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öIf§öz

Orta Doğu Teknik üniııersitesi 1956 da kuruldu. On sene

içinile feukald,ile bir gelişme göstererek, Türkiyemize büyük

hitmetler ııaileilen bir ünioersite ue yurt dışında Türk ilmi,-

nin şesini duyuran bir ilim yu,üq,80 olma yolunila lıızlı yürüdü.

Soııra d,a birşegler oldu ODTü'ye. Radyolarımız "Orta Doğu"

d,ed,iği zarnan Arap - Israil harbind,en m| goksa bizim üni,uer-

şiteilen mi ba\ısedigor diye tereildüt eder olduk.

Olanyucuma ODTü'de ne oliluğuna dair ön |i,kırler uermek

isteıniEorum. Kararı, bu kitapcığon sayfalarınila bulacakları,

lgıuuetli bir muhayyileden çıkmoş bir romanı and,ıran olayları

okuilukta,n ıonra uermelerini arzu ediyorum.

Bu sogtalardalci tecrübeleri özellikle ODTü'nin tuttuğu

gohı leısa bdr zaınan tarlcı ile takip eiler görünen iliğer üniuer-

sitel,erirniailelci hocal,anmozın istifaileşine arz etmek isterim.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUş vE 1956 _ 1958 DöNEMİ

- Kuluçka Safhası -

Orta Doğu Teknik üniversitesi 1956 yılrnda özeli bir ka-
nunla kuruldu ve biravuç öğretim üyesi ve bir o kadar öğren-
ci ile TtsMM'nin arkasrndaki saç barakalarda faaliyete başla-
dı. Başlangıç çok küçük ve mütevazi idi, fakat birçok kimseler
ODfü'nin geleceği ve Tiirk eğitim ve araşhrma hayahna ya-
pacağ katkı balnmından büyük ümitler besliyor. Bu üniver-
site Ankara, istanbul üniversitelerinin çok tenkid edilen ve
ıslihında bugün hemen herkesin fikir birliği halinde olduğu
birçok mahzurlu özelliklerinden kurtulaeakh ODfiJ kanunu
idaı{ ve akademik fonksiyonları büyük çapta,birbirinden ayır-
mış, kiirsü ve ki.irsü Profesörü yerine tayinle gelen bölüm
başkanlıklarr koymuştur. Doçentle Asistan iinvanlarr arasına
genç öğretim üyelerinin araştırma ve gelir imkdnlanru arth-
raJı, sür'atle yükselebilmelerini sağlıyabilmek için "öğretim
Görevlisi" ve "Yardımcı Profesör" kademeleri konuluyordu.
oDfii'nin idari sisteminin en üst kademesinde Bakanlar ku-
rulunea seçilen 9 kişilik hir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli
Heyeti Rektörü seçer. Rektörün akademik kariyerden olması
şarh ararur. Bugün Miihendislik, Fen ve Edebiyat, Mimari ve
idari ilimler olmak üzere sa5nsr 4 e çıkan fakültelerin dekan-
larını rektörün teklifiyle yine mütevelli heyeti onaylar. Bölüm
Başkaılan da Dekan ve Rektörün teklifi ile aynı heyetçe tas-
dik edilir. Birçok kimselerin, hatt6 birçok ODTü öğretim üye-
sinin bir Tiirk üniversite'sinin yabancı bir dille tedrisat yap-
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ma$nı garip karşılamalarına ve lisan öğretiminin başka şey
bütiin tedrisahn yabancr bir dille yapılmasının başka şey oldu-

ğu iddialanna rağmen baştanberi ODtü'de öğretim diti ingi-
lizcedir.

OD[rü, ondaıı çok şeyler umanların yanılmaüSnı liusa za-
manda isbat etti. Birkaç 5nl içinde 46.000 dönümlük bir arazi-
ye yayılan modern bina ve tesisleri, laboratuvarlaıı, yüzlerce
öğretim üyesi ve binlerce talebesiyle büyük ve modern bir üni-
versite haline geldi. Hepsinden önemlisi, Milletlerarasr üm dün-
yasında neşriyatı ile ve Tiirk Sanayiinde resmi ve özel endüs-
tri tesislerinin çeşitü projelerinde yüklenüği görevlerle geıçek
bir üniversitenin fonksiyonlaıını göstermeye başladı.

üniversitenin öğretim dilinin ingilizce olmasr birçok çev-
relerde ODfü'nin yabancrlann mali desteği ile kurulduğu ka-
naatini doğurmuştur. Gerçekte OD[[Lı, diğer üniversiteler gibi
devlet bütçesinden finanse edilir. Ancak yine diğer üniversi-
telerimiz gibi F'ort Vakfi, AID gibi kaynaklardan yardım al-
maktad:r. Ancak bu yarüm 1956 - 1966 devresinde toplam büt-
çenin ancak Vo 9 unu teşkil etm§ ve daha çok makine ve ya-
bancı öğretim üyesi alanlannda yatınlmışhr. Bu oran Üniver-
sitenin daha da büyüatügü 1966 sonrasında daha 6a a2almışhr.

üniversite hızh bir tempo ile Tiirkiye'ye faydalı olma yo-
lunda gelişirken öğrenci ve öğretim üyeleri arasrnda küçük bir
grup da ODTü'yi başka bazı maksatlara faydaJr olacak bir
yola sokmak için faaliyetlerine başlaülar. Sol fikirler 1960 dan
sonra moda haiine gelmişti. Biıçok aydınlag.rz-ın gözünde sol
haksrz olarak o güne kadar ezilmiş, komünistlikle alökasr ol-
mayan, hür ve geniş fikirli ileri bir gruptur. üstelik Tiirki-
ye'de komünizm tehlikesi yoktu ve olamazö. Tiirk ayünuıın
kafasında bu fikirlerin yerleşmesine komünistlerin bizzat ken-
dileri kadar "Kahrolsun Komünizm" sloganını bağrmanın ko-
münizmi kahretmeye yeteceğine inanan baa grupların ve "ko-

E.ı
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münist" ithanıru siyasi muanzlanna karşr bol keseden'kulla-
naı ba.a, kimselerin de suçu vardrr. Meşhur masalda olduğu
gibi Tiirkiye'de yerli yersiz 10 kadar "Kurt var" diye bağrıi-
mışh ki, aydınlar hakiki kurtlara da yabancı gözüyle bakmağa
haşlamışlardı. Bu anlayışla, §osyalist Kültür Derneği'nin ku-
ruculanndan Kemal Kurdaş OD{ru Rektörlüğüne getirilmiş,
1950lerdeki komünist tevkifatrnrn ileri gelenlerinden bir Mü-
beccel Kıray, fiP Yönetim Kurulu üyesi Nejat Erder ve diğer
kurtlara iiniversitenin kapılan açılmrşh.

Nüayet 1965 de Mihri Belli ve Dr. Hikmet Krvılcımlr'nrn
yeraih öıgütlerinin (yukanda adr geçen hocalar da aynr örgüt-
lerle alökaJıdır) ve Milli Demokratik Dewim "EYLEMi"nin
miütanlanndan Vahap Erdoğan, Muammer Soysal ve arkadaş-
ları bu teşkilötın gençlik örgütü olan Sosyalist tr'ikir Klüple-
ri'nin ODıirü Şubesini kurmuşlardır. Sosyalist Fikir Kulüp'ü
1965 Mayıs'uıda yapılan öğrenci Birliği seçimlerine "Toplum-
cu Grup" adryle girmiş ve kazanmrştır. öğrenci Birliği Başkan-
lığr'na Muammer §oysal geldi. 1965 - 1968 arasında, solun o
zamanki "Hürriyetçi", "Ezilen Ayünlar" havasrna uygun ola-
rak SI(F çeşitli sol standanslr ve "ilerici" fikir adamlanna
konferanslar verdirü. F'akat zaman ilerledikçe "Geniş Fikir-
liük"in yerini süratle dogmatizm alü ve "Açık" oturumlara
hile sadece sosyalistler davet edilmeye başlandı.

