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DERGİDEN MEKTUP

Odamızın  düzenlediği  3.  Harita  ve
Kadastro  Semineri  ile  XIV.  Genel  Kuru!
toplantısı  8-11 Şubat  1868 tarihleri  arasında
Ankara'da yapılmıştı. IVİesleğe yaptığı büyük
hizmetler  nedeniyle,  bu  toplantıda,  istanbul
Yüksek  Teknik  Okulu  Öğretim  Üyesi  sayın
Macit  Erbu-dak'a  oda  üyelerinin  sürekli
alkışları  arasında  bir  liyakat  madalyası
verilmişti.  Yayın  Kuruiu  bu  mutlu  olay
vesilesiyle,  o  sayıyı  (Nisan  1868  Sayı:  10)
Erbudak sayısı olarak yayınladı.

Ölümünden kısa bir süre sonra Türkiye
Bilimsel  ve  Teknik  Araştırma  Kurulu
TÜBİTAK,  Erbudak  Hocamızı  mesleği  ve
ülkesi  için yapmış olduğu hizmetler nedeniyle
«HİZMET ÖDÜLÜ» ile mükafatlandırdı.

Aşağıda, liyakat nişanı verme sırasında o
zamanki  Oda  Başkanı  ile  Macit  Erbudak'ın
yaptıkları konuşmaları, Sayın Erbudak'm kısa
yaşam öyküsünü, ölümünden sonra ve ölüm
yıldönümünde  Dekan  ve  öğretim  üyelerinin
konuşmalarını bulacaksınız.

Dört  yıldan  beri  bazı  olanaksızlıklar
nedeniyle  çıkamayan  Dergimizin  bu  ilk
sayısını.  Odamız  Yönetim  Kurulu,  Hocamız



Erbudak'ın  anısına,  Erbudak'a  saygı  özel
sayısı olarak yayınlamaya karar verdi.

Mesleğimizin  kurucusu,  saygıdeğer
Hocamız Macit Erbudak! Harita ve Kadastro
Mühendisleri  topluluğu  olarak  sana  olan
sevgi, saygı ve minnettarlığımız sonsuzdur.
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KENDÎ GÖZÜYLE MACÎI ERBÜDAK
15. Mayıs 1912 yılında İstanbul'da doğdum. Asker olan babamın

4.  ncü Ordu Menzil  Müfettişliğine atanması  üzerine 1916 yılında
evimiz Şama taşındı. Babamın 1. nci Dünya Savaşı sırasında ağır bir
yükün altında beyin kanamasından ölümü ve bu arada Samın ingiliz
birliklerinin eline düşmesi üzerine, Mısıra bir göçmen olan dayımın
yanına  annemle  birlikte  gittim.  Tanta'da  iki  yıl  okudum.  Dayımın
beklenmeyen ölümü, beni bir mühendisle evli bulunan ablamın yanı-
na dönmeye zorladı. İlk öğrenimimi, 1925 yılında müdürü bir hıristi-
yan  arap  olan  muhacirin  örnek  ilkokulunda  bitirdim.  1927  yılında
Mersin'de  bulunan  ağabeyimin  yanına  geldim.  Yengemin  ağır  bir
hastalığa yakalanması yüzünden, o yıl okula gidemedim. 1928 yılın,
da, Hama Bayındırlık Müdürü olan eniştemin yanına döndüm 8 ncı
sınıfın imtihanını vererek bir üst sınıfa geçtim.

10 ncu sınıfı okumak için Şama, babamın mezarını bekleyen an-
nemin yanına gittim.  Liseyi (Anber Sultanisi) 1931 yılında bitirdim.
Suriye hükümeti  hesabına Fransaya yüksek öğrenim yapmaya git-
mektense,  Ana Vatanıma dönmeyi tercih ettim.  Bu arada,  Suriye
kurtuluş  hareketine katılmış  olan öğrencilerle birlikte tutuklandım.
Şarta bağlı olarak salıverildikten sonra hemen İstanbul'a geldim. Li-
se diplomamın Millî Eğitim Bakanlığınca onanma işleminin uzaması
dolayısiyle o yıl yüksek mühendis mektebinin giriş imtihanına katıla-
madım. Darülfünun riyaziye şubesine dinleyici öğrenci olarak yazıl-
dım. Nüfus kaydım da bulunamamıştı. Bu kaydı, merak zorlamasiyle,
birkaç yıl önce ben kendim bulmuştum. Ana Vatanımda karşılaştığım
zorluklar yüzünden, bir ara Suriyeye geri dönmeyi bile göze aldım.
Vali muavini Fazlı Güleç'in uzanan yardım eli beni bu kararımdan
vaz geçirdi. Aslında vatan hasreti çekenler böyle bir kararı kolay
kolay uygulayamazlar. 1933 yılında yüksek mühendis mektebinin gi-
riş imtihanını kazandımsa da, yatılı olan okulun kapılarının saat
19 da kapanması, tekrar Fen Fakültesine dönmemi kolaylaştırdı.

