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Öncelikle biraz kendinizden 
bahseder misiniz? Hayata nerede 
başladınız, ilköğretim ve lise 
yıllarınız nasıldı? 

Yaklaşık 78 yıl önce İstanbul’da doğ-
muşum. Nerelisin? sorusuna “Doğ-
duğum yer İstanbul ama Ankaralı 
sayılırım” yanıtını veririm. Yazları 
İstanbul’a giderdik. Ama babamın 
memuriyeti nedeniyle Ankara’ya 
yerleşmişiz ve bütün hayatım bu-
rada geçti. İlkokulun son üç sınıfını, 
orta ve liseyi TED Ankara Koleji’nde 

okudum. Sanırım ailemin başta ver-
diği değerleri TED Ankara Koleji pe-
kiştirdi. Aynı zamanda bize sanatın 
ve bilimin önemini de gösterdi. Öğ-
retmenlerimizin çoğu iyi yetişmiş 
ve işlerini severek yapan kişilerdi. 
İngiltere’nin Cambridge, Oxford gibi 
önemli üniversitelerinde okumuş 
kişilerden fizik, kimya ve matematik 
gibi dersler aldık. Müzik dersimize 
Ziya Aydıntan, resim dersimize Eş-
ref Üren gelirdi. Bu kişiler 1950’lerin 
önemli müzik hocaları ve ressamla-
rıydı. Kolejin bize verdiği bir diğer 
değer de, kurumsal bir yapının öz-
gür düşünebilen bireyi olma duygu-
suydu galiba.

Makina Mühendisi olma 
kararını nasıl verdiniz? Ailenizin 
kararınızdaki rolü ve desteği 
nasıldı? Mühendislik kararı 
hayatınızda sizi mutlu etti mi? 

Babam inşaat mühendisiydi ve sana-
yileşmeye çalışan Türkiye’de makina 
mühendisliğinin çok önemli oldu-
ğunu söylerdi. Evde ülke insanının 
zenginleşmesi, Türkiye’nin refah top-
lumu olmasının ancak sanayileşmesi 
ile mümkün olabileceği konuşulur-
du. Küçüklüğümden beri makinala-
ra ileri derecede ilgim vardı. Telden 
kamyon yapıp onunla malzeme ta-
şımaya çalışırdım. Kırık üç tekerlekli 
bisikletle yere oturup tekerleklerini 
direksiyon olarak kullanarak otomo-
bille gittiğimi tahayyül ederdim. Tüm 
bunlara bakılırsa küçük yaşlardan 
itibaren makinalarla ilgili bir konuda 
çalışmak istediğim anlaşılıyor. Mü-
hendis olma fikrî ise babama benze-
mekten kaynaklanıyor sanırım. 

1961 yılında ODTÜ’ye girdiniz. 
Ülke koşullarının, üniversite 
hayatınızın ve özelde ODTÜ’de 
öğrenci olmanın, yaşamınızın 
şekillenmesindeki rolü üzerine 
neler söylersiniz?

Makina Mühendisliğini ODTÜ’de 

okumak önemliydi. Hem Anka-
ra’daydı hem ablam oraya gidiyordu. 
1961 yılında ikinci kere girdiğim giriş 
sınavını bu kez kazanarak tam ikin-
ci sınıfa değil ama bir iki ders hariç 
diğerlerini Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nden almış olarak girmiş-
tim. ODTÜ’ye girmek istememin ana 
nedenlerinden biri de öğretimin 
İngilizce olmasındandı. Mühendis-
lerin yabancı bir dile hâkim olması 
gerekliliği, aile içinde konuşulan 
bir konuydu. O tarihlerde bunu en 
iyi bir şekilde verebilecek üniversi-
te ODTÜ’ydü. Bir de çok yakın lise 
arkadaşlarım ODTÜ’lü olmuşlardı. 
Öğretim sistemi değişikti. Mühendis 
olmanız için almanız ve geçmeniz 
gereken belirli sayıda ders vardı. Her 
dersin bir kredisi vardı. Bazı dersle-
ri mutlaka almanız lazımdı ama bir 
kısmını isteğinize göre seçebiliyor-
dunuz. Yani öğrenmede, öğrencinin 
isteğine bırakılan bir durum vardı. 
Hatta sizin seçmeniz gereken dersler 
arasında sosyal bilimler dersleri de 
olmalıydı. 

