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Betonarme ile uzaktan yak›ndan il-
gilenen tüm meslektafllar›m Pro-
fesör Ferguson’u tan›r elbette. Yap
t›¤› araflt›rmalarla ça¤dafl beto-
narmenin öncüsü olan Prof. Fergu-
son, yazd›¤› kitapla da dünya çap›n-
da ün yapm›flt›r. Bunlar›n ço¤unu
biliyorsunuz. Ben burada size Fer-
guson’un bilmedi¤iniz özelliklerini
tan›tmaya çaI›flaca¤›m. Onun salt
bilim adam› yönünü de¤il, insan
yönünü de anlatmaya çal›flaca¤›m.
Amac›m, bana örnek olan, rehber
olan bu insan›n k›sa bir portresini
çizmek. De¤er yarg›lar›n›n büyük
çapta erozyona u¤rad›¤›, dürüst-
lü¤ün erdem say›lmad›¤›, ilkelerin
yerini para ve köfle dönme h›rs›n›n
ald›¤› bu dönemde umar›m Fergu-
son bana oldu¤u gibi gençlere de
örnek olur. Onlar› çarp›k düzenin
yapay düfllerinden uyand›r›r.

1955 y›l›nda Robert Kolej Mühen-
dislik Okulu’ndan mezun oldu¤um-
da tek bir amac›m vard›: Betonarme
konusunda derinleflmek ve ülkeme
dönüp ö¤retim üyesi olmak. O dö-
nemde Ferguson’un y›ld›z› yeni par-
l›yordu. Robert Kolej’deki hocam
elime çok güzel yaz›lm›fl bir mektup
verdi. Prof. Ferguson’un bu mektu-
bu okuyunca beni hemen yan›na
asistan alaca¤›ndan öyle emindi
ki!

Texas Üniversitesi’ne gitti¤im gün
ilk iflim Ferguson’u görmek oldu.
Mektubu ona verirken asistanl›¤›
çantada keklik görüyordum. Fergu-
son son derece temiz giyimli, beyaz
saçl›, alt›n çerçeveli gözlü¤ü olan,

orta boylu bir adamd›. Do¤rusu
biraz hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›m.
Büyük adam görünüflü yoktu Fergu-
son’da! Mektubu dikkatle okudu,
sonra gözlü¤ünün üstünden bana
bakarak; “Seni neden asistan ala-
y›m ki?” dedi.
Ben biraz flafl›rm›flt›m. “Ben iyi bir
ö¤renciyim” diyebildim. Ferguson
bana kafllar›n› çatarak: “Bak Mr.
Ersoy, Texas Üniversitesi’nde senin
gibi çok say›da yüksek lisans ve
doktora yapan iyi ö¤renci var. Seni
tan›m›yorum ama eminim senden
iyi ö¤renciler de var. Ben asistan›m›
seçtim. Sen derslerinde baflar›l› ol-
maya bak” dedi. Odadan ç›karken
y›k›lm›flt›m adeta. Ta Türkiye’den
buraya bu adam için gelmifltim. O
ünlü adam bu muydu? Bana “insan
adam”, “baba adam” diye anlatt›k-
lar› bu kaba adam m›yd›?

Ferguson’dan ald›¤›m lisansüstü
betonarme dersinde bir flamar daha
yemifltim surat›ma. Texas’a gider-
ken, uçakta flöyle düflünüyordum:
“Robert Kolej’de hocam›z bize be-
tonarmeyi o kadar güzel anlatt› ki.
Her fleyi ö¤rendik, ö¤renecek ne

kald› ki? San›r›m Texas’ta s›k›la-
ca¤›m derslerde!”

Hiç unutmuyorum, ilk dersin orta-
s›nda önümde oturan, Robert Kolej’-
den s›n›f arkadafl›m Viron arkaya
dönerek, “Yahu U¤ur, bu adam ne-
den bahsediyor?” diye sordu. Evet,
kendimizi betonarme uzman› sanan
bizler, betonarme dersini anlamak
bir yana, irdelenen konulardan bile
habersizdik. Biz cahildik. Bize beto-
narme dersinde salt kesit hesab›
yapmay› ö¤retmifllerdi. Davran›fl di-
ye bir kavramdan haberimiz bile
yoktu. Özetle biz betonarme bilmi-
yorduk. Bu kan›ya vard›ktan sonra
Ferguson’un 4. s›n›f betonarme
dersini izlemeye karar verdim. Uf-
kum o derste aç›lmaya bafllad› ve
betonarmeyi yeniden ö¤renmeye
bafllad›m; bu kez do¤ru olarak.