Üniversitenin ilk öğrencileri arasında Matematik Bölümünü 1935
yılında bitirdim. Sümerbank, o yıl, imtihan açmadan Avrupaya öğ-
renci gönderdiğinden, değerli hocalarım Prof. Ali Yar ve Kerim Erim'
in teşvikleriyle Fakülte adayı olarak Ordu hesabına açılan 'imtihana
katıldım. İmtihanı kazanarak Berlin'e harita mühendisliği öğrenimine
gönderildim. Berlin,  Yüksek Mühendis Mektebini,  1940 yılında, ka-
rartmalı ve sığınaklı bir hayat sürerek bitirdim. Yapılan sözleşme ge-
reğince sitaj yeri aramaya koyuldum. Almanya'ya karşı savaşa katıl.
mış olmamıza rağmen, Potsdam Jeodezi Enstitüsü Müdürü olan ho-
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camız Prof.  Schmehi'in bizim için kendi hükümetinden aldığı özel
izinden faydalanarak  doktora  çalışmalarına başlamak  üzereyken,
yurda geri çağrıldım. 1940 yılında Harita Genel Müdürlüğünde göreve
başladım. Sitaja gönderilmem için dilekçe verdimse de, bu dileğim
yerine getirilemedi. İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, beni topografya kürsüsü
için istediyse de, ayrılmama izin verilmedi. 3 yıl süren askerlik gö-
revimi bu dairede yaptım. Baz yönetmeliğinin hızırlanmasmda, Batı
Anadolu nirengi şebekesinin dengeleme hesaplarının yürütülmesin-
de  Bolu  1.  nci  derece  şebekesinin  rasat  işlerinde  çalıştım.  Harita
dergisinde, fotogrametri ve şakul sapması üzerine yayınlanmış yazı-
larım vardır. 1944 yılında, Suriye'de yerleşmiş bir Türk ailesinin ku
zıyle  evlendim.  Askerî  bir  dairede  sivil  olarak  çalışmanın verimsiz
olduğunu görerek, 1944 yılında terhis olduktan sonra askerî daireden
ayrıldım. Mecburi hizmetten dolayı mahkemeye verildim. 7 yıl süren
bu dâvayı, en sonunda kazandım. Askerlik görevimin yanı sıra Türk
Maarif  Kolejinde öğretmenlik de yaptım. Bir ara Sağlık Bakanlığı
Sıtma  Savaşı  teşkilâtında  çalıştım.  Mühendisler  Birliğine  yazılmak
istedimse de, bu dileğim yerine getirilemedi.  Türkiye'de harita mü-
hendisliği, diye bir meslek de yoktu. 1945 te harita müteahhitliğine
girişmek istedim.  Bir  kasabanın haritasını  yapmış  olmak  şartı  ileri
sürülünce, İller Bankasından harita işi alamıyacağımı anladım.

Bu defa bu dairenin harita servisine memur olarak girmek iste-
dim. Uzun bir bekleyişten sonra, ancak eniştemin dostu olan o dev-
rin Maliye Bakanının aracılığıyla 1945 yılında kabul edilebildim. Ser-
viste tek harita mühendisi bendim.

Değerli devlet adamı Mümtaz Tarhan, Tapu ve Kadastro teşki-
lâtının başına getirildikten sonra, bu müessese artık bu haliyle kala-
mazdı.  Girişeceği  reformlar  için  teknik  elemana  ihtiyacı  olacaktı.
Kuracağı  plânlan gerçekleştirecek  elemanları  ararken,  dostlarının
beni salık vermeleri üzerine bu daireye 1947 yılında alındım ve 1959
yılına kadar çalıştım. 1949 yılında tapulama teşkilâtının, 1950 yılın-
da da harita ve kadastro mühendislerini yetiştirecek olan bölümün
kurulmasında payıma düşeni  yapmıya  çalıştım.  Böylece  müfettişlik
görevime bir de öğretmenlik görevi eklenmiş oldu. Aralıksız çalışma-
dan yorgun düştüğümden, müfettişlikten ayrılmak zorunda kaldım.
Ayrıca Jeofizik Enstitüsünde Jeodezi dersini vermekteyim. 27 yıl
içinde ancak üç defa Avrupaya gidebildim. 1955 yılında İsviçre hü-
kümetinin  davetlisi  olarak İsviçre'de Bern,  Basel,  Lugano ve Zürih
şehirlerinde çalışmak üzere dört ay, 1962 yılında Alman hükümetinin
davetlisi olarak bir buçuk ay Frankfurt'ta ve 1966 yılında da Zeiss
Jena ve Agfa fabrikalarının davetlisi olarak bir ay süreyle Jena ve
Stockholm'da bulundum. Şimdiye kadar bir tek kitap yazabildim.
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HARİTA VE KADASTRO   MÜHENDİSLERİ ODASI
BAŞKANI M. EMİN ERTÜKK'ÜN KONUŞMASI

(8.2.1968)

Sayın Genel Kurul Üyeterl

«Yönetim Kurulunun bana verdiği onurlu bir görevi yerine getir-
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum.

Sayın Hocamız Macit  Erbudak'ın,  şubemizin İstanbul  Yüksek
Teknik Okulundaki  açılışında ve daima terakki  etmek suretiyle de-
vamında gösterdiği yakın ilgi ve çalışmalarını, sizlere ayrıca hatırlat-
mayı fazla buluyorum.

Kendileri gerek öğrencilik anlarımızda, gerekse mühendis ola-
rak hayata atıldığımızda, oda faaliyetlerimizde daima derdimizi sa-
bırla dinleyen ve çareler gösteren bir hoca, bir ağabey, bir baba ve
bir meslektaş olarak önümüzde ve yanımızda bulunmuşlardır.

Odamızın 1959 - 1960 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu arka-
daşlarımız, o yılki genel kurulda, genel kurul başkanı olarak göster-
dikleri  uzlaştırıcı  ve birlik  ruhunu sembolleştirioi  fevkalâde idarele-
rinden dolayı sayın hocamızı, o günkü kısıtlı imkânlar çerçevesinde
bir Gümüş Liyakat Madalyası ile taltif etmişlerdir.

Toplumumuzun muhterem hocamıza olan minnettarlığı şüphesiz
ki,  maddî kıymetlerle  ölçülemez.  Bütün yapılanlar  sadece birer
küçük hatıra olabilmektedir.

Bizler de, o zamanın dar imkânları içinde kıymetli hocamıza tev-
di edilen madalyanın. Yönetim Kurulu kararıyla altınolarak tebdiline
ve  bir  Liyakat  Nişanı  Belgesiyle  huzurlarınızda  kendilerine  takdim
edilmesine karar almış bulunuyoruz.

Gururla bu görevi yerine getirirken, kalblerimizde yer eden ho-
camıza sıhhat içinde uzun ömürler diler, hepiniz adına hürmetlerimi
sunarım »
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SAYIN MACİT ERBUDAKTO KONUŞMASI
Sevgifi Meslektaşlarım,
«Kıvançla  dolu  kalbimin  üstünde,  göğsümü süsleyen bu vefa

sembolü benden çocuklarıma kalacak en değerli miras olacaktır.
Bir kıvılcım, nasıl kısa bir süre içinde çevresini tutuşturup geniş

bir alanı alev alev sararsa, ilim de tıpkı onun gibi insandan insana
yayılarak bütün bir yurdu aydınlatmaya başlar.

