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HOCAM 
Türkiye'de Şehircilik alanında ilk otorite olan sayın hocam Prof. Kemal Ahmet Aru’nun 
anısı için kalemi elime aldığım şu an çok heyecanlıyım. Çünkü onu anlatabilmek, tasvir 
edebilmek için kullandığım sözcüklerin yeterli olmadığını düşünüyorum. İçimden geldiği gibi 
dökülen şu satırlarda onu çok az yönü ile gösterebildiğim için üzgünüm. 
Sevgili hocam yalnız meslek hayatında değil, sosyal ve yönetim ile ilgili alanlarda da öğrenci 
ve arkadaşlarına örnek olmuş, başarılı dönemler geçirmiş büyük bir insandır. Meslekte kırk 
senesini doldurduğu şu günlerde, hala kendisini tanıdığım otuz sene evvelki Aru olup, 
hareketleri, çalışması ile genç, dinç ve dinamizmini muhafaza etmektedir. 
Her zaman olduğu gibi öğretim, uygulama ve müsabaka gibi değişik konularda çeşitli işleri 
aynı mesleki heyecan içinde birlikte yürütmektedir. “Hoca gibi olsam” sözcüğünü benimle 
paylaşan pek çok kişinin olduğu kanısındayım. 
İ. T. Ü. mezunları arasında şansları, başarıları ile anılan 54’lülerin ayrı bir yeri vardır. 
Bunlar içinde biz mimarların meslek eğitiminde en sevdiğimiz ders süphesiz şehircilikti. Bu 
gün sınıfımızın büyük bir oranının planlama alanında çalışması da bunun bir ispatıdır. 
Bizim şehirciliğe karşı duyduğumuz ilgi, heyecan hocamız Prof. Kemal Ahmet Aru’dan 
gelmektedir. Ders sırasında tahtadaki etüdlerini, renkli dia'larını hayranlıkla izler, 
kağıtlarımıza yaptığı tashihleri bir sanat eseri olarak saklardık. Görevli olarak gittiği 
inceleme gezileri dönücünde yaptığı sohbet toplantılarında konuları ciddiyetle ele alışı, 
renkli sunuşu ve içten anlatışı ile herkesi büyülemekle kalmayıp, pek çok genç öğretim 
elemanına yol göstermiştir. Meslek çalışmalarını ev toplantıları ile pekiştirmesi en bariz 
özelliklerinden olup, bu suretle yanında çalışan iş arkadaşlarının, öğrencilerinin sevinç, dert 
ve sorunlarına ortak olmuş, ve kendisine bağlamıştır. Bu yolda pek çok kimseye örnek olan 
hocamızın İTÜ deki planlama öğretim ve eğitimi içindeki katkıları, Şehircilik Araştırma 
Merkezindeki emeği, Planlama Fakültesinin kurulması için sarf ettiği gayretleri hepimizin 
gözleri önündedir. 
Ülkedeki İmar Planlama eylemlerine gerek eleman yetiştirerek gerek bizzat uygulama 
yaparak büyük katkıları olmuştur. Eğer biz uğraşılarını daha da ilerletebilirsek çok mutlu 
olacağız. 
Ben ve benim gibi pek çok arkadaşımın da hislerine tercüman olarak şunları söylemek 
istiyorum. 
“Bu mesleği seçmek ve ilerlemek hususunda gösterdiği ilgi ve önderliklerine candan 
teşekkürler eder, bundan sonraki hayatında bizlerle birlikte olarak, sıhhat ve mutluluklar 
dilerim.” 
Sen çok yaşa sevgili Hocam... 
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