisli¤i alan›yla ilgili yap›lan çal›flmalar›n son derece kolay
oldu¤unu düflündüm. Birazc›k bu kitab›n sat›rlar› aras›nda gezinti
yapt›¤›m›zda, ka¤n›larla, deve s›rtlar›yla, at ve kat›r s›rtlar›yla
malzemelerin tafl›nd›¤›, ‹stanbul’dan ‹zmit’e 12 saatte gidildi¤i bir
dönemdi, Feyzi Akkaya’lar›n inflaat mühendisli¤i yapm›fl oldu¤u
dönemler. 
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Bu çerçevede, o günden bugüne kadar yaflad›klar›n›, mesle¤imize
ilgili, ülkemizin geliflmesiyle ilgili yaflad›klar›n› bu kitapta toplamak
da ancak Feyzi Akkaya gibi bir büyü¤ümüze yak›fl›r. Bunu neden
söylüyorum? Çok konuflan, ama çok az yazan bir toplum oldu¤umuzu
da bu çerçevede ifade etmek istiyorum. Özellikle biz “inflaat mühen-
disi meslektafllar›m›z›n, arkadafllar›m›z›n çok çeflitli, çok önemli
an›lar›n›n oldu¤unu düflünerek bir kitap ç›karal›m” dedik. Halen gün-
demimizde, onu ç›karaca¤›z.
Dolay›s›yla, sizlere, burada bulunan arkadafllar›m›za ve bulunmayan
arkadafllar›m›za bas›n yoluyla, kendi imkânlar›m›zla çeflitli duyurular
yapt›k. Meslektafllar›m›z flantiyelerde veya bürolarda karfl›laflm›fl
olduklar› önemli olaylar› yazs›nlar, biz de kitap olarak basal›m istedik.
Çünkü söz uçar, yaz› kal›r. ‹nan›n, s›n›rl› say›da an› geldi, ama ben
eminim ki burada bulunan meslektafllar›m›z da dahil olmak üzere,
meslektafllar›m›z›n karfl›laflm›fl olduklar› son derece önemli olaylar
vard›r. 
Dolay›s›yla, Say›n Feyzi Akkaya’n›n an›s›na, onun geçmifline yönelik
olarak, onu tan›maya yönelik olarak düzenlemifl oldu¤umuz bu
toplant›, meslektafllar›m›z›n an›lar›n› da yavafl yavafl ortaya ç›karacak
bir toplant›n›n da bafllang›c› olur diye düflünüyorum, böylesi bir kitap
daha ç›karmak durumunday›z. 
Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum, aram›zda iki de¤erli
büyü¤ümüz var. ‹nflaat Mühendisi Say›n Necat C‹LASON ve Dr.
K›rhan DADAfiB‹LGE a¤abeylerimiz var. Ayn› zamanda burada
Altok KURfiUN gibi Say›n Feyzi Akkaya’n›n mesai arkadafllar› var.
Biz ‹nfl. Yük. Müh. Feyzi Akkaya’y› önce Say›n Necat Cilason’dan
dinleyelim; “Say›n Necat a¤abey ‹nfl. Yük. Müh. Feyzi Akkaya
kimdir?”

NECAT C‹LASON-

Efendim, önce çok teflekkür ediyorum, böyle bir toplant›y› tertip ettik-
leri için. Cenazesinde k›r›ld›k, üzüldük, gelmesi gereken bir sürü
kurum, flah›s varken, böyle büyük bir insana yeterli ihtimam göste-
rilmedi, buna üzüldük. Ama ‹nflaat Mühendisleri Odas› bütün bunlar›
ortadan kald›rd› diyece¤im, sa¤ olsunlar. 
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Efendim, ben Say›n Feyzi Akkaya’yla yaflad›¤›m an›lar› sizlere
nakletmek istiyorum: Ben kendisini 1962 y›l›nda tan›d›m, belki bir
sürü STFA’l›dan daha evvel. Ben Ere¤li Demirçelik Fabrikalar›’nda
Kalite Kontrol Müdürü olarak çal›fl›yordum. O zamanlar bu inflaat o
zaman›n tatbiki bir üniversitesiydi. Mühendisli¤in bütün dallar›nda
inflaat faaliyetleri vard›. O zamanki ismiyle Feyzi Akkaya-Sezai
Türkefl ortakl›¤›yd›. ‹haleyi korkunç bir mücadeleyle ald›lar. Hollanda
Kraliyet fiirketi, Liman fiirketi Mersin Liman›’n› yapt›ktan sonra,
Ere¤li’de küçük bir kaz›k çakma ifli alm›flt›. Ama liman inflaat›n› ala-
caklar›ndan o kadar emindiler ki, bütün Mersin’deki ekipmanlar›n›
Ere¤li’ye tafl›d›lar. Bu Akçakoca, Alapl› aras› köprüleri takviye
ederek, a¤›r ekipmanlar›n› geçirmek üzere tafl›d›lar ve liman› kendi-
leri yapacaklar›na o katar emindiler. Fakat, Say›n Feyzi Akkaya-Sezai
Türkefl ihaleye girdiler, daha düflük bir fiyatlar› vard›, fakat bu
Ere¤li’deki ihalelerde düflük fiyat de¤il, inflaat› zaman›nda ve do¤ru
olarak bitirecek müteahhit arama niteli¤i, böyle bir fley aran›yordu. 

Hollandal›lar›n “liman› biz denizden yapaca¤›z” teorisine karfl›,
“hay›r biz karadan yapaca¤›z bu liman›” teziyle ikna ettiler ve ifli
ald›lar. Benim ilk karfl›laflmam burada oldu. ‹nflaat bafllad›, flantiyeleri
kuruldu ve biliyorsunuz inflaat bafllamadan bir ay önce bütün beton
dizaynlar›n›n, tasar›mlar›n›n haz›rlanm›fl olmas› laz›m. Taflocaklar›
belli oldu, nas›l bu tafltan agrega elde edilece¤i beli oldu, ifl betona
kald›. Bir toplant›da karfl›laflt›k, “bizim betonumuz böyle olacak”
dedi. Ben de “hay›r, öyle olmayacak, sizin betonunuz olmayacak,
burada bizim verdi¤imiz kar›fl›m uygulanacak” dedim, “ama olmaz,
ben çok çal›flt›m, Teknik Üniversiteye gittim, bütün bu fleyleri orada
yapt›m, hatta katk› malzemeleriyle” dedi. ‹lk defa 1962’de katk›
malzemesi diye bir fley Türkiye'de yok kimse bilmiyor, yurtd›fl›ndan
da gelmiyor. O s›rada bu Amerikal› firmalar, Morrison firmas› falan.
Amerika’dan “Pozalit” diye bir katk› maddesi getirdiler, kabul
edilmesi aylarca sürdü. Fakat, Feyzi bey onlardan önce üniversitede
bir katk›y› kendi buldu, bir katk› maddesiyle betona k›vam verecek bir
fley, katk› maddesine diyece¤imiz bir fley yok, onu yapar›z dedik, ama
biz burada betonlar› flu dizaynla yapaca¤›z. 
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Böyle saatler geçti, “çocuk ne kadar inatç›s›n, bize itibar etmiyor
musun” dedi. “katiyen, böyle bir fley yok” dedim. Ama, burada bu
inflaatlarda, burada bütün her yerde bizim yapt›¤›m›z tasar›mlar
yap›lacak, böyle bafllad›k. Sonra, bir hafta sonra flantiyeyi ziyarete git-
tim, “madem ki, senin betonlar›n burada yap›l›yor, iflte burada beton
santral› var, o beton santralli sana ait, al” dedi, “peki, zaten öyle ola-
cak, siz flantiye flefiniz de bu beton santralinden ç›kamaz” dedik.
Böyle, s›k› rijit kaideler vard›, ilk iliflkimiz böyle oldu. 
Sonra, flantiyesini s›k s›k ziyaret etmeye bafllad›m, çünkü beton iflle-
rine de ben bak›yor oldum. O arada bakt›m, kendisi flantiye flefi de¤il,
proje müdürünün, odas›nda karatahta var, bütün ar›zalar›, yap›lacak
fleyleri, imal edilecek çelikse çelik ve ahflapsa ahflap, kal›p flu bu,
onlar› tahtaya yaz›yor. Feyzi bey de geliyor, bak›yor sabahleyin
yaz›yor, onu not ediyor gidiyor. Onun birini yap›p geliyor, kolunu
flöyle yapar, tahtay› siler biri bitti, s›rayla böyle o günkü bütün iflleri
akflama kadar bitirir. 
Burada korkunç etkilendim, bir flantiye flefi var, hemen hemen hiç
konuflmazlar. Fakat, flantiye düzeni içinde, bu flantiyenin yürümesi
için neler yap›lacaksa bütün onlar›n hepsini yap›yor. Yine patenti ken-
disine ait, o zaman bulduklar› bir fleyle mendire¤in arkas›ndaki en son
takibat› “tetrapod” dedi¤imiz 4 bacakl› beton, 15-20-25 tonluk bun-
larla takviye edilecek. Bunlar›n kal›plar› imal edildi geldi. Bunun için
kendisi bir vibratör masas› yapt›, masan›n üzerinde kal›plar› titreterek
içine gelen betonu yerlefltirecek. O masayla kendisi u¤raflt› -her vesi-
leyle de söyleyece¤im, kendisi kaynakç›d›r, en iyi kaynakç› kendi-
sidir, elektrikçidir, sucudur, marangozdur ve her fleyi yapar-. O masa
yap›ld›ktan sonra, önüne de bir tahtayla Amerikal›larla biraz
çekiflmeler vard›, biraz sonra onu söyleyece¤im, üzerine ipnatör
yazd›. 

CEMAL GÖKÇE- 

Zaten kalfalar vibratöre öyle diyordu. 

NECAT C‹LASON- 

Evet, kimse vibratör demez. Bu arada Morrison firmas› da kaz›k
iflleri, temel iflleri yap›yorlar. Orada fabrikan›n bir yerde kömür silo-
lar› yap›lacak, iki kömür silosu o da Feyzi Beyler’in flantiye hudut-
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lar›n›n d›fl›nda kal›yor. Hemen ondan sonra iflçi barakalar› var. Bir
sabah gittik, geldiler hafriyat yap›yorlar. Feyzi Bey ç›lg›na dönmüfl,
sinirli “böyle bir fley yapamazlar - o zamanlar flantiye flefine- git
konufl” diyor. O hafriyat› al›yorlar, Ere¤li de biraz balç›kt›r, zemin
kaz›klar üzerinde her fley. ‹flçi barakalar›n›n üzerine ç›kan hafriyat
malzemesini barakalar›n üzerine at›yorlar. Gelindi, konufluldu. O gün
o ifl durdu. Hemen geceleyin Feyzi Bey onlar› toplatt›r›p, dozerler tel
örgüyü y›rtt›, tekrar geriye çukurun içine yitti. 
Ertesi gün Morrison geldi, gene ald›, gene o iflçi barakalar›n›n üze-
rine. Sonra Feyzi Bey de liman›n içinde bir gidifl yolu var, deniz
kenar›ndan tafloca¤›na do¤ru gider, onu kapad›, Amerikan flirketinin
arabalar›, kamyonlar da oradan geçemiyor. O böyle bir iki gün sürdü,
sonra bir anlaflmaya var›ld›, onlar atlad›lar geçti gitti. Bu Feyzi Bey’i
baya¤› etkilemifl. Bir sabah gittim, “flimdi Amerikal› gelecek, burnu-
mu sileyim,-mendili var, mendili açt›, içinde F-AK yaz›l›- “çamafl›rlar
kar›flmas›n diye ben bunlara yaz› yaz›yorum, benim oldu¤umu bilsin-
ler’diye” dedi. Amerikal› gelince ç›kar›p siliyor, gösteriyor, kapat›yor
falan. ‹ngilizce’de ters bir fley, o da böyle bir hadise. 

Hiç unutmuyorum, 1962 k›fl›, tetrapot döküldükten sonra, bunlar›
muayyen bir stok sahas›na stoklanmas› laz›m, oradan al›yor stok-
lan›yor, üst kal›plar› al›n›yor, muayyen bir zaman sonra da tetrapotun
kendisi al›yor, bunun için bir vinç var “derik vinci” diyorlar. Bu derik
vinci böyle basit, al›yor, kald›r›yor, dönüyor, koyuyor böyle etraf›nda
bir daire fleklinde yap›l›yor. Bunun böyle durmas› için gergi telleri var,
zannediyorum 8 adet, bunlar› yap›yorlar. Kar da ya¤›yordu, bir ara ifl
durmufl, “ne oluyor?” dedi. “kar ya¤›yor, yukar›da çocuklar
duram›yor” dediler. O zaman 54 yafl›ndayd›. Hemen kofltu, yukar›ya
t›rmand›, kar›n alt›nda bütün o teller gerildi. Böyle hava flartlar›nda,
flundan bundan belki etkileniyor, etkilenmiyor, ama flantiye faaliyet-
lerinin durmadan yürümesi için korkunç bir örnek. 

Oradaki inflaat›n devam etti¤i müddetçe çok fleyler, mesela bana
hediye olarak bir çak› yapard›, böyle k›l›fl› çoban çak›lar› var, bofl
zaman› onun üzerine de benekli noktalar koyar sar›, k›rm›z›, yeflil iflte
“bu senin, siyah beyaz bu da benim” derdi. Resimle u¤rafl›r, resim
yapard›, kendi resmini orada yapt›. Astronomiyle u¤rafl›r, bu arada
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iklimlerle -korkunç bir fley-, Akdeniz ülkeleri için, “F›rt›na Günleri”
diye bir takvimi vard›r, onu orada bafllad›.
‹flin en can al›c› yeri tarama ifliydi, taranacak yerleri kendisine
söyledikleri zaman, “olmaz, bu kadarla olmaz, e¤er bu kadar
taran›rsa, buraya ilk girecek gemi burada oturur” dedi. Ere¤li
Demirçelik yetkililerine izah etti, kimse pek oral› olmad›, Feyzi Bey’i
dinlemediler. Onlar da idare ne kadar istiyorsa, o kadar tarama
yapt›lar ve ilk gemi geldi, demir cevheri getirdi, limandan girdi ve
oturdu. Feyzi Bey’de bunu gördü ve odas›na çekildi, korkunç üzüldü.
Sonra, akflamleyin ilk gemi geldi diye - gemiyi sonra çektiler zorla
yanaflt›rd›lar-, yemekli bir toplant› yap›lm›flt›, kendisini ça¤›rd›lar,
gelmedi, sonra bana “git, en çok sen berabersin onunla, al getir Feyzi
Bey’i” dedi. Ben de gittim, “a¤abey sizi istiyorlar, muhakkak
gelmelisiniz” dedim, “hay›r, ben onlara darg›n›m, bunu ben olacak
dedim, yapmad›lar ve geldi oturdu” dedi. Zorla ikna ettik, Feyzi
Bey’de geldi, Vehbi Koç’larla birlikte bir sürü millet vard›. Sonra
yeniden tarama faaliyeti bafllad› ve bitirdiler. 