1966 - 1967 ders yılının açılrş töreninde öğrenci Birliği
tsaşkanı Muammer Soysal (ilhami Soysal'ın akrabasıür) yap-
tığı konuşmada "Emperyalist" ülkelere ve iran Şaluna hücum
etmiş ve törende bulunan Cumhurbaşkarumız bu çılııışlara si-
nirlendiğini hareketleriyle belli etmiştir.

tW37 - 1968 ders yıIı başında ilk boykot hareketleri oldu.
l'akat bunlar ideolojik olmaktan uzak hareketlerdi.'özel okul-
ları protesto için 1 gün boykot yapıldı. Yemek saatlerinin ayar-
lanmasr ve yemek fiyatlannın düşüriilmesi için kafeterya boy-
kot edildi.

I
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Bu masun hareketler olurken hakiki fgfilanın bulutlan
toplanıyor, kurtlar siiratle teşkilfltlanıyor, idari mevkileri ele
geçiriyorlaralı. ilk ideolojik patlama, durumu kawamaya baş-
Iryan mütevelli heyetinin, solcu hocalardan Arif Payaslıoğ-
lu'nun idari ilimler F'akültesindeki Dekanlığnı tasdik etmeme-
siyle meydana geldi. idari tlimler Fakütesi öğrencileri sosya-
list ıni'litanlarca boykot'a ikna ediltti. Rekkir kemal kurdaş
bütiin fakültelerde aJın ayn toplanhlar yaparak gerçekte ide-
olojik olan hödiseyı bir i.iniversite özerkliği meselesi olarak
takdim etti ve mütevelü heyetine karş öğretim üyelerinin des-
teğini sağladı. F'akat mütevelli heyeti kararında rsrar etti.
Kurdaş durumu başka hir solcuyu, Yaşar Giirbüz'ü Pglanlığa
teklif ederek kurtardı. Mütevelli Heyeti ikinci bir reddi poli-
tik bulmıyarak Gürbüz'ün dekanJığnr tasdik etti.

1968 Haziran'rnda hütün üniversitelerimizi salEuı boykot
hareketine Ofİrü katılmadı. Diğer üniversitelerd,e boykotlara
sebep olarak gösterilen sılunhların çoğu OD[fÜ'de yoktu. Üste-
lik Rektör sol tandanslrydı ve boykot istemiyordu. F'akat "Ey-
lem" yokluğu SKE"i zayıf|attı. 1968 - 1969 seçiınlerini "Oıta-
nın Solu Grubu" adıyla §osyal Demokrasi Denıeği aldı. Bu so-
nuç sosyalist militan ve hocaları düşünmeğe sevketti. Artü
"Ezilen Aydınlar" havası köfi gelıriyordu. Kurtlar dişlerini
göstermeye karar verd.iler. üniversitenin meselesi yoksa me-
sele yarahlacakh. Devrim için de hoykot yapılabilirü. Kur-
daş'ın sol tandanslı oluşu iyiyü hoştu. F'akat bu eylemin dur-
masına sebep oluyorsa, nekadar "Yaş" olursa olsun Kurdaş'ın
yanmasl da zaruriydi.

-
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İKİNCİ BÖLÜM
EKİM t968 BoYKoTU

_ Kurtlar Düze iniyor -

ODılftİ'yü bugün tamamen dış kaynaklr solun hikimiyeti-
ne sokan "Eylem" serisi 2 - 3 Ekim 1968 deki boykotlarla baş-
Iıyor. Ekim hareketinden önceki boykot ve benzeri çıliışlar;
kafeterya, özel okullar gibi ideolojik olmaktan uzak konularda
yapılmışh. Bu hareketlerde SKF drijanlık etmiş ve ileriki ha-
relıetleri için deneme olarak faydb,lanmrştı. Arif Payaslıoğlu
hadisesi ile mütevelli heyetinin bir tasarnıfu üzerine doğmuş,
temelinde ideolojik sebep yatmakla beraber Kurdaş tarafin-
daıı bir i.iniversite özerküği meselesi olarak takdim edilmiş ve
taraftar toplamıştı.

Ekim hareketi öncekilerden iki balııma farklıdrr :

L. Baa, fakültelerde (mesel6, Mühendislik F'akültesi Ma-
kina ,BöIümü - Makina Bölümü öğrenci formu bildirisi
14.10.1968) talebe meseleleri ön plana alrnmakla beraber, ha-
reketin ideolojik olduğu çoğunlukla açılıça ilAn gdilmiştir.
(7 Elkim 1968 tarüli Mimar]ık Form,görüşlerinin özeti ve ida-
d ilimlga Fakültesi öğrenci Fornuna "Tiirk Toplumunun §o-
nınlarına Dönük ve Halka Açık bir üniversite için Tam özerk-
lik ve öğrencinin Yönetime Katılması" ilkesi ü,zerine öneriler).

2. Hareket herhangi bir üniversite organrnın veya üniver-
site drşı kurumun bir tasarnıfuna reaksiyon olarak değil, ön-
ceden planlanarak doğrudarı aksiyon halinde meydana gelmiş-
tir.
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2 Ek;ın'6g MimaJi 3 Ekim'de idari ilimler'deki SKF"Iı öğ-
rencilerin oıganize ettikleri hareket diğer fakültelere de sıçra-
'.lmış ve çoğu zama:r- zor kullanı]arak boykota gidilmiştir. Me-
selö F'en - Edebiyat F'akiiltesinde boykot kararı alınan foruma
48 kişi kafuImışhr. 39 kahul, 9 çekimser oyla boykota gidilmiş-
tir. Fen - Edebiyat F'akültesi Öğrenci Derneği Başkaru basına
yaphğl açıklamada "2000 kişilik öğrencisi bulunan fakültemi-
zin istil{balini ilgitendiren önemli kararlan hiçbir zaman 40 ki-
şinin arzusuna teslim ed,emeyiz" demişti. F'akat zaman zaınan
terör kullanrlarak boykot başanya ulaşhnldı. Meselö, boykota
karşı çütı$ için bir gece Hülya Pastahanesinde yakalanarak
döviilen bir öğrenci sinir krizleri geçirmeye başlamış ve hasta-
neye kaldınlmış, velisinin durumundan şiköyet eden bir mek-
tubunu Kurdaş, bölüm haşkanlan, dekanlar ve akademik kon-
sey üyelerine yaptığ bir toplantıda okunmuştur. Boykota kar-
şı olan veya hareketin üniversite meselelerinin dışrna çıkma-
sını istemiyen ta]ebeler, baa hocalara güçsi.izlüklerini :

- Ne yapabiliriz? Bütün kurrvet onlarda (Sosyalistlerde)
para, teksir makinası onlarda. Biz muhalefet etiğim.izde dövü-
yorlar şeklinde ifade emişlerü : 1960 sonrasııun "hür ve genis"
fikirli'kurtlan arhk dişlerini gösteriyorlardr. Dersane kapılarr
sosyalist militanlarca tutuldu. lSolun galebesiyle biten birkaç
çahşmadan sonra boykot bütün üniversiteye hökim oldu.

Boykotların sebebinin Doğu Bloku kaynaklı sosyalist ide-
oloji - komtiniz,m - olduğu ilgili forum bildirileri incelendiğinde
ortaya çıkmaktaciır.

