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Kemal Ahmet Aru “Hoca”: Baz› An›lar
ve Bir Görüflme
1991 y›l›nda Türkiye’de Dünya fiehircilik Günü kutlamalar› kapsam›nda düzenlenen 3. fiehircilik Kongresi
için kongrelere yönelik tema belirlenmemesi kural›nda
bir istisna yap›lm›fl ve 6-8 Kas›m 1991 tarihleri aras›nda
Dokuz Eylül Üniversitesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü ev sahipli¤inde ‹zmir’de düzenlenen kongrenin
temas› “Türkiye’de fiehircili¤in Gelifliminde Son 30
Y›l›n De¤erlendirilmesi” olarak belirlenmiflti. O s›rada,
Mimar Sinan Üniversitesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nden bir grup olarak bu kongre için Türkiye’nin
Cumhuriyet dönemi flehircilik çal›flmalar›n› etkilemifl ya
da bu çal›flmalar içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmifl kiflilerden ulaflabildiklerimiz ile bir sözlü tarih çal›flmas› yapmaya ve bu çal›flmay› Kongre’ye sundu¤umuz
"Planlama Üzerine Bir Oyun Denemesi” bafll›kl› bildiri içinde de¤erlendirmeye karar
vermifltik. Bu kapsamda kendisiyle görüflme niyetimizi iletti¤imiz Kemal Ahmet Aru
hocam›z, iste¤imizi memnuniyetle kabul ettikten sonra Sibel Demirtafl Gökçen, Fatma
Ünsal, Turgay Gökçen ve benim yer ald›¤›m bir grup olarak, kendisiyle Ekim 1991’de
Teflvikiye’de Akkavak Sokak, No.1’deki evinde birkaç gün süren bir söylefli yapm›flt›k.
Her gün 2 ile 3 saat kadar süren bu görüflmeleri ayn› zamanda o zaman bulabildi¤imiz a¤›r
ve hantal bir Betamax kamerayla videoya da kaydediyorduk. Kemal Ahmet Arû hocam›z
da her görüflmeye adeta tez jürisine haz›rlanan bir ö¤renci ciddiyeti ve misafirlerini en iyi
flekilde a¤›rlamaya çal›flan bir evsahibi hamaratl›¤› ve sorumlulu¤uyla haz›rlan›yor, her
seferinde nefis yiyeceklerle birlikte bizleri adeta büyüleyerek, konuyla ilgili bilgi ve belgeleri önümüze getiriyordu. Tam bir “merakl› köflesi” olan evinin her yan›, kütüphanesi,
arflivi merakl›s›na keflfetmekle tükenmeyecek bir hazine gibi göz kamaflt›r›yordu. Hoca,
adeta Türkiye Cumhuriyet dönemi planlama ve kent tarihiyle birlikte yafl›yordu. Bizler de
bu teveccühü karfl›l›ks›z b›rakmamak ve hocaya mahçup olmamak için her görüflmeye
aram›zda yapt›¤›m›z ifl bölümüne göre haz›rlanarak geliyorduk.
Kendisinin de bu görüflmelerden hoflland›¤› belliydi. Son derece keyifli ve e¤lenceli geçen
bu görüflmelerin teknik sorunlar nedeniyle, ne yaz›k ki, tamam›n› kaydetmek imkan›m›z
olmad›. Kemal Ahmet Arû Hoca gerçekten sohbetine doyum olmaz birisiydi. Uzun ve
renkli yaflam›, deneyimleri kendisine herkese nasip olmayacak bir birikim sa¤lam›flt›.
Kemal Ahmet Arû Hoca ile Mimar Sinan Üniversitesi, fiehir ve Bölge Planlama
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Resim: 1
Kemal Ahmet Arû ile Teflvikiye
Akkavak Sokak No.1’deki evinde
yap›lan görüflmede bir dinlenme
an›. Soldan: Sibel Demirtafl
Gökçen, Mehmet R›fat Akbulut,
Fatma Ünsal, Turgay Gökçen ve
Kemal Ahmet Arû. 24 Ekim 1991.