ODTÜ şimdiki yerleşkesine taşın-
madan önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bahçesindeyken, öğle mo-
lalarında barakanın birinde yapılan 

23 Nisan'da Atatürk Bulvarı'nda bayrak taşırken

TBMM arkasındaki ODTÜ kafeteryasında sıra beklerken
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1980'lerde Makine Mühendisliği bölümünün bütün çalışanları

plaktan klasik müzik dinletilerine 
gittiğimi anımsıyorum. Okulda az 
sayıda öğrenci okuduğundan, çok 
çeşitli konularda eğitilen öğrenci-
ler birbirlerini tanıyor ve beraber 
olmaktan keyif alıyordu. Öğretim 
üyeleri ile öğrenciler arasındaki iliş-
kiler birçok üniversitede olmadığı 
kadar sıcaktı. Bu durum çok çeşitli 
konularda öğretim üyeleriyle öğ-
rencilerin fikirlerini tartışma olana-
ğı buldukları bir ortamı doğururdu. 
Bizlerin böyle bir ortamda yetişme-
miz çoğumuzun başarılı bir hayat 
geçirmesi sonucunu doğurdu ve 
okulumuzun da çok kısa sürede ül-
kemizin en iyi okulları arasına gir-
mesini sağladı. 

Meslek yaşamınıza da ODTÜ’de 
başlamışsınız. Akademisyen 
olmaya nasıl karar verdiniz? 
Buradaki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

Evet, meslek yaşamıma ODTÜ’de 

başladım ve orada bitirdim sayılır. 
1964 yılında ODTÜ’de öğrenci asis-
tan olarak çalışmaya başlamıştım. 
Yüksek lisans bitince acaba askere 
mi gitsem diye düşünürken, rahmet-
li yüksek lisans hocam Ömer Göksel 
okulda kalmamı önermişti. Ben de 
asistanlık sınavına girmiş ve makina 
bölümünün asistanı olmuştum. Giriş 
o girişti. Ve o giriş, ODTÜ hayatımın 
bundan sonraki yıllarının çatısı oldu. 

Benim için ODTÜ’lü olmak en önem-
li şeydir. Bu durum emekli oldu-
ğum 2003 yılına kadar değil, ondan 
sonraki yıllarda ve şimdi de devam 
ediyor. Akademisyen olmanın nasıl 
bir şey olduğunu orada öğrendim. 
Hocalarımızdan öğrendiklerimi öğ-
rencilere en iyi şekilde aktarmaya 
çalıştım. Öğrencilerin problemlerini 
dinlemek ve çözüm bulmaya çalış-
mak akademisyenliğimin bir kısmıy-
dı. ODTÜ öğretim üyelerinin birinci 
görevleri ders vermek ve bunu en 

iyi şekilde yerine getirmekti. İkinci 
görevleri araştırma yapmak ve son 
olarak da topluma hizmet etmekti. 
ODTÜ öğretim üyelerinin öğrenci-
leriyle birlikte üretecekleri bilgilerin 
ülkemizin ilerlemesi için vazgeçil-
mez olduğu düşünülürdü. Önceleri, 
sanayi gelişimi kısıtlı olan ülkemizin, 
üniversitede yapılan araştırmalar ile 
desteklenmesinin zor olduğu döne-
mi yaşamıştık. Ama sonraları sanayi-
miz, başarılarında üniversitenin ro-
lünün önemini anlamaya başlamıştı. 

ODTÜ öğretim üyeleri genellikle 
yönetici olmaktan kaçınmışlardır. 
Bunun sebebi, yöneticilik öğretim 
üyesinin esas görevlerinden bir mik-
tar fedakârlık etmesini gerektiriyor 
olmasındandır. Bölüm başkanlığı 
sanki bir sıraya bağlanmıştı sıranız 
gelince kaçamıyordunuz. Ben de ilk 
defa 1978’de yakalanmıştım. Maale-
sef sonrasında yöneticilikten kaça-
maz oldum. 
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12 Eylül askeri darbesinin 
yaşandığı zor bir dönemde 
ODTÜ’de bölüm başkanıydınız. 
Bu dönemde yaşadıklarınızı ve 
üniversitedeki diğer yöneticilik 
deneyimlerinizi anlatır mısınız? 

Evet, 12 Eylül askeri darbesi sırasın-
da ODTÜ’de bölüm başkanıydım. 
Belki 12 Eylül öncesinden anlatmaya 
başlamak lazım. Öğrencilerle olan 
samimi ilişkimizden bahsetmiştim. 
Bizim okuldaki öğrencilerin tama-
mına yakını solcuydu. Karşıt görüş-
te olanlar her halde vardı ama çok 
azınlıkta olduklarından sesleri çıka-
mıyordu. Ben bazen öğrencilerin ne 
düşündüklerini anlamak için onlarla 
politik, ideolojik konularda sohbet 
ederdim. İşin ilginç tarafı bazılarının 
konuşmaları bana sanki başka bir 
insanla konuşuyorum izlenimi verir-
di ya da bir kitapla konuşuyormuş 
izlenimi… Benim öğrencilerimize 
anlatmaya çalıştığım şey hiçbir şeyi 
kesin olarak bilmemizin mümkün ol-
madığı ancak bilimsel yöntemleri ve 
aklımızı kullanarak doğruyu bulabi-
leceğimizi anlatmak olurdu. Çoğun-
luğun beni anladığını zannetmiyor-
dum. 12 Eylül’e yaklaşırken bölümün 
duvarları birçok pankart veya bildi-
riyle her gün donatılırdı. Biz de yöne-
tim olarak her gün bunları duvarlar-
dan indirip çöp tenekesine atardık. 
Pankartları asanların önünde bunu 
yapmak stresli bir işti ama öğrenciler 
hiçbir zaman müdahale etmediler. 
Bizim bölümde dersler hiçbir şey 
olmuyormuşçasına devem etti. Bun-
da öğrencilerin, öğretim üyelerinin 
öğrencilere not vermede ne olursa 
olsun adaletli davranacaklarına olan 
inançları rol oynuyordu zannederim. 
Bu işlere fazla angaje olan öğrencile-
rin başarıları pek de iyi değildi ama 

