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DERGİDEN MEKTUP 

Mayıs 1965 yılında çıkan ilk dergimizden günümüze 30 yıllık 
bir süreç yaşandı. Dergimizin ilk sayısının çıkışında emeği geçen 
yayın sorumlu müdürü A. ICemal ÖZOEiy'e, yayın kurulu üye-
leri Erdal KOÇAK, Onur GÜRICAN, Sefahattin ÖMER'e, 
teşekkür ediyor, Erdoğan ÖRÜlCLÜ'yü rahmetle anıyoruz. 30 
yıllık süreç içerisinde büyük özveri ve gönüllülük esasına dayalı 
olarak yayın kurullarında görev yapan meslektaşlarımıza teşek-
kürü borç biliriz 

Siz değerli üyelerimizi 30 yıl geriye götürerek yayımlanan ilk 
dergimizin "Çıkarken" başlığı altındaki Dergiden Mektup bölü-
münden bir alıntı sunuyoruz. 

"Bir cemiyet hayatına kıyasla 10 yıl gibi kısa bir 
mazisi oian Tûrk-Müfıendis-Mimar Odaları Birliğimiz ve 
İhtisas Odamız, 7303 sayılı kanun ile değişik 6235 sa-
yılı kanunla kendilerine verilen,, mesleğin gelişmesiyle  
ilgili faaliyetlerde olduğu kadar - Ammemin ve memle-
ket in menfaat ler in in sağ lanmas ında,  yurdun tah ı l  
zirai ve sanayi İstihsalinin artırılmasında,, memleketin 
sanat ve teknik kalkınmasında lüzumlu gördüğü bilu-
mıım teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak görevini de 
imkanları nisbetinde gerçekleştirmeye çalışmış ve ça-
lışmaktad ır."  

Sayın üyelerimiz 4 î yıldır yaşamını sürdüren TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odamız gelişen süreç içerisinde 
"Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu" olması yanında, 
"Demokratik Kitle Örgütü" olarakta kendine düşen görevi, üye-
lerinden aldığı güç ve destek ile yerine getirmektedir. 

Saygılarımızla, YAYIN KURULU  



DERGİNİN OTUZUNCU YILINDA A. 
KEMAL ÖZDEN İLE BİR SÖYLEŞİ 

Ahmet YAŞAYAN 

Harita ve Kadastro Mühendisliği dergisi bu yıl otuzuncu y ı l ı m  doldurdu. 
Bu derginin çıkarılış öyküsü ile ilgili, derginin ilk sorumlu müdürü, isim 
babası ve çıkarılmasında büyük emeği geçen sayın Ali Kemal ÖZDEN ile bir 
söyleşi yapmanın yararlı olacağını düşündüm. 

Ali Kemal ÖZDEN, İstanbul Teknik Okulu'nun 1958 y ılı mezunlarındandır. Me-
zun olduktan sonra üç yıl, İncirlik Hava Alam İnşaatı'nda Amerika'111 ar 
ile çalışmış, 1962-1963 yıllarında Harita Genel Müdürlüğü'ndeki askerlik 
görevinden sonra 1963-1967 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü Havai Nirengi Şubesi'nde, 1968-1974 yılları arasında İmar ve İskan 
Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. 1969-1970 öğretim 
yılında Hollanda Hükümeti bursu ile ITC-Delft'te fotogrametrinin şehirci-
liğe uygulanması konusunda eğitim görmüştür. 1974-1981 yıllarında özel 
sektörde çalışmıştır. 1981-1991 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da Cidde 
King Abdülaziz Üniversitesi'nde Topografya ve Fotogrametri Laboratuarı' 
nın kurulmasında bulunmuş ve bu laboratuarda görev yapmıştır. 

A. Kemal ÖZDEN, 1964-1972 yıllarında odamıza, kendi kuşağındaki pek çok 
idealist insan gibi, unutulmaz hizmetler yapmıştır. Bu hizmetlerden birisi 
de Harita ve Kadastro Mühendisliği dergisinin 1965 yılında yayın hayatına 
geçirilmesidir. 