Yine bir an›; orada bir su alma a¤z› yap›l›yordu, yüksek f›r›n›
so¤utmak için, so¤utma suyu olarak, denizden al›nacak su. Morrison
firmas› çok yüksek bir fiyat vermifl, Feyzi Bey’den rica ettiler. Onu,
oturdu iki günde bütün hesaplar›n› bitirdi, “bak, alt›na yaz›yorum, sen
de onlara söylersin, bu teklifi haz›rlarken flu kadar kalem kulland›m,
geri kalan flu kadar kalemdir, flu kadar kald›, bunun fiyat› bu kadar, flu
kadar silgi harcad›m” dedi. Onlar› da böyle koydu. Tesis müdürü
flafl›rd›, “bu nedir” diye, “efendim, onlar› mahsus koydular” dedim,
yani bu iflin bir eme¤i var. 

O ifli de ald›lar ve gayet muvaffakiyetli bir flekilde bitirdiler. Sonra,
kendisine ilk karfl›laflt›¤›m, 1970 miydi, 1971 miydi? Tarsus’ta bir
baraj inflaat› vard›, tünel aç›lacakt›, kendisini ziyarete gittim, orada
gördüm, orada da kademeli tünel nas›l açaca¤›n› anlatm›flt›. K›smet-
mifl, 1973 senesinde Libya’da yurtd›fl›nda bir ifl, liman inflaat›
al›nm›flt›. Müflavir firma çok de¤iflik bir beton kalite flartnamesi, agre-
ga flartnamesi, ne yapal›m falan düflünürlerken, Feyzi bey “Necat’›
bulun, ben kendisinden rica ediyorum, gelir” diye. K›smetmifl
bulufltuk ve gittik. 
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Say›n Ersin Takla burada dinleyicilerimiz aras›nda, -bizden önce
giden- bizde buradan ilk Türk kafilesi olarak gittik. ‹ki mühendis, her
meslekten de arkadafllar marangoz, sucu, elektrikçi, muhasebeci,
idareci, tercüman ve büyük bir suretle barakalar yap›yoruz, baraka
inflaat›, bu barakalar›n malzemesi Feyzi Bey taraf›ndan tasarlanm›fl,
barakalar geldi, fakat orada düflünülen sistem de¤il de, böyle aç›k bir
baraka de¤il, odal› sistem düflünüldü. Yani büyük bir baraka içinde
muhtelif odalar yap›lacak. Ben de daha beton iflleri falan bafllamam›fl,
bu baraka inflaat› ve mühendis memurlar›n yatakhane ifllerine ben
bak›yorum. Baraka malzemesi bitti “bitti” deyince, Feyzi Bey ‹stan-
bul’da flafl›rm›fl, “bu nas›l bitiyor, hesapl› yollad›k?” diyor, geldi “kim
bak›yor” dediler, “ben bak›yorum” dedim, “buyurun gezelim, o bu ne
odalar, sen buna nas›l karar verdin?” dedi, “ben karar vermedim”
dedim. 

Oradan mühendislerin barakas›na gittik, “o bu ne lüks, her oda, iki
oda, aralar›nda bir tuvalet banyo, bu ne lüks?” dedi ve dar›ld›. Orada
konuflmad›k, benden de¤il, ama öyle. Sonra tafloca¤› faaliyeti
bafll›yordu, haber verdiler gelsin diye, tafloca¤› da Tripoli’de 70 kilo-
metre uzakta ve orada ilk defa barakalar hadisesinden sona “hadi
yukar› ç›kal›m” dedi. Da¤a t›rmand›k, “maflallah iyi iyi, hadi  bakal›m”
dedi. Neler yapaca¤›n›, tasarlad›¤› fleyleri anlatt›.
Sonra, büyük bir k›rma eleme tesisi kurulacak, konkasör, elekler sis-
tem tamam›yla kendisine ait, bafl›nda duruyor ve montaj› bitti, “hadi
ç›kal›m bakal›m” dedi, yukar›ya t›rmand›k, iflaret etti “malzeme
gelsin” dedi, büyük konkasör çal›fl›yor, bantlar, elekler, fakat daha
malzeme gelmeden o eksantrik elek sistemleri falan, yukar›da bütün
sistem böyle sallanmaya bafllad›, tutunuyorum, o da kofluyor, oraya
atl›yor, oraya bir iflaret koyuyor, oraya atl›yor tebeflir elinde bir iflaret
koyuyor, “tamam” dedi, duracak, o dururken, biri duruyor, bunu duy-
mam›fllar, böyle y›k›l›yoruz, kendimi banttan afla¤›ya koyuverdim
indim afla¤›ya. “Ne oluyor” dedi, y›k›l›yor. Efendim, ö¤rendik, bütün
tasar›mlar›nda limit dizayn, yeteri kadar her fley, fazlas› haram. Sonra
bütün dizaynlar›nda da bunu gördük.

Libya öyle bir ülke ki, di¤er bütün Arap ülkelerinde de sonra gördük,
su yok. Elde edece¤iniz agrega da yumuflak bir kireçtafl›, çok azla toz
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yap›yor. Bu tozdan kurtulmak laz›m, ben seneler sonra bir uluslararas›
“S›cak ‹klimlerde Beton Komitesi” diye bir komitede çal›flt›m. Orada
onlar böyle bir fley tavsiye ettiler, bu söyleyece¤im, 1973 senesinde
Feyzi Bey bunu burada tatbik etti. Konveyörlerin sonuna agregalar
muhtelif ebatta agregalar, konveyörler stok yerlerine giderken, kon-
veyörlerin sonuna bir üfleyici sistem koydu, orada bütün toz üfleni-
yor. Bunun yan›nda, daha agrega tafl ana konkasöre girmeden önce bir
brizli sistemi bir sistem koydu, oradan yumuflak k›s›mlar›, yani en
ufak parçalar, en yumuflak k›s›mlar› at›mdan sonra oca¤a, onlar›n
hepsi ayr›ld›, ayr› bir yere nakledildi ve arzu edilen agrega elde edil-
di. 

Libya’da tabii bir k›s›m liman prefabrik kesonlar dökülüp, bunlar
yüzdürülerek karfl› r›ht›ma götürülecek, orada bat›r›lacak ve sonra
bunlar›n içi kumla doldurulacak ve de r›ht›m bunun üzerinde bir kirifl
olarak infla edilecek. O zaman, 65 yafl›nda, ilk defa 1200 tonluk
kesonlar› kald›rmak için bir vinç Türkiye'de imal edildi, dizayn›n›
kendisinin, tasar›m kendinin, geldi ve bunu monte ediyor, ‹ngilizler de
müflavir firma takip ediyorlar, geliyorlar sabahleyin bak›yorlar, üst
kirifl konmufl, Feyzi Bey o kiriflin üzerinde yukar›da dolafl›yor, bunlar
flaflk›n, bu vinç bu kesonu kald›rmaz hesaplar›n› istiyoruz, hesaplar
benim hesaplar›m, kimseye verecek hesap yok. ‹flte, olmazd›, etmez-
di derken vinçler bitti, kesonu kald›rd›, deniz kenar›na kadar getirdi
b›rakt› gitti, 1200 tonluk vinçler de böylece bitmifl oldu.

Burada söyleyeyim: Bundan sonra Sezai Bey’le olan bir iki fleyleri
var, Tunus’ta Gabes Liman›’nda bir ifl al›nm›flt›. Orada da keson, fakat
bunlar çok daha büyük kesonlar, 3 bin tonluk bir vinç laz›m, ‹stan-
bul’dayd›m, Sezai Bey ba¤›rd›, “Feyzi Bey’i bulun, Feyzi!” diye
ba¤›r›yor, bir iki katl› üzerinde, zaten bina 4 katl› öyle bir fley. Ça¤›rd›,
Feyzi Bey geldi, “bana 3 bin tonluk vinç yapacaks›n” dedi, “yuh!”
dedi. “hadi hadi sen kitaplar›n› oku sen yapars›n, 3 bin tonluk vinç
yapacaks›n!” dedi ve 3 bin tonluk vinçte yap›ld› Gabez’de kondu,
Tunus’ta o da iflini gördü bitirdi. 

Libya’da yine Sirte’de bir su alma son kalan› böyle büyük
insano¤lunun “great man made river” diye dört metre çap›nda boru-
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larla çölden deniz kenar›na su getirme projesi halen devam ediyor.
Boru hatt›n›n sonunda büyük bir rezervuar yap›lacak ve su sonra
küçük kanallarla da¤›t›lacak. Onun ihalesine girmifltik, yine bir
‹ngiliz, Bravn&Root firmas› o boru 75 tonmufl, biz sonra ö¤rendik,
“sizin bunu, boruyu kald›rmak için bir ekipman›n›z var m›, nas›l
kald›raca¤›n›z› bize izah edin?” dediler. Birkaç soru daha ihaleyi
serbestçe kararlaflt›racaklar. Ben de arkadafllara dedim ki, foto¤raflar
var, bir de el kitab› var bu vinçler hakk›nda, gidip o foto¤raflar› alal›m
gidelim, gittik “5 tonluktan 3 bin tonlu¤a kadar vincimiz var, siz
hangisini istiyorsan›z, onu koyal›m” dedik, “özür dileriz” dediler iha-
leyi ald›k. Bütün vinçlerin tasar›m› Feyzi Bey’de. Bu kesonlar›, bu
limit dizayn, keson kald›rma vincinde 1200 tonluk, betonlar› da ben
yap›yorum, betonumuz bizim 2400 kg/m_’ün biraz üzerinde, beni
ça¤›rd›, “bu kadar olmaz, bunu düflürelim, yoksa kald›ramay›z” dedi.
Biz de bunlar› düflürdük, kesonlar› ve rahatl›kla kald›rd›k. 
Bu arada, kendisi zaten flantiye adam›, yani flöyle bahsedeyim;
tafloca¤› dedi¤im yerde, 70 km uzakta, gündüz ifller bittikten sonra, 
-gündüz dedi¤im, akflam ifllerini kaçta bitiriyorsa-, barakas›n›n yan›na
iki varil koydurtmufl, gece her fley bittikten sonra biri sabunlu, içine
atl›yor, y›kan›yor, oradan ç›k›yor, bunlar so¤uk su, öbürüne atl›yor,
durulan›yor ve ç›k›yor. Sefarette bir toplant› varm›fl, Sezai beyi
aram›fllar, Sezai bey yok, “Feyzi Bey burada” demifller, “O! Feyzi
bey gelsin” demifller. Haber gönderdiler “gitmem” demifl, sonra gene
beni buldular, “aman git Feyzi Bey’e ne olur rica et sefarette kendisi-
ni bekliyorlar” dediler, gittim “a¤abey Sezai Bey yokmufl, seni bek-
liyorlar, muhakkak gideceksin” dedim. “flart m›?” dedi, “evet flartm›fl
gideceksin” dedim, “peki” dedi. Hemen kaza¤›n› ç›kard›, arkas›ndan
telli bir örtü, arkas›nda da bir gömlek var, gömle¤i giydi, kenar›ndan
ba¤l› bir kravat ç›kt›, ayakkab›lar› yata¤›n alt›nda, yata¤›n alt›nda bir
de flapka oraya koymufl, flapkay› da takt›, iki dakikada sefarete gittik. 

CEMAL GÖKÇE- 

‹sterseniz siz biraz dinlenin, biraz da K›rhan Bey’den dinleyelim.

De¤erli meslektafllar›m; “Feyzi Akkaya” derken, Sezai Türkefl’i
an›msamamak da olmaz, dolay›s›yla Sezai Türkefl Bey’i de buradan
sayg›yla anal›m. Feyzi Akkaya’n›n ortaokul mezunu olarak Teknik
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Üniversite’ye girdi¤ini bilmem bilir misiniz? 1926 y›llar›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’ne ö¤renci alacaklar, fakat yeterince lise mezunu
bulam›yorlar, ama ortaokul mezunlar›n› da al›yorlar, ben bu kitab›
okuyunca sadece ortaokul mezunu olarak girmedi¤ini gördüm, kon-
tenjan›n yeterince dolmamas› nedeniyle, ortaokul mezunlar›n› iki
ayl›k bir kursa al›yorlar, yo¤unlaflt›r›lm›fl s›k› bir kurs, iki ay sonra
imtihana tabii tutuyorlar. O imtihanda baflar›l› olanlar› liseyi bitirmifl
olanlarla birlikte ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne kaydediyorlar ki,
Say›n Feyzi Akkaya da ortaokul mezunu olarak ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ne girmifl olanlardan biri. 

Dolay›s›yla, “Hayat Hikâyelerimiz” kitab›n›n ortaya ç›k›fl›yla ilgili
dilerseniz kendi tan›m›yla ben bir paragraf okumak istiyorum:
“1926’dan 1932’ye kadar mektep hayat›, 1932’den bugüne, yani
1988’e kadar ifl hayat› olarak Sezai’yle geçirdi¤imiz 62 y›ll›k bir
ömrün hikâyesine bafllamadan evvel, bu hikâyeleri yaflam›fl olan biz-
leri teker teker sizlere tan›tmak istiyorum: arkadafl›m Sezai’yi
anlat›rken, boyuna bosuna yak›fl›r abart›l› bir destan yazaca¤›m› zan-
netmiyorum. -Sezai bey çok uzun boylu, Feyzi bey de 1.70 metre boy-
lar›nda olan biri, bu nedenle- “boyunu bosunu anlataca¤›m›
düflünmeyin” diyor. “Benim gözümün gördü¤ü gibi anlataca¤›m,
kendime gelince, yak›fl›k alan beni de Sezai’nin tan›tmas›d›r. Fakat,
Sezai’nin kaleme karfl› bir alerjisi oldu¤undan bu ifl de bana düflüyor,
beni yine ben anlataca¤›m. Beni tan›mayanlar, adam kendisini met
ediyor diyebilirler, dedirtmemeye çal›flaca¤›m, beni tan›yanlardan bu
kadar m›, hani herkesten gizledi¤in kötü taraflar›n diyenlere ise,
cevab›m, kötü taraflar›m çoktur, ama enayi taraflar›m yoktur”
diyerek de ince bir mizah yap›yor. 
Evet, K›rhan Bey ne diyorsunuz?

KIRHAN DADAfiB‹LGE- 

Baflkan›m ve de¤erli ve meslektafllar›m,

Baflkan›m›n  kitaptan yapt›¤› al›nt›lar ve yapt›¤› yorumlar  Necat
a¤abeyimin an›lar›na canl›l›k getirdi ve Feyzi a¤abey’i  daha yak›ndan
tan›mam›z› sa¤lad›. 
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Feyzi Akkaya’n›n mesle¤imize en önemli katk›s›, inflaatç›l›¤›n üniver-
sal temel ilkelerini, kendine has disiplin ve düzen içinde yurdumuza
getirmesidir. Kendisi  bütün ömrü boyunca bunlar›n d›fl›na ç›kmadan,
alçak gönüllülükle mesle¤ini sürdürmüfltür. Toplant›m›zda, Feyzi
Akkaya’n›n özel hayat›ndan çok, en olumsuz flartlar alt›nda bile,
y›lmadan  çözüm arayan, bunu yaparken, mesle¤in temel ilkelerinden
en küçük taviz vermeyen karakterini tan›tmaya çal›flaca¤›z... 