‹kinci yar›y›l›n bafllamas›na birkaç
gün vard›. Sekreter, Ferguson’un
beni görmek istedi¤ini söyledi.
Odas›na girerken biraz heyacan-
l›yd›m ve korkuyordum. Beni güler
yüzle karfl›lad›. Oturmam› istedi.
Ben oturur oturmaz damdan düfler
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gibi; “Ersoy benim asistan›m olur
musun?” dedi.
O an heyecan ve sevinçten nefesim
kesildi. Odas›ndaki ikinci masay›
bana ay›rm›flt›. ‹nanam›yordum;
Ferguson’la ayn› ofisi paylaflacak
her gün onunla birlikte olabilecek,
onunla sohbet edebilecektim. Tan-
r›’dan baflka ne isteyebilirdim ki...
Asistanl›¤›m›n üçüncü gününde
Prof. Ferguson bir kez daha sevinç-
ten ç›ld›rtt› beni: “Ersoy, biliyorsun
Illinois Üniversitesi’nde betonarme
kirifllerin kesme dayan›m› üzerinde
genifl çapl› deneysel araflt›rmalar
yap›l›yor. Ancak çok önemli baz›
de¤iflkenlerin gözard› edildi¤i kan›-
s›nday›m. Bu konular› incelemek
için deneysel bir araflt›rma projesi
ald›k. Tezini benimle yap›p bu pro-
jede çal›flmak ister misin?”
O dönemde para olanaklar› k›s›tl›yd›
ve laboratuarda sadece bir teknis-
yen vard›. Deneylerde Ferguson da
benimle birlikte iflçi gibi çal›fl›yordu.
Deney yap›lmadan önce ve deney-
den sonra hoca, hiç ihmal etmez,
benim düflüncelerimi sorard›. Buna
önceleri çok flaflard›m. Ferguson
gibi bir adam›n bir yüksek lisans
ö¤rencisinin düflüncelerini sorma-
s›n› çok yad›rgard›m. Sonralar› tan›-
fl›kl›¤›m›z ilerledikçe onun, karfl›s›n-
dakinin kim ya da hangi düzeyde
olursa olsun görüfllerine önem ver-
di¤ini ve bu görüflleri dikkate ald›¤›n›
anlad›m. Sorulan soruyu veya orta-
ya at›lan sav› ne kadar saçma olur-
sa olsun dinler ve tart›fl›rd›. Onun
bir ö¤renciyi küçük düflürdü¤üne,
ö¤rencisine hakaret etti¤ine veya
onunla alay etti¤ine hiç tan›k olma-
d›m. Koca Ferguson’a rahatl›kla,
“Senin görüfllerin yanl›fl, onlara ka-
t›lm›yorum.” diyebilirdiniz.

Ferguson’un 4. s›n›fa verdi¤i beto-
narme dersinin asistan›yd›m. Yan›l-
m›yorsam yar›y›l ortalar›yd›. Fergu-
son iki ayr› sempozyuma kat›laca-
¤›ndan onbefl gün derslerine gele-
meyecekti. “Bakal›m derslerini han-
gi hocaya b›rakacak?” diye düflü-

nüyordum ki beni yan›na ça¤›rd› ve;
“Ersoy biliyorsun onbefl gün yokum.
Dersleri senin vermeni istiyorum”,
dedi. Ferguson’un böyle bir fley dü-
flünmesi benim için büyük bir onur-
du ama öneriyi kabul etmem ola-
naks›zd›. Benden yaln›zca bir yafl
küçük ve ço¤unun anadili ‹ngilizce
olan bu ö¤rencilere ben nas›l ders
verebilirdim ki. Hem de Ferguson’un
yerine. Öneriyi nazik bir biçimde
reddetti¤imde o demokrat Ferguson
adeta bir asker gibi konufltu: “Er-
soy, ben sana bu konudaki düflün-
ceni sormad›m. Dersi sen verecek-
sin, o kadar, konu kapanm›flt›r”
deyip kestirip att›. Bu görevin getir-
di¤i floktan henüz kurtulamam›flt›m
ki, Ferguson beni y›kan ikinci bom-
bas›n› patlatt›. Seyahate ç›kmadan
önce son dersini benim vermemi
istiyordu. Kendi de arka s›rada otu-
rup beni dinleyecekmifl!