A. Kemal ÖZDEN ile, Kadıköy'deki müteahhitlik ve mühendislik bürosunda 27 
Mayıs 1995 günü bir söyleşi yaptım. Görüşmenin özüne, sayın ÖZDEN1in üslu-
buna dokunmaksızın, bu konudaki anılarını ve düşüncelerini banttan özetli-
yorum. 
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YAŞAYAN : Otuz yıl önce çıkarılmasına önayak olduğunuz Harita ve Kadastro 
Mühendisliği dergisinin 76. sayısı geçen aylarda yayınlandı. 
Sizi öğünlerin heyecanına ve duygularına götürmek istiyorum. 

ÖZDEN : Kadirşinaslığımıza teşekkür ederim. Bunca yıldan sonra beni ha-
tırladığınız için çok duygulandım, çok heyecanlandım. Teşekkür 
ederim. Bildiğiniz gibi, çıkarılan dergi Oda'mn dergisidir. 
Bunun çıkarılmasında bizden önceki yönetim kurullarının katkısı 
olduğu gibi bizden sonrakilerin de büyük gayretleri ve emekleri 
olmuştur. Ben bu çalışanlardan ancak birisiyim. 

Bir derginin otuz yıl yaşaması güzel bir olay Bundan kıvanç 
duymamak mümkün değil. İnsanın, evladının yetişmesini görmesi 
gibi. Doğduğundan otuz yaşına gelinceye kadarki bir süreç. Çok 
sevindirici. Oğlunuz Yücel'in doğum haberini, 1967 yılında çı-
kan bir dergide ben yazmıştım. Bugün, Yücel YAŞAYAN1in aynı 
derginin yayın kurulunda üye olduğunu görmek ne kadar sevinç 
verici bir durum. 

YAŞAYAN : Böyle bir derginin yayınlanmasının temel amacı neydi ? 

ÖZDEN : Odanın kuruluşundan beri yönetim kurulları bir yayın organımız 
olsun, bizim de bir dilimiz olsun, bizi bize ve herkese tanıt-
sın istemiş. Başka memleketlerde olduğu gibi, yurt içinde ve 
yurt dışında mesleğimizle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri 
içeren, dilde birliği sağlayan bir yayın olsun istemişler. Hatta 
isim üzerinde de yönetim kurulları karar almış. Mesela bunun âdı 
"Ölçek" olsun demişler. "Ölçme Dergisi" olsun, "Düzeç" olsun 
demişler. Bizim yönetim kurulumuz daha uygun bir isim bulu-
nabilir diye kongrede tesbit edilmesini istedi. Kongrede benim 
teklifim olan "Harita ve Kadastro Mühendisi!iği" adı büyük bir 
çoğunlukla kabul edildi - 
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YAŞAYAN : O sıralar diğer odaların da yayın organları var mıydı? Odaların 
durumu nasıldı ? 

ÖZDEN . : TMMOB sekiz oda olarak kurulmuş. Daha sonra meslektaşlarımızın 
gayreti ile onbire çıkarılmış. 0 zaman mevcudumuz elli dolayında 
imiş ve elliden az olunca da oda kurulamıyormuş. Türkiye'de, 
1950'lerin sonunda bütün mühendislik branşlarında dört-beş bin 
mühendis vardı. Mühendis deyince ya bina yapan, ya makina yapan 
akla geliyordu. O zaman ilk karışılaşılan soru, Harita- Kadastro 
Mühendisi ne iş yapar? sorusuydu. Bunun tanıtılması gerekli idi. 
Diğer odaların dergileri de vardı. Kimya Mühendisliği, Makina 
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği. En 
güzeli de Kimya Mühendisliği idi. Eşim kimya mühendisi olduğu 
için bizim eve de gelirdi. Onların imkanları genişti. Sosyal 
faaliyetleri de çoktu. Onlara imrenirdim. 

YAŞAYAN : Bu dergileri destekleyen reklam kaynakları zengindi. Bizdeki 
gibi değil. Şu i l k  sayılara bakarsak bir iki firmadan ancak 
reklam alınabildiği görülüyor, değil mi ? 

ÖZDEN s Tabii. Şahsi gayretlerimizle ve şahsi sempatilerle bir iki reklam 
da biz bulabiliyorduk. 0 arkadaşlar yönetim kurulunu des-
tekliyorsa, hadi biz de reklam verelim diyorlardı. 