Önce, sevgili Necat a¤abey’in an›lar›na eklemek istedi¤im bir iki nok-
tay›  sunmak istiyorum. Ere¤li Demir Çelik  Fabrikas›’n›n ihalesinde,
‹kinci Dünya  Savafl›’n›n hemen sonras›nda, iskele inflaat›ndan baflka
referans› bulunmayan bir Türk firmas›na  bu kadar büyük bir ihaleyi
verebilen devlet adamlar›n› hay›rla yad etmek istiyorum. O tarihte,
dünya devi Amerika’n›n firmalar›n› ekart edebilecek kadar medeni
cesareti olan o dönemin Bay›nd›rl›k Bakan›, Dan›fl Koper en ufak
kiflisel menfaat beklemeden sorumluluk üstlenmifl, ihaleyi STFA’ya
yeterlilik vererek,  maliyetten tasarruf ederken, Türk inflaat mühendis-
li¤inin geliflmesine de önemli katk›larda bulunmufllard›r. 

Libya’da   karfl›lafl›lan beton probleminde, tafl oca¤›n›n  araflt›rmas›n
da görev ald›¤›m için, yak›ndan  tan›d›¤›m ‹ngiliz müflavirin  titizli¤i
hakk›nda da  bir-iki  yorum yapmak istiyorum. Mr. Picles görevine
son derece düflkün ve ifline hakim bir mühendisti. ‹lk günlerden
itibaren kendisiyle dost olmufltuk. Beton kar›fl›m› için  kendisine ve-
rilen  flartnameyi aynen  uygulamas› mesle¤ine olan titizli¤inden  kay-
naklan›yordu. STFA flantiye  kadrosu  mevcut ocaktan al›nabilen
malzemeyle  elde edilebilecek en yüksek dayan›ml› betonu imal
etmifl, ancak “fiARTNAME”nin gere¤ini yerine getirememiflti, çünkü
tart›flma konusu betonun dayan›m› de¤il, kar›fl›mdaki ince dane  için
müsaade edilen miktar›n afl›lmas› idi. Bu flart yerine getirilmeden  be-
tona izin verilemezdi. Uluslararas› standartlar ifl bafllad›ktan sonra
flantiyede kar›fl›m dizayn edilmesine cevaz vermiyordu ..
Bu olay uluslararas› arenaya ç›kmak isteyen STFA için önemli bir
ders olmufltu. Necat a¤abey‘in seneler önce çiçe¤i burnunda bir
mühendis olarak Amerika’dan gelip Feyzi a¤abeyle beton kavgas›
yapmas› ile STFA’n›n Libya’da karfl›laflt›¤› beton tart›flmalar› aras›nda
hiç bir fark yoktur.
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Ülkemizde hala flartnameden çok ‘bilen adam’a itibar edilmektedir.
Odam›z›n bir baflka oturumda bu önemli mühendislik sorununu
masaya yat›rmas›n› temenni ederim. Feyzi a¤abey hiç bir zaman bilen
adam›m› oynamam›fl,  bütün  yeni projelerinde maketlerle veya pilot
çal›flmalarla do¤rulu¤unu kan›tlamadan uygulamaya geçmemifltir.
Feyzi Akkaya Türk mühendislerinin ortak gururudur. Onu yeterince
tan›tabilmek için, Baflkan›m›z›n önerdi¤i gibi, toplant›m›zda bulunan
tüm kat›l›mc›lara ek olarak, meslek hayat›nda Feyzi Akkaya ile bir-
likte çal›flm›fl olan bütün meslektafllar›m›z›n an›lar›n› da bu derlemeye
katmak istiyoruz. Belki o zaman bu de¤erli mühendisin an›s›n› yaflata-
bilmemiz ve onun yolunda da gidecek olan genç  mühendislerimize
önemli bir kaynak sa¤lamam›z mümkün olabilecektir.

Feyzi Akkaya’n›n hayat› mükemmel bir mühendislik ö¤retisidir.
Mesle¤e ad›mlar›m›z› att›¤›m›zda, en çok Feyzi Akkaya’n›n ismini
duyduk. Ancak zamanla,  Feyzi Akkaya’n›n efsane haline gelmifl olan
mesleki baflar›lar›n›n arkas›nda, en az onun kadar çal›flkan,  bilgili ve
sessiz bir ‘dev adam’›n da bulundu¤unu  ö¤rendik.

Salacak’taki baba evinde oturan mütevazi  insan› uluslararas› arenaya
ç›kar›p  inan›lmaz baflar›lara imza att›ran itici kuvvet,  bu ikiliyi bir
arada tutan insani de¤erlerde  sakl›d›r.

Büyük ifller yap›lmas› için büyük ifllerin al›nmas› gerekir. Sezai
Türkefl, o günlerde, dünyan›n en geliflmifl ülkelerindeki  inflaat metot-
lar›n›, yeni teknolojileri izler, s›radan ifl gibi görünen bir ihalenin
öngörülen maliyetten daha ucuz ve daha süratli bir flekilde
yap›lmas›n› bilirdi. 
Sezai Bey mütevazi olmay›  Feyzi Bey’den ö¤rendi¤ini söylemekte-
dir. 

Bu iki büyük insan alçak gönüllülükleri, nezaketleri ve insana verdik-
leri de¤er ile, rakiplerinin  bile  sayg›lar›n› kazanm›fllard›r.

Ben Feyzi Akkaya’n›n ve Sezai Türkefl’in isimlerini “Köprü
Hikayeleri”nde  duymufltum. 1950’li y›llar›n sonunda,  Karayollar›
Van Bölge  Müdürlü¤ü’nde Köprü mühendisli¤ine tayin olmufl göreve
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bafllam›flt›m. O zaman, Van’a üç gün demiryollar›, bir gece Kamyon
ve yar›m gün gölde tekne seyahati ile ulaflabiliyorduk. ‹lk y›l Mufl-
Murat Köprüsü’nün tamamlanmas›nda görev verdiler. Ertesi y›l
Bölge  Müdürlü¤üne, kendisi de köprücü olan, de¤erli mühendis-
lerimizden  Sn. Haldun Ökte tayin edilmiflti. Bu defa Malazgirt-Murat
ve Hakkari-Zap suyu köprülerinin inflaat›na gönderildim..

Haldun a¤abeyle  bir araya geldi¤imizde  kendisinden bolca köprü
hikayeleri dinlerdim. Bütün köprü hikayeleri Feyzi Bey ile bafllay›p
Sezai Türkefl ile devam ediyordu. Haldun a¤abey daha o günlerde
Feyzi Akkaya hayran› idi. Köprü hikayeleri bu kadarla kalmad›,
köprülerin projeleriyle ilgili an›lar›n› da anlatarak beni flafl›rt›yordu.
Her konuflmada Feyzi  Bey’in neler  yapt›¤›n›, Sezai Bey’in  duvara
bak›p nas›l düflündü¤ünü ve di¤er an›lar›n›  anlat›yordu. Malatya
köprülerini yaparken k›fla yakalan›p bahara kadar bir köyde karlar›n
erimesini beklemeleri,  kitapta da “Sezai’nin duvar perileri” bafll›¤›
ile yer alm›flt›r. Onlar›n  düzeni, disiplini,  bütün ifl kalemlerinin
s›ralanmas›, kullan›lacak malzemenin dikkatle seçilmesi ve kullan›ma
haz›r flekilde depolanmas› gibi titiz çal›flmalar›n›  dinledikçe hayranl›k
duyuyor,  köprülerimi onlar›n ki gibi yapmak hevesine kap›l›yordum,
bir genç mühendis için bu köprü hikayelerinin ne kadar yararl›
oldu¤unu okuyucular›m›z›n  takdirlerine b›rak›yor, birlikte çal›flt›¤›m
ve hepsinden bir fleyler kapt›¤›m Van Bölge Müdürleri, de¤erli yük-
sek mühendis a¤abeylerim Ekrem Ceyhun  ve  Haldun  Ökte’yi de
hürmetle an›yorum.. 

Van Bölgesi’nde köprü infla ederken unutamad›¤›m an›lar›m oldu.
Nasip olursa, bunlar› “Baflkan’›n an› program›” çerçevesinde
anlat›r›m. Çiçe¤i burnunda bir mühendis için,  küçük yerlerin büyük
adam› olmak çok zevkli olsa da,  mesleki rekabetin bulunmad›¤› bir
yerde kolayca “bilen adam” durumuna düflülüyor.. Kendimde bu
temayülü  hissedince Van Bölgesi’nden ayr›ld›m ve bir süre sonra  pek
çok arkadafl›m gibi, Avrupa ülkelerinden birinde ifl buldum. 

Çal›flt›¤›m firmada önüme Avrupa’n›n mühendislik norm ve standart-
lar›n› koydular. Onlar› okuyup uygulad›¤›m zaman, Feyzi a¤abeyin
mühendislik disiplininin kayna¤›nda, 1933-34 y›lar›nda Bay›nd›rl›k
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Bakanl›¤› taraf›ndan stajyer olarak gönderildi¤i Macaristan’da bulun-
mas›n›n da önemli pay› oldu¤unu düflündüm. Büyüklerimiz “‹lim
içinde de olsa git “ demifllerdi ve bunu Feyzi Bey örne¤inde yafl›yor-
dum.

‹kinci y›l›mda çal›flt›¤›m firma beni bir Geoteknik Mühendislik
Kongresi’ne yollam›flt›. Orada beni çok sevindiren bir süprizle
karfl›laflt›m: Feyzi Akkaya ile Sezai Bey’in isimlerine  Avrupa’da da
rastlam›flt›m; a¤z›m bir süre aç›k kald›!!

Avrupa fimas›ndaki iflim monotonlaflm›flt›. Y›ll›k iznimde ‹stanbul’a
gelince, büyük mühendis a¤abeylerimizden, DLH bölge müdürü rah-
metli Ayhan Ülgen’in referans› ile bir randevu alarak Sezai Beyleri
ziyaret ettim ve kendilerinden ifl istedim... Talebimi olumlu
karfl›lad›larsa da önemli bir flart kofltular.

Onlar emekli¤e ayr›lma programlar› yaparken, art›k yanlar›nda
çal›flm›fl olan elemanlar›n çocuklar›n›n da devreye girdi¤ini görmüfl,
bu ikinci kufla¤a da,  babalar›n›n yan›nda ifl bulman›n sorumlulu¤unu
hissetmifllerdi. Tek katl› ofis binalar›n›n içinde kendilerinden baflka
oturacak yer yoktu ve kadrolar›nda sadece   bir mühendisleri  vard›.
‹kinci kufla¤a da ifl yaratmak için yeni ifller kurmalar› gerekiyordu.
Bana da geoteknik mühendisli¤i konusun da bir ihtisas flirketi kur-
mam›z› ve onu yönetmemi teklif ettiler. (Gerçekten benden sonra  da,
k›sa zaman da  bir çok flirketi  ayn› esasa göre kurdular,  bir çok baflka
sektör faaliyetlerini de içine alan, k›rk› aflk›n flirketten oluflan, yüzü
aflk›n flantiyeleriyle, alt› –yedi ülkede  on binden fazla kadrolu eleman
bar›nd›ran  uluslararas› STFA fi‹RKETLER GRUBU’nu  kurdular).

Bana yap›lan teklif son derece onur vericiydi. Ancak ben de bir flart
koflmufltum. Kendilerine teflekkür ettim ve, “ben çarfl›dan gömlek
almas›n› bile bilmem”, ilk iflimizi siz al›rsan›z, ben de mevcut iflimi
b›rak›r, en k›sa zaman da gelirim diye söz verdim.  Görüflmemiz bir
mesleki sohbet düzeyinde bir saatten fazla sürmüfltü. Y›lard›r
hayranl›kla mesleki baflar›lar›n› dinledi¤im büyük ustalardan ifl tekli-
fi alm›fl olmak benim için büyük bir onurdu. Eflim ile birlikte
Avrupa’daki iflime döndüm. Yaklafl›k alt› ay kadar sonra, iflin
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al›nd›¤›n› bildirdiler. En ufak tereddüt göstermeden Türkiye’ye
döndük; ve anadilimizle konuflan insanlar›n aras›nda olman›n  mutlu-
lu¤una kavufltuk..

STFA’n›n altm›fll› y›llarda bafllayan büyüme modeli son derece
baflar›l› olmufltur...

STFA’n›n büyüme stratejileri “otuz k›s›m tekmili birden”, bafll›
bafl›na incelenmeye de¤er bir “yönetim” hikayesidir. 
Bu toplant› da bulunan meslektafllar›m›z›n da, pek ço¤unun  Feyzi
Akkaya ve Sezai Türkefl ile iliflkilerinin oldu¤una eminim. Çünkü çok
uzun bir meslek hayat›  sürdürdüler. Feyzi Bey’in “ben art›k
b›rakt›m”  dedi¤i  y›llardan sonra bile mühendislik yapt›¤›n› söyleye-
bilirim. Feyzi Akkaya, STFA firmas›, bir çok sektörde 40 kadar
flirketin  oluflturdu¤u  bir flirketler grubu oldu¤unda Alemda¤’daki
çiftli¤e çekildi  ve yeni kampusta kendine ayr›lan odada bir kere bile
oturmad›. ‹flten tamamen uzaklaflm›fl olarak, her hafta muntazaman
kampusa gelip eski ifl arkadafllar›yla bulufltu.

STFA’n›n en büyük hissedar› olan  Feyzi bey  hisselerini, eski inflaatç›
arkadafllar›n›n yürüttü¤ü bir ‘vak›f’a  devretti ve vakf›n ana
sözleflmesinde, vak›f gelirlerinin önemli bir k›sm›n›n inflaat meslek
liselerinde okuyan gençlere  burs olarak verilmesini flart kofltu. Bu
‘vakf›’n  baflkanl›¤›n›  bugün  uzun süre  STFA grubunun   içra kuru-
lu baflkanl›¤›n› yapm›fl olan de¤erli meslektafl›m›z ve arkadafl›m›z
Eser Tümen yürütmekte, Feyzi Bey’in an›s›n› yaflatmaktad›r. 

Müsadenizle konuflmam› Eser Tümen  kardeflimizin en yak›n  arka-
dafl› ve can dostu olan Ersin Takla Kardeflimiz’e b›rakmak istiyorum;
kendisi Feyzi Akkaya  düzeyinde  esprili bir arkadafl›m›z oldu¤u için,
bu toplant›ya   büyük renk katacakt›r..

CEMAL GÖKÇE- 

Mutlu oluruz, zaten bir sohbet biçiminde geçirmek istiyoruz.
Müsaadenizle Feyzi Bey’in, Sezai Bey’e iliflkin yazd›klar›ndan bir
paragraf yine okumak istiyorum. Çünkü biz inflaat mühendislerini son
derece kolay anlatan bir çerçevede konuya bakm›fl, ama gel gör ki dili
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bu h›za yetiflemez. Yani, Say›n Feyzi Akaya, Sezai Bey’in düflündük-
leriyle ifade edifli aras›ndaki h›z› anlatmaya çal›fl›yor. Kafas›ndan
geçen 30 kelimelik bir konuyu yaln›z 3 kelimesini yetifltirip söyleye-
bilir, üstelik sizden de bu üç kelimeyle o 30 kelimeyi anlaman›z› bek-
ler. Buna mukabil, vaktiyle yazd›¤› mektuplarda konuyu gayet aç›k,
gayet kolay bir üslupla ifade ederdi. “Bu yüzden geçmiflte aram›zda
epeyce çekiflmeler oldu” diyor. 