'7 Ekim 1968 Mimari Forum Görüşmolerinin özeti" baş-
lıtılı bildiriden pasajlar :

'Bir öğrenci haıeketinin niteliğini tenımlamadan önce öğ-
renci kitlesinin toplt,m içihael<i konusunu saptamak gerekiyor.
öğrenci topluluğu iiretimle doğrudan ilişkili olmadıSndan sı-
nıf niteliği taşmaz. Ancak öğrenci hareketi karşr durduğu ku-

-
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nımlarla olan savaşında üretici güclerin yaratacağ harekete
önderlik eder. Röyleee srnıf çahşmasında etkin bir basıu aracı
olarak ortaya güar. Kendisini doğrudan ilgilendiren özel so-
nrnların çözümü bile iiretim il§iklerine bağlı olduğundan kap-
samı dar tutulmuş, amaçlara !önelmek üzere bu iiretim ilişki
lerinin değişimini gerçekleştirecek hareketlere önderlik etmek-
ten başka yöntem gütmesi yanlış ve etkisizdir. Doğrudan üiş-
kisi bulunan,kurumlarr etkiliyerek kazanabileceği tavizlerle
refom yaphrnak.olanağ varsa da temel üretim ilişkileri de-

ğ§medikçe bu çözümler süreksiz ve aldatrcıdrr".

"Reformla sağlayacağımız çıkarlar satıtedir".

"Bu taııındaki bir iiniversite, mevcut düzenin şartlandınl-
maJarına karşt araştırma ve yayın yapabileceğinden düzen yö-
neticileri kenülerini koruma sistemi içerisinde böyle bir po-
tansiyeü dizginleme çabasrndadır. Mütevelli lieyeti bu nedenin
sonucudur, neden ortadan kaikmaükça sonuç değ§mez".

qBu hilinçle hareket eden ODTü öğrencileri sorunlara yü-
zeyde çöziimler aramadaı derhal toplıımsal nedenlere inmekte
ve taviz vemeksizin eyleme deneysel yoldan g:irmektedir.

Bu eylem içinde aınacrınrz Tiirkiye'nin çıkmasındaki top-
lum düzenini sarsmakhr. ,Eylem stratejiniz;

Doğrudan iüşkili olduğumuz kurumlan yıkmak, dolaylı
olarak etkisi alhndb olduğumuz kurumJan taıumamak,

Temelini hütii]l öğrenci kitlesinin direniş ve yeni baştan
lnırma olgusundan almış hareketim.izle iiretim,güçlerine önder-
lik edecek örnek modeli yaratmakhr".

"Doğnıdan ilişkili olduğumuz kunım.lar fakülte kurum-
ları, akademik konsey, rektörlük ve mütevelli heyetidir. Sap-
tamaya çalıştığınız, öğrenci forumunun temelini yarattıS ör-
nek yeni kuruluş modelinde bu kurumlarrn kendilerine benzer-

I
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lerine yer vermeden onlarsız oluşumu gerçekleştird"ik. Zaten
tanımladığımız bu kurumlara da istek yöneltmiyeceğimiz ön-
ceki yazılan ve açıklanan noktalardan çrkmaktadrr".

"Bu hareketin fiili amacl nedir?

Hedefimiz, karşı durduğumuz kurumlann dokunu]mazlık-
lannı kalürmak, toplumu uyandrncı nitelikte bir örnek gös-
termektir.

Bu tutum bizi kesin başarıya ulaştıracak değildir. Çünkü
yadsıdr$mrz tutucu ve bozuk düzen ancak geniş kapsamlr sr-
nrfsal ve ekonomik temellere yönelmiş bir eylemle sarsrlabilir".

"Bunu sağlamak boykotun bir ilkesi olmahür. Böylece ka-
mu oyunda geliştirmekte olan "öğrencinin eğitimden çıkmak
için boykot yaptıS" yarglsınr silmeliyiz. Bu hareketin halktan
kopuk olduğu konusuna meydan vermemeliyiz. Bunun için or-
taya koyacafimız öğrenim boykot süresince eğitime devam et-
me şekli istediğimiz çizgide bir eğitimin modeli olarak geliştiril-
melidir.

Amacımız, ülkenin bozuk yapısıııl sarsmak ve çıkmazlannı,
çelişmelerini bu boykot süresi içinde öğrencinin ve onun önder-
Uğini yaptığı halkın gözönüne sermek olmalrdır".

Komünist felsefeye göre cemiyet hödiselerinin yegAne se-
hebi üretim (istihsal) araçlanyla fertlerin münasebetleri (yani
fabrika vs. nin mülkiyeti), bu münasebetlerin doğurduğu sınıf-
lar ve sıruflar arasındaki mücadeledir. üretim araçlarrna sahip
bulunan kapitalist burjuva sınıfını, üretim araçlarınr kullanan
işçi - proletarya sırufi ihtildJle devirecek ve emekçi - proletarya
idaresinde komünist düzen kuıulacakhr. Bu ana fikirden hare-
ketle, öğrencilerin ,bir sosyal srruf olmamakla beraber, üretici
güçlerin yani proletaryanrn öncülüğünü yapabilecek bir baskı
,grubu olduğu helirtiliyor. Sonra, komünist felsefeye sadrk kalı-
naıak, cemiyette üretim ilişkileri, yaııi üretim vasrtalannrn

üı
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(fabrika vs.) mülkiyetleri değişmeden öğrencinin arzu ettiği
değişikliklerin olamryacağı dolayısiyle hareketin üretim ilişki-
lerine - mülkiyete - yönelmesi ve üretim güçlerinin - proletar-
yanın - mülkiyete karşı yapacağı harekete önderlik etmesi ge-
rektiği bildiriliyor.

Bu hedefe varmak için Tiirkiye'nin cemiyet düzenini sars-
mak gerekmektedir. Bunun için doğrudan münasebette bulun-
dukları müesseseleri (üniversite idaresi) ykmak, dolaylr ola-
rak tesiri altında olduklan kurumlan (devlet, adalet mekaniz-
ması gibi) tanımamak lizmd-ır. Bu kurumlann halk gözündeki
itibarlan (dokunulmazlıklan) böylece kalürılarak proletarya-
ya nasrl devrim - ihtilil - yaprlaca$na dair örnek gösterilecek-
tir.

Fakat bütün hu öğrenci hareketleri yıkılmasr gereken dü-
zene kesin darbeyi indirmeyecektir. Çünkü kesin darbe ancak
"geniş kapsamlr sınıfsal ve ekonomik temellere yönelmiş" bir
hareketle, sıruf kavgasr ile, proleter ihtilAliyle indirilebilir.

Bildiride çoğu zaman öğrenciden, öğrencilerin dışında bir
şa}us olarak bahsedilmesi, bildirinin talebeler tarafından değil
bir veya birkaç öğretim üyesi tarafindan kaleme alrndığıru gös-
termesi balurundan ilgi çekicidir.

ODTt] idari ilimler Fakülte Formunun "Tiirk toplumu-
nun Soııınlaıına Dönük ve Halka Açık hir üniversite için tam
özerklik ve öğrencinin Yönetime Katrimasr iizerine öneriler"
haşlrklı bildiriden pasajlar :

"Ttirk Toplumunun Yaprsr :

Türkiye geri bıraliılmış bir ülkedir.

Ti.irk halkı küçük bir azrnhk ile bunlann işbirliği halinde
bulunduğu üş emperyalist güçler tarafindan sömüriilmekte-
dir. Bu iç ve dış sömürme - sömürülme ilişkisi toplum hayatı-

-ı
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itın ve toplumsal kurumlannın temeli durumundadır. Sosyal,
Politik, Kültürel yapı hep bu temelin üzerine oturtulmuştur.
Dfizen kendi üst yapı ilişki ve kurumlarıru da birlikte getir-
m§tir ve bu ilişki ve kurumlar ancak düzenle birlikte değişe-
cektir.