O günü hiç unutamam. Konu ‘beto-
narmede aderans’t›, Ferguson’un
o dönemde en yo¤un biçimde arafl-
t›rma yapt›¤› konu! ‹ki gün, gece
gündüz çal›fl›p haz›rlanm›flt›m. Kür-
süye ç›kt›¤›mda ayaklar›m titriyor
du. K›rk çift göz bana bak›yordu.
Daha korkuncu elinde bir bloknot
ve kalemle arka s›rada oturan Fer-
guson benim konuflmam› bekliyor-
du. Elime tebefliri ald›m ve derse
bafllad›m. Sözcükler a¤z›mdan zor
ç›k›yordu. Bu böyle olmayacakt›.
irademi zorlayarak Ferguson’a bak-
mamaya karar verdim. Bunda bafla-
r›l› da oldum; bir süre sonra ger-

çekten Ferguson’un varl›¤›n› unut-
mufltum. Ders bitti¤inde oldukça
rahatlam›flt›m. Ö¤renciler soru sor-
maya bafllad›lar. San›r›m onlar da
beni s›namak istiyorlard›. Konu üze-
rinde çok çal›flm›fl oldu¤umdan tüm
sorular› yan›tlad›m. Durumu kurtar-
d›k diye sevinirken son bir soru
geldi. Bu sorunun yan›t›n› bilmiyor-
dum. Panik ve heyecan içinde a¤-
z›mdan bir kaç sözcük döküldü: “O
durumda aderans gerilmesini yüzde
30 azaltman›z gerekir” dedi¤imi
an›ms›yorum. Yüzde 30’u kafadan
atm›flt›m. Dersten ç›kt›ktan sonra
hocan›n odas›na gittik. Önce beni
tebrik etti, dersi be¤enmiflti. Sonra
gülen yüzü birden ciddileflti: “Ersoy,
bir insan›n her fleyi bilmesi olanak-
s›z. Sana bilmedi¤in bir konuda
soru geldi¤inde aç›kça bilmedi¤ini
söyle. Ay›p ve yanl›fl olan biliyor
gibi davranmak. Sen derste ‘bilmi-
yorum’ diyece¤ine ‘yüzde 30’ dedin.
Bunu kesinlikle bir daha yapma.”
‹flin ilginci benim kafadan att›¤›m
‘yüzde 30’ yan›t›n›n do¤ru olmas›y-
d›. Do¤ru olmas›na karfl›n Ferguson,
yüzümün ifadesinden soruyu bilme-
den yan›tlad›¤›m› anlam›fl. Onbefl
gün boyunca hiçbir sorun yaflama-
d›m. S›n›fa hakim olmay› yavafl ya-
vafl ö¤rendim. Gerisi zaten kolayd›.
San›r›m tek idealimin ö¤retim üyeli¤i
oldu¤unu bilen hoca, bu ders verme
senaryo sunu bilerek düzenlemiflti.
Ferguson’u tan›d›kça, onunla ko-
nufltukça bu alçakgönüllü adam
gözümde devlefliyordu. Birçok konu
da otorite olan hocan›n hiçbir za-
man övündü¤üne, hatta “ben bu
konunun uzman›y›m” dedi¤ine tan›k
olmad›m. En fazla bildi¤i konuda
bile flöyle konuflurdu: “San›r›m so-
runu flöyle çözümleyebilirsin. Ama
sen yine de konuyu biraz araflt›r,
ben yan›lm›fl olabilirim.”

Toplant›larda az konuflurdu. Çok
iyi bildi¤i konulardaki tart›flmalara
bile sorulmadan kar›flmazd›. Alçak-
gönüllü olmaktan, tart›fl›lan her ko-
nuda mutlaka iki çift söz söyleme
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gere¤i duymam›fl olmaktan hiçbir
fley kaybetmedi Ferguson. Tam ter-
sine, onu Ferguson yapan ve yücel-
ten hep bu özellikleri oldu. Bunun
tersini yapan flarlatanlar›n ise bir
an parlay›p kuyruklu y›ld›z gibi yok
olduklar›na çok tan›k oldum. Uma-
r›m, çevresine kendini “uluslararas›
uzman” olarak tan›tan, tart›fl›lan
her konuya burnunu sokup, bilip
bilmeden konuflarak ün yapabile-
ce¤ini sanan gençlerin kula¤›na
küpe olur bu söylediklerim.

