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SEMPOZYUMU SUNARKEN...
Sayin Yüksek Ögretim Kurumu Üyesi
Sayin Rektör,
Sayin Dekan,
Sayin Hocalarim,
Sayin Sabis ailesi,
Degerli Konuklar,
Toplumlarin uygarliklari, çesitli unsurlarin bir araya gelmesi ile olusur. Uygarligin seviyesini
belirleyen unsurlardan birisi de; "toplumuna hizmet etmis bireylerini" yasamlarinda takdir
etmek ve yasam sonrasi hayirla anmaktir. Uygar toplum, yeni ve daha büyük hizmetler için;
bireylerini bu yolla yarisa özendiren, adeta sessiz; fakat anlami ile çagildayan, mesajlar
olusturur. Mesajlar yerine ulastiginda, "yeni bilgi" damlalari olusarak, uygarlik irmagina
kuvvet vermek üzere yola çikarlar. Artik uygarlik irmagi o toplumda daha gür akacaktir.
Istanbul Teknik Üniversitesinin, Türkiye'nin imarina katkisi ve hizmeti her türlü takdirin
üzerindedir. Teknik Üniversite son 20 yil içinde dünya imarinda da özel bir yer edinmektedir.
Bu onurlu tarihin yazicilari, hiç süphesiz, üniversitemizde görev yapmis ve yapan ögretim
üyeleri ile; onlardan feyz alan üniversitemiz mezunlaridir.
Istanbul Teknik Üniversitesi, Insaat Fakültesinde 32 yil egitim - ögretim - arastirma hizmeti
vererek binlerce mühendis yetistiren Prof. Turgan Sabis, Türk insaat mühendisliginde
mümtaz bir konuma sahiptir. Süphesiz Hocamizin aziz hatirasi ve ögretileri; yetistirdigi
ögrencilerinin, yakin meslektaslarinin ve aile efradinin gönüllerinde daha uzun seneler
yasayacaktir. Ayrica, yazildigi dönemlerde ilgi uyandiran makaleleri, tebligleri, telif ve
tercüme kitaplari ile Türk insaat literatürü tarihinde Turgan Sabis ismi, her zaman
hatirlanacaktir.
Sayin Konuklar,
Özellikle üniversitelerimizde gerek meslek adami yetistirerek, gerekse arastirma yaparak,
yaptirarak ve arastirma yapabilme ortamlari hazirlayarak hizmet vermis hocalarimizi anarken,
onlara duydugumuz saygi ve sevgilerimizi, yepyeni, diger bir deyimle, orijinal bilgilerden
olusturulmus buketlerle sunmanin, güzel ve faydali bir gelenek olacagina inanmaktayim.
Ben, Saygideger Hocam Turgan Sabis'e, Yapi Statigi Kürsüsünde, 5 yil asistanlik görevi
yaptim. Kendisinden, mesleki kariyerimi sekillendiren unutulmaz ögretiler aldim. Düsündüm
ki, bir akademik gelenek içinde; hocami anma eylemini baslatmak görevi; onun asistani
olarak bana düser. Fikrimi, aile yakinlari ile paylastim. Sevindiler. Insaat Fakültesi Dekanina
açtim. Desteklediler. Yakinlari, mesai arkadaslari ve talebeleri ile bir planlama toplantisi
yaptim. Toplantidan bu anma töreni ve bugün elinize geçen sempozyum kitabi çikti.

Sayin Konuklar,
Sempozyuma, birbirinden degerli 32 Teknik Bildiri özeti geldi. Yer ve zaman darligi nedeni
ile Bilim Kurulu ancak 17 bildiriyi ve 6 ani yazisini basim için kabul edebildi. Bu vesile ile çok
degerli tebliglerin sahiplerine, büyük titizlikle çalisan Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu
üyelerine, sayin hocam Adnan Çakiroglu'nun destegine, Insaat Fakültesi Dekani Sayin
Prof.Dr. Nadir Yayla'nin evsahipligine ve bu törene hizmet eden ve katkisi olan herkese
huzurlarinizda tesekkürlerimi sunmayi bir borç bilirim.
Saygideger Konuklar,
Hisler ve duygular; derinlesip, keskinlesince; insanlik "siirle" söyleme geçer. Sempozyum
Yürütme Kurulu, Hocamin anisina hazirlanan sempozyumun açilis bölümünde bana bir
sunus konusmasi yapma görevi verdi. Su an; bu onurlu görevi yerine getirirken, buruk bir
mutluluk yasiyorum. Duygularim keskin. Müsaadenizle son zamanlarda okudugum güzel bir
siri aslina sadik kalarak; fakat bu sunusta ifade etmeye çalistigim fikirlere uyarlayarak
Hocam'a ithaf etmek istiyorum.
Söz.
Çogu faydasizdir; eyüsü özdür;
Asil söz, bilerek söylenen sözdür.

[Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi)
Behçet Kemal Çaglar tarafindan
siirlestirilmis metinden uyarlama]

Ne yumruktan, ne kiliçtan iz kalir;
Insan ölür, ardinda; yazisi sözü kalir.
Öyleyse;
Söyle: Bildigini, inancini, geregi üzere,
Söyle: Dosdogruca, güzelce ve özü içre.
Böylece
Özün - Sözün anila; saygi içre, sevgi içre...
Hocam Turgan Sabis, "bilerek ve dosdogruca" söylemde bulunan bir bilim adamiydi.
Bugün onun talebeleri, meslektaslari sempozyumda ayaga kalkip anisina "en iyi bildiklerini,
bilimsel geregi üzre, dosdogru ve güzelce söylecekler". Bu söylemlerin içindeki yeni
bilgiler, ilgili konularda Türkiye'nin bilgi seviyesini "en kalici" biçimde gelecek kusaklara
tanimlarken; yeni bilgilerden olusturulmus buketler içinde; aziz Hocaya saygilar ve sevgiler
sunulacak. Bu toplantida konusanlar, Büyük Hocayi anarken, gelecekte kendi "özlerinin ve
sözlerinin" anilmasina olanak hazirlayacaklar. Anma töreni adeta bir "bilgi sunu söleni"
olacak.
Saygideger ve Sevgili Hocam;
Aziz hatiraniz önünde, saygi ile egiliyorum. Ruhunuz sad olsun.