onlar da bu durumu zaten bekliyor-
lardı. Bu süreçte birkaç defa bizim 
bölümden öğrencilerin, yerleşke-
nin B kapısının yakınındaki jandar-
ma karakoluna götürüldüğü bilgisi 
bana ulaşmıştı. Ben hemen karakola 
gidip öğrenciyle ve karakolun amiri 
Mustafa Başçavuş’la konuştuğumu 
hatırlarım. Bu arada atölyeden çalı-
nan saatçi tornası denilen hassas bir 
tornanın 12 Eylül’den sonra bulun-
duğunu anımsıyorum. 12 Eylül’den 
hemen sonra bölüme gelen asker-
ler bütün laboratuvarları ararken 
refakat etmiştim. Bodrumda bir de-
pomuz vardı ve burada yaptıkları 
aramada bir şeyler bulmuşlardı ama 
başlarındaki komutan, deponun kar-
maşasını, “buraya tank saklansa bu-
lamazdınız” diyerek özetlemişti. 

12 Eylül’den sonra bir yıl rektör yar-
dımcılığı yapmıştım. ODTÜ’ye dışar-
dan rektör olarak atanan merhum 
Mehmet Gönlübol’un rektör yardım-
cısı olmuştum. Belki de ODTÜ’nün 
nasıl bir yer olduğunu, çalışanlarının 
değer yargılarını görmesine yar-
dımcı olmuştum. Darbenin yönetim 

şekli ve adaleti beni çok rahatsız et-
tiğinden bir sene dayanabilmiştim. 
Ayrılmamı Mehmet Bey de anlayışla 
karşılamıştı.  

Araştırma konularınızı nasıl 
seçtiniz ve araştırmacıları motive 
etmede nasıl bir yol izlediniz?

Akışkanlar mekaniği üzerinde çalış-
mak istememin nedeni zannederim 
babamın Devlet Su İşleri’nde ça-
lışmasından ve beni o zamanlarda 
yapımı devam eden barajlara götür-
mesindendi. Beşinci sınıfta tez ko-
nusu seçiminde, bölümün öğretim 
üyesi kadrosuna yeni katılan Ömer 
Göksel’den tez almıştım. Ama tez, 
su akışı ile ilgili değil gaz akışıyla il-
giliydi. Örneğin, havanın akışını in-
celemek çok daha ilginçti. Bundan 
sonraki hayatımda öğrencilerimle 
yaptığım çalışmalar hep gazların çe-
şitli ortamlarda akışıyla ilgili oldu. 
Önceleri havanın ses üstü sürekli 
akışı ile ilgileniyordum. Sonra dok-
tora sırasında zamana bağlı akışıyla 
ilgilendim. Uygulama bir müddet 
pistonlu kompresör sistemleriy-

ADTG ekibinin bir bölümüyle
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le ilgiliydi. Sonra gaz türbinlerinin 
kompresör ve türbin kanatları ara-
sından geçişinin simülasyonuna 
evrildi. Bu arada roketlerin iç aero-
dinamiği konuları da araştırma ko-
nularımızın önemli bir kısmını oluş-
turdu. Gaz türbini ve roket iç akış 
problemleri ile ilgili çalışmalarımız 
bu konularda dünyada isim yapmış 
araştırıcıların oluşturduğu iletişim 
ağının bir parçası olarak devam etti. 
Bunun nedeni, benim NATO-AGARD 
(Hava-Uzay Araştırma Geliştirme Da-
nışmanlar Grubu)’ın itki ve Enerji pa-
nelinin üyesi olmamdandı. Tabii bu 
durum hem beni hem de öğrencile-
rimi epey motive etmişti. O zamanki 
adıyla Balistik Araştırma Enstitüsü, 
şimdilerde TÜBİTAK-SAGE’deki ro-
ket teknolojilerini geliştirme çalış-
malarından bölüme döndüğümde 
Aerospace Design Technology Gro-
up (ADTG) adında, öğrencilerim ve 
arkadaşlarımla birlikte bir grup kur-
muştuk. Bu girişimin amacı havacılık 
ile ilgili konularda araştırma yapan 
akademisyenlerin ve öğrencilerin 
görüş alışverişinde bulunabilecekleri 
bir ortam yaratmaktı. Her hafta yap-
tığımız toplantılar, bilhassa öğrenci-
lerimizi çalıştıkları konularda motive 
etmeye yaramıştı. 