YAŞAYAN : İlk sayıların yayınladığında ben yurt dışında idim. Siz ilk iki 
sayıyı bana da göndermiştiniz. Derginin çıkarılması çalışmaları 
yapan i lk  komisyonda bulunduğum için, çok sevinmiştim, heyecan 
duymuştum. İlk sayı yayınlandığında siz neler hissettiniz ? 
Meslaktaşlardan ne gibi tepkiler aldınız ? 

ÖZDEN : İnsanın evladı doğmuş gibi oluyor. Onu seyretmekten kendimizi 
alamadık. Hepimiz için büyük heyecan oldu, gerek yönetim kuru- 
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Tunda ve gerekse yayın kurulundaki arkadaşlar için. Karşılaştı-
ğımız arkadaşlardan hep olumlu tepkiler aldık. Telefonlar, 
telgraflar, mektuplar geldi. Hatırladıklarımı anlatayım. Ekrem 
ULSOY hocamızdan bir telefon geldi. "Derginizi aldık, hepimiz 
çok beğendik, memnun olduk. Dergiyi yaşatmak önemli, ben de size 
bir yazı gönderiyorum" diyordu. Muhittin ARAN'dan Odaya bir 
mektup geldi. Resmi bir yazı olarak. İmar ve İskan Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı başlıklı kağıda yazılmış. Merhum o za-
man Tetkik Kurulu Başkam idi. Hatırladığıma göre "Bu güzel 
dergiyibize kazandırdığımız için size teşekkür eder, derginin 
uzun ömürlü olmasını dilerim" diyordu. Ayrıca, bakanlıkta çalı-
şan arkadaşlardan birisine, sorumlu müdürü görmek ve tebrik et-
mek isteğini söylemiş. Bu bizi çok heyecanlandırdı. 

YAŞAYAN : T a b i i  bunda Muhittin ARAN'ın mesleğimizin öncülerinden ve i l k  
Oda Başkam olmasının payı var herhalde. 

ÖZDEN : Evet. Berlin Teknik Üniversitesinden mezun olmuş i l k  diplomalı 
harita mühendisimiz. Mesleğimizin yazarlarındandı. Kendisi de 
vaktiyle dergi çıkartmak istemiş ama olmamış. Gittim kendimi 
takdim ettim. "Maşallah, pek de gençmişsin seni tebrik ederim 
Bu benim rüyamdı" dedi. "Avrupadakilere göre çok tenkit edile-
bilir ama bizim bu bütçemiz ve bu meslektaş sayımıza göre büyük 
başarı" olduğunu söyledi. 

YAŞAYAN : Mutlaka.bazı olumsuz tepkiler de olmuştur. Böyle bir dergiyi 
çıkaramayız endişesine kapılanlar da oldu mu ? 

ÖZDEN : Bir işin yapılmasına destekçi olanlar olduğu gibi kimilerine de 
hoş gelmemiş olabilir. Tabii bu tür problemlerle de karşılaş-
tık. Bazıları bütçe yönünden istemediler. Daha önemli işlere 
para harcayalım dendi. 300-350 kişiye dergi çıkarmağa değmez 
deniliyordu. 
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YAŞAYAN : 300-350 üyemiz var o tarihte. Yılda üç sayı çıkarılacak denili-
yor. Peki, gerekli bir yazı potansiyeli var mıydı ? Bununla il-
gili herhangi bir kuşku doğmadı mı? 

ÖZDEls : 0 zaman dergiye yazı yazabilecek etiketli, yani akademik unvanlı 
meslektaşlarımız yoktu. Yazı yazacak kişi sayısı 8-10'u geç-
miyordu. Bununla ilgili ilginç bir anım da var. Yayın Kurulu'nu 
oluşturduktan ve dergiyi çıkarmamız kararlaştırıldıktan sonra, 
kendilerinden destek almak üzere hocalarımızla görüşmeğe git-
tim. Macit bey : "Cesaretinizi tebrik ederim. Ne emriniz olursa 
yaparım" dedi. Bu sözlerden hem onurlandım, hem de heyecanlan-
dım. Ekrem bey, hiç ummadığım bir tepkiyle "Sen hiç ömründe 
dergi çıkarttın mı ? Dergi çıkartmanın ne olduğunu biliyor mu-
sun ? Buna kim yazı yazacak ? Sabah, akşam bizim kapımıza mı 
geleceksiniz ? Nasıl olacak ?" dedi. Ben kendisine iki yıllık 
yazı stokumuzun olduğunu söyleyince Ekrem beyin yüzü güldü. 
Gerçekten de daha önceki kurullarından bize intikal eden yazı-
lar vardı. Burhan bey "Benden ne istiyorsan onu söyle, hangi 
konuda yazayım" şeklinde konuştu. Ekrem beyin de sonradan dergi 
konusunda büyük desteğini gördük. 