Buradan baflka bir yere geçmek istiyorum. Gerçekten inflaat
mühendislerinin önemlice bir k›sm›n›n al›flkanl›¤›d›r. ‹nflaat
mühendisleri aç›kt›r ki, çok h›zl› düflünen insanlard›r. Ama karfl›daki
insanlar›n da en az›ndan, birlikte çal›flt›¤› insanlar›n da o h›z›, o
anlat›m› anlayacak düzeyde oldu¤unu düflünürler. Dolay›s›yla, 30
kelime kafalar›ndan h›zla geçer, ama onlara üç kelimeyle ifade eder-
ler. Belki inflaat mühendisleri birbirleriyle karfl› karfl›ya olsalar, o 30
kelimelik h›z› üç kelimeyle anlatmak mümkün, ama inflaat mühendis-
lerinin muhatap oldu¤u kesimin 30 kelimelik h›z› üç kelimeyle
anlat›labilmesi mümkün de¤il.
De¤erli meslektafllar›m buyurun söz sizin. Ersin bey buyurun, buraya
gelebilirsiniz, oradan konuflabilirsiniz. 

ERS‹N TAKLA- 

Efendim, tabii Feyzi Bey’in mesle¤i, teknik kapasitesi konusunda
söylenecek fleylerin sonu gelmez. Yani, Necat a¤abey, K›rhan a¤abey
bunu oldu¤unca çok özet flekilde sunmaya çal›flt›lar. Yani burada
aylarca konuflsak, daha da konuflacak fleyimiz olur. Ben müsaade
ederseniz, onun bir de baflka bir taraf›n› anlatmak isterim. Belki çok
az konuflulan ve çok az bilinen yönüdür, inan›lmaz derecede genel
kültür sahibi bir adam. Yani mühendislik kültürü yan›nda inan›lmaya-
cak derecede genel kültür sahibi bir adamd›. O kadar ki, Tommiks’i
çocuklarla konuflurken, Özal’la da din konusunda çok derin müna-
kaflaya girip, onunla aylarca, günlerce yaz›flmalar, görüflmeler yapar
flekilde de kendini yetifltirmiflti. O kadar ki, Tevrat, ‹ncil, Kuran bun-
lar›n çeflitli mealin tefsirleri inan›lmayacak derecede onun taraf›ndan
etüt edilmiflti. O kadar ki, bir fley söyledi¤iniz zaman, oras› öyle de¤il
buras› böyle falan gibi çok detayl› bir flekilde iflin içine girerdi. 



Muammer Dolmac› bizim meslektafl›m›zd›, o zaman Karayollar›
Müsteflar›yd›, 1975 ve 10976’da Tripoli fiantiyesi’ni ziyarete geldiler
ve o zaman Türkiye Karayollar› Teflkilat›, karfl› taraflar›yla bir
anlaflma falan ve bir yol ifli yapacaklard›. Bununla ilintili olarak da
Muammer Bey Libya’ya geliyor, tabii Feyzi Bey’in de o mobilizas-
yon çal›flmalar› dolay›s›yla orada oldu¤unu bildi¤i için bizi ziyarete
geldi. Zannediyorum, Necat a¤abey de odadayd›, tabii oturduk, çay
içiliyor, içilecek baflka bir fley yoktu. Dolmac› “Feyzi a¤abey siz flöyle
biliniyorsunuz, böyle biliniyorsunuz sizin tecrübeleriniz, sizin dene-
yimleriniz falan hepimizin malumu, bunu art›k zaman› gelmedi mi, bir
yaz›ya dökseniz de biz de bundan istifade etsek, bu tecrübeleri bize
aktarsan›z, biz de bunlardan istifade etsek” dedi. 

Feyzi Bey de, “Bey, ‘tecrübe’ dedi¤inin fley burnu sürtülerek
ö¤renilen fleydir, kitaptan ö¤renilmez” dedi. Ben flahsen ömür boyu ne
bunu unuttum, ne de zaten bunun baflka türlü olamayaca¤›n› gördüm.
Hakikaten teker teker anlat›lan konular bunlar. Hakikaten o ›st›rab›, o
zorlu¤u, o müflkülü yaflamadan bilgiyi, tecrübeyi insan›n kendine mal
etmesinin çok imkân› olmuyor. Bunun en basit ve en aç›k misali Feyzi
Akkaya’d›r, söyledi¤ini de yapm›flt›r. Yani o hakikaten göründü¤ü
gibi olan, oldu¤u gibi görülen, hiç bunun d›fl›nda yar›m milim
flaflmayan bir adamd›. Nevi flahsa münhas›rd›, o kadar ki, Ferit Aysan
A¤abeyimizin zannediyorum kardeflinin dü¤ünü olacak, tabii dü¤üne
giderken herkes derli toplu elbiseyle gider, Feyzi a¤abey 32 senedir
ayn› ceketi giymifl, yani baflka cekette yok. O da tweet ceket, tweet
ceketle de dü¤üne gidilmez, “benim elbisem yok, ne yapsak?” dedi.
Herkes birbirine bak›yor, falan bir gün kalm›fl, al›nacak imkân da yok,
bu durdu durdu, “Cemil’in ebad› bana uyar, -rahmetli Cemil Gürlek-
ondan bir elbise ödünç al›rsan›z ben bu ifli k›v›r›r›m” dedi. Neyse,
Cemil beye gidildi. Elbise istendi, elbise tamam ama “çizgili elbise
var” dediler, “Yahu ben çizgili elbiseyi sevmem, nas›l olur? Madem ki
çare yok, onu giyece¤iz ne yapal›m” falan dedi. Neyse çizgili lacivert
elbise geldi. 

Akflam oldu, dü¤üne gittik, yan›nda oturuyorum. Bir ara elbisesinin
düz lacivert elbise oldu¤unu gördüm. ‘Nas›l oldu bu ifl’, ‘o arada yeni
elbise mi al›nd›?’, diye düflünürken “A¤abey nereden buldun bu
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elbiseyi?” diye sordum. “Yahu akflam o beyazlar› çektik, düz hale
getirdik” dedi. 

1981 senesi, Misurata Liman› al›nm›fl, ilk iflimiz üzerinden 8-9 sene
geçmifl, ifli bir miktar ö¤renmifliz, idareleri biliyoruz, idare bizi bili-
yor. O 1973’teki sefaleti falan atlam›fl geçmifl art›k biraz kalfa
seviyesinde say›l›yoruz. Feyzi a¤abey geldi, yine mobilizasyon saha
yerleflim planlar› falan yap›yor, hakikaten o bir dehad›r. Yani mümkün
olabilseydi de, o projelerden s›rf fikir olsun diye sizlere göstere-
bilseydik. Kurflunkalemle çal›fl›r ve bir paftan›n üstünde normal bir
mühendislik flirketinin 5 paftada veremedi¤i bilgiyi, bir paftaya
s›¤d›r›r, kendi icat etti¤i uygun ölçekleri seçerdi. 

Kendisini davet ederek, flu yerleflim planlar› için bize bir el vermesini
rica ettik. Libya’ya nazla gelirdi, neyse davet ettik, geldi. fiakac› taraf›
belli, “vallahi bedava çal›flmam, benim art›k kumbaram var” dedi. O
zaman Libya’da firmay› temsil ediyordum. Gerçi o patrondu, ama
paray› benden alacakt›. Paray› da Alemda¤’›n spor kulübüne verecek-
ti. ‘Anlaflma yapal›m istihkak al›nca öderiz’ dedi. Düflündü tafl›nd›,
kafas›n› kafl›d›, bereyi buldu -kald›rd› falan- unuttum flimdi. Sonunda
“10 dinara yapar›m” dedi. 10 dinar yaklafl›k 33 dolar, bedava, yani…
Düflünün her paftas› 10 pafta resim kadar size bilgi veriyor. Ben kabul
ettim, 20-25 gün sonra tam giderayak “bey art›k benim istihkak
zaman›m geldi” dedi… A¤abey, hak ediflini yap getir paran› verelim
dedim. Hak edifli yapt› hak edifli sakl›yorum, bafl›
“Bismillahirrahmanirahim” diye bafll›yordu. Çünkü orada her mek-
tubun bafl› öyle bafll›yordu, o da öyle bafllam›fl. Alt›na dökmüfl flu
kadar pafta, 10 dinardan falan 1200 dinar gibi bir para tutuyor…1200
dinar karfl›l›¤› dolar ödeyelim dedim, “yok bey bu alacak sende
kals›n” dedi. Ne yapaca¤›z diye sordum… “Ben sana talimat verdim,
ne yapacaksan o zaman o zaman yerine getirirsin, daha yararl› olur
” dedi ve gitti. Aradan bir zaman geçti, bana bir mektup yazm›fl,
“benim oradaki alaca¤›mdan 12 adet forma, 12 adet futbol
ayakkab›s›, bunlar› bana yollaman› rica” ediyordu, ald›k, yollad›k. 

Mesle¤i art›k tamamen terk edipte, çekildikten sonra bile, hâlâ
Libya’da 600 küsur dinar alaca¤› kalm›flt›, çok ilgi çekicidir, 1200
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dinar›n› harcayamad›k, yani biliyorsunuz, STFA kuruldu¤u zaman,
yüzde 50, yüzde 50 kuruldu, yani bunun yüzde 50 orta¤› ve yüzde 50
sahibi Feyzi beydi. Feyzi bey biraz evvel söyledi¤im gibi, 32 senedir
ayn› ceketi giymifl, belki günün birinde müze yap›lmas› düflünülebilir.
Alemda¤’›ndaki ambar›n yan›nda iki göz odada büyük bir mutlulukla
yaflam›n› sürdürmüfltür.

Anayasa Mahkemesi Reis’i Yekta Bey bir gün beni arad›, “hep
söyleniyor, kendisiyle bir tan›flmak isterim” dedi. “Feyzi a¤abey,
böyle böyle” dedim, “yahu bende kal›p yok, k›yafet yok, ben nas›l
giderim?” falan dedi. Yekta Beye Fevzi Bey’in görüflmeyi çok iste-
di¤ini, kendisine de çok büyük sayg›s› oldu¤unu, ancak fiziki duru-
mun müsait olmad›¤›n› anlat›nca “ben gelirim” dedi. Kendisini ordu
evinden al›p, götürdük, orada saatlerce yine laiklik ile din konufluldu.
Alemda¤ onun için bir saray, bir konak, -ad›na ne derseniz deyin- yani
çok küçük ebatlarda bir bina ve burada çok büyük mutlulu¤u
yakalam›fl, tatmini yakalam›fl, ruh yap›s›na sahip bir adamd›. Yani
olay›n mühendislik taraf› asl›nda o ruh yap›s›n›n çok küçük bir
parças›d›r, bunu da müsaade ederseniz, söylemeyi kendime bir borç
biliyorum. Asl›nda Feyzi Bey son derece içine kapan›k yaln›z
yaflamay› seven, kiflilerle diyalogu çok olmas›na ra¤men, aç›l›m› çok
fazla olmayan, kendi dünyas›nda, kendi kriterleri içinde sonsuz bir
mutlulu¤u yakalam›flt›, bu arada yaflam›n gere¤ini yerine getirmifl. O
kadar az kifliyle beraber olmufltur ki, dünyaca bilinen, bilinmesi
gereken bir kiflilik olmas›na ra¤men maalesef dar çerçevede kalm›flt›r.
Siz düflünebiliyor musunuz, vinçleriyle birlikte üç bin tonluk geminin
su le¤eninde balmumundan modelini yapt›, gemi hâlâ çal›fl›yor. Bunu
Üsküdar’daki evinde tasarlad›, -ben bunu kendi gözümle gördü¤üm
için söylüyorum-. Le¤enin içinde modeli buradan koyuyor, buradan
buraya geçiyor, karfl›s›nda bak›yor, kenar›n› rendeliyor, su hatlar›na
bak›yor, su hatlar›na göre geminin modelini ç›kart›yor, oradan
ç›kartt›¤› modelle geminin flablonunu yap›yor, geminin flablonundan
sonra imalata koyuyor, geminin karinesiyle birlikte bütün vinçleri,
kapaklar›, elektrik ve makine aksam› dahil olarak… Trablus Gemisi
kl›nger tafl›mak üzere zannediyorum ki, ilk seferini 1974’ün
bafllar›nda yapt›. 
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O zaman, gördü¤ü fley çok önemli, yani oradan alaca¤›n›z çimentoy-
la getirebilece¤iniz belli. Çünkü o kadar dar bir imalat kapasite ve o
kadar fazla talep var ki, petrol fiyatlar› 2,5 dolardan, 12,5’a f›rlam›fl.
1973’te biz mukaveleyi imzalad›¤›m›z zaman, 26 Aral›k 1972 petrol
fiyatlar› 2,5-2,70 dolard›, biz avans› al›p da mobilizasyona
‹ngiltere’de geçece¤imiz zaman, petrol fiyatlar› 12,5 dolar› bulmufltu.  

Çimentoda o kadar büyük bir talep ve öyle dar bir kapasiteleri vard›
ki, e¤er d›flar›dan çimento iflini halledememifl olsayd›k, o ifli yap-
mam›z mümkün de¤ildi. Oraya gelmifl, çimento de¤irmenin konaca¤›
yerin dizayn›n› yapm›fl. Yani olay›n  ekonomik boyutu da var iflin
içinde, yani sadece mühendislik de¤il, ekonomiye hizmet eden
mühendislik boyutunu da görmüfl, yakalam›fl ve bunu en küçük
detay›na kadar yerine getirmifl, ama insani boyutunu hiçbir zaman
kaybetmemifl, mutlulu¤undan katiyen ödün vermemifl, böyle bir
karakter yap›s›na sahip bir insand›. “Allah hepimize böyle bir ruh
yap›s› nasip etsin” derim, baflka söylenecek bir fley yok, çok teflekkür
ediyorum. 