ODTÜ’de yöneticilik dışındaki 
hayatınızda başka neler 
yaptınız?

Bölümde çok çeşitli dersler verdim. 
İlk verdiğim ders turbomakinalar 
adındaki 4. Sınıf dersiydi. Sınıfın yaş 
ortalaması zannederim ancak ben-
den 4 ila 5 yaş küçüktü. Sınıfın öğ-
rencileriyle çok iyi anlaşmıştık. Bu sı-
nıftan öğrencilerin bir kısmı benim 
tez öğrencim oldu ve ileriki yıllarda 
Makina Bölümünde öğretim üyesi 

oldular. Akışkanlar mekaniği ve gaz 
dinamiği ile ilgili bütün dersleri ver-
dim. Hatta bir ara laboratuvar ders-
lerini de. Bölümdeki son yıllarımda 
termodinamik dersini de vermiştim. 
Üniversite dışında topluma hizmet 
diye değerlendirebileceğimiz uğraş-
larımdan öğrendiklerimi, araştırma 
yapan öğrencilerimden başka, lisans 
ve yüksek lisans derslerinde de öğ-
renciye aktardığım olurdu. Derslerin 
tavsiye ettiğiniz kitapta ne yazıyorsa 
o şekilde verilmesine her zaman kar-
şı oldum. Üniversitede ders verme-
de öğretim üyesinin tecrübelerini 
öğrenciye aktarmasının çok önemli 
olduğunu düşünmüşümdür. Öğre-
tim üyelerinin birikimlerindeki fark-
lılıkların, verdiği dersin konularını 
anlatırken belirgin bir şekilde ortaya 
çıkmasının zenginlik getireceğine 
inanmışımdır. Aynı dersin birçok 
grupta değişik öğretim üyeleri tara-
fından verilmesinin asgari müşterek-
te birleşerek, sonuçta derslerin yavaş 
yavaş lise derslerine dönüştüğünü 
düşünmüşümdür. Tabii bunun önü-
ne geçmenin yöntemi, dersi alacak 

öğrenci sayısını azaltmaktan geç-
mektedir. Bir taraftan öğrenci sayısı-
nı, diğer taraftan üniversite sayısını 
artırırken, çağdaş akademisyenin 
nasıl yetişmesi gerektiği hakkında 
hiçbir fikri olmayan yönetim anlayı-
şından bunu beklemenin, gerçekçi 
olmadığı ortadadır.     

Meslek yaşantınızda, çeşitli 
ülkelerde çalışmışsınız. 
Buralardaki yaşantınızdan ve 
çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

Doktora yaptığım İngiltere’de çok şey 
öğrenmiştim. Bunun bence nedeni, 
oradaki o zamanki sistemdi. Doktora 
sırasında bilim veya teknolojiye kat-
kıda bulunacak çalışmalar yapıp bir 
sonuca varmamız gerekiyordu. Bu 
süreçte problemleri biz tarif ediyor, 
sonra problemlerin çözümlerini de 
biz buluyorduk. Esas amaç olaylara 
bu şekilde yaklaşmayı öğrenmekti. 
Üzerinde çalıştığınız konu ikinci de-
recede önemliydi.  Onun için Doctor 
of Philosophy (PhD) deniyordu. Fel-
sefe Doktoru... Yüksek lisans çalışma-
sı ise, tarif edilen bir çalışmayı başa-

Doktora çalışmalarında
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RTO Yönetim Kurulu toplantısında

rılı olarak tamamlamaktı. Maalesef 
sonraları bizim neslin geçtiği kalite-
de lisansüstü aşamalarından, ancak 
sınırlı sayıda kişi geçecekti. 

Danimarka’da ve ABD’de bir 
müddet çalışmışsınız biraz bilgi 
verebilir misiniz?