Büyük hizmetler vaad eden Birliğimiz, bu doğal yasaya uygun
olarak bir avuç idealist mühendisle kurulmuş, kendisine katılan yeni
kuvvetlerle gittikçe  güçlenmiş  ve kısa bir  zamanda yurdun bütün
yüzeyine yayılmıştır.

Ancak şimdi  anlıyoruz ki  başlangıçta çekilen acılar,  bu mutlu
günlerin doğum sancılarından başka birşey değilmiş.

Kutsal kitabımızın bildirdiğine göre insan, bir bakıma güçlükler,
le karşılaşması ve bu güçlükleri yenmesi için yaratılmıştır.

Nitekim, siz de güçlükleri yenerek insan olmanın yüklediği öde-
vi yerine getirmiş bulunuyorsunuz.

İştemutlu bir doğum, bize acılarımızı unutturmuş, önümüzde
yeni ufuklar açılmaya başlamıştır.

Ulu Yaradandan çalışmalarınızın başarıyla taçlanmasını dilerim.
İşlerinizi, iş uğruna yapınız. Çünkü, toprağa atılan her tohum ürün
verecektir.

Bana gelince, ekdiğini kendi eliyle biçmekle mutluluğa erişmiş
bir meslekdaşınızım. Bir fâni içni bundan öte bîr mutluluk düşünüle-
mez. Hepinize dirlik, başarı ve benim gibi mutlu olmanızı diler göz-
llrinizden sevgiyle öperim.»

8



Defcan Prof, Burhan Tansuğ'un
27.4.1982 Tarihinde Yapmış Olduğu Konuşması
Çok değerli hocamız, rahmetli Profesör Macit ERBUDAK'ı  bundan  tam

bir yıl önce hüzün dolu bîr Nisan günü -27 Nisan 1981- kaybetmiştik Bu
elim  kaybın  ezikliği  altında  bugün  ölümünün  1.  nci  yıl  dönümünde
kendisini anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu toplanmayı, bu gö->"ev
yerine  gelsin  diye  yapmıyoruz.  Yaşamı  boyunca  yalnız  iyilik  yapmış,
çevresine ışık  ve nur dağıtmış,  çok sevilen bir  kişiyi,  bir  hocayı ve bir
arkadaşı gönüllerden gelen bir sevgi ile anıyoruz.

Ömrü boyunca çevresine iyilik yapmış, dostlarının ve yakınlarının her
türlü derdine koşmuş  bir  öğretim üyesinin aziz hatırasına ne yapsak
azdır.

Gerçi ölümünden kısa bir süre sonra kadir bilir Türkiye Bilimsel ve
Teknik  Araştırma  Kurulu,  kısaca  TÜBİTAK,  Erbudak  hocayı  mesleği  ve
memleketi  için  yapmış  olduğu hizmetler  nedeniyle «HİZMET ÖDÜLÜ» ile
mükafatlandırmıştı. Bu ödül bizlerin tesellisi oldu.

Mezar taşından da görüleceği gibi, 1912 de İstanbul'da doğdu, 1981
de İstanbul'da ebediyete intikal etti.  Bu arada, özellikle Haritacılık mes-
leğ.ne intisap ettikten sonra tüm yaşantısı  boyunca mesleğine,  Harita ve
Kadastro faaliyetlerine hizmet etti, ömrünün büyük bir kısmını - 1949 dan
bu yana geçen 31 yılını öğrencilerine ve onların yetişmesine vakfetti. 1962
yılında geçirdiği çok ağır bir kalp hastalığına rağmen görevini hiç bir za-
man ihmal etmedi. Onun himaye eden eli her zaman üzerimizde idi.

Konuşmamın  başında söylediğim gibi;  onun kaybından ileri  gelen
eziklik hala üstümüzde, kendisini unutmadık ve unutmayacağız.

Rahmetli  Macit  ERBUDAK  hocanın,  bir  meslektaşımızın  himmetiyle,
mezarının memleket koordinat sisteminde, koordinatlarını tayin ettik. Bu
işi  Macit  Hocanın mezarı  kaybolması  halinde yeniden bulalım diye yap-
madık.  Nirengi  ve  Haritacılık  kavramı  kısaca  mesleğimiz  kaybolursa  bu
değerlerden Röper alalım diye yaptık.

Sözlerimi bitirirken kendisinin öğrencilerine bir öğütünü burda tekrar
etmek isterim.

«Öğüte gelince; bana öğretilmiş olanı size iletmekle yetineceğim. İşi
iş jğruna yapınız, başarı için değil, her eken, ektiğini biçemez, fakat her
tohum kemale erecektir, zamanı gelince de, yüce bir varlık ekini topla-
mak için biçicilerini gönderecektir.»

Hocam ebedi ıstırahatgahında rahat uyu, eserin emin ellerde geliş-
mesini sürdürecektir. Sana tanrıdan gani gani rahmet dilerken, yakınları-
na ve burda toplanmış dostlarına taziyetlerimi sunarım.
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Sayın Prof. Macit Erbııdak^ıiı ölümünün
Birinci Yıldönümü Miinasebetile

Proî. Ekrem ULSOY

İ.D.M.M.A.

Değerli Meslektaşımız, hocamız ve aziz arkadaşımız Macit Erbudak'ı
27 Nisan 1981 de kaybetmiştik. Ölümün yılldönümünde onu anarken içim-
de duyduğum acı, bir sene öncekinden hiç de az değil. Bü acıyı bütün
dost, meslektaş ve öğrencilerinin de paylaştığına eminim.

Macit Erbudak, Fakültemizin 1949 -1950 öğrenim yılında kuruluşu için
çaba harcamış olan komisyonda en önemli rolü oynamıştır. Bu komisyon,
Prof. Fuat Sarman, Prof. Sait Kuran, Prof. Vakkas Aykurt, Prof. Hayrettin
Dö'imezer'den oluşmakta idi. Rahmetli Erbudak, yakın arkadaşı Prof. Bur-
han  Tansuğ  ile  beraber  bu  komisyona  katılmışlar  ve  gereken  esasları
saptamışlardır. 3.2.1949 tarihinde hazırlanmış komisyon raporundan sonra
M.E. Bakanlığının 7.5.1949 tarih ve 10659 sayılı  emri  ile (Harita-Kadastro
Bö'ümü) 1949-1950 yılı başında öğretime açılmıştır.