SALONDAN- 

Efendim, Feyzi Akkaya’n›n mühendislikteki seviyesi, becerisi
konusunda son derece etkileyici ve gerçe¤inin de daha az› söylendi.
Ben daha evvel tan›flmadan onun ad›n› duymufltum, Karayollar› Van
Bölgesi’nde çal›fl›rken, Bölge Müdürü Haldun Ökte kendisi Köprüler
Dairesi’ndenmifl, kendisi köprücü, ben de o s›ralarda ilk mühendis-
li¤im olan oraya gitmifltim, gidiflimin nedeni de o zamanki Baflbakan
Menderes’ti, “‹stanbul’da baflka yer yok, katiyen ifl orada ifl bula-
mazs›n” diyorlard›. Ben de “o zaman en uza¤› olsun” dedim, oraya
gittim, orada da bu a¤abeyimizle tan›flt›¤›mda, bana benim de
köprüler bölümünden oldu¤um için, ha bre köprü hikâyeleri anlat›yor.
Bölge Müdürümüzün zaten ailesi yok, o bekar ben de bekar›m. Akflam
flantiyede de¤ilsek, muhakkak konufluyoruz. Bana anlatt›klar›n›n
hepsi, bütün köprü hikâyelerinde Feyzi Akkaya ve Sezai Türkefl vard›,
ama bu “Malatya Köprüleri” dedi¤imiz köprüler yap›l›rken ve söyle-
di¤im tarih de 1959-60 bu y›lardayd› sevgili arkadafllar. 
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Yaln›z bu köprü hikâyeleriyle bu kalmad›, onun köprü inflaatlar›n›n
dizayn›, projeleriyle ilgili an›lar›n› da söyledi. Ama beni art›k tabii
ben de köprücülü¤e o kadar büyük heves duydum ki, baflka bir fley
konuflmuyoruz. Feyzi bey ne yapt›, Sezai bey ne yapt›, nas›l duvara
bak›p düflündü? Sezai beyin bir hikâyesi vard›, o k›fl› duvara bakarak
geçirmifl diye anlat›r, Malatya Köprülerini. Onun anlatt›klar›n›n bun-
lar›n en çarp›c›s›, düzeni, disiplini, projesiz, ifl s›ras› inan›lmaz fleyler
anlat›yor. Ben orada köprü infla ediyorum, ama bütün bunlar›n
hiçbirinden haberim yok. 
O zaman “sen biliyor musun, bu köprünün dizayn›n› kim yapt›?” dedi,
o bahsetti¤i Malatya Köprüsü de¤il, Elaz›¤ civar›nda orada, “Dersim”
dedi¤imiz yerde, orada 105 metre aç›kl›kl› kemer köprüydü, kemer
köprü o s›ralarda hâlâ yap›l›yordu; çünkü büyük aç›kl›klar› geçmek
için o modayd›. Beraber gezerek, o köprünün yan›na gittik, o Haldun
a¤abeyimizle “bu köprüyü ilk dizayn eden, bunun projesini yapan
Mörfl’tür” dedi. Mörfl’ün kitab›n› betonarmeciler, herkes çok iyi bilir,
özellikle bizim dönemler de¤il mi? Mörfl bütün dünyaca meflhur 
betonarme profesörü, o karayollar› ›smarl›yor, gönderiyorlar, bizim
Feyzi Bey’de onu tabii gözden geçiriyor, bu böyledir, böyle de¤il,
hem de kavramla ilgili, kavram tart›flmas› olarak, yani bir çözüm
felsefesi olarak de¤ifliklik yapmas› gerekti¤ini söylüyor. Mektubu
gönderiyorlar, oradan hakl›s›n›z böyle olsun. 

Senin anlatt›¤›na destek olur mu bilmiyorum, ama bu hikâyeyi
Mörfl’ün ben de günlerimi, haftalar›m›, aylar›m› geçirmifltim. O
zaman, en itibarl› konu zemin de¤ildi. Nitekim, ben onlara müracaat
etti¤imde, art›k seneler geçmiflti ve ben sadece orada çal›fl›r›m, her-
halde dönersem yahut da ilk ay için odaya gittim, köprücülük bana
hemen fuar kazand›rd›, bir ilgi alan›. Sonra, zeminde falan bahsedince
de, art›k ele ald›, “biz bunu ayr› bir fley olarak yapmal›y›z” diyor.
Sezai Bey söylüyor, Feyzi Bey’de kafa sall›yor. “Biz maafll› adam
istemeyiz, biz daha evvel yapt›¤›m›z sondaj ifllerini firma yapar›z, sen
de burada oturursun, yapars›n” dediler. Ben de, “gömlek almay› bile
bilmiyorum, flirketi nas›l yönetece¤im, böyle bir fley imkâns›z?”
dedim. “Ö¤retiriz ö¤retiriz, asalakl›k yok” aynen böyle. Sonra benim
de çok hofluma da gitti, tabii büyük bir onur, ben ifl ararken, bana
firma teslim etmeleri, “o zaman bir ifl al›n ben de geleyim, ben de
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asalakl›k yapmak isterim” dedim, böyle bir an›m›z oldu, teflekkür
ederim. 

CEMAL GÖKÇE- 

Arkadafllar; “hiçbir ifle, tavuk kümesi dahi olsa, masa bafl›nda tasar-
lay›p, denklefltirmeden bafllamad›” diyor. Bu önemli, hele bugünkü
mühendisli¤i dikkate alacak olursak. Say›n Ersin Bey aktard›, oldu¤u
gibi görünen, göründü¤ü gibi olan bir adam, kitab›nda kendisi de
diyor, “ne bir kelime fazla, ne bir kelime eksik anlataca¤›m” diyor.
Dilerseniz yine kendi tan›m›yla, hayat felsefesine yönelik olarak da,
bir paragrafl›k bir fley okumak istiyorum: “Yafl›m›z 70’e yaklafl›rken,
Sezai bir gün o sonu gözükmez hayallerini iflletiyor gibi, 20-25 seneye
dayanan bir at›l›m›n basamaklar›n› s›ral›yordu. Dinlerken dayana-
mad›m, laf›n› kestim, Sezai’de nereye kofluyor, nereye yetiflece¤iz?
Ben istikbalimi temin ettim, Karacaahmet’te tapulu bir arsam var”
dedim. Sezai yap›flt›rd›; ‘Feyzi’ci¤im benim yok, ben daha istikbalimi
temin edemedim’ dedi. Feyzi Bey’in bir de hayat felsefesi konfor, art›
bahtiyarl›k, eflittir sabit. 

K›saca bakal›m, neyi anlatmaya çal›fl›yor? “Konforu, lüksü ne kadar
art›r›rsan›z bahtiyarl›k o kadar uzaklafl›r. Yaflam boyu bu formüle
sad›k kald›m, konforun asgarisiyle yetindim, lükse hiç sapmad›m, 
birinci formüle ba¤l› ikinci formül, paran›n fazlas› lükstür, çünkü
lükse sarf edilir. Buradaki paradan kas›t, tabii ki flirket sermayesi
de¤il, flahsi servettir. fiirket sermayeleri devlet kontrolü alt›ndad›r,
resmi hesaplar aras›nda patrona bir paket Bafra sigaras› kayd›na
dahi rastlansa suçtur. fiahsi servete gelince; size bir müteahhidin
genel tarifini yapay›m, daha kolay anlafl›l›r, tabii kendi kafas›nda olan
müteahhitin tan›m›n› yap›yor. Bütün paras›n› ifle yat›r›r, yetifltiremez
aran›r, yelek cebinde 2,5 lira ç›kar, onu da ifle yat›r›r, iflte bu adam
müteahhittir” diyor, Ama flimdi öyle mi? 
Evet Altok bey sizi böyle alal›m, buyurun.

ALTOK KURfiUN- 

Bu büyük üstat Feyzi Bey’le birlikte olman›n mutlulu¤unu yaflam›fl
bir kifli olarak, bütün ömrüm boyunca unutamayaca¤›m an›lar›m oldu.
Anlatmakla bitmez. Ama flundan emin olun, tüm yaflant›m boyunca,
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Feyzi Bey bir Allah vergisi, yani sporda bilirsiniz –Pele- yani Allah
vergisidir, Mozart, Bethoven, onlar o konularda nas›l bir üstün
yetenekli, yani o ortalaman›n üzerinde do¤an›n, tanr›n›n, Allah’›n ne
verirse verdi¤i fazlal›k, onda bu mühendislik fleyi… Yani mühendis-
lik taraf›n› b›rak›n, çocuklu¤unda kitab› okursan›z göreceksiniz, o
küçük oldu¤u için, babas› çok disipline alm›fl, her akflam s›ra daya¤›
çekermifl. ‹lk ondan bafllayal›m, sorgusuz sualsiz, hatta ileride bir gün
“bu kabahati sen mi yapt›n baflkas› m›?” sormad›n demifl.
“Sormad›msa ne olmufl en fazla yüzde 2 hata yapm›fl›m” diyor. 
Kendisine vurulan o dayak sopas› var ya, sesi fazla olsun, çok ses
yaps›n, ama ac›s› az olsun diye özel sopa istemifl, böyle bir adam.
Düflünün, sene 1932 ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ni bitiriyorsunuz,
ald›¤›n›z e¤itim odur. Hepimiz teknik üniversiteleri bitirdik, bize de
elektrik, makine ö¤rettiler, ben çok iyi bir talebeyim. 3 bin tonluk
vinç, bir inflaat mühendisli¤i e¤itimiyle 3 bin ton, bugün 3 bin tonu
kald›rmak için özel Bauma’ya gideceksiniz, vinç flirketleriyle pazarl›k
edeceksiniz. Vinç, yemin flart hiç tart›flmamak laz›m. Maalesef öyle
bir insan ki, bunu onunla beraber birlikte yaflayanlar, onu tan›yanlar
ancak bilir. 

‹kinci bir özelli¤i, inan›lmaz sosyolog, yani bilirsiniz de anlata-
mazs›n›z, böyle sabahlara kadar anlats›n, Allah vergisiyle anlatma ve
yazma var. Mesela, Sezai Bey yazma özürlü, Sezai Bey yazamaz, ama
Feyzi Bey çok. Bana el yaz›s›yla bir notu vard›r, saklar›m. Belimde
bir bel tutulmas› oldu, hâlâ çekerim, bir gün “a¤abey bir kuflak vere-
yim iyi gelir geçirir” dedi. Orada son zamanlarda gruba her ay›n
3’ünde gelirdi, eski dostlar bir araya toplan›rlar, sa¤ olsun bizim kata
ç›kard›k. Bir gün paketi getirdi, içinde o bel kufla¤› var. Bu ayn› derde
maruz kalm›fl, bir arkadafl› da “sana bir kuflak verece¤im, ama bu
kuflak bende yok, bir adres gidip bu adresten bu kufla¤› alacaks›n”
demifl. Peki, bakm›fl ki bir estetik cerrah, muayenehaneye girmifl,
han›mlar oturuyor, bu da görüyor ki, “bu adam›n burada ne ifli var”
diyorlar. Her fleyi anlad›k, ama bu ne? Dayanamam›fl “ben de burnu-
mu yapt›raca¤›m” demifl. Sonra içeriye girmifl, doktor da merak
etmifl, “hayrola beyefendi, ben sizin için ne yapabilirim?” demifl.
Sonra o meslektafl›n tavsiyesiyle kufla¤› söylemifl, o kuflak halen
bende durur. 
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Yine böyle ziyaretlerinden birinde, tabii o mühendislik taraf› haki-
katen anlat›l›r gibi de¤il. Son zamanlarda Alemda¤’›n Fahri Naf›a
Müdürü, yani orada o köyün bütün dertlerini ona anlat›yorlard›, o da
onlar› çözmeye büyük gayret sarf ediyordu. Bir gün bana geldi, bir yer
var, oraya tek katl› bir yer yapacak, yan›na da ah›r gibi bir fley olsun,
“sen fluna bir fley çiziver” dedi. Bizim afla¤›da genç mühendisler
hesaplar, demirler, sanki uzaya köprü yap›yor, ertesi geliflinde pafta-
lar› koyduk, ama o kadar kibar bir adam ki, bir fley de diyemiyoruz,
“sen bunlar› ver, ben de bu arada bofl durmad›m, fluna bir bakar
m›s›n?” dedi. O binay› yapmak için, en ekonomik yapmak için ne
gerekirse, inan›r m›s›n›z hem kal›p, hem betonarme, akl›n›za ne
gelirse, hem tesisat›yla... Mesela kayna¤› tarif ederken, k›s›k kaynak
olacak, sen nokta nokta, ustaya talimat› verirdi. 

Düflünün, Ersin anlat›r size, kitab›nda vard›r. Yani bir kemer köprüde
bir deformasyonu ölçmek için bir telin la sesini ayarlad›n, ne
yapars›n? Ezilecek falan, ben hep bunu söylüyorum, ben yine mühen-
disim, inflaat mühendisiyim, bütün hayat›m boyunca köprü hesap
ettim, bir kriter olarak bir adam gece-gündüz ›s›s› var, so¤uk, k›fl bir
köprüde kal›pl› bir deformasyon ölçmek için oraya bir tel yap›yor ve
bunun la sesini ayarl›yor. Sonra de¤iflimden oradaki deformasyonun
hesab›n› yap›yor, bu normal ak›l ifli mi? Hesap kitap da yok, bak›n o
da enteresand›r, bilirler enteresan olan bir taraf da odur, mesela o 3 bin
tonluk vinci dizayn ediyor, hatta ben hat›rl›yorum, orada
konuflulurken “yük” dedi, ama o yük de¤il çüfltü (Gülüflmeler) “çüfl
yahu olur mu, o fleye 40 ayak?” dedi. 40 ayak 3 bin tonluk çesonu
kald›racak, sademe emsaliyle falan dizayn ediyor, tabii yürürken, bir
miktar sallan›yor, flu bu oluyor falan, “hesap kitap, 40 tekerlek ç›k›yor,
40 ayak oldum yahu” dedi. O ayakla da o ifl oldu, hakikaten o fleyi
kald›rd›, oturdu koydu. 

‹ngilizler Necat a¤abeyin dedi¤i gibi, normal bir müflavirlik anlay›fl›
ve konsepti içinde ki, biz de bunu seneler sonra ö¤rendik, bunu da
burada itiraf edeyim, biz görmedik. Bu adam ne istiyor gibi bizde
cehalet tezahürleri de s›kça görülüyordu. Bu adam netice itibariyle
böyle bu adam›n bizim geçici tesisleri de görmesi, onaylamas›,
emniyetini kontrol etmesi falan laz›m, netice itibariyle paras›n› o
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veriyor. “Ha! Öyle mi? Peki, o zaman ona bir fleyler verelim” dedi.
Sar› pelür kâ¤›t, o bizim bildi¤imiz eskiden daktilo sayfalar›n›n sar›
kopya kâ¤›tlar› vard›. Onlar›n hepsi kalkt›, hepsi kaymak kâ¤›t oldu.
Sar› pelür ka¤›d› 3-4 sayfayd›, flimdi tam hat›rlam›yorum. Sar› pelür
kâ¤›da 4 sayfa, çünkü hesab› yok, dizayn› yok, adam “dizayn› verin
kontrol edece¤im” diyor, ama vincin dizayn› yok. Bilmem yük
flöyleydi, yatay yüklü flu oldu, rüzgar› bu ald› falan öyle bir hesap yok,
orada takip var. Çok ilgi çekici bir konseptti. Adam bu 4 sayfa pelür
kâ¤›d› flurada kritik noktalarda, -hangileri kritik noktalarda onu da
bilmiyoruz, zaten- o biliyor. fiurada burada gerekli tahkikleri yap›yor,
veriyor iflte hesap burada. Necati Ahmet “Ben bunun nesini vereyim,
yahu adam hesap istiyor” dedi. “Sen de bir fleyler uydur, ben de
istersem bende bu kadar baflka hesap yok” dedi. yani “bendeki hesap
bu, bu ifli ben böyle yapt›m” dedi. 
Sonra, Necati onun odas›nda bir fleyler yapt›, içeriye verdi. Bu
Tripoli’de ve bütün o anda Libya’n›n kalbi o limanda at›yor falan.
Çünkü, di¤erlerine nazaran biz çok da ucuz fiyata anlaflm›fl›z, bu ifl
batacak, bu ifl olmaz falan dedikodular›, pazara ortak oluyor,
yabanc›lar bildi¤iniz ekonomik endiflelerden dolay›, y›pratmalar falan
biz zor durumday›z. Bizim de acemili¤imiz var, daha yeni gitmifliz,
dünyadan haberimiz yok, uluslararas› ifl nedir falan, hiçbir fley 
bilmiyoruz. 