(Foto¤raf: Mehmet R›fat
Akbulut)
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Resim: 2

Resim: 2, 3, 4
Kemal Ahmet Arû ile Ekim 1991’de
Teflvikiye Akkavak Sokak, No.1’deki evinde
yap›lan görüflmeden çeflitli anlar
(Foto¤raflar: Mehmet R›fat Akbulut).

Resim: 3

Bölümü’nde kendisinin son ö¤rencilerinden
biri oldu¤um yüksek lisans dersleriyle
bafllayan tan›flmam›z bu vesile ile dostlu¤a
dönüflmüfltü. Bu görüflmelerin ard›ndan ekip
olarak Hoca’n›n s›n›rl› yak›n çevresinin
ça¤r›ld›¤› ünlü y›lbafl› davetlerinden biriyle
de “onurland›r›ld›k”. Sonraki y›llarda Hoca
ile temas›m›z yurt d›fl›nda bulundu¤um bir
süre hariç hemen hiç kesilmeden devam etti.
Hoca’n›n genifl çevresi içinde kendisine
zevkle yard›mc› olmaya çal›flan gönüllü
asistanlar›ndan biriydim. 1990’l› y›llarda
Kemal Ahmet Arû Hoca bir yandan ünlü
“Türk Kenti” kitab›n› haz›rl›yor ve tamamlamaya çal›fl›yor, ayn› zamanda güncel
geliflmelerle de ilgisini hiç kesmeden zengin
arflivini düzenlemekle u¤rafl›yordu. Çal›flma
masas›nda türlü çeflitli renkli kalemleri,
adeta proje ödevini haz›rlayan bir ö¤renci
gibi sab›rla ama bir ö¤rencide kolay
rastlanamayacak keyif ve tutkuyla haritalar›, plan ve çizimleri boyuyor, yeniden çiziyor,
eskizler haz›rl›yor, yaz›lar›n› yaz›yordu. Bir evden çok, ofis haline getirdi¤i evinde ilerlemifl yafl›na ra¤men teknolojinin tüm imkanlar›ndan yararlanmaktan da geri kalm›yordu.
Son derece geliflmifl bilgisayar ve yaz›c›-taray›c› v.b. donan›mlar› yan› s›ra, yine profesyonel bir fotokopi ve bask› cihaz› adeta Hoca’n›n yeni oyuncaklar› olmufltu. Kimi zaman
ziyaretçilerine bu oyuncaklar›yla haz›rlad›¤› “ev ve el yap›m›” kitapç›klar›ndan birini
hediye etmekten özellikle keyif al›yordu.
Ancak özel yaflam›m, okul ve o s›ralar görev
ald›¤›m fiehir Planc›lar› Odas›’nda artan ifl
yüküm ve sorumluluklar›m giderek
Hoca’n›n arflivinin düzenlenmesi konusunda bekledi¤i destek için ay›rabilece¤im
zaman ve çabay› s›n›rlamaya bafllam›flt›. Bu
konuda Hoca’ya karfl› kendimi mahçup hissetmeye bafllad›¤›m s›ralarda Mimar Sinan
Üniversitesi, fiehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nde genç bir araflt›rma görevlisi
olarak çal›flmaya bafllayan de¤erli meslektafl›m ve dostum Adem Erdem Erbafl devreye girerek bu konuda gerekli inisiyatif ve
sorumlulu¤u gönüllü olarak üstlendi.
Resim: 4
Bundan sonra da Kemal Ahmet Arû Hoca ile vefat›na kadar görüflme ve güncel konular›
da konufltu¤umuz sohbetlerimiz aral›klarla devam etti. San›r›m 2001 y›l›nda bir otobiyografik eser olan “Kemal Ahmet Arû, Bir Üniversite Hocas›n›n Yaflam›n›n 80 Y›l›” adl›
çal›flmas›n›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan görece bir dinlenme dönemine girdi. Belki “Türk
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Kenti” kitab› ve son eseriyle birlikte bir ölçüde kendisi, çal›flmalar›, birikimi ve dönemiyle
ilgili temel bilgi ve izleri aktarm›fl oldu¤una inan›yordu.