Deneylerimi bitirdikten sonra tezi-
min ilk müsveddesini hocaya ver-
dim. Üç gün sonra beni ça¤›rd›, tezi
be¤enmiflti. Ancak, bir konuda be-
nimle ayn› görüflü paylaflm›yordu.
Elimde o konuda az say›da veri ol-
mas›na karfl›n ben, kiriflteki boyuna
donat› oran›n›n kesme dayan›m›n›
art›rd›¤› kan›s›ndayd›m. Hocaya
göre bu do¤ru de¤ildi. Hemen elim-
deki kalemle o sayfay› karalamaya
kalk›flt›m. Ferguson elimi tuttu:
“Ne yap›yorsun sen?”
“O bölümü tezden ç›karaca¤›m.”
“Neden?”
“Siz bunun do¤ru oldu¤una inanm›-
yorsunuz.” Öyle ya, koca Ferguson
bu görüfle kat›lm›yorsa ve tezin yö-
neticisi oysa, bu bölüm tezden ç›-
kart›lmal›yd›! Fakat hoca bu tutu-
muma da karfl› ç›kt›:
“Bak Ersoy, benim bu görüfle kat›l-
mamam, bunun yanl›fl oldu¤unu
kan›tlamaz. Bu senin tezin. Boyuna
donat›n›n kesme dayan›m›n› etkile-
di¤ine inan›yorsan bunu yaz. Ancak
bu görüflü bilimsel bir biçimde sa-
vun.”
Bu görüfl ve savunma, tezimde ay-
nen yer ald›. Tezin kabulünden son-
ra Ferguson, benimle ayn› kan›da
olmad›¤›n› bir kez daha yineledi.
Aradan dört y›l daha geçti. Ben bu
konuyu unutmufltum bile. Bir gün
hocadan uzun bir mektup geldi. Zar
f›n içinde çok say›da deneysel veri
de vard›. Ferguson yap›lan ek deney-
lerle boyuna donat›n›n kesme daya-
n›m›n› art›rd›¤›n›n kan›tland›¤›n› söy-

lüyor ve ekliyordu:
“Ben yan›lm›fl›m. Senin görüflün
do¤ruymufl. An›msar m›s›n, ben
engel olmasayd›m bunu tezinden
ç›karacakt›n.”
Evet, benim unuttu¤umu o unutma-
m›flt›. Ünlü hoca rahatl›kla, “Ben
yan›lm›fl›m”, diyebiliyordu. Bunu
söylemekle küçülmüyor, tam tersi-
ne büyüyordu. Bu da gençlerin kula-
¤›na küpe olsun.

Yüksek lisans derecemi ald›ktan
sonra proje mühendisi olarak çal›-
flabilece¤im bir ifl ar›yordum. Bir
gün odas›nda otururken hoca, dok-
toraya bafllamam› önerdi. Asistan-
l›¤›m devam edece¤inden parasal
sorunum olmayacakt›. Hocaya ilgi
ve güvenimden dolay› teflekkür
ettikten sonra, doktoradan önce iyi
bir mesleki deneyim kazanmak iste-
di¤imi söyledim. Mesleki deneyim
olmadan iyi bir hoca olaca¤›ma
inanm›yordum çünkü. Ferguson da
bu görüflüme kat›ld›.
“Ersoy, mesleki deneyim gerçekten
önemli. Ama bu deneyimi elde ede-
bilece¤in proje ofisinin kalitesi de
çok önemli. Sen bana yar›n bir u¤ra.
Sana iyi bir yer bulmaya çal›fla-
ca¤›m”, dedi.

Ertesi gün ofise geldi¤imde çal›fla-
ca¤›m yer kesinleflmiflti: R. C.
Reese Müflavir Mühendislik Büro-
su. Çok sevinmifltim. Mr. Reese,
Amerikan Beton Enstitüsü’nün çok
tan›nm›fl bir üyesiydi. O s›ralarda
tafl›ma gücünün ilk kez yer ald›¤›
1956 ACI Betonarme fiartnamesi’ni
haz›rlayan komitenin baflkan›yd›.

Robert Kolej’de onun kitab›n› oku-
mufltuk. O dönemin Amerika’s›ndaki
en ünlü iki proje bürosundan birinin
sahibiydi Reese. Baflka bir yaz›mda
Reese’i de tan›tay›m sizlere. O ofis-
te iki y›l çal›flt›m. ‹ki y›lda okulda
ö¤rendiklerimin fazlas›n› ö¤retti
Reese bana. Proje ofisinde çal›fl›r-
ken sürekli mektuplaflt›k hocayla.
Reese beni bir süre sonra “Özel
Yap›lar” bölümüne ald›. Genelde
sorunlu yap›larla u¤rafl›yorduk. Gör-
dü¤üm tüm ilginç konular› Fergu-
son’a iletiyordum.