Bu esnada, herkes bu hesaplar›n peflinde kald›rtm›yorlar, yani vinci
oraya koydu, ama k›yamet koptu, “ben size müsaade etmeden nas›l bu
vinci kald›r›rs›n›z?” dedi ve k›yamet koptu. ‹ngiliz ifli durdurdu,
“hesaplar› ben onaylayaca¤›m, ondan sonra” dedi. Hesaplar› o
dedi¤im flekilde haz›rlad›m, Necati araya s›k›flt›rd›, bakt›lar bakt›lar,
sonunda cevap geldi, “gördünüz mü vinç ç›km›yor” dedi. Vinç
ç›km›yor biz bofluna söylemedik, “Feyzi a¤abey böyle diyorlar”
dedik, “yanl›fl yap›yorlar, hesap do¤ru, bir daha baks›nlar” dedi.
Böyle böyle söylüyor, bir daha bak›n falan, aradan 10 gün daha geçti,
cevap geldi. “Bir yerde bir ikiye bölme hatas› yapm›fl›z, hakl›ym›fl”
dedi. Yani, meflhur Ponas’›n dedi¤i bir laf var ya, “insan›n hissederek
verdi¤i maktay› hesap ancak tahkik eder” diyor. 
Feyzi Bey bu tarife uya bir yap›ya sahip, yani böyle oturup da, mak-
tay› bilmem neyi flunu bunu filan hesapla bulmuyor, o maktay› koyu-
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yor, çat›yor sonra belli noktalarda, kendine göre kritik noktalarda
tahkiklerini yap›yor ve sistem yürüyor. Çok de¤iflik bir konsept, 
-mimarl›k gibi bir fleydi- mimarl›¤›n belki mühendisli¤e tatbiki diye
bir fleydi. Onu bizzat yaflad›k, gördük ve bir daha da göremedik, yani
bir daha da böyle bir fley görmedik. 

CEMAL GÖKÇE- 

Ayn› çerçevede, okul yaflam›yla ilgili de bir an›s› var, çak›fl›yor,
dilerseniz onu da size aktarmak istiyorum, ‘elektrik konusu’. At›f Bey
anlattI; “o sene elektri¤e ikinci devlet s›navlar›nda girmifltim, s›nav
odas›ndaki karatahta bafl›nda iki kifliyiz, kap›ya yak›n tahta da meflhur,
çene çelik, kulak delik Mithat var, hoca bana çok basit fakat cevab›
çok k›sa olan bir soru sordu: ‘Trifaze bir motoru devreye ba¤la?’dedi.
Bu soru benim hiç hofluma gitmedi. Çünkü, bu sorunun k›sa
yan›t›ndan sonra, arkas›ndan baflka sorular›n gelece¤i muhakkakt›r ve
bunlar› bilmeyebilirim. Bu tek soruyla kurtulman›n çaresini basit bir
elektrik motoru yerine, spring bir motor seçmekte buldum. Renkli
tebeflirlerle motorun ilk sarg›lar›n› gerekti¤i kadar yavafltan alarak
çizmeye bafllad›m. Çizgi bir saat sürdü, ama güzel oldu, hoca çok
memnun kald›, teflekkür etti, kap›ya yaklaflt›¤›m zaman, arkamdan
seslendi, ‘sen elektri¤i nereden ö¤rendin?’ dedi, ‘tatil boyunca 
kitaplardan’ dedim, ‘yani bu mektepte’ dedi, ‘evet bu mektepte’ dedim
ve uyand›m, keflke çenem tutulsayd›. Kap›dan ç›k›ncaya kadar Mithat,
-hani arkadafl›, kap›n›n yan›nda oturan arkadafl›- Mithat s›rt›yla beni
geçirdi, “eflek eflek zat› alinizden ö¤rendik efendim diyeceksin eflek’
dedi. Hocan›n bu f›s›lt›lar› duydu¤una yüzde yüz eminim, hepsi
göçtüler, hepsinin ruhu flad olsun” diyor. 

Böyle bir insan hani, sokaktan okula gitmifl bir insan, yani rastlant›
eseri ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne gitmifl bir insan. De¤erli meslek-
tafllar›m, düflünelim ki, nice Feyzi Akkaya’lar bugün hiç bilmedi¤imiz
yerlerde, bu da bizim e¤itimle ilgili bir sorunumuz. 
Evet, buyurun buyurun. 

HÜSEY‹N ERSÖZ- 

Ben de inflaat mühendisiyim, 1980-87 aras›nda STFA’da çal›flmak ve
mesle¤i K›rhan a¤abeyden ö¤renmek gibi büyük bir nüfuza sahibim.
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fiirkete ilk girdi¤imde 5 senelik mühendistim, ama dedi¤im gibi
ustam ve K›rhan a¤abey mesle¤i ö¤retiyor. ‹lk y›llarda “hadi gel
Feyzi Bey’e gidelim” dedi. Bir konuyu dan›flmam›z laz›m, çok heye-
canland›m, -yani Sezai Türkefl- Feyzi Akkaya’dan- Feyzi Akkaya’y›
görmeye gidiyoruz, ona dan›flaca¤›z. Beraberce gittik, K›rhan a¤abey
ortaya bir fley atmad›, onu da burada iffla ediyorum. Feyzi Bey’i
görece¤iz, patron haflmetli bir insan gibi tahmin ederken,
marangozhanenin önüne gittik, elinde rendesi olan, testeresi olan bir
insan sandal yapmakla meflgul. Ben tabii tan›m›yorum, K›rhan a¤abey
yan›na yaklaflt›, “merhaba Feyzi a¤abey” dedi. Orada sandal yapan
kiflinin ben Feyzi a¤abey oldu¤unu ö¤rendim. Me¤er o sandallardan
10-15 günde birer adet yap›p, sat›p onun paras› o meflhur kutuya
at›l›rd›, o kutudan da köyün ihtiyaçlar› için de¤erlendirilirdi. 

Beraber yemek yedik, o yemek s›ras›nda tabii, K›rhan a¤abeyle
konufltu ben dinledim ve 4 mukaddes kitab› birkaç kez devretti¤ini,
güzel sanatlarla u¤raflt›¤›n›, müzikle, operayla u¤raflt›¤›n› ö¤rendim
ve çok mutlu olmufltum. 

Di¤er anlataca¤›m husus da, naklen bana da gelen bir husus. Tabii o
konuflma s›ras›nda, -Alemda¤’daki konuflma s›ras›nda- Feyzi
a¤abeyin her gün ya¤mur, kar demeden, her gün yürüdü¤ünü, hafta
sonlar› da kofltu¤unu ö¤rendim. Yine anlat›lan bir rivayete göre,
Libya’dayken flantiyeden bir hayli uzaklafl›yor, koflma gibi. Hava
s›cak, ceketini eline al›yor ve geçen kamyonlardan birine iflaret 
ediyor “beni al” diye. kamyon floförü de bak›yor, pejmürde k›yafetli
bir insan. Bunu hemen floför mahalline al›yor, ama bir taraftan da
azarl›yor; “çabuk yürü, iflime geç kald›m, flu kadar sefer yapmam
gerekir” diye de devaml› bunu f›rçal›yor, fakat bunun Feyzi Akkaya
oldu¤unu bilmiyor. Neyse, beraber flantiye alan›na gidiyorlar, bunu
indiriyor, akflam mesaiden sonra floföre “seni Feyzi bey ça¤›r›yor”
diyorlar. fioför bir anda afall›yor, “Feyzi Bey patron beni niye
ça¤›rs›n?” diyor. Kap›y› çal›yor, aç›y› kap›y› içeriye giriyor, bir anda
adamca¤›z›n bafl›ndan afla¤›ya kaynar sular f›flk›r›yor, dökülüyor
eyvah! O gün arabaya ald›¤› ve devaml› da f›rça att›¤› adam Feyzi
Akkaya yan›nda oturuyor. Hemen o daha bir fley söylemeden floför
“efendim, ben özür dilerim” falan diyor. “Yok yok sak›n ha! Hiçbir

31



fley söyleme, ben seni son derece takdir ettim, sen iflinin gecikmemesi
için, seferinin aksamamas› için beni uyard›n” diyor ve onu bir miktar
parayla ödüllendiriyor. 

Yani böyle insanc›l, böyle ça¤dafl bir insan onu rahmetle an›yorum,
teflekkür ederim. 

CEMAL GÖKÇE- 

Evet, baflka arkadafllar?

ALTOK KURfiUN- 

‹kinci k›sm›n›n do¤ru olmad›¤›na kaniyim, çünkü paras› yoktu ki
versin. (Gülüflmeler)

Baflkan, ekleyip yerime geçmek istiyorum. ‹nand›¤›m, bu iki büyük
insan Sezai Bey ve Feyzi Bey’in en büyük özeliklerinden biri, -zaten
yarad›l›fllar›nda da var- mühendisli¤e rakip tan›m›yorlar. Necat
a¤abey yan›lm›yorsam söyledi. Hiçbirfley kâ¤›t üzerinde çözülmeden
uygulamaya geçilmez. Onun için, tüm STFA’l›larla konuflun, sistemin
içerisinde mühendislik, araflt›rma çok önemli. Bunlara karfl› inan›lmaz
bir destek var. Yani, klasik anlamda bir inflaat flirketinin, bir ticari
kuruluflta olmas› gereken hiçbir mühendislik k›s›tlamas›n› bu iki
kiflinin oldu¤u yerde konuflamazs›n›z.

Önemli olan iflin mühendislik taraf›d›r ve bu konuda -yani klasik bir
hiyerarfli yoktur-, herkes sorunu mühendisçe tart›fl›r. Araflt›rma
konusu ve bu kiflilere karfl› inan›lmaz bir destek var. Onun için, demin
size söyledim, 20-40 adet flirketi varsa, bu flirketlerin ço¤u, anonim
flirketler olmas›na ra¤men, bir mühendislik flirketi, bir araflt›rma
flirketi, bir kalite flirketi. Firman›n kurulmas›ndaki amaç, bu flirketler
ticaret yaps›n, para kazans›n de¤il, ihtisas›n (normal hizmetleri, o
ülkede, o grup) içerisinde yetiflmesidir. ‹nan›lmaz destekleri olmufltur
bu iki insan›n, ‘Allah rahmet eylesin’, büyük a¤abeyimizin, ben de
onun de¤iflik, büyük holdinglerde, gruplarda görüyorum. Yani paray›
veririz, al›r›z, yurtd›fl›ndan al›r›z, projeydi, flunu bunu. Hay›r, hiçbir
zaman öyle de¤il, tamamen bu iflin özüne çok önem veren kiflilerdi,
bunu özelikle söylemek istiyorum. 
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CEMAL GÖKÇE- 

Necat a¤abey buyur.

NECAT C‹LASON- 

Barakalar› anlatt›m m›, bu barakalar Türkiye'de yap›lan barakalar.
Libya’da monte edildi, s›cak bir yer, içeriye girmek imkâns›z,
barakan›n içine girdi¤iniz anda üzerinize su ak›yor, s›cak. Sezai Bey’
de “Oh! çok güzel bir ay sonra buran›n fleyi, meltem bafllar, ö¤leden
sonra püfür püfür eser” der. Sevsinler, flikâyetleri olmas›n falan gibi
böyle. Sezai beye bak›yorum, saat 11.00 falan gibi oluyor, böyle flak›r
flak›r terler, “a¤abey gel” diyoruz. Hakikaten d›flar›ya ç›k›nca, hafif
bir rüzgar var, bir sandalye koyuyor, orada oturuyor. Sonra, “Ah!
Tatar, pis Tatar yakt›n bizi” diyor. Barakada insülasyon yok, bir fley
yok. 
Ersin Bey’in flantiyesi, büyük bir iflimizden ikinci k›s›m Tripoli
Liman›, Feyzi Bey gelmifl, k›fl›n bir fiubat günü, ö¤leyin böyle günefl
oluyor, yemekten sonra herkes böyle ›s›nay›m diye günefle oturuyor,
çok güzel oluyor. Orada Sezai Bey’de Türkiye'de iki köprü ifli alm›fl
Malatya, Elaz›¤’da, biri Malatya’n›n kuzeyinde iki köprü ifli alm›fl.
Hemen biz duyduk, onlar yan yana oturuyorlar, “bak, Feyzi buraya
flimdi sen bana bu barakalar olacaksa, bu barakalar›n alt›na cip 
tekerlek düflüp, o da böyle ellerini günefle böyle tutmufl Feyzi bey
bak›yor, “hadi oradan sen art›k zenginsin” diyor. Yani “cipten mipten
tekerlekli baraka al›rs›n bu biter. ‹flte yapacaks›n, yapmayaca¤›m”
diyor. Böyle bir sürü fleylerine böyle flahit oldum, ama Sezai bey ne
dediyse hepsini yapm›flt›r. 

Malatya’ya geldim, hakikaten o barakalar yap›lm›fl, o vaziyette teker-
li yürüyerek de gitmifl, her fleyi de yapard›. Bu k›rm›z› kutu yap›ld›,
kim Libya’dan Türkiye'ye geliyorsa, muhakkak futbol ayakkab›s›,
forma flu bu falan getirecek. Onu da flöyle anlatt›. Ben bir ayakkab›
forma getirdim, onu da flöyle anlatt›, “iyi ki bu hergeleler burada”
dedi. O zaman 1980’den önce sa¤-sol var birbirlerini öldürüyorlar,
b›çakl›yorlar, bilmem ne yap›yorlar. Bütün bu Alemda¤ gençlerini
toplam›fl, o futbol tak›m›n› kurmufltu, futbol ayakkab›lar›, formalar›,
flunlar bunlar “öldürecekseniz birbirinizi burada öldürün ben de
göreyim” demifl. 
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Bu k›rm›z› kutuyla, bütün civar yerlere, köyün en güzel yerlerine
kadar sular gitti. Bu arada bir an›m da, böyle 1984 senesi, k›rm›z› kutu
d›flar›ya da iflliyor, yaln›z içte de¤il tabii... Bulmufl Feyzi Beyi de
oraya götürmüfl, göstermifl. Ben de gidip gördü¤ümde, yani milyon-
larca m3 agrega aradan ç›kabilir, üretilebilir ufak ufak da bafllayanlar
da var. Sonra bana Feyzi Bey bir mektup yazm›fl, “Necat Peygamber
veya evliya” diye. Hüseyin Kuru’nun agrega k›rma ifli, benim k›rm›z›
kutu tahayyül etti, malzemeyi gördüm, çürükleri yok etmek için,
sa¤lam çürük malzemeyi konkasörlerden geçirme, sonra y›kama,
sonra eleme diye düflünüyorum. fiöyle de olabilir, bilmem ne, her
fleyinde de benimle konuflurken, “hadi flimdi git bunu yap” der. Bana
da burada düflen görev burada 300 ton malzeme için konkasör, elek
y›kama ünitelerinin seçimi tabii ç›kan çürük malzeme beton, kum
çak›l› görünür maddesinde olacak, her fleyi böyleydi. 