Macit  Erbudak'ı  yalnız Fakültemizin kuruluşunda değil,  meslek'in  ge-
lişmesi için yapılması  gereken her atılımda daima ön sırada görüyoruz.
Beriin Yüksek Teknik Okulundaki Harita Mühendisliği öğrenimini 1940 yı-
lında tamamladıktan sonra ilk katıldığı kurum, Harita Genel Müdürlüğü-
dür. 1944 yılında Harita Genel Müdürlüğünden ayrılan Erbudak, 1945'de
İller Bankası Harita Servisine, 1947'de ise, o zamanki Tapu ve Kadastro
Genel Müdürü Mümtaz Tarhan'ın isteği üzerine, adı geçen Genel Müdür-
lüğe geçmiştir. Macit Erbudak'ın 1959'da Kadastro Genel Müdürlüğünden
de ayrılarak, Akademimize katıldığını görüyoruz.

Çalıştığı her kurumda büyük hizmetler gören değerli arkadaşımız, ölü-
münden kısa bir süre sonra, Devletin (Hizmet Ödülü) ne layık görülüd.

Değerli  hocamız  15,5.1912 de  İstanbul'da  dünyaya gelmişti.  Yaşamı
boyunca hem mesleki hem de bir aydının ilgilenebileceği her alanda, sü-
rekli olarak çalışmış,  yakınları ve öğrencileri için iyi bir örnek olmuştu.
1962 yılında geçirdiği çok ağır bir kalp hastalığı, onun daha aktif olması-
na imkan vermemiştir.
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Harita Mühendisliği öğreniminden önce, 1935 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesini de bitirmiş bulunan değerli hocamız yalnız tam bir
bilim adamı  değil  aynı zamanda iyi bir  insandı.  İnsanlara yardım etmek,
özellikle dost ve öğrencilerine zor anlarında el uzatmak, onun karakteri-
nin en göze batan tarafını  oluşturur. Öğrencilerine verdiği  öğüte gelince,
bunu eskiden  Akademide öğrenciler  tarafından yayınlanan yıllıklardan,
1965 yılına ait olandan kaleme aldığı bir yazının sonundan aktarmak isti-
yorum,

Öğüte gelince, vaktile bana öğretilmiş olanı sîze iletmekle yetinece-
ğim, işi  iş uğruna yapınız, başarı için değil. Her eken; ektiğini biçemez.
Fakat her tohum Kemâle erecektir. Zamanı gelince de, yüce bir varlık
ekini toplamak için biçicilerini gönderecektir.

Yazıma  son  verirken,  her  meslek  üyesinin,  mesleğinin  büyüklerini
unutmaması gerektiği inancında olduğumu belirtmek isterim. Macit Erbu-
dak,  unutulmaması  gereken  meslektaşlarımızdandır.  Aziz hatırasının  ebe-
dileşmesine katkısı olur düşüncesile, ölümünden kısa bir süre sonra, Me-
zar  taşının  koordinatlarını  hesaplamasını,  eski  öğrencisi  Mehmet
Turcan'-dan  rica  etmiştim.  O  da  bu  ricamı  kabul  ederek  dört  köşesinin
aşağıda  kaydedilmiş  bulunan,  değerlerini  hesapladı.  En  büyük  eseri
yetiştirdiği öğrencileridir.

Aziz ve değerli Macit Erbudak! sana olan sevgi, saygı ve minnettar-
lığımız sonsuzdur.

Kö. No. y X

13514.544 2871.462
23517.607 2874.435
33515.596 2876.266
43512.653 2873.423
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Prof. Macit ERBUDAK
ÖLÜMÜNDEN SONRA

Prof. Bedi ILGIM

İ.D.M.M.A.

...  Geçirdiğimiz  Pazartesi  günü,  akşam  saatlerinde,  onu  kaybetmiş
olduğumuzu öğrendiğim zaman gücümün yavaş  yavaş  sıyrılarak  süzülüp
gittiğini duyar gibi oldum.

Birkaç gün öncesinden beri ben de hastaydım ve O, nasılsa hasta-
lığımı  duymuştu. Birbirimizin acısını  ve üzüntüsünü, aynı  vücutmuşuz gibi,
hisseder  olmuştuk;  öylesine uzun mazili  bir  tanışıklığımız  vardı.  Rahat-
sızlığımı  duyan çok insanla gündüz konuşmuştuk. Ölümünden birgün önce
akşam üzeri onunla da konuştuk. Sesinin derinliğindeki güçsüzlük bana
bir türlü huzur vermiyordu. Yarım yüzyılı bulan arkadaşlığımızın bana sa-
dece cesaret ve ümit vermek için kulaklarımı ve gönlümü doldurmuş bu-
lunan kardeşçe sesini tekrar duyabilmek ümidimi yitirmek istemiyor, bu-
nun için onun sesinden kaçıyordum. Son görüşmemizmiş...

Çoğu insanları  ölümlerinden sonra anlatmak  için  onların yaşantıla-
rından övülecek yönleri  seçmek gibi  bir  adet vardır.  Bazı insanların üs-
tüniüğü,  oldukları  gibi  anlatılmalarında  sakınca  olmamasıdır.  Macit,  böy-
leierindendi. Hem meziyetleri, hem de kusurlarıyla Macitti.

Kendisini 1932 ve 33 yılındanberi tanırdım. Ben Üniversiteye girdiğim-
den bir yıl evvel O, Darülfünuna girmişti. İkinci sınıftaydı. Onu saçları biraz
seyrek  çıkık  alnı  ve  güler  yüzüyle,  sırtında  bütün  öğrenciliği  sırasında
değiştiğini hatıriıyamadığım kadife yakalı, yeşilimsi, eski bir paltonun için-
de görmüştüm.  Galiba Yüksek Muallim Mektebine kayıtlı  değildi.  Fakat
oradaki  arkadaşlarıyla hep beraber  olurdu. Ama ders çalıştığına hiç  rast-
lamamıştım. Ben onu daima dersler dışındaki konular üzerinde bulurdum.
Keı.dim de fakir  bir  ailenin çocuğu olduğum için onu kıyafetinden dolayı
kendime yakın hisseder fakat çalışacak yerde ortada dolaştığını gördükçe
içimden kızardım.