Ferguson dersinde, betonarmede
burulman›n çok önemi olmad›¤›n›,
ihmal edilmesinde sak›nca bulun-
mad›¤›n› anlatm›flt› bize. Reese’nin
ofisinde çal›fl›rken burulman›n ne-
den oldu¤u hasarlar gözlemifltik.
Bunlar› da Ferguson’a aktard›m.
Bunlardan biri, 1958’de Fergu-
son’un ilk kitab›nda yer ald›. Hoca
ile bu konuda yapt›¤›m›z tart›flmalar
sonunda bir karara vard›k: Burulma
konusunda bilmedi¤imiz çok fley
vard›. Bunlar mutlaka deneysel ola-
rak araflt›r›lmal›yd›. Y›llar sonra bu
konuda hoca ile birlikte haz›rlad›-
¤›m›z proje önerisi Ulusal Bilim Vak-
f›’nca (National Science Foundation)
kabul edildi. Ve benim doktora te-
zim oldu.

Yurda dönüp vatani görevimi ta-
mamlad›ktan sonra kurulmakta
olan ODTÜ’ye kat›ld›m. 1961 y›l›nda
Ferguson ve Reese Ankara’ya gel-
diler. Barakalarda iki nefis konfe-
rans verdiler. Konferanstan sonra
benden ›srarla Amerika’ya geri dön-
memi ve doktora yapmam› istediler.
1963’te Texas’a doktora yapmaya
gittim. Alt› yedi y›l içinde çok fley
de¤iflmiflti. Laboratuvarlar bir fab-
rikaya benzemiflti. Bir çok proje bir
arada yürütülüyordu. Cihaz ve teçhi-
zat geliflip ço¤alm›fl, proje paralar›
ile çok say›da teknisyen al›nm›flt›.
Tüm bunlar›n yan› s›ra, bilgisayar
ça¤›n›n ilk ad›mlar› at›lmaya bafllan-
m›flt›.
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Texas’a bu ikinci gidiflimde evliydim
ve bir buçuk yafl›nda bir k›z›m vard›.
ODTÜ’den burs almay› kabul etme-
mifltim. Bu nedenle üniversitede
araflt›rmac› olarak çal›fl›p para ka-
zanmak zorundayd›m. O yafltaki
idealizm ile doktoray› iki y›l içinde
bitirip, ODTÜ’ye dönmek istiyordum.
ODTÜ’nün bana gereksinmesi vard›!
‹lk yar›y›l dekan›n özel izniyle befl
ders al›yordum. Hem de derslerin
ikisi mekanik bölümünden, üçü ise
matematik bölümünden. Fazla ders
yüklendi¤imden haftada en fazla
on saat çal›flmama izin vard›. On
saatin paras› bana yetmiyordu. On
saat de özel olarak Ferguson’un
kitab› üzerinde çal›fl›yordum. Sabah
7:30’da evden ayr›l›yor, ancak gece
yar›s› dönebiliyordum. Ailenin so-
rumlulu¤u ve ola¤anüstü çal›flma
temposu beni k›sa sürede tüketti.
Moralim çok bozulmufltu. Doktoray›
b›rakmaya karar verdim. Vermesine
verdim de, bunu hocaya nas›l söyle-
yecektim?
Yorgunluk, sinir bozuklu¤u ve utan-
c›n etkisiyle bir senaryo haz›rlad›m.
Güya ODTÜ beni hemen geri ça¤›-
r›yordu. Gidip bu yalan›m› hemen
hocaya anlatt›m. Çok üzüldü. Biraz
düflündükten sonra;
“ODTÜ’den istifa et. Burada para
sorunun yok, çaI›fl›yorsun”, dedi.
“‹yi ama ben ö¤retim üyesi olmak
istiyorum, bu flans›m› yitirmek
istemem”, dedim.
“Doktoran› bitirince senin ataman›
hemen buraya yapt›r›r›z.”
S›k›nt› içinde bir yalan daha uydur-
dum:
“Teflekkür ederim ama benim
ODTÜ’ye zorunlu hizmetim var!”
“Zorunlu hizmetin karfl›l›¤› kaç
dolar?” diye sordu. Bu soruyu bekle-
miyordum. Panik içinde yan›tlad›m:
“10.000 dolar”
Ferguson çekmecesini aç›p bir çek
defteri ç›kard›.
Ad›ma 10.000 dolar yaz›p imzalad›.
Ne yapaca¤›m› flafl›rm›flt›m. Yalan-
lar›m da art›k tükenmiflti. Ne sorun
ç›karsam, hoca çözüm getiriyordu.