ODTÜ’nün sisteminde her yedi yıl-
da, bir yıl ücretli izin alınabiliyordu. 
Bu uygulama, Amerikan akademik 
sisteminde yaygın kullanılır. “Sabba-
tical” izni veya 7. yıl izninden amaç, 
akademisyenlere kendilerini yenile-
me imkânını tanımaktır. Ben de aka-
demik hayatımda iki kere bu olana-
ğı kullandım. İlki Danimarka Teknik 
Üniversitesiydi. Burada Enerjiteknik 
Laboratuvarında çalıştım. Buradaki 
çalışmalarım ısı enerjisinin toprak 
içinde depolanmasını modelleme 
ve simülasyonu üzerindeydi. Ama 
Danimarka’da, çalıştığım konu dışın-
da çok şey öğrendim. Danimarkalıla-
rın ne kadar alçak gönüllü ve uygar 
olduklarını, sosyal devletin nasıl bir 
şey olduğunu yakından izlemek çok 
öğreticiydi. Sonraki yedinci yıl izni-
mi ABD’nin Monterey kasabasındaki 
Naval Postgraduate School’da geçir-
dim. Burada Türkiye’de öğrencilerim-
le beraber çalıştığım konularla ilgili 
kapsayıcı bir yazılım geliştirilmesini 
bilgisayar başında yapabilme olana-
ğına kavuşmuştum. Benzer konular-
da ABD’de çalışan araştırmacılar ile 
fikir alışverişinde bulunabilmek çok 
değerliydi. Öğrencilerimin yaptığı 
çalışmaların kalitesini test etmek fır-
satım da olmuştu. Sonuçtan gurur 
duymuştum. Bu arada Amerikan 
halkını da yakından inceleme şansı-
nı yakaladım. Amerikan kültürünün 
hiçbir başka batı ülkesinin kültürüne 
benzemediği çok açık görülüyordu.  

Buradaki çalışmalarınız havacılık 
konularında mıydı?

Evet, ABD’de çalıştığım laboratuvar, 
turbo makinaların iç akışının mate-
matiksel modellemesinde önemli 
katkıları olan Michael H. Vavra’nın 
1960’ın başlarında kurduğu turbop-
ropulsion laboratuvarıydı. Birçok de-
ney düzeneği mevcuttu. Bu deney 
düzenekleri savaş uçaklarının uçma-
sını sağlayan gaz türbinlerinin döner 
bileşenlerinin tasarım çalışmaların-
da kullanılmak üzere tasarlanmıştı. 
Bu konuda deneysel çalışmaların 
pahalı olması, ABD deniz kuvvetleri 
şemsiyesi altındaki bu laboratuvarı 
akademik çevrede benzersiz kılıyor-
du. Benim buradaki çalışmalarım, iç 
akışı sayısal olarak simülasyonu üze-
rinde olsa da ileri düzeyde deneysel 
araştırmalar yapılan bir ortamda bu-
lunmak büyük şanstı. Burada yapılan 
çalışmalar uçakların performansları-
nı artıracak gaz türbinlerinin tasarı-
mını etkileyen bilgilerin toplanması-
nı içeriyordu. 

Genel olarak baktığınızda amacım, 
gaz türbini ve roket tasarım tekno-
lojilerini yeni nesillere öğretecek bir 
ortam hazırlamaktı. Bunu yaparken 
üyesi olduğum uluslararası bir kuru-
luşun olanaklarını en ileri derecede 
kullanmaya çalışıyordum. Öğren-
meye ve bilgi üretmeye çalıştığımız 
her iki konu da havada uçması ge-

reken platformlara enerji sağlayan 
aygıtların tasarımlarıyla ilgiliydi. Bu 
çalışmaların uluslararası düzeyde 
olmasını da NATO’nun Hava-Uzay 
Araştırma Geliştirme Danışmanlar 
Grubu (AGARD) ile ilişkilerimizi ge-
liştirmeyle kazandık. AGARD’ın İtki 
ve Enerji Paneli’nde ülkemi temsil 
etmeye başlamam, Milli Savunma 
Bakanlığı ARGE daire başkanlı-
ğı personelinden Doğan Kaya’nın 
teklifi ile gerçekleşmişti. Bu durum 
araştırma çabalarımda ve hayatım-
da önemli değişikliklerin habercisi 
olmuştur. 

ODTÜ dışında hem yurtiçinde 
hem de yurt dışında yöneticilik 
görevlerinizde ne gibi konularda 
çalışmıştınız?  

AGARD İtki ve Enerji Paneli’nde 
epey bir müddet çalıştıktan sonra 
ülke temsilcileri beni panel başkan-
lığına seçtiler. Zannederim panele 
epey katkıda bulunmuşum ki yöne-
time getirdiler. İlk yurtdışı yönetim 
tecrübem buydu. Ancak bu görev 
tam zamanlı bir görev değildi. Panel 
toplantılarını yönetiyor ve AGARD 
yönetim kuruluna panel faaliyet-
leri konusunda rapor veriyordum. 
Bu görev panel başkan yardımcılığı NATO-AGARD Bilimsel Başarı Ödülü'nü alırken
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dönemini de katarsanız altı yıl sür-
dü. Sonraki senelerde Türkiye beni 
yönetim kurulunun bir üyesi yaptı. 
Bu arada AGARD Araştırma Tekno-
loji Organizasyonu/Ajansı (RTO/
RTA) adı altında büyüdü ve tekrar 
organize oldu. Yönetim kurulun-
daki görevimin yaklaşık sekizinci 
yılında NATO Araştırma Teknoloji 
Ajansı’nın direktörlüğüne seçtiler. 
Bu görev Paris’te tam zamanlı icra 
edilmesi gereken bir görevdi. Bura-
da yaptığımız, Araştırma Teknoloji 
Organizasyonunun bütün teknoloji 
panellerinin senelik faaliyetlerinin 
seçimine ve gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmaktı. NATO askeri ve 
sivil üst yönetimine her yıl faaliyet-
lerimiz hakkında rapor veriyorduk. 
Ajansın ana uğraşı NATO çapında 
teknoloji yönetimiydi diyebiliriz. Be-
nim direktörlüğüm sırasında NATO 
hızlı bir dönüşüme başlamıştı. Bu 
nedenle, araştırma teknoloji orga-
nizasyonu ve Ajans, bu dönüşümün 
gerçekleştirilmesinde bilimsel ve 
teknolojik danışmanlık yaptı. Ajans 
diğer teknoloji üreten ve kullanan 
NATO kurumlarıyla yakın ilişkiye 
girdi. Böyle bir ortamda yöneticilik 
yapmak bana çok şey öğretti.