Bugünün ölçülerine göre ilerlemifl denebilecek yafl›na ra¤men Kemal Ahmet Arû
Hoca’n›n vefat› yine de beklenmiyordu dense yanl›fl olmayacakt›r. Kendisini tan›yanlarca, böyle verimli ve üretken bir yaflam›n ayn› tempo ve tutkuyla daha devam edece¤ine
inan›l›yordu. Kemal Ahmet Arû istisnai de¤erde bir insan ve bir Cumhuriyet an›t›yd›.
Kendisini b›rakt›¤› de¤erli izlerle hat›rl›yor, rahmetle an›yoruz. Nur içinde yats›n.

Kemal Ahmet Aru ile Görüflme
(M. R. Akbulut, S. Demirtafl, T. Gökçen, F. Ünsal – Ekim 1991, Teflvikiye, ‹stanbul)
Yay›na haz›rlayan: Mehmet R›fat Akbulut

Kemal Ahmet Arû: 1950 y›l›na kadar, ‹stanbul flehri imar müflaviri olarak bir vazife gördü
ve bu s›rada bir hayli zaman içinde ‹stanbul Naz›m Planlar› çal›flmalar›n› yapt›. Bu
çal›flmalar çok s›n›rl› alanlar üzerinde kald›. Toplam, raporlar›nda da vard›r. 3000 küsur
hektar alan planlam›fl bulunuyor, Prost. Çünkü onun iddias› fluydu, bu sahan›n d›fl›na flehir
su flebekesi su vermiyor. Susuz bölge için plan yapmam, diyordu. Su gelsin, ondan sonra
oraya plan. Do¤ru, ama bir taraftan da.Ve, bu flehrin s›n›rlar› içinde afla¤› yukar› her
bölümünde ‹stanbul’un, do¤u yakas›, bat› yakas›, güney yakas›nda afla¤› yukar› biner hektar alan, yuvarlak konuflal›m, biner hektar alan› planlad›. Ve o planlar›n s›n›rlar› d›fl›na da
bir k›rm›z› çizgi ve ondan sonras› hep taranm›fl aland› böyle. Harita, marita yok ve böyle
taranm›flt› ve buralar› “ileride etüd edilecek bölgeler”, “zone à étudier”, “zone à étudier”
diye yazd›lar. Bu planlarda hep yaz›l›d›r. fiimdi, tabi, halbuki ‹stanbul o s›ralarda çok daha
fazla yay›lmam›flt› ama, gene de 3000 hektara yay›lm›fl bir flehir de¤ildi. ‹stanbul o zaman
da 12.000, 15.000 hektar civar›ndayd›, yerleflme s›n›rlar› içindeki ‹stanbul. Sonra 23.000
hektara kadar, daha sonra. fiimdi, flimdi art›k yüzbine do¤ru gidiyor ‹stanbul. Yüzbin
hektara do¤ru gidiyor.