Sosyal ve Ekonomik Yapının Belirlediği ,Eğitim Düzeni:

Eğitim sistemi ve eğitim kurı. mlarr içinde de durum bu-
dur. Bugünkü eğitim sisteminin yürütücü kurumlar düzenin
ayrnlmaz birer parçasıdrrlar. Eğitim sistemi emperyalist etki-
ler alhndadrr. Egemen sınrflann çrkarlanna göre düzenlenmiş-
tir. içinde bulunduğumuz düzenin devamınr amaçlar; yani eği-
tim, nitelik, olarak ulusal ve bilimsel değildir. Kapsam olarak
büyük halk çoğunluğunu drşında bırakır. Bu yolla bir yandan
Sömürü düzeninin koru5rucuları yetiştirilirken hir yandan da
diizen değiştirilebilmg gügiinü taşıyan büyük kitlenin bilinçleıı-
mesi yaşalahlır.

Eğitim sisteminin değişmesi düzenin değişmesine bağlıdır.

Bugünkü, ulusal yg bilims,g| olmayan; halk kitlelerini kap-
samı dışında bırakan eğitim sisteminin değişmesi ancak eko-
nomik ve politik düzenin değişmesi ile mümkiindür. Ulusal, bi-
limşel ve genel, bir eğitim ancak emekçi hallnn yönetimi altın-
daki baSmsız bir Ttirkiye için söz konusu olabilir.

Bu temel değ§ime kadar eğitim alanında neler yapılabilir?

Fakat hu denek değildir ki; biiyle bir düzen cleğişikliği
sağlamadan önce yapılacak hiçbir şey yoktur. Her alanda ol-
duğu gibi eğitim alanrnda da Tiirkiye bağmsızlrğna kavuşup,
Tiirk hallin iilke yönetimine ağrlığını ko;runcaya kadar diize-
nin srnırlarınr boyuna zorlamak, ondan sonunda yeni hir düze-
nin kuıulmasına katliııda bulunacak tavizler koparmak duru-
munda5nz. Bu, eğitim sisteminin gittikçe daha ulusaJ, daha bi-
limşg| ve daha genel bir iştey§e kavuşmasrnı sağlamakla miim-

ı
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kilnaliir. Eğitim gistgminin sürekli oiaraiı emperyalist etkiler_
den annmasınr, egemen sınrflann ideolojik çıkarlarına hizmet
edici bir araç olmaktan mümkiin olduğu kadar kurtarılmasını,
eğitim kurumlarının kapılanru halka hiraz olsun a^ralamalannr
sağlamak, durumunda5nz

Bu açrdan Of,[ru'nin durumu :

ODTü bu düzenin bir parçasıdır. Düzenin egemen iç ve dş
güçlerinin çüarları için kurulmuştur. Ve bu çüarlara hizmet
dtmek durumundadır. Ulusal ve Bilimsel olmayan bir eğitim
vermektedir. Kapıları açü düzenin helirledğ ıkişilere açıktır.
ODlü bağmlı ve egemen sııuflar diktası altındaki bir geri bı-
16lrılmış tiikenin üniversitesid.ir. Ve temel düzenin değişmesine
kadar böyle kalacakhr. Tiirkiye'nin ekonomik sosyalist ve eko-
nomik düzeni ile bu bağmlı durumu değiştirmeden ODfü'nin
bir eğitim kurumu olarak temel niteliği bulunamaz.

ODTü nasıi olmalıdır?

Bilimsel eğitim:

Oıta Doğu Teknik üniversitesinde uygulanan eğitim sis-
temi bilimset değildir. Bilimsel eğitim, sürekli bir devrim için-
de doğar ve toplumun ewensel kanunlannın devingen bir man-
hk çeıçevesi içinde incelenmesini amaç edinir. Bilimsel olma-
yan eğitim ise bunu duragan bir manhkla incelemeye çalışır.
Bunrın sonucu olarak ele alrnan olgu hir siireç olarak değil,
bir kesit olarak incelenir. Çeşitli biıim dallan arasındaki vaz-
ggçilmg2 ilişki saklanır. Biiyle bir eğitim sistemi öğrenciyi top-
luma yabancrlaşhnr. Onu iiretmeden tüketen bir asalak, dü-

2gnin şaıtlaıdırdığ düşünce kalrplarıyla davranan bir robot
durumuna sokar. O zaman kişi, düzeni etkilemek bir yana na-

sıl bir diizen olduğunu bile kawayamaz. Bu ise belirli bir top-
lum düzening hiz.met eden bir eğitim sisteminin başlıca ama-

cldır".

ıl
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Burada da Mimaıi Bildirisinde ana hatlarını belirttiğimiz
konünist felsefe açrsından memleketimiz ve üniversite incelen-
mekte, ancak MimaJi Bildirisinde Marksizm çerçevesinde ka-
Iınmışken burada Leninizm ortaya ahlmaktadır. SSCB'nin res-
mi felsefesi olan Marksizm - Leninizm'e göre finanse kapita-
lin (tröstlerin) geliştiği günümüzde haş mesele proletarya -

kapitalist sınıf kavgasrndan çok emperyaJist ii]kelerle (bundan
sadece batı bloku kast eülir) onlann sömürdüğü ülkeler ara-
sındaki mücadeledir.

Bu mücadele sömi.irülen iilkelerin emperyalistlere (bahya)
karşı ayaklanmasr ve "IJlusal Kurtuluş Savaşlarr" vermesi ile
§ilahh hale gelecek, en sonunda bütün dünya proleter ulusla-
rınrn ayakluuıması ile dünya çapındaki komünist ihtilel geryek-
leşecektir. Aslında Leninizm Marks'ın kavgası yerine dünya
tarihinin eskidenberi çok iyi tanıdığ milletler nıücadelesini
koymakta, büyük balık, küçük 'balık hiköyesiyle yaxıi at tarz-
da takdim edilmektedir. Tabü Doğu Alman, Tiirkistan, Macar
ve Çekoslovak isyanları bu ulusal kurtuluş savaşlarından sa-
yılmıyordu. Krsacasr tarihin her devrinde siiregelmiş millet_
lerarasr mücadele ABD, ingiltere ve diğer batı milletleri tara-
findan yapüyorsa "Emperyalizm", Rusya tarafindan yapü-
yorsa, "X'aşizmle savaş"tı. Rusya'nrn Hitler'le beraber Polon-
ya'yı istilisuır ise henüz izah edememektedirler. Fakat diya-
lektik materyalizm ,gibi 'tbilimsel" felsefeleri ile buna da bir
hal tarzı bulacaklan muhakkakhr.

Yukanda verd.iğimiz son paragTafa kadar bu bildiri de Mi-
marİ Bildirisinin paralelindedir. Tiirkiye'nin cemiyet diizeni
değişmeden, emekçiler iktidarı - proleter diktatorya gerçek_
leşmeden öğrencinin arzuları yerine gelmiyecektir. Ancak bu,
ihtilöle kadar hiçbir şey yapamadan beklenecek demek değil_
dir. Cemiyet nizamı durmad.an zorlanacak ve yeni düzenin
- proletar;ıa diktasınrn - kurulmasına basaJı,ak teşkil edecek
tavizler koparılacakhr.

l
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Son paragraffg "§ilimsel Eğitim" tarifinde anlatılaılaı
komünist ükelerin resmi felsefesi olan "Diyalektik Materya-
lizm"in ikinci prensibinin özetidir. Diyalektik Materyıliz^m,
komünist cemiyet felsefesinin dayandığı Tarihi Materyalizm-
den de daha geneldir ve ona da temel teşkil eder. Komünist-
lere göre tarüi materyalizm cemiyete, Diyalektik Materyalizm
ise bütiin tabiata (doğaya) tatbik ediür. Dıyalektiğin ikinci
prensibi, tabiatta her şeyin bir tleğ§im, hareket içinde olduğu-
dur. Bu prensibe dayanılarak bütün cemiyet düzenlerinin yıio-
larak yeni proleter diktatoryasına - komünizme brrakmay, ıbu-

nun köinatın değ§mez bir kanunu olduğu iddia edilir. Yine ko-
münistlere göre burjuva - kapitalist mantığ veya metafizik
mantık bu "tabiat kanunu"nuıı tam aksini savunrır ve tabiatı
değ§mezlik (tturağan]ık),içinde göriir.