Yurt içinde ise , 1992’den başlaya-
rak, altı yıl TÜBİTAK Başkanı Tosun 
Terzioğlu’nun yardımcısı olarak gö-
rev yaptım. Bu sürede, ülkemizin 
bilim ve teknoloji politikaları konu-
larında devlete ve hükümete yol 
gösterici birçok çalışma yaptık. Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nu 
çalışır hale getirdik. Kurulun toplan-
tılarına sunduğumuz önerilerle ül-
kemizdeki bilim ve teknoloji potan-
siyelinin artırılması için birçok karar 
alınmasını sağladık. Merkez ve Ens-
titülerin çalışma esaslarında değişik-
likler yaparak işlevlerini daha iyi tarif 

etmeye çalıştık. TÜBİTAK’ın yayınları-
nı yeniledik, kitap yayınlamaya baş-
ladık. ULAKBİM’i kurduk. Türkiye Bi-
lim Akademisi’ni (TÜBA) örgütledik. 
Teknoloji İzleme ve Değerlendirme 
Başkanlığı’nı (TİDEB) kurduk. Toplam 
kalite yönetimine giden yolda Yöne-
tim Bilgi Sistemi’ni başlattık. Unut-
tuğum başka çalıştığımız konularda 
vardır muhakkak ama şu bir gerçek-
ti, Tosun Terzioğlu’nun başkanlığın-
da başarılı bir dönem geçirmiştik.

Türkiye’nin geçmişten günümüze 
sürdürdüğü bilim, sanayi ve 
teknoloji politikaları üzerine 
görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

1950’lerde Ankara’da yazın beledi-
ye otobüsünde sıkış tepiş giderken 
kendi kendime bu otobüsleri yurt 
dışından alacağımıza biz yapsaydık 
belediye daha fazla otobüs alabilir 
bu şekilde insanlar rahat seyahat 
edebilirlerdi diye düşünmüştüm. 
Benim çocuk kafam buna yetmiş-

ti, çok iyi hatırlıyorum. Yöneticiler 
ancak yıllar sonra, Türkiye’de metro 
konusunu gündeme getirmişlerdi. 
Çoğu şeyde olduğu gibi yine çok 
geç kalınmıştı. Bu konularla akade-
mik hayatımın en başlarından beri 
ilgilenmiştim. Derslerimde, tasarım 
ve üretim yapabilecek mühendis-
lerin yetişmesinin önemini vurgu-
ladığımı hatırlarım. Ülkemizde derli 
toplu ilk bilim politikası dokümanı-
nı, Nimet Özdaş TÜBİTAK olanakları-
nı kullanarak geliştirmişti. Adı “Türk 
Bilim Politikası 1983–2003”. Sonraki 
çalışma, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji 
Politikaları Daire Başkanlığı’nın ça-
baları ile hazırlanan “Türk Bilim ve 
Teknoloji Politikası 1993–2003” do-
kümanıdır. Bu rapor 1990’ların ilk 
yarısında BTYK’dan geçti. 90’ların 
ortasında geldiğimizde TÜBİTAK o 
zamana kadar biriktirilmiş bilgileri 
kullanarak “Bilim ve Teknolojide Atı-
lım Projesi” adında bir doküman ile, 
Yüksek Planlama Kurulu’nun VII. Beş 

TÜBİTAK üst yönetimi Erdal İnönü ile birlikte
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Yıllık Plan’ına katkıda bulunmuştu. 
Vizyon 2023 adı altında, 2002 yılı ba-
şında başlanılıp 2003 yılında biten 
Teknoloji Öngörü çalışması ülkemizi 
21. yüzyıla hazırlayıcı çalışmalardan 
en kapsayıcı olanıdır.  21. yüzyılın 
bilgi toplumlarının arasında, üretici 
bir ülke olma vizyonunu işleyen ça-
lışma, üzülerek söylüyorum ki plan-
lama kavramlarına uzak yönetimler 
elinde uygulanamamıştır.

Peki politika çalışmaları içinde 
havacılıkla ilgili olanları var 
mıydı?