Bu bak›mdan ‹stanbul’u bu s›n›rl› alanlar üzerinde s›n›rl› bir planlama yapt›. Kendine göre
koydu¤u baz› ilginç fleyler var. Onlar› bir k›saca, hangi ilkelerle ‹stanbul’a plan yapmay›
düflünmüfl, onu flöylesine bir yerde ifade ediyor: “fiehrin k›ymetli ve esas tezyin ziynetlerini teflkil eden, biraz bu eski ifade, teflkil eden ve her biri bafll› bafl›na de¤er biçilmez
birer hazine mahiyetinde olan milli ve tarihi âbidelerin etraf› zevksizce ilave edilmifl bir
tak›m binalarla sar›l› bulunuyor. Bu kötü manzaral› binalar› y›karak abideleri meydana
ç›karmak, bulunduklar› yerleri tanzim etmek”. fiimdi, gayet ilginç; bir numaral› madde
diyor. Yapmak istedi¤i bu adam›n, demek ki, an›tlar›n çevresindeki o kendi kendine
oluflan yap›lar› temizlemek. ‹stanbul, ama bu flehir, yani, ‹stanbul o zaman da gene bir
milyondan daha fazla nüfusu var. Öyle bir flehre yaklafl›m› bu. Evvela bir temizleyeyim,
diyor buralar› falan. Daha sonra da diyor ki, gene “mevcut yollar›n bir k›sm› flehrin sahas›
iktisadi ve co¤rafi vaziyetiyle uygun de¤ildir. Bunlar› ›slah ve tanzim etmeli”. Yani,
evvela böyle bir flehir nas›l yafl›yor? Ne kadar nüfus var? Bu nüfus nas›l yay›lm›fl? Nerede,
hangi sorunlar› var bu flehrin? Böyle, böyle bir endiflesi yok zavall›n›n.
Sibel Demirtafl: Peki böyle bir analitik çal›flma yapm›fl m›?
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fiimdi, Prost gittikten sonra, tabii Belediye bu suretle imar plan› ve ‹stanbul Naz›m
Plan›’n›n yeniden –bütün herkeste flu fley vard›; bir ‹stanbul’un bir Ankara gibi bir naz›m
plan› yok. Ve bu adam böyle de ele almad›. Hepimiz bunu flikayet ediyorduk. Yani, böyle
büyük plan. Büyük çevrede o s›ralarda gecekondular bafll›yor faaliyet yavafl yavafl.
Kazl›çeflme, o ilk gecekondu gurubu. ‹lk sekiz, on bin fleyle yerleflmeyle, noktayla oras›
dolmaya bafllam›flt›. Ve sonra, bu naz›m plan›n› nas›l elde etmek mümkün? Bunun için
yar›flma yapmak, vesaire. Sonradan evvela dediler ki, flu yap›lan çal›flmalar› bir
de¤erlendirelim. Bu de¤erlendirmeyi nas›l yapal›m? Muhtelif kurulufllardan, ‹stanbul
Üniversitesi’nden, Teknik Üniversite’den, meslek odalar›ndan ve daha baflka bir çok,
Belediye’den fluradan, buradan bir sekiz, on kiflilik bir heyet. Biz devaml›, bu çal›flmabir
seneye yak›n sürdü. Bu, böyle mekanik bir iflti. Gelir, gideriz her hafta. Belirli, k›s›m
k›s›m ele al›n›r. Belki de bir seneden azd›r ama flimdi ben öyle hat›rl›yorum. Ve, bunun
sonucunda biz flu gördü¤ünüz uzun uzun toplant›lar ve bunlardan ç›kan bir büyük rapor
haz›rlad›k. Biz bunlar› elefltirdik.
Say›sal de¤erleri yok. Hiçbir suretle flehrin survey’i cinsinden bir çal›flmas› yap›lmadan
böyle belirli baz› noktalara planlar haz›rland›. Ve ben çok k›zar, üzülürdüm mesela baz›
planlara. Harita yok. Haritan›n koordinat çizgisi böyle biterdi –bunu anlatmak istiyorum
burada flimdi- böyle biterken koordinat çizgisinin yan›nda plan da biterdi. Düflünün, yani,
koordinat çizgisiyle plan›n bitmesi!
Turgay Gökçen: Mavna say›s›n› bilirmifl, hocam, de¤il mi? ‹stanbul’daki mavna say›s›n›
bilirmifl. Kesin olarak.
K.A.A.: Ha, o da var. Evet yani, bir de hiç say› de¤eri yoktu. Bizim onu Mukbil * bir yerlerden buldu ç›kard›. Dediki yahu, dedi bak say› olarak bir bu var. Bir de bakt›k ki, yani
ne nüfus var, ne bir fley var. E bilmem Haliç’te 300 mavna var diyor. Ne yapal›m mavna
varsa? Onlar› çekersin baflka bir yerde durur. Oralar› iflgal ediyor diye onu yazm›fl yani
adam. Velhas›l bizim içinbu epey ilginç bir çal›flma oldu. Hep beraber çal›flt›k. Neticede
bir çok öneriler getirdik. Ve, bunun nas›l ele al›nmas› laz›m geldi¤i. Muhtelif alternatifler
de söyledik. Yar›flma olabilir, dedik. Yahut bir uzmanlar heyeti gelir, haz›rlar, dedik.