Şimdi bu hildirilerle de öne siirülen fikirleri komünist li-
derlerin, meselö,,Stalin'in fikirleriyle karşılaşhralım. Yukanda
verüğimiz'(Bilimsel Eğitim" başlıklı paragraftaki fikirleri,
§talin'in "Diyalektik ve Tarüi Materyaüzm" kitabından bazı
pasajlarla karşılaştrrn]ım (bu kitap 1967 de Tiirkçe yayınlan-
uuş ve toplahlmrşhr).

'Diyalektik Materyelizm, Marksist, Leninist Paıtinin
Diinya Giirüşüdiir".

"Diya^lektik, metafiziğın tersine, doğaıın, sükunet ve ha-
reketsizlik, durgunluk ve değişmezlik halinde olmadığru, hep
birşeylerin doğduğunu ve geliştiğini, ba.a, şeylerin de paıçala-
nıp ölclüğiinü sürekli hir hareket ve değişme, siiıekli bir yeni-
l,enme ve gel§me helinde olduğunu kabul eder". Aynı konuda
n'Komünist Manifesto"yu Marks'la beraber ya,zan Engels "Do-
ğanın Diyalektiği" adlı kitabında :

'Bütiin doğa en küçüğünden en büyüğiine kadar, küçük
bir kum taıesinden g,üneşe, canlı en ilkel hücreden insana ka-

,a
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dar, sürekli bir var oluş ve yok oluş, sürek]i bir alış, sonsuz
bir hareket ve değişme içindedir".

Mimari Bilürisinde ve idari ilimler Bildirisinde işlenen
genel fikirler de yine Stalin'in a5rnr kitabında şu şekilde anla-
hlmaktaür:

"O halde, toplumun görüşünü, sosyal sistem niteliğini,
toplumun bir sistemden ötekine gelişimi belirleyen, toplumun
karmaşrk hayat şartlanndaki asıl güç nedir?

Tarihi Materyalizme göre, bu güç, insanrn var oluşu için
gerekli olan yaşama imkinlarının sağlanmasr yöntemi, top-
lumsal hayat ve gelişme için şart olan maddi değerlerin 'yiye-
cek, elbise, ayakkabı, ev, yakacak, üretim aletleri vs.) ve ha-
yat ve toplumun gelişmesi için gerekli olan üretim biçimidir".

"Maddi değerlerin üretilmesinde ku]lanıIan i.iretim aJetleri,
belirli bir üretim tecrü,besi ve işçi hüneri sayesinde bu üretim
aletlerini kullanan ve maddi değerler üretimini siirdiiren in-
sanlar işte bütün bu unsurlar hep birlikte, toplumun üretim
güçlerini teşkil eder.

Fakat üretim güçleri, üretimin sadece bir yanr, üretim
biçiminin ancak bir kesimi, yani, insanla maddi değer üreti-
minde yararlarulan şeyler ve doğa güçleri arasrndaki ilişkilere
ifade eden bir yönüdiir. üretimin üretim biçiminin başka bir
yanr da, üretim süresince insanrn insanla olan ilişkileri, yani
insanlann iiretim iliskileridir".

"Bu demektir ki, toplumun gelişim tarihi, herşeyden ön-
ce, üretimin gelişim tarihi, yüzyıllar boyunca birbirini izleyen
üretim biçimleri tarihi, i.iretim güçlerindeki ve insanlaı:n üre-
tim ilişkilerindeki gelişimin tarihidir.

Demek ki, sosyal gelişim tarihi, aJfiu zamanda maddi de-

ğerleri üretenlerin üretim süreci içinde temel güç olan ve top-

ı
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lumun varlr$ için gerekli olan maddi değerlerin üretimini sür-
düren emekçi yığnlann tarihidir".

"Demek ki, proletarya partisi, eğer gerçek bir parti ola-
caksa herşeyden öncel üretimin gelişim kanunlanru ve toplu-
mun ekonomik gelişim kanun]aırnr kavrama]r ve bilmelidir.

Demek ki, proletarya partisi, politikasında hata yapma-
mak için, gerek prograııunı saptarken, gerekse pratik faaJiyet-
lerinde, esas olarak, üretimin gelişim kanunlarrna, toplumun
ekonomik gelişim kanunlanna dayanmalıdır".

Burada proletarya partisinden kasıt komiinist partisiür.
"Kapitalist sistemde, üretim ilişkilerinin temelini, üretim

araçlan üzerindeki kapitalist mülkiyet teşkil eder. üretimdeki
işiler üzerinde, yani ücretli emekçiler üzerinde kapitalist mül-
kiyet yoktur. Bu sistemde, işçiler kişi olarak bağmlrtıktan kur-
tulduklan için, kapitalist onlan öldüremez, sata.anaz, ama, üre-
tim araçlarrndan yoksun olduklarından, açlrktan ölmemek için
§ gücünü kapitalist'e satmak ve sömürü bo5runduruğunu çek-
mek zorundaürlar".

"Henüz, yaJnız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde
gerçekleştirilmiş olan sosyalist sistemdeki üretim ilişkilerinin
temeli, üretim araçlanrun sosyal mülkiyetidir. Burada, artrk,
ne sömürenler, ne de sömürülenler vardır".

"Bu nedenle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğin'de-
ki sosyalist üretimde, nöbetleşe baş gösteren fazIa üretim kriz-
leri ve bunun getirdiği saçmahklar görülmez.

Bu nedenle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde,
üretim güçleri hızlı tempolarla gelişirken; çünkü, bunlara uy-
gun olan iiretim iüşkileri, böyle bir gelişme için tam bir ortam
yaratırlar.

işte, insanlrk tarihi boyunca, insanrn üretim ilişkilerinin
gelişme çizgisi böyledir".

-19-
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"ikinci neden de, insanrn, şu ya da bu iiretim aletini, iire-
tim güçlerindeki şu ya da bu unsuru gel§tirirken, bu gel§me-
lerin sosyal sonuçlannı göremey§i, anlayamaJnş ve bunu du-
rup düşünemeyişidir. Onu ilgilend.iren, günlük çrkarları, işinin
kolaylaşması ve kenüsi için doğrudan doğruya ve elle tutulur
bir talnm faydalar sağlamasıd:rl'.

"Ama, bu iiretim ilişkilerindeki değ§meler ve eski üretim
ilişkilerinden yeni üretim ilişkilerne 8eç§, diizenli olarak, çe-
lişmesiz ve kanşıklık olmadan geıçekleşir, demek değildir. Ter-
sine, böyle bir geçiş, genellikle, eski üretim ilişkilerinin bir dev-
rimle ykılması ve ye4i üretim ilişkilerinin kurulma"sı biçimin-
de olut''.