Evet vardı. Biraz önce anlattığım 
çalışmaların hepsinde ülkemizde 
havacılık ve uzay konularının plan-
lamalarıyla ilgili kısımlar mevcuttu. 
Benim de aktif olarak katıldığım bir 
grup eliyle, “Havacılıkta Bilim-Tek-
noloji-Sanayi Politikaları” adı altında 
bir rapor üretmiştik. Bu raporun en 
dikkat çekici önerisi, “Ulusal Havacı-
lık ve Uzay Konseyi’nin kurulmasıydı. 
Yaklaşık 23 yıl sonra “Türkiye Uzay 
Ajansı” adı altında bir kuruluş, devlet 
kurumları içine katıldı. Tabii yine çok 
geç kalmıştık.

Meslek yaşamınızda 
karşılaştığınız zorluklardan 
bahseder misiniz? Tüm bunların 
çözümüne yönelik söylemek 
istedikleriniz nelerdir?

Beni kötümserliğe sevk eden bir 
zorlukla karşılaştığımı söyleyemem. 
Genelde siyasetçilere meramımızı 
anlatmak zorlu bir süreç olmuştu. 
Hemen hepsinin, bilim ve tekno-
lojiyle yoğrulmuş bizim gibilerden 
farklı toplumsal görüşleri vardı. Bir 
de çalışma hayatında zamanında iş 
yapmak, kaytarmamak, etik değer-
lere sadık kalmak gibi konularda 
anlaşamadığım durumlar olmuştu. 
Çalışma disiplini konusunda ülke-
miz çalışanlarıyla benim yöneticilik 
yaptığım yabancı kurumlardaki ça-
lışanları karşılaştırdığımda, yabancı-
ların lehine bir durumdan söz etmek 
mümkündü. Bence refah toplumuna 
veya devletine dönüşmek için bütün 
kurumlarımız ve kanunlarımız mev-
cut. Ama uygulamada maalesef çok 
geriyiz. Hatta epeydir kurumlarımız 
ve adalet sistemimiz tahrip olmakta. 
Öncelikle, mutlak yönetimden vaz 

geçip kapsayıcı bir yönetime geç-
memizin gereğine inanıyorum. Poli-
tik ve ekonomik kurumlarımızın bü-
tün halkı kapsaması, çoğulcu olması 
lazım... Daron Acemoğlu’nun dediği 
gibi “Dar Koridor”dan geçebilme-
mizin, ancak sivil toplumun güçlen-
mesiyle ve devlet ile sivil toplumun 
dengesinin sağlanmasıyla mümkün 
olacağına inanıyorum.

Odamızın faaliyetlerine katılma 
imkânınız oldu mu? Odamızın 
mesleki, teknik ve diğer 
faaliyetleri hakkındaki düşünce 
ve önerilerinizi paylaşır mısınız?

Odamız faaliyetlerine katılmamın 
çok kısıtlı kaldığını söyleyebilirim. 
Bence oda, Türkiye demokrasisi için 
önemli bir kuruluş. Sağlam ve sürdü-
rülebilir bir demokrasi kurabilmemiz 
için sivil toplumun güçlü olması ge-
rektiğini biraz önce konuşmuştuk. 
Toplumun bütün bireylerinin refahı-
nın artması için, devlet mekanizması-
nın içindeki kuvvetlerin ayrılığından 
başka, devletin gücünü dengeleye-
cek sivil toplum örgütlerinin de top-
lumun önemli aktörlerinden olması 
lazım. Bu nedenle odanız, kamunun 
çıkarlarını korumak için çalışmasına 
devam etmelidir diye düşünüyorum.

TMMOB ve Odalarımız üzerinde 
özellikle son yıllarda artan, baskı 
ve kapatma girişimleri hakkında 
neler söylersiniz?

Ülkemiz hızla demokratik yönetim-
den çıkıp otokratik bir yönetime 
doğru yol almakta. Mutlak yönetim-
lerde, kamu yararına ama yönetimin 
istemediği konularda fikir yürüten 
kurumlar doğal olarak sevilmez. 
Çünkü kamu yararını gözetmek po-
pülist bir yaklaşımdır ve geniş halk 
kitlelerini yönetim aleyhinde etkile-

1996 yılında Genelkurmay toplantısında Tosun Terzioğlu ile birlikte
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yebilir. Önceden de belirttiğim gibi 
demokrasinin yeniden sürdürülebi-
lir olarak tesisi ancak kamu yararına 
çalışan kurumların devlet gücünü 
dengeleyici olması ile mümkün ola-
caktır. Bu nedenle bu tip baskılara bi-
lim ve aklı kullanarak karşı çıkmanın 
gerekli olduğunu düşünüyorum.  

Ailenizden, özel yaşamınızdan 
ve meslek hayatınız dışında 
yapmaktan mutlu olduğunuz 
şeylerden biraz bahseder 
misiniz?