D›flar›dan uzmanlar. Bütün çeflitli alternatifleri de söyledik. Ondan sonra, bizim rapor bir
müddet, iflte Belediye Meclisi ve de¤iflik belediye organlar› taraf›ndan de¤erlendirildi. Ve
ondan sonra dediler ki, flimdilik yap›lan çal›flmalar› ileri götürmek üzere bir yar›flma uzun
bir yoldur. Biz bir heyet seçelim. Bu heyet bir müddet bu çal›flmalar› yürütsün. Bakal›m,
deneriz. Keflke öyle yapmasayd›lar, diyorum ben. Keflke, daha büyükçe bir fley. Yani,
daha büyük imkanlarla ifle gireydik. fiimdi düflündüm, söylüyorum bunu da. Yoksa içinde
vard›k biz. Niye yapt›n›z ? diyebilirsiniz. Çünkü, o s›ralarda ‹stanbul’un iflte 3000 hektarl›k bir planlanm›fl alan› ve 2000 detaylar› vard›. Baz› noktalara da 1000 detaylar, plan
detaylar› vard›. Fakat bunlar›n hepsi fevkalade fley, flematik ve Frans›z ekolü yani bütün
flehircilikte uygulanan büyük meydanlar, yuvarlak köfleler, iflte bildi¤iniz mesela, bu fleyin
bloklar› gibi böyle, böyle, böyle, böyle bloklar. Surp Agop bloklar›, bu Taksim-Harbiye
aras›ndaki. O Surp Agop, eskiden orada büyük bir Ermeni mezarl›¤› vard›. Sonra bir
davalarla Belediye oray› ald›. Nas›l ald›ysa? Onlar›n üzerine o otuza otuz bloklar, on tane
mi nedir, bunlar› yerlefltirdiler. Konsepsiyon buydu yani, adam›n. Maalesef, parklar falan,
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iflte, bir yere bir fleyler kald›. Biraz da korudu ‹stanbul’u, yani, koruma fikri epeyi
kuvvetliydi. Yani, bugün Prost olayd› herhalde bu…
Sonra bu heyet, bu surveyler bitti. Surveyler, neler yapmad›k... fiimdi, bütün laz›m gelen
bizim ulafl›m say›mlar›n› yapt›k, bütün maktalar, bütün ulafl›m fleyleri ki, debiler vesaire,
hepsi. Sonra bafllang›ç-son ulafl›m fleyleri, noktalar›, say›mlar›, vesaire. Ondan sonra
yo¤unluklar, bütün yo¤unluklar muhtelif bölgelerde. O s›ralarda hat›rlar›m ben;
Eminönü’nde falan en fazla yo¤unlu¤u olan bölge. 750 falan dokuz vard› hektar üzerinde.
Genellikle 100-200 üzerinde falan bir yo¤unluktu flehir genel yo¤unluklar›. Hat›rl›yorum
onlar›. Sonra, bütün bölgeler ve endüstri için çok derinli¤ine bir fley yapt›k. Bütün
Eminönü vesaire, oralar› sarm›flt›, endüstri tesisleri. Onlar›n büyük bir k›sm› oralardan
ateflli sanatlar olarak ç›kart›ld› ve baflka yerlere nakledildi. Sonra bütün konut yerleflme ve
geliflme alanlar›. Bu geliflme alanlar›, tabi, o s›ralarda, “Levent”ler bafllam›flt›, 1. Levent
tatbikat›. O Emlak Kredi Bankas›’n›n oradaki ald›¤› arazi üzerinde bir bahçeli evler biçiminde ilk yap›lan yerleflmelerdir. Orada bir hayli katk›m oldu. Ve oralarda, o bölgenin
karfl›s›nda biz hafif sanayi bölgesi tasavvur ediyorduk. Yani, böyle elektronik sanayi veya
iflte gene ona benzer fleyler. Hafif yani, fley koku ve duman vesaire vermeyen bir hafif
sanayi bölgesi. Bizim zaman›m›zda oras› tesis edilmifltir. Ve, belli s›n›rlar koyduk.