Onun gerçek yeteneğini 1947'ye kadar anlamadım. Oysa çok kuvvetli
bir öğrenciydi.
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1947'de  Macit  işinin  ağırlık  merkezini  Okulumuza  taşımıştı.  Harita
-Kadastro Mühendisliği Bölümünün açılması çalışmalarına başlamıştı. Ben,
o tarihte, Teknik Okulunun Öğretim Müdür Yardımcılığı görevini yapıyor-
dum. Bölümün açılışı çalışmalarında beraber olurduk. Sonra Bölümde öğ-
retime başlandı. Görevini artık tümüyle Okula aktarmıştı.  Öğretim kadro-
sunun' oluşturulmasında, Bölümün ihtiyacı olan donatımın sağlanmasında,
Bölüme kısa sürede kişilik kazandırılmasında ileriye yönelik gelişme plan-
larının oluşturulup uygulanmasında son derece ağır bir yükü sırtlamış ol-
duğu halde bunu hiç belli etmez, belki belli etmemeğe de çalışmaz, yapı-
lan  işlerin  gürültü  ve  gösterişsiz  bir  alçak  gönüllülükle  yürütülmesinde
emsalsiz bir ustalık gösterirdi.

Cok zengin kültürü, ince ruh ye zekâsı, engin hoşgörüsü ile insanların
zor zamanlarında, ses çıkarmadan acılarına ve üzüntülerine katılmasını
bilsn, tarif edilmez, başka türlü bir kişiliği vardı.

Onunla geçen çok uzun ve yakın yaşantımızda hiç unutamıyacağım
pek çok anım oldu ki şimdi bunların hiçbirini hatırlamıyor gibi, bir masal-
da duymuş gibiyim. Beynim onun aramızdan ayrıldığı gerçeğini kabul ede-
bilmek için kendini çok zorluyor. Kardeşçe sevgimiz ve uzun beraberliği-
mizden dolayı  böyle bir  zorlamanın onun ruhunu azaba sokmasından çe-
kinlyorum ve  en  güzel  insanlık  yetenek  ve  niteliklerini  bahşederek  onu
müstesna bir yaradılışla aramıza bırakmış  olan Tanrıdan, onu bizden al-
dıktan sonra da rahmetinden yoksun etmemesini yalvarmak istiyorum,

MACİT HOCANIM ARDINDAN (*)

Prof. Dr. Ahmet AKSOY

î. T. Ü.

Yıl 1951. O zamanki adıyla Yıldız Teknik Okulunun, 2 yıllık geçmişi
olan Harita ve Kadastro Şubesi giriş  sınavlarına katılmak için İstanbul'a
gelmiş, heyecanlı, ürkek, biraz da şaşkın taşra çocuklarıyız. Macit Erbudak
Bey biz'erle konuşmak istemiş. Bir meydanda toplandık. Macit Bey bize
moral verdi, ümit verdi, heyecanımızı yatıştırdı.

(*)   Profesör Macit Erbudak için düzenlenen cenaze töreninde öğrencileri
adına Ahmet Aksoy tarafından yapılan konuşma.
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Biz Macit Beyi tanımazdık. O da bizi tanımazdı. Öyle ise bize niçin
babalık yapıyordu. Çünkü başka türlü yapamazdı, çünkü bu onun insanlık
anlayışı, hayat felsefesi idi. Çünkü O başka türlü olamazdı. Çünkü O baş-
kaları için yaşayan bir insandı. İşte Macit Bey, işte baba Macit Bey!

Kendisi,  yalnız kendisi  için  yapabileceği  tek  şey vardı;  ölmek.  Macit
Hocanın, öğrenciliği 30 yıl süren bir öğrencisiyim. Bu uzun yıllar boyunca
bana ne öğretti diye soruyorum. Kafamdan bir yığın teknik konular, bir
dizi formüller geçiyor. Bunları küçümsemiyorum, ama hayır hayır asıl  öğ-
retmek istediği şey daha başka, daha yüceydi. O, örnek kişiliği ile, den-
geli,  erdemli,  yürekli,  haksızlık  karşısında cesur,  iyiye yönelik  davalarda
azimli, iyi kalbli, merhametli, sakin, müşfik,  cömert olmayı, kısacası insan
olmanın gereğini öğretmeye çalışıyordu.

Ey Macit Hoca, bütün bunları yeterince öğrendikmi de bizi bıraktın?

Seni çok arayacağız, seni çok özleyeceğiz.

Hatıran bize yol göstermeye devam edecek. Müsterih ol, rahat uyu,
ruhun şad olsun!

PROF. MACİT ERBUBAK ÎLE BİR ANI

Doç. Dr. Erdoğan ÖRÜKLÜ

i. D. M. M. A.

Son yıllarda çok  sık  birlikte  bulunmak  mutluluğuna eriştiğim,
rahmetli  hocamız Prof.  Macit  Erbudak'la  ilgili  bir  anımı  anlatmak
istiyorum :

Hocamız bilindiği üzere çok okurdu, özellikle felsefe ile ilgili ki-
toplara meraklı idi. Bir gün şu olayı anlattı : Okuduğu kitaptaki bir
kelimeye takılmış, çeşitli sölzükleri karıştırmış, tanıdıklarına sormuş,
fakat bir türlü cümledeki anlamını bulamamış. Sonunda kitabın ya-
zarına sormaya karar vermiş,  telefonla aramış,  Avrupada olduğunu
söylemişler. 1-2 ay bekledikten sonra yazarı tekrar arayıp bulmuş
ve o kelimenin cümledeki  anlamını  sormuş,  yazarı  da sadece TDK
sözlüğünden alıp kullandığını söyemekle yetinmiş. Fakat daha fazla
açıklık getirememiş. Hocamız bu olayı, anlatmakla bir kitap yazma-
nın ne denli  zor  olduğunu  vurgularken,  bir  kitabı  hakkını  vererek
okumanın da pek kolay olmadığını göstermiş oluyordu.
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JEODEZİNİN NESNEL KOŞULLARI

Doç. Dr. Ergun UĞUR

KTÜ

YÖNTEM

Herhangi  bir  konuda bir  gelişme izlencesinden söz edebilmek  için o
konunun  etkilendiği  nesnel  (objektif)  koşullan  alabildiğince  gözetim  ve
denetim  altında  tutmak  gerekmektedir.  Nesnel  koşullar,  üst  ve  alt
yapı-'arda, ekonomi, siyasal, toplum yapısı, gelenek, coğrafi kapsam ve
konum,  eğitim,  teknik  güç  vb.  gibi  çeşitli  boyutlarda  ele  alınıp
irdelenebilir.