Ben son bir fley size bahsetmek istiyorum: Hem bu kaliteciyim, 
seneler sonra yap› malzemelerinde kalite, bütün hayat›m bununla
geçti. Seneler sonra bu kalite güvence, ‹SO 9000- ‹SO 9001 falan
bunlar ortaya ç›kt›. Tabii bu arada flunu muhakkak söylemek istiyo-
rum: Bu odan›n bugün ‹stanbul’da beton mevzunda yapt›¤› ölçüle-
meyecek kadar çok büyük bir fleydir. Burada Haluk arkadafl›m›z da
var, beraber foto¤raflar çekildik, art›k ifl ç›¤›r›ndan ç›km›flt›. Bugün
bir haz›r beton bu kombinelerle yapt›¤›m›z, inflaat mühendislerinin
tertip etti¤i kombinelerle bir sürü haz›r betoncular ç›kt›, “haz›r beton”
derken, Haz›r Beton Birli¤i kuruldu. 

Bugün bir Agrega Üreticileri Birli¤i de kuruldu. Bugün bunlar›n
üzerinde bir kalite güvence, iktisadi iflbirli¤i kuruldu ve her fley
güvence alt›nda, korkunç bir fley. Bunlar tabii kalite, flimdi ‹SO’lar
kalite üretimi, kalite güvence, bir kalite kitab› ve prosedürlerden.
Prosedür neden neyi, nas›l yapaca¤›n› yazmak ve müflteriyi memnun
etmek, müflteri ne istiyorsa, hangi standartta istiyorsa, neyse onu o
standartta yapmak, bunu yapmakla kalite yerine gelmifl olur. Yani bu
örtüyü k›rm›z› istiyorsa, biz de bunu bu renkte yap›yorsak, kalitesi
orada. O kalitenin klaslar›, kalitenin yerine gelmesi karfl› taraf›n istek-
lerinin yerine getirilmesi. 
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Say›n Feyzi Akkaya dünyada da 1960’larda kalite güvence diye bir
fley yoktu. Kalite kontrol diye her ülkenin baz› standartlar› vard›r, bu
standartlara göre agregas›, çimentosu, betonu, topra¤› ayn› flekilde,
asfalt›n standard› var, bir sürü standard› var. Ama Feyzi beyin yapt›¤›
bambaflka bir fley. Bir kaynak nas›l yap›l›r, flantiyeye nas›l su getirilir,
elektrik, su nas›l temin edilir, çizim nas›l yap›l›r? Standart, çizimin
standard› yoktur yani böyle bir fley. Beton bunlar›n hepsi birer el
kitab› ve bunlar hep el yaz›s›yla yaz›ld›. Sondaj, uluslararas› normlara
uygun. Ama bunlar kendi yapt›klar›, ben bunu yaparsam böyle
yap›yorum. 
Kalite güvence de bu iflti, flimdi CE damgas› da olacakt›r, bilmem ne
olacakt›r, iflte herkes buna u¤rafl›yor, kofluyor, Avrupa Birli¤ine gire-
cek. Duayendir, kalite güvenceyi meydana ç›karana kadar.

CEMAL GÖKÇE- 

Baflka katk› sa¤layacak var m›?

HAL‹T DEM‹R- 

Birkaç söz söylemek istiyorum: Birisi benim çok k›ymetli hususlar-
dan biri vefal› olmakt›r. Bu oturumu düzenleyen Baflkanlar›na ve
yard›mc›lar›na burada bilhassa teflekkür etmek istiyorum, merhum
a¤abeyimize karfl› vefal› davrand›klar› ve bu toplant›y› yapt›klar› için,
gerçekten yerli yerinde olmufltur, o bak›mdan, sizi hem teflekkür 
ediyorum, hem tebrik ediyorum. 

‹kinci husus, bu konuflmalar benim için flahsen faydal› oldu; di¤er
arkadafllar için de faydal› oldu¤unu düflünüyorum. Birçok fleyler
ö¤rendik, birçok fleyler edindik ve bunlar› gördükten sonra da bu
salondaki mühendisleri ikiye ay›r›yorum. Birincisi, Feyzi Akkaya’yla
beraber olmak flans›na ermifl olan imtiyazl›lar, di¤erleri de maalesef o
flansa erememifl olanlar. 

Di¤er taraftan, her ne kadar Feyzi Akkaya’ya “tecrübe burnu
sürtülerek edinilir” demifl ise de, ben biraz onun d›fl›nda olarak, bizim
burada burnumuz sürtülmeden de bir tecrübe edindi¤imize kani
oldum, yani flunlar› dinlemekle, bu arkadafllar›n konuflmas›n› dinle-
mekle biz tecrübe edindik, hem de burnumuz sürtünmeden. 
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Kendilerinin mesleki yetenekleri hususunda çok fleyler dile getirildi
ve memlekete yapt›klar› hizmetler dile getirildi. Gayet güzel hususlar,
benim çok takdir etti¤im bir husus da, bu iki arkadafl›n bunca sene bir-
likte çal›flm›fl olmalar› nas›l mümkün oldu? Yani bunlar çok iyi geçim-
li, iyi huylu kiflilerdi de ondan m› oldu, nas›l oldu onu merak ediyo-
rum? Çünkü, baz› kifli ve gruplar tan›yorum, bafllang›çta alabildi¤ine
iyi geçiniyorlard› ve herkesin takdirini topluyorlard›, ne kadar iyi ne
kadar iyi deniyordu. Sonradan kanl› b›çakl› oldular, arkas› gelmedi,
30 seneden sonra arkas› gelmedi; halbuki bunlar bu kadar çok sene
birlikte olmufllar. Acaba, bu arkadafllardan bu hususa temas etmek
isteyecek olabilir mi? Yani Feyzi Akkaya ve Sezai Türkefl...

CEMAL GÖKÇE- 

Birlikte çal›flmalar›n›n s›rr› ne? 

HAL‹T DEM‹R- 

‹lk bafllang›ç nas›l olmufl, sonra bu kadar 10 seneyi de nas›l birlikte
geçirmifller, bunun s›rr› nededir? Bu hususta bir ›fl›k tutarlarsa 
sevinirim, çok fley ö¤renmifl olaca¤›z. Hepinize çok çok teflekkür
ederim.

CEMAL GÖKÇE- 

Buyurun.

SALONDAN- 

Ben 1985-95 döneminde K›nal› Sakarya Otoyolu ve arkas›ndan
Ümranl› Otoyolu vesilesiyle bu gruptayd›m. Ancak, mühendislik
harikalar› ve di¤er hususlar› diyeyim ve onu Atatürk’le uzun
çal›flmaya gösterdi¤i itinayla ilgili. Birincisi; Ümraniye flantiyesinde
çal›fl›rken bir ifl program› dizayn› idare edece¤iz konusunda bizim ifl
de¤ifltirme bölümü olan arkadafllar haz›rlam›fllar, bir 23 Nisan günü
bize teslim edeceklerdi, 23 Nisan günü biz kap›ya gittik, bekçiyle
kap›lara kadar götürüldük, tam o arada da Fevzi bey geldi, “kendi
yapt›¤›m flirkette alarm› açmak için bekçiyle giriyoruz -sonra- bak,
delikanl› bu kap›lar› açarken sana ben bir fley anlatay›m, bu 23
Nisanlar› bir zaman Kenan Evren yok ettiydi, bunlar yeniden getirti-
riz, -san›yorum, 1991-92 olacak- Türkiye di¤er devletleri aflmak için
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çok uzun çal›flmal›” dedi. Hitler’i örnek verdi, Hitler zaman›nda 10
saat çal›fl›l›yordu, Rusya’da yenilgiye u¤ramaya bafllay›nca Hitler 
talimat›yla 14 saate ç›karm›fl, 14 saatle Brüksel’in içlerine,
Kafkasya’ya, ‹ran’a girdiklerini anlatt›, yani kendi gençlik y›lar›nda.
“Bizim flirketin adamlar› üç gün tatil ediyorlar, Cumadan gidiyorlar,
senin ne iflin var” dedi, ben de “program› almaya geldim” dedim,
“bekçiyle git de bir fley çal›nd› demesinler” dedi, ç›kt›k yukar›dan
program› ald›k. 

Di¤er bir konu, arkadafl›m›z bahsetmedi, Atatürk’le ilgili olan
ba¤l›l›¤›. Grup Karayollar›yla problemleri olunca, iflleri yavafl yavafl
tasfiye etmeye bafllad›lar, bunlardan biri, üniversiteler, Limat
fiirketi’ne devrettiler. Limat’ta birkaç STFA’l› eski eleman› devrald›,
onlardan biri de bendim. Kendisi Alemda¤’a gidiyor, Dudullu’nun
içinden geçip gidiyor, tabii o zamanlar Dudullu geliflen bir belde,
trafi¤i de yo¤un, iki üç saatte zor gidiliyor akflam üzerleri. Yeni aç›lan
fiile Yolu var ya, Limat’ta o grubu yap›yor. Yolun asfalt›, altyap›s›
yap›l›rken, biz Vedat Bey’in ricas›yla, beraber çal›flt›¤›m›z için, Feyzi
Bey’e, Sezai Bey’in arabalar›na geçifl izni verdik. O da teflekkür için
flantiyeye u¤rad›. O gün de tesadüf Türk Tarih Kurumu’ndan bana
Atatürk’ün portreleri gelmiflti, ben biraz tarih merakl›s›y›m, Ersin
a¤abey bilir. Kitaplarla beraber bize hediye olarak, bunu elimizde
görünce hemen atlad› Feyzi Bey “bunlardan bana birer adet vere-
ceksin” dedi. Bize teflekküre geldi, verdi¤imiz plaka geçifl servisi için. 
“Bu adam›n k›ymetini bilin” dedi. Bu derne¤e çal›fl›yorlar, “inflallah
buna ba¤l›l›k Türkiye'yi kurtaracak” dedi. Benim söyleyeceklerim bu
kadar, teflekkür ederim. 

CEMAL GÖKÇE- 

Teflekkürler.

Tabii, yaflad›klar›ndan da önemli ölçüde ders ç›karm›fl, yap›lan hata-
lar› da daha sonra yapmamak üzere bir hayat felsefesi var.
Mühendislikle ilgili olarak da, bir dahi. Feyzi Bey’i Çukurova’da bir
ifl için görevlendiriyorlar, o zamanki ad› Naf›a Vekaleti, yani bugünkü
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Çukurova’ya gidiyor, Ankara’ya geliflinde, flef
beni fazla oturtmad›, projesini bana emanet etmifl oldu¤u Körkün
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Köprüsü’nün temellerine bir göz atmam için Adana’ya yollad›. Trenle
gittim, ilk defa heybetli Toroslar’› geçiyordum, flaflk›n halimi tasavvuf
edebilirsiniz. Adana’da kald›¤›m 15 gün içinde, sonradan uzun sene-
ler patronum olacak olan Habip Köprücü’yle tan›flt›m. ‹leriki
senelerde boyuna karfl›ma ç›kacak olan Çukurova’n›n yap›s› hakk›nda
ilk fikirleri de o zaman düflündüm. Son olarak da, köprünün temel
betonlar›n› döktürdüm, ‘buna da hata’ diyor. Ankara’ya dönüflümde
flef beni iyice f›rçalad›, temel döktürmenin baflka, temele göz atman›n
baflka oldu¤unu ben fark edememifltim, me¤er o tarihe kadar aç›lm›fl
bir temel için ortalama 1,5 ayl›k bir tetkik süresi harcanmadan karar 
verildi¤i vaki olmam›flt›r” diyor. Bir de bugünkü mühendisli¤i,
dolay›s›yla ülkemizde gerçekten o y›llarda mühendis say›s› son derece
az.

Sözlerimin bafl›nda STFA’n›n Sezai Türkefl’le, Say›n Feyzi
Akkaya’n›n hayatlar› Türkiye inflaat mühendisli¤inin bir mücadele
tarihidir. O dönemlerin bu günlere tafl›nmas›n›n bir tarihi oldu¤unu
ifade etmifltim. Dolay›s›yla, Say›n Cilason da alt›n› çizdi, 1930’lu
y›llarda betonyerin olmad›¤›, yani makinelerin kullan›lmad›¤› dönem-
lerde, betonyerlerle betonlar›n döküldü¤ünü görüyoruz; oysa ben
1970-80’li y›llarda halen önemli yap›larda betonyerlerin, yani
makinelerin, b›rak›n haz›r betonu, betonyerlerin kullan›lmad›¤›n›, elle
betonlar›n döküldü¤ünü çok gördüm ve bu da kontrol teflkilat›n›n
kendi onay›yla yürütüldü. 

CEMAL GÖKÇE- 

Siz bir fley demifltiniz?

SALONDAN- 

Say›n Akkaya’n›n elle çizilmifl fleyi onu sakl›yorum. Mühendis,
mühendisin hayat›, ömrü “okuldan mezun oldu¤u zaman s›f›r
tecrübeyle” denir, ama bir bilgisi vard›r. fiu ara müteahhitli¤i o
mühendisin müteahhide verdi¤i zarar, sonra düzen ve tecrübe bir
arada gider, 55 yafl›nda maksimuma ç›kar. Sonra 55-75 aras›nda
hikâye devri bafllar. Biz bunu orada flöyle yapm›flt›k: F›rf›rla yapard›k,
75’ten sonra da nallar› dikme, böyle bir fleyi vard›. 
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CEMAL GÖKÇE- 

Buyurun Sad›k bey.

SADIK NEYMEN- 

Bir gün ziyarete gidiyorduk “sen de gel” dedi. Tabii biz Ersin’lerle
devaml› beraberiz, Feyzi beye gidece¤iz, bir bakt›k atölyesinde tozlar
içinde, üzerinde monta benzeyen bir fley var, kazak gibi bir fley.
Hemen tünelde, “ben gelen misafirleri karfl›lar›m, düzgün bir
elbiseyle karfl›lamak istiyorum” dedi. O montunu ters çevirdi, tozlu
taraf› içeriye girdi, üzerine geçirdi “sizi böyle karfl›l›yorum” dedi. 
Libya’da çok dile gelen Feyzi beyin flantiye tecrübelerinden bir misal.
Kendi arabas›na güçlü bir so¤utucu, küçük bir Aygaz tüpü, tava falan
bir fley al›r, iki-üç ay -Necat hocam›z çok iyi biliyor- orada bu
çal›flmalar› orada yürütür. Bütün inceliklerini orada hiç kimseye yük
olmak istemez, hiç kimseye böyle fazla bir fley dan›flmak da istemez. 

CEMAL GÖKÇE- 

Teflekkür ederim. Hocam›n bir sorusu vard›. Feyzi beyle daha yak›n
tan›flan arkadafllar var, müsaade ederseniz Sad›k bey onun cevab›n›
arkadafllardan alal›m. Ersin bey, o soru önemli bir soru, Feyzi beyle
Sezai bey afla¤› yukar› 1936’da bafllayan, san›yorum STF’n›n kuru-
luflu 1980’e kadar süren uzunca bir süreç. Yani neden bu kadar s›k›-
f›k› devam ettiler, iliflkilerini bozmad›lar, birlikteli¤ini bozmad›lar?
Hocam böyle bir soru soruyor, sizce bunun s›rr› ne?