Geliflme s›n›rlar›, Bo¤az’› kurtard›k ve bütün eteklerden toplad›k yani, belli s›n›rlar. O
plan hala Belediye’de mer’i beflbindir. Yani, bugün Beyo¤lu Naz›m Plan› o zaman›n
plan›d›r. O plan üzerinde epeyi çal›flt›k.
Bu planlamay› da tamamlad›k. Fakat, ondan sonra bir olay oldu. Olay flu, yani biz bu planlar bittikten sonra bizim oradaki görevimiz yeni baflka projeler haz›rlamakt›. Muhtelif;
Anadolu taraf›. Bürolar tesis ettim. Ben bir hayli orada aktiftim. Bana b›rakt›lar. Hadi sen
burada organize et, falan diye. Üsküdar Bürosu, Kad›köy Bürosu, karfl› Bo¤az bürolar›
diye ve o zamanlar gayet ilginç böyle ekipler. Sonradan onlar hep planc› oldu. Onlarla biz
t›pk› üniversite gibi haftada iki gün tashih yapard›m ben. Böyle dolafl›rd›m hepsine. Ve bir
sürü tan›d›k isim. Hiç unutmam mesela, gider bir Moda’y› al›rd›k. Moda’da planlama.
Böyle inceleriz iflte flöyle yapal›m, böyle yapal›m. Yani, biz öylesine bunlarla meflgul
olup, böyle bir nevi, bir yere sapland› bu çal›flma. Yani, büyük ölçekli bir fleyler yapamad›k da böylesine. Daha da sonra, bu ifli nihayet biraz daha fley ederek ne kadar müracaat dosyas› varsa Müflavirler Heyeti’ne gönderdiler. O bir nevi bizim afl›nmam›z› sa¤lad›.
Sa¤lamad›lar da bir nevi bize empoze edildi yukar›dan. Baz› kimseler söz vermifller flu ifl
olacak, bu ifl olacak falan. fiunu, efendim, flunu ç›kar›n. Biz tabi art›k onlara da uyup
ç›kar›rsak o zaman bütün bütün tam bir fley belediye memuru oluyoruz art›k o zaman. Biz
tabi ret, met. Bu böyle bir nevi onlarlan da aram›z iyi olmad›. Ve bu kendi kendine
çözüldü. Hepimiz istifa ettik. Dedik ki, burada iflimiz bitti. Yapaca¤›m›z› da yapt›k.
Sonra, ondan sonra fley ele ald› ifli. Menderes, 56’da müthifl bir hevesle bu ifllere bafllad›
fakat o s›ralarda biz ayr›lm›flt›k zaten Belediye’den. Art›k bir daha da ben, Belediyeyi pek
sevmedimdi. Oradaki o atmosferi bugün de kimsenin sevdi¤i yok, ama biz o zaman bir
hevesle hani böyle bir ideal gibi bir fley görerek girdikti. Sonradan bir daha oraya o fleylere
girmedim.
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1* ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyesi ve
Müflavirler Heyeti üyesi Prof. Dr. Mukbil
Gökdo¤an.

Kemal Ahmet Aru “Hoca”: Baz› An›lar ve Bir Görüflme

Resim: 5
Kemal Ahmet Arû Hoca’n›n
“el ve ev yap›m›”
kitapç›klar›ndan birinin
kapa¤› (1994) (Kaynak:
Mehmet R›fat Akbulut
Belgeli¤i).

Resim: 6
Kemal Ahmet Arû.