S›k›nt› içinde:
“Çek flimdilik sizde kals›n, ben
ODTÜ ile temas edeyim, belki bir
yol bulunur” dedim.

Eve do¤ru yürürken kanl› terler dö-
küyordum. Yalan söyledi¤im için
kendime k›z›yor, doktora konusunda
kapana k›s›ld›¤›m için üzülüyordum.
Hocaya yalan söylemifl olmaktan
o denli utand›m ki, o gece kesin
karar ald›m. Tükensem de, ölsem
de bu doktora tamamlanacakt›. Er-
tesi gün yeni bir enerji ile sar›ld›m
ifllere. Ferguson’un babal›¤› olmasa
yurda doktoras›z dönmüfl olacak-
t›m. Yaz yar›y›l› dahil derslerimi üç
dönemde bitirdim ve tezime bafl-
lad›m. Tez konum betonarmede bu-
rulma idi. Çok say›da deney yapa-
cakt›m. S›k›nt›lar›m azalm›flt›. Ders-
ler bitti¤inden resmi olarak yirmi
saat çal›flabiliyordum. Param› tez
yapt›¤›m projeden almam nedeniyle
hayat kolaylaflm›flt›.
Deney elemanlar›n›, deney ve ölçüm
düzene¤ini oluflturduktan sonra ho-
can›n onay›n› almak istedim. ‹ki eli
kanda bile olsa ö¤rencilerine zaman
ay›ran Ferguson, bana çok zor ran-
devu veriyordu. Yar›m saatlik ran-
devu da, laboratuvarda di¤er arafl-
t›rmalarda ç›kan sorunlar› anlat›yor,
benim görüflümü soruyor, sonra
aniden;
“Ersoy, yar›m saat dolmufl, seninle
sonra konufluruz”, diyordu. Ben de
tezimin ilerlemeyifline sinirleniyor,
bir yandan da Ferguson’un bana
karfl› olan bu tutumuna al›n›yordum.
Di¤er tüm doktora ö¤rencileri Fer-
guson’la haftada bir bulufluyor ve
en az bir saat konuflabiliyorlard›.
Projenin bir takvimi oldu¤undan za-
man aç›s›ndan s›k›flmaya baflla-
m›flt›m. Çaresiz hocayla konuflma-
dan deneylere bafllad›m. Onunla
tez konusunu bir kez bile tart›fl-
madan deneyleri bitirdim! Tezimle
ilgili verdi¤im ilk konferansta konuyu
flöyle tan›tm›flt› Ferguson:
“Ersoy, tezini burulma konusunda
yap›yor. Tez yöneticisiyim, ama ya-

p›lan deneyler hakk›nda hiçbir fik-
rim yok. Ben de bunlar› sizin gibi
ilk kez dinleyece¤im!”
‹çimden “iyi halt edeceksin”, dedim.
Doktoray› bitirip Texas’tan ayr›lmak
üzere iken, Ferguson bu randevu
komedisinin perde arkas›n› anlatt›
bana:
“Bak Ersoy, seninle tezini konufl-
mamak için her türlü numaray› yap-
t›m. Sen yeni kurulan bir üniversi-
teye döneceksin ve orada laboratu-
varda tek bafl›na olacaks›n. Karar-
lar› kimseye dan›flmadan vermek
zorunda kalacaks›n. Kusura bakma,
bunu yapmak zorundayd›m. Bu da
senin e¤itiminin bir parças›”, dedi.

Ferguson çok dindar bir adamd›.
Ayda bir kez, pazar günü, metodist
kilisesinde vaaz bile verirdi. Bu ka-
dar koyu dindar bir adam, kimsenin
hayat tarz›na kar›flmaz, baflka din-
den olanlara hatta dinsiz olanlara
bile bu konuda sayg›l› davran›rd›.
Ellili y›llarda Amerika’da Mc Carthy
rüzgar› esiyordu. Önüne gelen ko-
münistlikle suçlan›yor, sorufltur-
malar›n ard› arkas› kesilmiyordu.
Milliyetçilik ve dincilik günlük hayata
egemen olmufltu. Ülkede tam an-
lam›yla bir terör havas› esiyordu.
Insanlar korku içindeydi. Herkes
milliyetçilikte ve dincilikte birbiriyle
yar›fl ediyordu.