YAŞAYAN : Derginin çıkarılmasında karşılaşılan en önemli güçlük ne idi ? 

ÖZDEN : Sözünü ettiğim ilk heyecanın hemen ardından, derginin meslek-
taşlara ulaştırılması sorunu ile karşı karşıya geldik. Önce ko-
lay gibi geldi. Üye sayısı üçyüz, üçyüzelli ama, oda dediğimiz 
ne? 25m2' 1 ik bir oda, bir tahta masa, 7-8 sandalye, bir eski 
daktilo ve masası, bir de yeni yazıyı sonradan öğrenmiş emekli 
katip. Uzatmayayım, derginin her bakımdan zor olacağını ancak 
göndermenin zevk olacağını düşünüyorduk. Oysa öyle değilmiş, 
üstelik yalnız meslektaşlara değil, tüm belediyelere de gönde-
rilecekti. Yönetim Kurulu, başka meslek gruplarına ve belediye-
lere de gönderilsin diye 2000 adet bastırılmasına karar vermiş 
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ti. Tanıtım olsun diye, 1300 belediyenin hepsine gönderilecek-
ti. Bir arkadaşla birlikte matbaadan bir kamyonetle ellilik pa-
ketler halinde gece yarısı odaya getirdiğimizi hatırlıyorum. 
İkimiz de yeni evliyiz. Telefon edip eve gecikeceğimizi bildir-
memiz de mümkün değil. Samimi olarak söylüyorum. Ben o zaman 
"Bu evlilik de nerden çıktı" demişim. "Bu dergi işi de nerden 
çıktı" dememişim. Bu işe böyle şartlanmışız. Hasılı dergi için 
en önemli işin gönderme olduğunu anladık. Diğer taraftan baskı, 
düzeltme işleri de büyük külfetti. Harfi, hurufatı, dizgiyi, 
mizanpajı, entertipi, matbaayı, bu vesile ile yaşayarak öğren-
dik. Dergiye yazı toplama kolay, asıl güçlük yani işsiz ve düz-
gün basılması idi. 

YAŞAYAN : İlk yayın kurulunda kimler vardı ? 

ÖZDEN : Hepsi de çok yetenekli ve idealist arkadaşlar. İş ahlakı ve di 
siplini olan meslektaşlar. İlk yayın kurulu Onur GÜRKAN, Erdal 
KOÇAK, Selahaddin ÖNER, Erdoğan ÖRÜKLÜ ve Kemal ÖZDEN. Yönetim 
Kurulumuz da çok uyumlu çalışan idealist arkadaşlardan oluşu 
yordu. Başkan Mahmut ŞATIR, ikinci Başkan Nuri ERGİN, Genel 
Sekreter Kemal ÖZDEN, Muhasip Ahmet YAŞAYAN, Üyeler Adil TALU, 
Cevat KERMAN ve merhum Selahattin ÖZNUR. 

YAŞAYAN İ Yurt dışına gittiğim için döneni sonundan kısa bir süre önce ben 
yönetim kurulundan ayrılmıştım. 

ÖZDEN : Bunları bir yönetim kuruluna ve yayın kuruluna bağlamak doğru 
değil. Yönetim kurulları bildiğiniz gibi bir grubun, bir ekolün 
temsilcisidir. 

YAŞAYAN  : Yani büyük bir destek vardı. Bir ekip söz konusu idi. 
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ÖZDENİ : Evet biz bir ekiptik. Ekip destek vermezse amatör olarak yönetim 
kurulunda çalışan yedi kişinin başarılı olması mümkün değil. 
Daha önceki gruplar yorulmuştu. 0 ekip yerine yeni bir ekip 
gelmiş oldu. Ben 1962-1972 yılları arasında 10 sene çalıştım. 
Ama 10 sene yönetimde bulunmadım. 0 gün için mesleğin ta-
nıtılması önemli idi. Dergiyi de biraz bu açıdan değerlendirmek 
lazım. Bu çalışmaları yalnız bir kurula maletmek doğru olmaz. 
Dergi mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bir eseri, bugüne dek 
emek verenlerin de alınteri, göz nurudur. 