Buraya alüSmız pasajlarla, resmi komünist fikirler ara-
srndaki paralelliği gösterdik. Yukanda ,Stalin ve Engels'in adr
geçen kitaplanyla diğer temel komünist kitapları, meselö En-
gels ve Marx'rn "Komünist Manifesto"su (Ttirkeye çevrilniş
ve toplatılmıştır). Engels'in "Anti-Dühring" adlr kitabı, La
nin'in "Emperyalizm", "Ne Yapmalı?" adlı kitapları incelen-
diğinde bildirilerde bir tek orijinal fikrin bulunııaüğı, tama-
men dünya komünist literattiriinden özetlenerek kaJeme alrn_
üklan ortaya çüa,r.

Bildirilerin üslubunda öğrencilerden hahsed,iliş tara kale-
me alanların öğenci olmaüklan intibıını vermektedir.

Daha sonraki olaylarda da gtireceğimiz gibi solcu öğren-
ciler "doğrudan ilişkileri olan kurumlan yıkmak" prensibini
hemen tatbike başlamıslar ve idarenin çeşitli normal tasarnıf-
lannr Daruştay'da döva mevzuu yapmağa girişmişlerdir. Bu
müracaatlar bilhassa sınıfta kalan, başansulık veya d.isiplin-
sizlik sebebiyle okuldan çrkanlan ,öğrenciler için yapılıyor ve
öğrenci kitlesinin bilhassa tembel öğrencinin idarenin disipli-
ninden çekinmemesine çalışüyordu. Hedef idarenin öğrenei
iizerindeki tesiri, kuwet ve disiplinini ykmakh. Solcu Hocalar,
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bilhassa idarl meırkilerde bulunanlan, bu hareketlerde fikirle-
rini paylaştıkları öğrencilere yarüm ediyor ve yönetiyorlardı.
Bunun bir delü aşağıya aldrSmız, Kurdaş'rn dekanlıklara gön-
derdiği 206.1/696 - Sayı ve 8 Kasım 1968 tarihli yazrsıür.

OETA DOĞU TEKNİK ÜNiVEESİTE§İ
MIDDLE EA§İT TECNMCAL UNryERSITY

İÇ YAZIŞMA
INTEROFr.ICE MEMORANDUM

206.U696 Tarih:8Kasım1968
DATE

Gönderilon

To

Göndoron

From
Konu

§ubject

: F'en ve Edebiyat Fakültesi Dekanhğna

: Kemal Kurdaş

: Rektör

Orta Doğu Teknik üniversitesi Giriş, öğretim ve imtihan
Yönetmelğ gereğince akademik yetersizlikleri ve başka ne-
denlerle haklarında tekrar etme veya ilişki kesme işlemi yapr-
lan öğrencilere, baa öğretim üyeleri, Bölüm Başkanlrklan ve-
ya Dekanlıklar da, öğreneiler lehine tefsir edebilecek belgeler
tanam edilerek elden verildği ve bunların Daruştay'da açrlan
d6,vaiarda aleyhimize kullanılüğı tespit edilmiştir.
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Kayıt ve Kabul §leri Müdürlüğüne verilrniş notlar üzerin-
de ewelce de bildirildiği gibi, ancak maddi hatalann, tespit
edilen esaslar dahilinde düzeltilmesinden başka bir işlem ya-
pı'lma,ng.§nr, her ne sebeple olursa olsun öğrencilere elden yazı
verilmemesini ve Rektörlükle yapılacak yazışmalann ewelce
tespit edilen kademeler aracüğ ile ve resmi olarak yapılmasıru
rica ederim.

Ekim 1968 boykotu sosyalistlerin üniversite çapındaki ilk
büyük kuwet gösterisi oldu. Heniiz a"anlıktayülar. Fakat ta-
lebe arasında kuwet gösteren, hareket yapan grup taraftar
toplar. Bu sebepten bundan sonraki hareketlerde de olduğu
gibi, boykot hareketi SKX"yi güçlendirdi. Buna rağmen boyko-
tun çok uzamasr politik değildi. Nüayet öğrenci birliği boyko-
ta karşı çrkmaya başladı. öğretim üyeleri ile yapfuS bir top-
lantıda Kurdaş, talebe arasrnda üniversite çapında ,gizli oya
başvurulmasını teklif etti. Komünist terör henüz hocalara yö-
nelmemişti. Kurdaş'ın teklifi kabul edildi. Fakat aJrnan karar
kurmay heyetini teşkil eden sosyalist hocalar tarafından solcu
militanlara hemen aktanldı. Gizli oylamarun boykotun aleyhi-
ne sonuçlanaca$ ve SKF'"run prestijini ka/bedeceği muhakkak-
tı. idareye tekaddüm eülmesi kararlaştırıldı ve acele toplaııan
"E'orum"lar boykotu sona erdirdi.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6 OCAK 1969 _ KOMMER OLAYI

- Ateş Bacayı §arıyor voya f,urdaş Nasıl CIA Ajanı Oldu -

E\ılem, eylem, eylem veya Atasözündeki gibi "nerde ha-
reket orda bereket"... Sosyalistler boykottanberi yeni eylem
sdbepleri anyorlarü. Gelişmeleri için hareket şarth. Buldular
da.. ABD, Tiirkiye Büyükelçiliği'ne Robert Commer'i (Kom-
mer okunur) tayin etmişti. Kommer da}ıa önce Vietnam'da bu-
lunmuş hir üplomattı. (KIişe : 1)

ODTü, SKF' Kommer'in gelişini protestoya karar verdi.
Veya böyle karar vermesi için emir alü. Makine Mühendisliği
öğrenci Derıe$'nin bildirisinde batısedilen telgraf çekitdi. (Kli-
şe: 2)

(Sosyalistler eyleme geçmeden önce talebe birliğine ve
fakülte talebe ceniyetlerinin çoğuna hökim değillerdi. Terörle
birlikte güçleri artmış ve 1- 2 sene içinde ODTü'nin hemen bü-
tiin talebe derneklerine hökim olmuşlardrr. Bu sebepten 1968 -

1969 hiidiriier,i Makine Mühendisliği öğrenci Derneği gibi bö-

lüm seviyesindeki birkaç küçük derıek kanalıyla yayınlaru-
yordu).

Kommer'n geld.iği giin hava alanrna gidildi. Ancak Büyük-
elçiyi tanıyamadrklan için kendisine karşı hir harekete girişe-
mediler.
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(Klişe: 2)
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6 Ocak 1969 da Kommer'in tal,ebi üzerine Kurdaş kendi-
sini ODrü'ye davet ett .iElçi Rektörle yemek yerken arabası
ters çevrilerek yalınldı. Hareketi 60 kadar sosyalist militan
yaph. Olayın akabinde Sosyal Demokrasi Derneği'nin hekimi-
yetindeki öğrenci Birliği, fikir olarak sosyalistlere katıldıkla-
nnr ancak arabanrn yakılma"sını tasvlb etmediklerini bildiren
bir bildiri yayınladı. Bildiride "....fanatü duygulanmrzn eseri
olmadan anti - emperyalist savaşr sürdürmek istiyoruz" deni-
liyordu. Bitdiriyi da$tan ortanın solculan ODTü'de bol bulu-
nan havudara ahlü. öğrenci Birliğ,i Başkaru iskender Odaba-
şıoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Tezer F\rat dövüldü. Bildiriler
yrtıtalı. Bundan §onra bildiriler birbirini takip etti. öğrenci
Birliğt, henüz "gerici, şeriatçı, karşr devrimci, faşist" yani sos-
yalişt olmayanlardan axınmanuş ve terörtin baskrsrnr görme-
miş olan akademik konsey, idari Personel ve ODTü Mezun]ar
Cemiyeti olayr hnadr. Sendika Başkaıu Salim Çeçen imzası ile
yayınlanan ve olayı tasvip eden bildiriye karşı sendika yönetim
kurulu olayı lnnayan hir cevap verdi. Bütün aleyhteki bu bil-
diriler, sadece arabanrn yalıılmasınr kınıyor, §KF' açıkça olayı
ideolojiye bağlarken, tr. Bölümde görüldüğü gibi temelde ta-
rihi maddeci sosyaJist ideoloji yatarken herkes meselenin bu
yönünü görmemezlikten geliyordu. Çünkü Türkiye'de bir za-
manlar komünist itlramına maflJz kalmak ne kadar kötü ise,

şimdi de bilhassa aydınlar arasrnda ne kadar haklr olursa olsun
bu ithamı yapmak bir cesaret meselesi haiine gelmişti.