Iflte bu dönemde Texas Üniversitesi
Mütevelli Heyeti bir karar ald›. Her
ö¤retim üyesi Tanr›’ya inand›¤›na
dair imza verecekti. Ö¤retim üyeleri
aras›ndaki pani¤i bugün gibi hat›r-
lar›m. Geç kalmak korkusu ile ho-
calar bir imza kuyru¤u oluflturmufltu
Tanr›’ya inanmayanlar bile tereddüt-
süz bas›yorlard› imzay›. Eee, ne de
olsa iflin sonunda damgalanmak
vard›. Koca üniversitede tek bir ö¤-
retim üyesi bu deklarasyonu imza-
lamay› reddetti. Bu kifli, o üniversite-
de belki de Tanr›’ya en fazla inanan
insand›. Bu ö¤retim üyesi Fergu-
son’du. ‹mzalamay› reddetmekle
de kalmad› Ferguson. Bir de istifa
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mektubu yazd› o mütevellilere. Mek-
tubunda insanlar›n inançlar›n›n
sorguland›¤› bir üniversiteye otuz
y›ld›r hizmet etmifl olmaktan utanç
duydu¤unu belirtiyor ve istifas›n›n
kabulünü istiyordu.
Bu soylu ç›k›fl karfl›s›nda Mütevelli
Heyeti karar›n› geri almak zorunda
kald›. Deklarasyonu imzalayanlar
piflman oldular ve utand›lar. Fergu-
son herkese bir insanl›k dersi ver-
miflti. O elbette Tanr›’ya inan›yordu,
ama inançlar›n sorgulanmas›na da
karfl›yd›. ‹flte Ferguson böyle bir
insand›.

Ferguson uzun y›llar önce kar›s›n-
dan ayr›lm›flt›. Kendini ö¤rencilerine
ve araflt›rmalar›na adam›flt›. Texas
Üniversitesi Inflaat Mühendisli¤i
Bölümü’nü yücelten oydu. Hocan›n
üstünde afl›r› yük vard›. Günde 14-
15 saat çal›fl›rd›. Buna ra¤men so-
runu olan tüm ö¤rencilere zaman
ay›rabilirdi; özellikle yabanc› ö¤ren-
cilere. Victor isimli Hintli bir ö¤renci
doktora s›nav›n› bir türlü geçemi-
yordu. Son flans›nda da geçemezse
ülkesinden ald›¤› bursu kaybede-
cekti. Ferguson’un haftada üç saat
özel ders vererek Victor’un s›nav›
geçmesini sa¤lad›¤›n› ö¤rendi¤i-
mizde hepimiz çok flafl›rm›flt›k.
Ellili y›llarda ülkenin güneyinde ›rk
ayr›m› vard›. Üniversitenin oldu¤u
Austin, Texas’›n baflkentidir. Oto-
büsler zenci ve beyaz diye bölüm-
lere ayr››m›flt›. Zenciler lokanta,
gece kulübü, plaj gibi yerlere gire-
mezlerdi. O zamanlar yirmi bin ö¤-
rencisi olan üniversitede bir tek
zenci ö¤renci yoktu.
1963’te Austin’e ikinci gidiflimde
›rk ayr›m› konusunda büyük gelifl-
meler oldu¤unu gözledim. Art›k üni-
versitede az da olsa zenci ö¤renci
vard›. Üniversitedeki tek zenci dok-
tora ö¤rencisi ise ‹nflaat Mühendis-
li¤i Bölümü’ndeydi: E. Perry.
Ferguson, Perry’nin doktoras›n› bitir-
dikten sonra üniversitede ö¤retim
üyesi olarak kalmas›n› istiyordu.
Üniversite Mütevelli Heyeti buna

fliddetle karfl› ç›kt›. Bunun üzerine
Ferguson’un bafllatt›¤› kampanya
ile yirmi ö¤retim üyesi Mütevelli
Heyeti’ne bir muht›ra verdi. Ya Perry
al›nacak ya da hepsi istifa edecekti.
Mütevelli Heyeti geri ad›m att›. Böy-
lece Perry, Texas Üniversitesi’ne
al›nan ilk zenci ö¤retim üyesi oldu.
Dr. Perry, Texas ‹nflaat Mühendis-
leri Odas›’na kaydolmak istedi¤inde
de reddedildi. Bunun üzerine Fer-
guson, y›llarca baflkanl›¤›n› yapt›¤›
bu kurumdan istifa edece¤ini ve
tüm Amerika’y› bafltan bafla dola-
fl›p, odan›n yapt›¤› ›rk ayr›m›n› anla-
taca¤›n› bildirdi. Oda Perry’i üyeli¤e
kabul etti. Texas ‹nflaat Mühendis-
leri Odas›’n›n ilk zenci üyesi de ol-
du Perry.