ERS‹N TAKLA- 

Efendim, arkadafllar›m da hat›rlayacakt›r, ben hat›rlayaca¤›m, onlar
da beni teyit edecekler… Bunu bizzat Sezai a¤abeyin a¤z›ndan cevap-
layay›m. Zannediyorum 1980 y›l›nda, Sezai Bey, STFA’n›n genel
kurulunu toplam›flt›, camian›n bütün mensuplar›n›n bir araya geldi¤i
bir toplant›yd›. O toplant›da Sezai Bey “bizim gençli¤imizde bir film
seyretmifltik, Hint felsefesini yans›tan bir filmdi. Oradaki filmin
kahraman›, vererek mutlu olmas›n› beceren, bundan mutluluk duyan
birisiydi, iflte Feyzi böyle bir adam olmasayd›, biz bu hale gelmezdik”
dedi. Feyzi Bey için bunu söylüyor, kendi için bir fley söylemiyor.
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Kendi için söylemek belki bize düfler. Hikâyenin öbür taraf›n› da
bizim tamamlamam›z gerekir. Feyzi bey biraz evvel söyledi¤im gibi
büyük bir varl›¤›n yüzde 50 hissedar› olarak, ayn› flekilde Bart›n’dan
emekli maafl›ndan bafllayan ciddi bir geliri olmayan ve kurdu¤u
vak›f’a bütün varl›¤›n› ba¤›fllayan bir kifli, bu vak›f bugün 500 talebe-
si olan, müfredat› beynelmilel ölçülere göre tayin edilmifl bulunan bir
okulu yaflatmaktad›r. 
Sezai Bey de bir o kadar mutlulu¤u teflebbüste, ifl almada, ifli becer-
mede, ifli büyütmede arayan bir insan. Onun da flahsi hiçbir s›rr› yok.
O da -arkadafllar›m›z hat›rlayacaklar-, çok uzun seneler K›z›ltoprak’-
ta bir apartman kat›nda oturuyordu, yani adam›n bir arabas› vard›. En
son zamanda, rahats›zl›¤› artt›¤› zaman, yani 90 yafl›n› buldu¤unda, o
da bir arkadafl› zor durumda kald›¤› için, ona yard›mc› olabilmek
maksad›yla ondan ald›¤› Çaml›ca’da bir evde oturmaya bafllad›. Ama
orada oturmaya bafllamas›, dedi¤im sebepten dolay› olmufltur. Kendisi
ömür boyu Çaml›ca’da oturmay› hayal olmak için oray› sat›n almas›
gerekmiflti.  
Bu mertebede olan iki insan›n bir araya gelmesi, ticari alanda beraber
olabilmeleri herkesin kendi dünyas›nda birbirinin menfaatine ayk›r›
olmayacak flekilde mutlulu¤u bulabilmesi; iflin nadir taraf›n› teflkil
etmektedir. 

Bu iki kifliden, Feyzi Bey hiç evlenmedi, Sezai Bey evlendi, fakat
bilenler bilir, aile hayat› fevkalade s›n›rl›d›r, ömrü flantiyelerde
geçti… Her yerde tatmini bulan, ve büyü¤ünü, küçü¤ünü ay›rt
etmeden iflin heyecan›na kap›labilen kendini mutlu edebilen bir
adamd›. Böyle olunca tabii hiçbir flekilde bir menfaat kavgas› ve h›rs
söz konusu  olmam›flt›. Bence iflin s›rr› burada..! 

NECAT C‹LASON- 

Çok do¤ru, hocama ayn› fleyi söyleyece¤im. Bir de bize anlat›lan,
duydu¤umuzu söyleyeyim. Bunlar mühendis ç›kt›klar› zaman, bir
müddet beraber çal›flm›fllar, sonra kendi flantiyeleri, ikisi bir arada
flantiyede hiçbir zaman geçinememifller. Sonra karar alm›fllar herkesin
kendi flantiyesi olacak, yard›m gerekiyorsa, o ona sorar, sorarsa, o ona
yard›m eder. Bu flekilde olunca aralar›nda bir çal›flma yok. Ben
tan›d›¤›m zaman, Feyzi Bey Ere¤li’deki flantiyede, Sezai Bey de
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Mardin’de bir flantiyedeydi. Ayda bir falan gelir, o da ayda bir ziyarete
gider, bakar gelirler. Bu flekilde hiç birbirleriyle dalaflmadan, zaten
menfaat böyle bir fleyin peflinde de¤iller. 

Yaln›z enteresan bir fley, Sezai Bey’in flantiyeleri çok az kâr eden veya
hiç etmeyen veya zarar eden; ama Feyzi Bey’in flantiyeleriyse, hep
para kazanan, ifli erken bitiren flantiyeler. Ere¤li’de de erken bitirdiler
bu da böyle bildi¤im kadar›yla.

CEMAL GÖKÇE- 

Buyurun.

KIRHAN DADAfiB‹LGE- 

Sevgili arkadafllar; çok yak›ndan  izledi¤imiz, her konuda konuflma
f›rsat›n› buldu¤umuz bu de¤erli insanlar›n  birbirine olan sayg› ve
sevgileri ile kendi efendilikleri, aralar›ndaki herhangi bir ciddi
tart›flmay› engellemifltir. Sevgili Ersin’in söylediklerine tamamen
kat›l›yorum. Necat a¤abey de çok güzel aç›klamalar da bulundu.  

Feyzi Bey’in  pür mühendislik yapmas›, yönetim ve organizasyon
konular›na  uzak olmas›n›  gerektirmemifltir. Asl›nda Feyzi Bey bu
konulara da son derece  hakimdi ve inflaat yönetiminin gerektirdi¤i
bütün tertip ve düzeni, o flantiyedeki  çizimlerde  gösterdi¤i kadar 
titizlikle ka¤›da dökerdi. STFA yönetmeliklerinin ilk yazar›  da Feyzi
Bey’dir. Sezai Bey’de ayn› titizlikle muhasebe kay›tlar›n›n düzeni ile
ilgilenmifl, daha 1950’li y›llarda,  Artur Andersan’›  dan›flman olarak
tutmufltu.. Sezai Bey’in “inflaatç›l›k” anlay›fl› ile Feyzi Bey’in
yaklafl›m› aras›ndaki en önemli  fark burada kendini göstermektedir:
Feyzi Bey inflaat iflini flantiyede bafllat›p  flantiyede bitirirken, ortaya
adeta bir sanat eseri yaratmakla tatmin oluyor, Sezai Bey ise
inflaatç›l›¤› ciddi bir ifl, “business” olarak yap›yordu.

Sezai Bey’in seçti¤i model bir süreklilik gerektirmektedir,  oysa
flantiyecilik  k›sa vadeli bir ifltir ve ifl bitince her fley biter, yeni bir iflin
ne zaman al›naca¤› belirsizdir ifl yönetiminin bir stratejisi vard›r.
fiantiyede yap›lan ifl ise, ‘a’ dan ‘z’ ye kadar tan›mlanm›flt›r. ‹yi bir
flantiye flefi uygulamada revizyon teklifleri  yapabilse de nadiren
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olumlu cevap alabilir, bu hiç istenmeyen “dereyi geçerken at
de¤ifltirme olarak" tan›mlanabilir.

Feyzi Bey’in alçak gönüllü¤ü, bir lokma-bir h›rka ile yetinmesi ve
ifller al›nd›ktan sonra devreye girmesi, do¤a ile yapt›¤› savafltan zevk
almas›ndan  aç›klanabilir bu bir tür “bohem” yaflam tarz›d›r.  Sezai
Bey’in ifl al›nd›ktan sonra arkas›n› dönüp yeni ifller peflinde koflmas›
do¤ald›r. ‹hale öncesi kendisine yap›lan bütün davetleri en ince neza-
keti ile  reddeder, fazla ›srar ettiklerinde ise ifle arkas›n›  dönerdi. Bu
iki büyük insan›n aras›ndaki birbirine z›t yaklafl›mlar Sezai Bey’in bir
flirketler grubu kurmas›yla sonuçlan›rken,  Feyzi Bey  arkas›n› dönüp
Alemda¤’daki  dünyas›na çekilmiflti. Günümüzde on binlerce insan›n
ifl buldu¤u bu tip organizasyonlar›n kurucular› kral muamelesi
görmektedirler. 

Feyzi Bey para ile ilgilenmemekle beraber STFA’n›n   kazand›¤› her
kuruflta  katk›s› vard›r. Çözümleriyle  ifli kolaylaflt›rmas›n›n ve ç›kmaz
gibi görünen sorunlar›n üstesinden gelmesinin kazan›lan parada
büyük pay› vard›r. Paras›n› flantiyenin en önemli elemanlar› olan kalfa
ve teknisyen-formen yetifltiren kendi vakf›na ba¤›fllam›flt›r. Sezai Bey
ise bu büyük organizasyonda yönetici yetifltirmeye önem vermifl,
deneyimli yöneticilerini Amerika’n›n en önemli iflletme yönetimi
yüksek okuluna (H.B.S) göndermifl y›llar boyu merkezde ve flantiyede
çal›flan mühendislere en iyi  hocalardan yönetim kurslar› verdirmifltir.
STFA’da bulundu¤um süre içinde beni en çok flafl›rtan olay, flirketlerin
say›s› art›kça, Feyzi Bey’in firmaya olan ilgisinin azalmas›d›r. Onlar
de¤iflik dünyalar›n insanlar›yd›.   

fiantiyeler flöyle ya da böyle, baflland›¤›  gibi  bitirilebiliyordu, önem-
li olan bu büyük çark›n dönmesi idi. Bilgiye kolayca ulafl›labilen
günümüz dünyas›nda “teflebbüs”ün önemi giderek art›yor, flantiyeye
veya proje paftas›  üzerine kapan›p dünyaya arka çevirme gibi bir
lükse, art›k pek yer verilemiyor, mühendisin, organizasyon kurup
hayata geçirecek ve “sonsuza kadar yaflayacakm›fl gibi” ayakta tut-
mas›n› becerebilecek, strateji gelifltirebilecek kadar yönetim bilgile-
rine vak›f olmas› gerekiyordu..
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Son y›llar›nda her pazar günü, ben de dahil olmak üzere, civarda tura
ç›k›yorduk. Yaflland›kça daha ziyade araba gezintisi haline dönüfltü.
Fakat hep belli yerlerde durulur, do¤ayla içiçe olunurdu. 
STFA’dan yetiflen pek çok  mühendis kendi firmalar›n›  kurdular,
uluslararas› düzeyde ifller yap›yorlar. Onlarla  iftihar ediyoruz. Her
yapt›¤›n› iyi yapan, okul ça¤›ndan beri bir arada çal›flan ve bir anlam-
da Feyzi Bey’i ve Sezai Bey’i  devam ettiren mühendisler kufla¤›’n›n
örne¤ini Eser Tümen,  Ersin Takla  ve arkadafllar›m›z da ve STFA gibi
yedi bafll› bir ejderhay›  ayakta tutmaya  çal›flan  onun genç yönetici-
lerin de görüyoruz.

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim ve hepinize sayg›lar sunar›m.

CEMAL GÖKÇE- 

Altok bey bu konuda siz ne diyeceksiniz?

ALTOK KURfiUN- 

Ben de flunu görmek istiyorum, asl›nda her ikisine de çok yak›n
oldum. ‹nan›lmaz bir arkadafll›k. Hangisine ne zaman bir baflar›n›n
s›rr›n› sorarsan›z, bir saniye düflünmeden geçemeyiz. Her zaman, her
yerde ayn›, böyle bir arkadafll›k. Bu iki adam iflbirli¤inde olmufllard›r.
Hayatta bir arada olmak. 

CEMAL GÖKÇE- 

Arkadafllar bitirmek istiyorum, 2,5 saat oldu, Hocam k›saca galiba bir
fley ilave edeceksiniz.

SALONDAN- 

Efendim, benim anlad›¤›m kadar›yla Feyzi Akkaya bey de hakarete
yönelik olmayan biraz küfürbazl›k gibi bir davran›fl varm›fl. Acaba
bunu o deflarj için mi yap›yordu? 

NECAT C‹LASON- 

Öyle de olsa, bir baflka arkadafllar› vard›r, onlar›n s›n›f arkadafl›
“Nedim bey” diye. Küfür ondayd›, Feyzi beyden pek küfür duy-
mad›m. 
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SALONDAN- 

Bir konuyu daha ilave edeyim, belki faydal› olur diye düflünüyorum.
Bu geçimsizlik meselesi var ya, benim talebelerimden büyük
ifladamlar›ndan biri bana flöyle söyledi: “Ben kendimde, kalbimdeki
kifliler de aile olarak birbirimize gidip gelmeyiz” dedi, yani han›mlar
da iflin içine kar›fl›nca, kavga ç›kar geçimsizlik ç›kar gibi bir fley
söyledi. Yani hakikaten “bu flekilde temaslar› yapmamak daha iyidir
mi?” deniliyor. 

CEMAL GÖKÇE- 

Aman Hocam, oras› derin bir konu. 

De¤erli arkadafllar›m, geldiniz mühendislik konufltuk, sayg›de¤er
büyü¤ümüz Feyzi Akkaya’y› konufltuk, Sezai Türkefl’i konufltuk; yani
Türkiye mühendisli¤ini neredeyse Cumhuriyet tarihinin mühendis-
li¤ini görüfltük, bu çok önemliydi. O nedenle, ben STFA’n›n tarihini
ve Feyzi Akkaya’yla, Sezai Türkefl’in yaflam›n› çok önemsiyorum.
Yani gerçekten Türkiye'deki harç üstüne harç koyanlar›n ve eme¤i
olanlar›n, özellikle bizim mesle¤imize eme¤i olanlar›n giderek hangi
badirelerden, hangi s›k›nt›lardan geçerek ülkemizi bu duruma
getirdiklerini görüyoruz ve izliyoruz. 

Ben inflaat mühendisli¤inin potansiyeline ve birikimine de son derece
güvenen ve inanan biriyim. Buradaki meslektafllar›ma çok teflekkür
ediyorum, katk› sa¤layan sizlere çok teflekkür ediyorum. 
Bizim Cumartesi söyleflilerimiz farkl› konularda devam ediyor, yani
hayat›n her alan›yla ilgili, iletiflim dahil olmak üzere, önümüzdeki
Cumartesi sizleri yine bekliyoruz, hoflça kal›n. 
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‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi Olarak

“MÜHEND‹S  FEYZ‹ AKKAYA’YI ANMA”

konulu söyleflimize konuflmac› olarak kat›lan

Dr. K›rhan DADAfiB‹LGE’ye

‹nfl. Yük. Müh. Necat C‹LASON’a

ve

tüm kat›l›mc›lara teflekkür ederiz.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

40. Dönem Yönetim Kurulu

Baflkan: Cemal GÖKÇE

Sekreter Üye: Rezan BULUT

Sayman Üye: Nusret SUNA

Üye: Cemal ‹NAN

Üye : ‹smail UZUNO⁄LU

Üye : Nergiz VASFIO⁄LU

Üye: M. Cem KAFADAR
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