Biıçokları ateyhteki bildiri çabası altında solun bir müd-
det sineceğini düşündü. Fakat bunun tam tersi oldu. Propagan-
da mücadelesinde geııi çekilmenin daima aleyhte olduğunu bili
yorlardr. ftı iyi müdafaa ise taarnızdu.

Yeni hedef olarak da artık kendilerine ayak bağı haline
gelen eski sosyalist Kurdaş ve disrpIin komitesi oldu. Mark-
sist - Leninist felsefenin alışılmş kalıplan ile dolu bildirilerle
hücuma kalkhlar. (Klişe : 3 - 4)

ı
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Bu arada avukata da ihtiyaç hissettiler. Araba;n yakan-
lar mahkemeye verilmişti. "Tüm Kemalist yani anti - omper-
yalist" Avukatlardan yarüm isteyen bir bildiri ya5nnladılar.
ODTü içinde 1968 den beri artık Atatürkçülük, Kemalist'lü
yapmaya lüzum hissetmiyorlarü. F'akat dışarrya hitab eden
bildirilerde hile eylem öncesi solun üs]ubu kullanryordu. (Bu
tavır gide gide 1970 "Marks, Lenin Ho Shi Minh varken Ke-
malizm hiköyedir", "Burjuva Atatürk"e kadar varacakfur.
('Bk. ilerki bölümler)

O sıraJarda iki sa3nsı da mahkemece toplatılan DiREN-iŞ
gazeteleri yayınlanü. Birinci saJnrun kapağnı ('ş2,yg,şımız ga1-

peryalizme ve onun işbirlikçilerine karşıür" sloganı süslüyor-
du. iç sayfalarda ise beşuş bir çehre ile yanan arabayı se1Ee-
den solcu fizik Asistaru Metin Turgut'un resmi ve aşa$da bazı
PaSajlannr alüSmız sert yazılar bulunuyordu :

"Hoşt Amerika, puşt Amerika"

"Kim çağrrdı bu adaru ODfü'ne? Kurdaş ve hempolan-
nın üşrnda, değil konuk edip ağırlamak, Kommer'i sokmamak
için barikat kurmayacak tek adam yoktur. üniversitemizde.
Bunu Kurdaş bilmez mi? Bunu Kommer bilmez mi?

Domuz gibi bilirler."

"Bir Tiirk üniversitesinin başınila Amerikancı bir Roktör
duramaz, duramryacaktf."

.... ve hak]aırnda gryabi tevkif karan olan (ve "özerk"lik-
ten istifadeyle okulda dolaşan) militanlann açık mektubu :

"Amerikanrn içyüzü bir kere daha pekiştirilinceye kadar,
Amerikancı Kurdaş istifa edinceye kadar teslim almayacağız"

ikinci gazete öğrenci kadar işçi'yı de muhatap alryoııiu.
O srralarda Singer Fabrikasıru işgal eden işçilere "Kahraman
Singor işçileri"... Amerika'ya, sömürüye karşr gir§tiğiniz

a
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kavgayı, biz Orta Doğu Teknik üniversitesi öğrencileri kendi
kavgamız ilAn ediyoruz." deniyor ve yazı|ar ;

"IJnutmasrnlar ki Tiirk işçisi, Türk köylüsü, gövur Ame-
rika'yr kapı üşan etmek için hazrrdır."

"işçi gençlik el ele"
diye bitiyordu.

Böylece mücadelenin ikinci safLıasına, üniversite halledil-
ükten sonra Üniversiteyi sanayie, işçiye, esnafa ve halka kar-
sı girişilecek taatruzda üs olarak kullanma saf}ıasrna tedrici
olarak gidiliyordu.

Bu arada sonradan sık sık tekrarlanacak bir gösteri baş-
ladı. Bir köpeğin boynuna Ş harfi dolar işareti şeklinde çizil-
miş KURDAŞ yazısı takılarak üniversitede dolaştırıldı.

ODTü Akademik Konseyi 9 Ocak 1969 giinü toplanarak
üniversitenin 10 Şubat'a kadar kapatılmasrna karar verü. Bir
sosyalist öğrenci (Ahmet Kordam) yürütmenin durdurulma-
sı için Daruştay'a başvurdu. So1 tezi 3 avukat Uğur Mumcu,
Turan Tamar ve Selçuk ömerbaş savunuyordu.

13 Ocak'ta TRT ve sol basın Danıştayın "tehiri icra" ka-
ran verüğini ilAn etti. Ayru gün Kurdaş bir bildiri yayınlaya-
rak karann kendisine resmen tebliğ edilmeüğini açıkladı. Ger-
çekte Danıştay 72. Dairesi bir gün sonra, 14 Ocak'ta toplana-
rak tehiri icra karannr a]ü ve üniversite yeniden açılü.

Tarafsrz TRT ve sol basın akrl ermez yollarla Daruştay'rn
24 saat sonra alacağı karan keşfedip ilin etmiş ve tarafsrz
Danıştay da 24 saat sonra TRT ve sol bası:ıın öngördüğü ka-
rarr vermişti.

Ekim 1968 boykotlannda il6.n eülen plan "Doğrudan iliş-
kili otduğumuz kurumlan yıkmak, dolaylr olarak etkisi alhn-
da olduğumuz kurumlan tarumamak" tathike konmuştu. Rek-
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tör "CIA Ajanı", "Doml7z", "Satrlmıs" ilön etiilmiş, köpekli
gösteriler yapılmrş, Akademik Konsey'in karan iptal ettiril-
mişti.

Neticede Disiplin Komitesi de yılrılan "doğrudan ilişkili
kurumlar" arasilla katıldı.

Birçok zi}ıinlerde, 'oBütün ,bu tahrip ve hareketler karşr-
srnda üniversitenin suçlulan cezalanütacak bir disiplin kurulu
yok muydu?" sorusu d,oğabilir. Sorunun cevabı, baz hocalann
ve idarecilerin ODfü'nin bugünkü haline gelmesine sdbep olan
tutumlanna gizel bir misal teşkil eden uzunca bir hiköyedir.
Disiplin kurulu, arabarun yaliulmasr höüsesinden hemen sonra
toplanarak faillere ;ıönetmelik hükümlerine göre ceza verdi.
Ancak ceza|arın kesinleşmesi igin Akademik Konsey'ce tasdi-
ki gerekiyordu. 10 Şubat'da Fen - Edebiyat F'akültesi'nin Aka-
demik Konseydeki üyelerinin bu konudaki tutumlarrna temel
olmasr için Fen - Edebiyat Fakiiltesi Bölüm Başkanlan ve Aka-
demik Konsey üyeleri müşterek bir toplantı yaph. Aslında bu
toplanhnın hukuki bir temeli yoktu. Sert münakaşalardan
sonra şu netice çrktı. Konseydeki oylamada Dekan Yaşar Gür-
büz'ün Başkanlığnda fiP'li Necat Erd.er ve Doğan Energin'-
den meydana gelen idari i]imler ekibi ceza|arın tasdik edilme-
mesi yönünde oy kullanacaktı. Fen Fakültesi ekibi de tahrik
olmasrn diye hafifletilerek tasdikini savunmalrydı. Fakat bu
tez tutunmazsa idari t'limlere iltihak edilecekti.