Şimdilerde eşim Ülker ile günlerimizi 
korona virüsten korunmakla, gazete 
ve kitap okumakla ve İstanbul’daki 
iki kızımız ve torunlarımızla Zoom 

üzerinden konuşmakla geçiriyo-
ruz. Ben ve eşim lise ve üniversite 
sıralarında gitar çalmıştık. Maalesef 
herhangi bir enstrümanı çalmayı 
bırakınca ileri yaşlarda tekrar aynı 
kaliteye ulaşmak mümkün olmuyor.  
Ben yedi yıl önce yağlıboya resim 
yapmaya başladım. Bu sürede, epey 
ilerlettim gibi.  

Ocak ayında yayımlanan 
kitabınızdan biraz bahseder 
misiniz? Yazmaya nasıl 
karar verdiniz?

Ocak ayında “Anılarımla Des-
tekli Ülkemizin son 50 Yıldaki 
Savunma Havacılığı Serüveni” 
adlı kitabım, LUNA yayıncılık 
tarafından yayınlandı. Şimdiye 
kadar sorduğunuz soruların 
yanıtlarından, savunma ha-
vacılığıyla ilgim zannederim 
açığa çıktı. Bütün hayatım bo-
yunca, bu konunun bilhassa 
araştırma ve teknolojiyle ilgili 
kısmında çalıştım. Epey bir sü-
redir sevgili ülkemi her şeyi bil-
diklerini zanneden ve her şeyi 

kendilerinin yaptığını iddia eden 
bir insan topluluğu yönetiyor. Bu 
durum, hayatımın yaklaşık 50 yılını 
içinde geçirdiğim süreçleri yazmak 
isteğini doğurdu. Bu sürede savun-
ma havacılığında neler olup bittiğini 
yazmak çok yavan olabilirdi. Anıla-
rımla süsleyerek 50 yıldaki gelişimi 
anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı 
olmuşumdur.  

Bunca yıllık meslek 
deneyimleriniz ışığında genç 
mühendislere ve mühendis 
adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Akademik hayatımdaki gözlemle-
rim, makina mühendisi olmak is-
teyen gençlerin hemen hepsinin 
akıllı ve yetenekli kişiler olduklarını 
göstermiştir. Bence başarılı olma-
daki farklar; çalışkanlıkları, olaylara 
yoğunlaşma düzeyleri ve zaman yö-
netimindeki beceri farklılıklarından 
oluşuyor. İyi bir mühendis olmak 
için, mühendisliğin temel konu-Kızları İdil ve Defne bir müze gezisinde

Eşi Ülker’le doktora sırasında



20

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2021  www.mmo.org.tr

gimizi oluşturalım. Davranışlarında 
ve fikirlerinde tutarlı olmanın, etra-
fınızdakilerin güvenini kazanmada 
en önemli girdi olduğunu unutma-
yalım. Önce ülkemizin tarihini sonra 
da ilişkide bulunduğumuz ülkelerin 
tarihlerini öğrenmeli ve sonra da bu 
bilgiden dersler çıkarmalıyız. Kitap 
okumalıyız, ne bulursak okumalıyız 
ve okuduklarımızdan bir şeyler öğ-
renmek için çaba sarf etmeliyiz. Bir 
şeye karar verirken, bilgilerimizi bü-
tünsellik içinde bilimsel yöntemi de 
kullanarak irdelemeliyiz.

larını çok iyi öğrenmeye çalışmak 
gerekiyor. Şimdilerde çok yaygın 
olan not almak için değil, konuyu 
öğrenmek için çalışılmalıdır. Böyle 
davranarak, gelecekteki hayatınız-
da başarılı olmak için gerekli temeli 
kazanmış olacaksınız. Mühendisin, 
dünya üzerinde geçerli en az bir 
dili öğrenmesi, 21. yüzyılda başa-
rılı olmanın araçlarından biri diye 
düşünüyorum. Bence, başarılı olma 
ve huzurlu bir hayat geçirmede ah-
laki değerlere saygı, hayati. Dürüst, 
yalan söylemeyen ve işini en iyi 
şekilde yapmaya çalışan bir birey 

olmak her zaman kazandırmıştır. 
Bireyin mutluluğu toplumun refa-
hıyla doğrudan ilgili olduğundan, 
bencil davranışın ülke çıkarları ile 
taban tabana zıt olduğu unutul-
mamalı. Ben hayatım boyunca bi-
rey olmak için çaba sarf eden biri 
oldum. Herhangi bir oluşum içinde 
yer almadım. Bunun nedeni zanne-
derim özgür düşünme yeteneğimi 
sürdürebilir kılmaya çalışmaktı. Et-
rafımızda olup biteni değerlendi-
rirken tek bir kaynaktan değil çok 
kaynaktan gelen enformasyonu 
değerlendirip konu hakkındaki bil-

Paris'teki görevinden ayrılırken yapılan ayrılık partisi