Bu bildiride jeodezinin nesnel koşullarını araştırmak üzere bir yön-
tem önermesi  denenmektedir.  Kanımıza göre, Eytişimsel Gerekirci  (Diya-
lektik  Determinist)  bir  yaklaşımla,  önce  uluslararası  ve  ulusal  ölçeklerde
TARİHSEL GELİŞİM'in analizi yapılırsa, buradan yola çıkarak TOPLUM-
SAL TERCİHLER'in saptanması kolaylaşacaktır. Ancak toplumsal tercih-
ler bilindikten sonra, bilgi birikimi, öykünme - özenme, isteklenme meslek
onuru, yarışma gibi, yazık ki bugün belirleyici olan, öznel koşullar ele alı-
nabilir.

Bugün artık konuyu yalnızca soyut teknik boyutları ile ele almanın
ve gelişen ülkelerde oluşturulan yöntemleri olduğu gibi aktarmaya özen-
menin tutarlı bir üretim artışı sağlayamadığı her halde görünmektedir.

Eytişimsel  gerekirci  görüş,  bilindiği  gibi,  nesnel  gerçekliğin  neden-
sellikle  (kavzalite,  sebebiyet)  ve  nesnel  yasalarla belirlendiğini  ileri  süren
«deterministik» anlayışla, gerçeğin bilînemiyeceğini ve en çok olabilecek
gibi  görünenle  yetinilmesi  gerektiğini  ileri  süren  «probabilistik»  (olasıcı)
görüşün birleşimini önermektedir (1).

Eytişimsel gerekirci yaklaşımda OLASILIK kavramı,  belli bir olayla o
olayın nesnel koşullan arasındaki bağlantıyı dile getirmektedir,
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Burada OLASILIK,  olabilecek gibi  görünen değil,  OLAY'la KOŞULLAR
arasındaki  NESNEL  BAGLANTI'nın  çeşitli  biçimlerinden  biridir.  Olasılık,
ZORUNLUK'la RASLANTI arasındaki ilişkileri ortaya koyar.

Tüm olayların kökeninde belirli bir nedensellik bulunur. Evrende ne-
densiz hiç  bir  olgu yoktur  ve olamaz.  İnsan toplumunda AMAÇLILIK ne-
densellikle bağıntı kurar. İnsanca amaçların saptanması ise ancak TARİH-
SEL ve.NESNEL nedenlerin iyice bilinmesiyle ve onlara uygunlukları ora-
nında gerçekleşir.

Acaba bugün Jeodezi  alanında,  gündeme sokmaya çalıştığımız  bir
eğitim izlencesinde, bir ölçme uygulamasında, bir araştırma çalışmasın-
da,  yeni  bir  örgütlenme  biçiminde  amaçlarımızı  açık  -  seçik  belirleyebili-
yormuyuz? Belirlediğimizi sandığımız amaçlar, konunun tarihsel ve nesnel
nedenleriyle ne ölçüde bağlantılı oluyor?

Eytişimsel görüşte, devinmenin en yalın biçimi yer değişimi, en yük-
sek biçimi  de DÜŞÜNCE'dir.  Ancak,  kuramsal  düşüncede tutarlılık  ve bir
mantiksal dizge sağlanamazsa, iki doğal gerçeği  birbiri ile ilişkili  hale ge-
tirmek, yada onlar arasında var olan ilişkiyi anlamak olanaksızdır.

Acaba önce Jeodezinin eğitim birimlerinde, kuramsal düşüncede tu-
tarlılık ve bir mantıksal dizge oluşabilmiş midir? Oluşmamışsa bunun nes-
ne] ve öznel engelleri nelerdir?

TARİHSEL GELİŞİM

Uluslararası ölçekteki tarihsel gelişimi içinde Jeodezi, önce geomet-
rik anlamda, üretim MÜLKİYET SINIRI BELİRLEME sürecinde görev almış-
tır. Babil Kralı Gudea (Mühendis Kral), İÖ 2050 yıllarına ait bir heykelcik-
te, kucağında bir Babii şehir planı röiyefi ile birlikte görünmektedir.

Aradan yüzyıllar geçip üretimilişkilerinin sınırları genişleyince geomet-
rinin olanakları da zorlanmaya başladı. Bu kez 18. yüzyılın ilk yarısında,
Paris Akademisi üyesi ve Lappland araştırmaları  grup başkanı  Mauper-
tuis'u bir  yağlı boya tabloda, Newton kuramı  uyarınca kutuplarda basık
olarak gösterilmiş  bir yeryuvarı modeli üstüne elini koymuş olarak görü-
yoruz (3). 1789 Burjuva Devriminin hemen öncesinde, bu Lappland ve Peru
araştırmaları  ile  artık,  Samos'iu  Pisagor'la  başlayıp  (İÖ  500)  Asuvan'lı
Eratostenes'le süren (İÖ 200) gökyüzü ve yeryuvariarını inceleme MERAK'ı,
somut  biçimde  gerçekçi  bir  mülkiyet  savına  dönüşmüş  bulunmaktadır.
Newton'dan bir süre sonra, NİVO YÜZEYİ ve giderek JEOİD kavramları-
nın  doğusuyla,  yeryuvarının  biçimini  yerçekiminden  soyutlayarak  belirle-

16



meye olanak bulunmadığı ortaya çıktı. Fiziksel Jeodezi bu yeni bilgi biri-
kiminin adı oldu.

Geometriyle Fizik, olanak ve yöntemlerini birleştirmek zorundaydı ar-
tık.  Ancak  belirlenecek  biçim,  henüz statik  niteliğini  korumaktaydı.  Çok
sayıda ölçmenin yalnızca «doğruya en yakın» sonuca erişmek için gerekli
olduğu düşünülüyor, ölçme işleminin zaman boyutlu bir süreç olduğu göz
önüne alınmıyordu.