Ferguson’u son kez sekseninci yafl
günü nedeniyle düzenlenen sem-
pozyumda gördüm. Bu sempozyu-
ma ben de konuflmac› olarak ça¤-
r›lm›flt›m. Akflam otelde eski arka-
dafllarla bulufltuk. Texas Üniversi-
tesi’nde ö¤retim üyesi olan tüm bu
arkadafllar da benim gibi Fergu-
son’un ö¤rencileriydi. Bana o gece
bir görev verdiler. Tüm ›srarlara kar-
fl›n Ferguson sempozyuma bir bildiri
sunmay› kabul etmemifl; “Onu an-
cak sen ikna edersin”, dediler. Ger-
çekten de Ferguson’un özel bir sev-
gisi vard› bana.

Ertesi sabah Ferguson’un ofisine
gittim. Bildiri vermemekte ›srar edi-
yor, seksen yafl›nda bir adam›n
bildiri vermesini komik buldu¤unu
söylüyordu. Bir saatlik bir çabadan
sonra hocay› ikna ettim. Sempoz-
yuma o günün tüm ünlü betonar-
mecileri kat›lm›flt›. Yafll› ve genç
kuflak bir aradayd›. Ferguson kür-
süye ç›kt›¤›nda büyük bir alk›fl kop-
tu. Hoca konufltukça onu dinleyen-
ler kaleme sar›l›yorlard›. Nefis bir
konuflmayd›. Ferguson, o güne ka-
dar betonarme alan›nda yap›lanlar›
özetliyor, araflt›rmalar›n hangi alan-
lara kayd›r›lmas› gerekti¤ini vurgu-
luyordu. Bu bir bildiri de¤il, adeta
vasiyetnameydi. O geceki yemek
çok e¤lenceli geçti. Prof. Breen çok
güzel bir program haz›rlam›flt›. “‹flte
Hayat›m” adl› sunuflta Ferguson’un
çocuklu¤undan bu yana ilginç foto¤-
raflar› gösterildi. Daha sonra hepi-
miz hoca ile ilgili an›lar›m›z› anlatt›k.
Ertesi gün önemli bir sürpriz bekli-
yordu Ferguson’u. Texas Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti y›llarca de¤ifl-
meyen bir kural› bozarak Yap› Me-
kani¤i Laboratuvar›’na ‘Ferguson’
ad›n›n verilmesini onayl›yordu. Evet,
Ferguson’la ünlenen, onun eme¤i
ile geliflen bu laboratuvar art›k onun
ad›yla an›lacakt›. Ferguson çok duy-
gulanm›flt›.

Ferguson hayat›mda tan›d›¤›m en
büyük insanlardan biriydi. Salt bilim
adam› niteli¤iyle de¤il; insanl›¤› ile,
alçakgönüllülü¤ü ile, ilkelerinden
taviz vermezli¤i ile ve cesareti ile.
Ferguson 84 yafl›nda üst üste bir-
kaç kez felç geçirdi, haf›zas›n› yitirdi.
Onu son kez hastanede ziyaret et-
mek istedi¤imde, arkadafl›m Prof.
J.E.Breen beni engelledi:
“U¤ur, Ferguson seni tan›mayacak
Sen ise o büyük adam› titrek bir
ihtiyar olarak görünce üzüleceksin.
Gitme, vars›n Ferguson belle¤inde
o eski Ferguson olarak kals›n.”
Ferguson benim için bir örnek, bir
rehber, bir ›fl›k olmufltur. Topra¤›
bol olsun...
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Dr. Perry, Texas ‹nflaat
Mühendisleri Odas›’na
kaydolmak istedi¤inde

reddedildi. Bunun üzerine
Ferguson, y›llarca

baflkanl›¤›n› yapt›¤› bu
kurumdan istifa edece¤ini
ve tüm Amerika’y› bafltan

bafla dolafl›p, odan›n
yapt›¤› ›rk ayr›m›n›

anlataca¤›n› bildirdi. Oda
Perry’i üyeli¤e kabul etti.