Teflvikiye’deki evinde
çal›flma masas›nda, Ekim
1991 (Foto¤raf: Mehmet
R›fat Akbulut).

Hükümetin kendine göre problemleri vard›
fakat. Ondan sonra biliyorsunuz, o y›pranma devri bafllad› onlar›n. O s›ralarda bir
Tahran seyahati yapt› Menderes. Tahran’da
büyük bulvarlar görmüfl falan. Geldi
anlatt›lar. Anlat›yor, flöyle bulvarlar, böyle
bulvarlar. Oradan birden bire bir, büyük bir
… bir nevi, kendini de meflgul edecek -çok
tartaklan›yor, muhalefet onu eziyor, o
onlara, o birbirlerine horoz gibi dövüflüyorlar. O s›ralarda bu, kendini oraya verdi. Ve
sabahlar› erkenden kalkar, inflaat yerlerini,
flantiyeleri gezer, ‹stanbul’da geçer ömrü.
Hiç Ankara’ya gitmez.
Sibel Demirtafl: 56’dan sonra ?
K.A.A.: 56’da falan. 56-57 falan o s›ralar
iflte. O s›ralarda birkaç uzman da geldi. Profesör Högg diye bir zat. Bu, fleyden geldi,
Münih Üniversitesi’nde flehircilik hocas›. O sonra o s›ralarda gene biz Belediye’de bir fley
çal›flmas› yapt›k. Gene bizi davet ettilerdi. Metro çal›flmas› yapt›k. ‹stanbul metrosu için.
Yenikap›-fiiflli-Mecidiyeköy aras›. 12 kilometrelik bir yol. Buna hatta biz daha müflavirlerken bafllad›k. Sürdü o. Devam da etti. Bu Frans›zlar’lan bir anlaflma yap›ld›. Projeler
yapt›lar. Bütün projeleri bitti. Taksim’in alt›ndaki o bütün meydan›n alt›n› nas›l kullanacaklar, neler, bütün istasyonlar, ma¤azalar, vesaire, böyle büyük, ilginç fleylerdi. Ve
o zamandan gayet ilginç rakamlar hat›r›mdad›r. Hiç unutmad›m. Para da önemli bir para
de¤ildi bu. O zamanki flartlarla 200 milyon lira idi, 12 kilometrelik bir lastik tekerlekli –o
zaman Frans›zlar’›n moda olan metrosu.
Bu metro, Beyo¤lu alt›ndan geçiyordu. fiiflli’de hepsi büyük yollar›n alt›ndan geçip,
Mecidiyeköy’den gelip, ondan sonra Galatasaray’dan, Galatasaray’›n alt›ndan do¤ru birdenbire bir “S” kurbu yaparak; çünkü, seviye çok afla¤›, fazla oldu¤u için 40-50 metre, 60
metre, böyle bir “S” kurbuyla Karaköy Köprüsü’ne iniyordu ve oradan da bir üst köprüyle
gene meydanlar›n alt›ndan Yenikap›’ya do¤ru gidiyordu 12 kilometre. Ve düflünün bu
1960’larda bitmifl olurdu, yani. 55-56’larda, üç-dört senede bitiririz, dediler. Fevkalade
ilginç olan flu; 200 milyon lira bunun bedeli o zaman. Bu 200 milyon liran›n 100 milyon
liras›n› Türkiye verecekti, 50 milyon liras›n› müteharrik malzeme getiriyordu Frans›zlar,
krediyle, uzun vadeli. Yani, tekerlekler, vagonlar, bilmem ne. 50 milyon dolar o vagonlar,
düflünün. 50 milyon lira da eski Düyun-u Umumiye borçlar› varm›fl bizim o s›ralarda. 50
milyon borcumuz varm›fl onunla takas yapar›z, diyorlard› vesaire. Böylesine 200 milyona
bu hatt› yapmak üzere her fley haz›rd›. Bir tek karar vard›. O karar› Menderes’in vermesi
laz›md›. Menderes karara, hay›r, dedi.
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