Jeodezi 20. yüzyılın başında kendini önce bu statik sınırlardan kur-
tardı  Fiziksel  Jeodezi  yerine  Dinamik  Jeodezi  adı  yeğlenmeye  başladı.
Uluslararası örgüt şeması yeniden gözden geçirildi.

Bugün bilindiği  gibi,  Uluslararası  Jeodezi Birmiğinin  (IAG)  beş  seksi-
yonunun özgün adları ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki gibidir.

—Birinci Derece Ölçmeler (Control Surveys)

—Uydu Teknikleri (Satelite Techniques)

—Yerçekimi (Gravimetry)

—Kuram ve Tasımlama (Theory and Evaluation)

—Fiziksel yorumlama (Physical Interpolation)

Bu seksiyonların ilgi  alanlarında uğraşan çeşitli  çalışma grupları  da,
Avrupa Ortak Nirengi Ağı (RETRİG), Avrupa ortak Nivelman Ağı (UELN),
Dünya Uydu Ağı, Karasal Gel - Git, Güncel Kabuk Devinimleri (CROM), Bib-
liyografya, Jeodezi Eğitimi  gibi sürekli  ve geçici komisyonlar içinde örgüt-
lenmişlerdir.

Uluslararası örgüt bu geniş kapsamını, gelişmiş ülkelerin ulusal örgüî
şemalarından esinlenerek oluşturmuştur. Gelişmiş  Ülkelerin örgüt şemala-
rına  bakıldığında,  ARAŞTIRMA  -  UYGULAMA  -  SAVUNMA  amaçlarının
ÜNİVERSİTE -  UYGULAMA -  ORDU üçlüsünün çeşitli  katmanlarında  ku-
rumsallaşıp ağırlık  kazandığı  görünmektedir.  Bu sürece kendi  nesnel  ko-
şullarıyla bilinçli  ve etken olarak katılamıyan ülkelerde bu kurumsallaş-
mayı görme olanağı elbette bulunmamaktadır.

Bu kurumsallaşma ile birlikte Jeodezi, yeryuvarının geometrik  ve di-
namik nitelikleri ile, bu nitelikleri ortaya çıkaran koşullar arasındaki iliş-
kileri yorumlama görevini üstlendi. Ve Jeodezi bu kez, «Yeryuvarını, çe-
kim alanı ile birlikte, ÜÇ BOYUTLU ve ZAMAN DEĞİŞKENLİ bir uzay için-
de ÖLÇME ve YORUMLAMA disiplini» olarak tanımlandı.

17



Bu son tanımda yeni olan iki belirgin öğecçif#;var. ÜÇ BOYUTLU ve
ZAMAN DEĞİŞKENLİ nitelemesi, uzaysal modellerin ve yerkabuğu devin
melerinin çağrışımına yol açıyor, Ancak bunların artık yalnızca ölçülmesi,
y,ani mekanik standartlar içinde belirlenmesi yetmiyor; ÖLÇÜLMESİ ve YO
RUMLANMASI gerekiyor. .■■:>. r.;d >!sv..-■
■  ■ "    '    '    ■    ■                                   ■                ■ 3b:>   OOS'S'-    ■      İ' :

Buradan çıkarılan o ki, Jeodezide artıkoyjl%ı,?ıcj3gşına ölçme duyarlığını
arttırmak fazla bir anlam taşımıyor; ölçmeyi etkileyen etmenleri denetim ,
altında  tutmak  da  isteniyor.  İşte  bu  olgu  JEODEZİK  VERİ  kavramının
kapsamını  çok  fazla  genişletti.  Çok  sayıda  elde''bulunan  Jeodezİk  verinin
kombinasyonu  ile  bir  TOPLULAŞMA  (Integration)  yapmak;  bu  toplulaşma
için de yöntemler oluşturmak zorunlukları ortaya çıktı.

' - TIR kez 1969 yılında Krarup tarafından kullanılan TOPLULAŞMIŞ
JEODEZİ deyimi ardından Kolokasyon ve Optimizasyon gibi yeni uğraşla
rın gündeme gelmesine yol açtı. ,

H. Moritz 1981 Eylülünde,/ Toplulaşmış. Jeodezide Jeodezik ağların rolü
konusunda yaptığı konuşmada (2), sınırları sonsuzluğa uzanan bu karmaşa
içinde, artık yavaş  yavaş  «uygulama EFENDİ, Kuram ise UŞAK» »■ölüne
alışmak zorundadır, diyerek varılan noktayı göstermektedir.

18. Yüzyılın Akademi  üyeleri  kendi  ölçmelerini  kendileri  yürütüyorlar-
dı.  19.  yüzyılda  kentsoyluluk  ülküsü,  bilim adamını  uygulamadan  ve uygu-
lâyıcTda'nTfopardı.  Şimdi"  20.  yüzyılın  sonuna  doğru  yeni  bir  çağ  açılıyor.
ÖiMSfâ! gene Moritz'in, bir orkestra içinde ayrı sesler çıkaran enstrümanlar^
ÇOKSESLİ bir ahenge varışından örneklenerek, Baltazar'lı Hans UrsH§nf

aktaıdığı şu sözü anımsakmakta yarar var: GERÇEK SENFONİKTİR.

TÜRKİYE'DE

i  Ülkemizde  haritaların  bir  nirengi  ağına  dayalı  olarak  alınıp  çizilmesi
konusunda ilk düşüncelerin 1860'larda üretildiği görülüyor (4). Daha kesin
bilgiler,  1890  ve  1892  yıllarında  öğrenim  için  bazı  kurmay  subayların
Paris'e  gönderilmesi  ve  bunlara  1893 yılında Alpes  -  Maritimes  dağlık  böl-
gesinde özel bir nirengi uygulama eğitim programlaması ile, elde edilmeye
başlıyor. . : : " . ■ '

;.  Meşrutiyet  ile  birlikte,  Jeodezi  birimindeki  görevini  sürdürmekte  olan

Albay Mehmet Şevki'nin genel kurmay başkanlığına sunduğu bir rapora
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dayalı olarak, 1909. yılında Fransa'dan bir Jaederin baz ölçme ;düzeni ile
astronomik  yer  ve'zaman  belirleme  amacıyla  gerekli  araç-,gereç  satın
alınmıştır. Bu arada yeniden örgütlenen Jeodezi biriminin çalışma prog-
ramı  üç ana amaca yönelmiştir:  Düzgün Nirengi,  Harita Alımı,  Seri Ni-
rengi...