YAŞAYAN : Derginin sürekliliği için zaman zaman önlemler de alınıyordu. 
Sipariş yazılar yazdırmak yerine toplantılar düzenlemek ve bu-
rada verilen konferansları yayınlamak gibi. Bu toplantıların 
düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen pek çok 
meslektaşımız adına, bu önemli etkinlikleri de özetler misiniz ? 

ÖZDEN : Başka meslek grupları hem sayıları fazla olduğu için ve hem de 
Üniversitelerde görev yapan bol miktarda elemanları olduğu için 
toplantılar düzenliyorlardı. Bunlardan da esinlenerek, biz hem 
kendi mesleğimizi tanıtmak ve hem de kendi problemlerimizi çöz-
mek bakımından dergiyi çıkartmaya başladığımız yıllarda, aynı 
zamanda teknik kongreler düzenledik. 1965-1966-1967-1968 yılla-
rında arka arkaya bu şekilde dört seminer yapıldı. Bu toplantı-
lar odanın olağan kongresi ile birlikte oluyordu. İlk iki gün 
seminer, cumartesi ve pazar günleri de kongre yapılıyordu. Daha 
ilerde daha büyük teknik kongreler yapılır diye düşünülüyordu. 
Burada sunulan bildiriler de dergide yayınlanıyordu. Dergi bu 
şekilde daha içerikli daha güçlü oluyordu. 

YAŞAYAN : Nitekim daha sonra büyük toplantılar, kurultaylar düzenlenir 
oldu. Demektir ki biz kurultaylara otuz yıl önce başlamışız. 
Tabi bugünküler o günlere göre daha geniş kapsamlı ve daha içe-
rikli yapılabiliyor. 
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ÖZDEN : O tarihde en büyük sorun, vasıflı ve çok yetenekli meslektaşla-
rımız bulunmasına rağmen, doktor, doçent, profesör etiketli in-
sanlarımızın bulunmaması idi. Bunun sıkıntısını biz çok çektik. 
Meslek içindeki ve meslek dışındaki mücadelelerimizde ezikliğini 
çok hissettik. Her yerde doğruyu ve bilimseli söylemek maalesef 
yetmiyor. Bunu söyleyecek etiketli ağız aranıyor. Biz bunları 
yaşayarak ve acı ile öğrendik. 

Bugünkü kurultayların davetiyeleri bile insanın içini açıyor, 
gurur veriyor, içerikli güncel konula*v bilimsel çözümler, id-
dialı mesleki tezler ve tartışmalar. Yurtiçi v«PytHc±4ışı çeşitli 
üniversite ve meslek kuruluşlarından katılmalar, etîR&tli, göz 
ve gönül doyurucu isimler. Ayrıca güzel bir renk, güzel bir 
mizanpaj ve güzel bir baskı işte davetiyeniz ! Ama bu sefer de 
biz katılamıyoruz. Bir şairimizin dediği gibi, "Benim gönlüm 
gayet cömert / Her türlü zevki tat diyor. / Fakat kesem başıma 
dert / Beni de hesaba kat diyor". Bu işi tertip edenler emekli-
leri hesaba katsınlar. Odaya gelir sağlayacağız diye meslektaş-
ları dışlamasınlar. Eş, dost, yaran olmayınca düğünün tadı mı 
olur! Bu vesilelerle herkes birbirini görüyor, heyecan duyuyor, 
eskilerle yeniler kaynaşıyor, yaşama sevinci artıyor. Bu da 
Oda'nın sosyal görevlerinden bir tanesi değil mi? 

YAŞAYAN   : Derginin bu gününe gelelim isterseniz. Bugünkü dergide farklı-
lık olarak neler dikkatinizi çekiyor ? Gerek içerik ve gerek bi-
çim açısından eksiklik ve fazlalıklar neler ? 

ÖZDEN : Bir yayını ilk tanıtan başkalarından ayıran özelliği kapak kom-
pozisyonu ve mizanpajıdır. İçerik ondan sonra gelir. Kapağa ba-
kınca akla ilk olarak mesleğimiz "HARİTA VE KADASTRO" gelsin, 
sonra mühendisliğimiz ve daha sonra da TMMOB'ye bağlı müstakil 

12 