Bu çalışmalar için ortaya konulan kurallar, pratik nitelikleri ile çağı-
nın  gereklerini  içermektedir.  Ancak  hazırlanan  programlarda  hesaplama
yöntemler]!  belirlenmemiştir;  ve o günlerin tüm uygulamalarında Enküçük
Kareler Yöntemine ilişkin' bir işlem yada nota da rastjanmamaktadır.

Balkan Savaşı" s'ırasmda, Genelkurmay Başkanlığı karargâhında Al-
man uzmanların • n'arltq 'politikasını yönlendirmek üzere önemli çabalarda
bulunduğu bilinmektedir;"!";-   ■'

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, birçok diğer bilim alanında olduğu
gibi.Jeodezi biljmmde.de.Alman modelinin etkinliği artmaya başlıyor.

1925 Yılında ".yürürlüğe gireri Harita Genel Müdürlülğü kuruluş yasası-
nın gerekçesinde" bu konum açıkça belirmektedir.  Gerekçe, bir  Kadastro
örgütü kurmak üze're1 hükümetçe hazırlanmış bir başka yasa gerekçesin-
den yola çıkmakta, «Kadastro, haritacılıkla sıkısıkıya bağlı,, olup-onun ay-
rılmaz bir parçasıdır.» tümcesi ile başlamaktadır. Ancak Kadastro'dan yo-
Fö-çikâH-gerekçede hemen-bunun ardından,  bugünkü IUGG (International
Union of  Geodesy and Geophysics)'nin  çekirdeği  olan  ve  1891 yılında
Prusyalı  General  Bayef-iri  öncülüğünde kurulmuş  bulunan Orta  Avrupa
Ortak Nirengi Ağı Birliği'nden örnek verilmekte, Amerika Birleşik Devlet-
leri  ve Japonya'nın bu birliğe katıldığından ama Türkiye'nin dışta kaldı-
ğından yakmılmaktadır.

Gerekçede bu birliğin,  bütün dünya ülkeleri  nirengi ağlarının birbirine
bağlanması,  aletlerde  standartlaşma,  yeryuvarının  şekil  ve  büyüklüğünü
saptama,  yerçekimi  şiddetinin  ölçülmesi,  ortalama  deniz yüzeyinin belir-
lenmesi, atmosfer kalınlığının hesabı, güneş sistemi ve yıldızların karşı-
lıklı  konumlarının belirlenmesi gibi konularla uğraştığına işaret edilmek-
tedir.

'VY&sanın1 buyurduğu1 Örfimin kuruluşu ile vbirlikte, Alman modelinin ge-
rÖklerinî; sağfamak.rüzer'e? ilk adımlar- atılmaya- başlamıştır. Bu adımlardan
eri önemlisi; eğitini- için yurt dışına gönderilen" çok sayıda öğrencinin tü-
münün Alman Üniversiteleri ve Yüksek Okullarına yazılmalarıdır.
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194O'lı  Yıllara  gelinceye kadar  programlanan  Jeodezi  çalışmalarının
tümünde, eski çalışmalara göre çok yüksek bir duyarlık özenmesi vardır.
Ancak  bu  duyarlık  sınırlarının  kuramsal  irdelemesi  tam  olarak  yapılma-
dığından, ayrıca kuram ile uygulama arasındaki bağlar kurulamadığından,
çalışmaları  «optimize» etme çabası  büsbütün raslantısal  nitelikte  kalmış,
yönetim örgütü otoritelerinin sağduyularına bırakılmıştır.

Büyük savaşın sonlarına  doğru  Türkiye'nin yeri  belirlenince,  Alman-
ya'daki öğrenimlerini yarıda keserek yurda dönen öğrencilerin bir bölümü
bir  süre  sonra  bukez ABD'ne  gönderildiler.  Doğrudan doğruya Amerikan
Üniversitelerine gönderilenler  de bunlara  eklenince  bu öğrenciler,  Anglo-
sakson dinamiğinde Alman Kuramını çözmeye çalışan bir uygulamalı eği-
tim düzeni içinde kendilerini buldular. Bu dinamo bir süre sonra Harita
Genel Müdürlüğü'nün teknik programlarına büsbütün egemen oldu.

1947 Yılında Türkiye'ye çağrılan Prof.  İlmari  Bonsdorff  hazırladığı
uzun raporun başında Harita'nın önemini belirtirken, kurumun kuruluş ge-
rekçelerinden oldukça ayrılan, tümüyle pratik nitelikli konulara değinmek-
te; bu değinilen noktalar bugünlere kadar kurumun her türlü yayımı için-
de özenle yer almaktadır.

Bonsdorff'tan  bir  yıl  sonra,  Ağustos 1948'den başlıyarak ABD Kara
Ordusu Harita Servisi (AMS) ile Türkiye Harita Genel Müdürlüğü (TUHUM)
arasında yapılan ikili  anlaşmalar Anglosakson etkisini  belgelemeye başla-
mıştır. (Hürriyet Gazetesi, 17 Mart 1975).

1968-1970 Yılları arasında, uygulamanın teknik anlamda yeniden dı-
şarı  açılması  ve  eğitimin  üniversitelerde  programlanması  amacıyla  bazı
girişimlerde bulunulmuştur.

Harita  ve Kadastro  Mühendisleri  Odasının Uluslararası  Ölçmeeiier
Birliği  (FİG)  üyeliğine  alınması  ve  lUGG koşutunda bir  Türkiye Ulusal
Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJJB)'nin kurulması atılımlarının her ikisi de bu
güne kadar kurumlaşamamış birer iyiniyet girişimi çizgisinde kalmışlardır.

Çoğunlukla tek okulun üyelerince düzenlenen eğitim program ve yön-
temleri  Alman  Modelinin  belirgin  baskısı  altındadır.  Eğitim  yolundan  uy-
gulamaya yaklaşılamadığı  gibi,  araştırma  aracılığı  ile  de bu olanak  sağ-
lanamamıştır.
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