Adnan Şaplakoğlu karara şiddetle muhalefet etti. Böyle-
ce f,'akiiltenin "Anla5nşsrz ad.amr" olmasrna ve Erdal inönü ta-
rafindan önce böliim Başkanlrğından, sonra da ODTü'den atıl-
masrna sebep olan olaylar dizisi başlamrş oldu. Akademik kon-
sey ve o günlerde ne de daha sonra cezalar-ı tasdik etmeü.
Konseyin sol tandanslr üyeleri tasdik içn 2l3 çoğunluk gere-
kiyordu. Bu durumda idari ilimler ekibine lkişinin daiıa ka-
trlmasr engellemeye yetiyordu ki bu 1 kişilıi ve daha fazlasınr
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Fen - Edebiyat ve Mimaıi F'akülteierinden -yukarda büset-
tiğİmiz toplanhda alrnan sonuç sayesinde- buldı.ılar

Adnan Şaplakoğlu, 13 Şubat'ta Dekanlığa, toplantıda alı-
nan karara muhalefet ettiğini resmi bir yaa ile biltlirdl
18 Şubat'ta da durumun resmi orgaıu olan Fakii]te Genel Ku-
rulunda görüşülme§ gerektiğini, bu maksatla kurulun top-
|anmg,5ını istedi. §iimestre tatili dolayısiyle çoğunluğun sağ-
laJıemıyacağı gerekçesi ile reddedildi. Hatbuki sömenstre tati-
linde hocalar değil, öğrenciler tatildedir... 18 Mart'ta yeni De-
kana Genel Kurul'un toplanması isteğini tekrarlaü. Aynı ya-
zada bölüm başkanlan toplanfularırun zapta geçirilmesi iste-
ğinde bulundu. Devamlr ısra^rı karşsında 10 Şubatta yapılan
toplanhnrn zabıL|an ancak Nisan'rn ikinci yar:srnd.a, o zarnarL
dekan ygkilliği yapan hof. ,Bahattin,Baysal tarafindan dakti-
lo edilip ilgililere gönderildi. Ancak zabıt diye yaalanlarla
Şubat toplanhsın,ın pek ilgisi yoktu. Meselö yegöne hedefi kuv-
vetli adam, bilyük dekarı ve sonunda Rektör olmak olan Prof.
Baysal solculara hoş göri.inmek, fakat bunu yaparken bir gün
daw&nışmın hesabı sorulduğunda durumu kurtarmak için
"Zfta" kenü konuşma.sr olarak şu paragrafı yazdımışh:

"Cezüatrı geri bıra^ktımay tavsiye edeısek, ilerde daha
yahim olaylarrn meydana gelmesini teşvik etmiş oluruz. Bu-
nun dışuıda diinyadaki buhranı gözöniine alırsak daha mute-
dil olunması gerektiğine inanryorum. Akademik Konsey disip-
lin cezalarııu ma.hkeme sonrına kadar ertelerse yahştıncı ve
bu dewede üniversiteyi kurtancr bir yola yönelmiş olur."

Gt rütalüğü gihi birinci ve sonuncu ciimleler birbirinin tam
tersid.ir. Üstelik Baysal, ilk ciinleyı toplanhda aslö söyleme_

mişti" Aymı "Zabıt"da cezalarrn ta"s4i,lı edilmemesine katı]ma-
yan Teorik Kimya Btiltlmü Başkanının varlığ da tamanen rınu_

tulmuşhı (!).
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Bir grup hoca ve idarecinin bu dawanışlannın tahlili baş-
lıbaşına bir bahis teşkil eder. Bu lıonu5ru son btilümde inceleye-
ceğimizden, burada bu analize girişmeyeceğiz.

5 Nisan'da E''izik Bölüm Kurulu 24 inıza ile aynı çağnyı
tekrarladr. Ma5ns'da ise 35 Fen - &lebiyat E'akülte§i öğretim
üyesi a5mı çağn5n tekrarladı. Bütün bu teşehbtisler sonuç ver-
medi.

a
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Sosyalistlerin giriştiği iıızlr eylem serisi öğrenci Birliği'ni
her gün biraz daha paniğe kaptınyor, hareketin liderliğini alan
solcular talebe kitlesine her geçen gün ıbiraz daha hdkim olu-
yorlardr. Ecevit'den "Toprak işleyenin, su kullanarun" gibi söz-
ler drşında pek bir fikir alamayan bu gurup bir asırhk bir ha-
zrrlık dewesine sahip ve doğu blokunun resmi feisefesi olan
sosyalist propaganda karşısında eziliyordu. Parmakla:ı ara-
srndan sola doğru kayan talebeyi yakalamak için çareyi gün
geçtikçe biraz daha sola açrlmakta buluyorlarü. Nihayet işi
"Biz de sosyalistiz ama ihtilAl yapmayacağız, şiddete karşı-
yrz" demeye kadar vardırdrlar. Çünkü iş şiddete dökülünce dö-
vülüp havıza atılanlar kendileri oluyordu.

1969 Martı sonunda AP, BMM'ne TRT ve Anayasa Niza-
mrnı Koruma kanunlaıınr getirdi. Soiun harekete geçeceği bel-
liydi. öğrenci Birliği "Eylem" srasının kendilerine getdiğine
karar verü. Meseleye sosyalistlerden önce sahip çrkacaklar,
hoykotu kendileri başlatacaklardı.

1 Nisan günü toplanan forumda boykot karan alındı. Fa-
kat orta - solun hesabr bu noktada bozuldu. Forum-lar süratle
"Gerçekten demokratik" ikna metotlan kullanan sosyalistle-
rin eline geçti.

Yuhlar, rshklar elleri bellerinde, ceketlerinin içinde veya
parkalerin cgbinde militanlar... Misal olara'k ıboykot oylaması

ı
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yapilan bir forumun işleyişini verelim : Oylamadan önce sos-
yalistler "Lehte o kadar çok oy çıkacakhr ki... kabul oylanru
saymaya lüzum yok. Sadece red oylan sayılsrn" teklifini ya-
plyor. Red oyu vermeye cesaret eden 3 kişi hemen oracıkta
ikna ediliyor ve çoğunlukla boykot karan alınryor.

1- 7 Nisan arasrnda "Eylem" sosyalistlerin tam hAkimiye-
tine girmişti. 7 Nisan günü holkottan öte bir adrm atrlü ve
Mimari Fakültesi işgal edildi. Duvarlar sosyalist sloganlarla
donandr. Bunlar arasrnda "ÇiN YAKINDIR" yazsl ükkati
çekiyordu. Sonradan fazla ileri gittiklerini anlayan sosyalist-
ler ÇiN kelimesinin üstüne DEVRİM yazdılar.

Orta - sol paniğe kapılü ve aynı gün aşağdaki biltliriyi
ya5nnlaülar. (Ktişe : 5)

8 Nisan forumu fevkalide ilgi çekici oldu. Daha baştan
hfl}imiyet sosyalistlere geçti ve orta - sol'un "Boykota dur de-
mek için" tertiplediği toplantıdan 5rukanda anlattığımız" ger-
çekten demokratik" metotlarla Rektörlüğü işgal karan çü-
h. Militanlardan Ahmet Sina, Sinan Cemgil'in heyecanlr ko-
nuşmalarr ve teorik fizik Asistanı Metin Durgut'un işgal lehin_
deki konuşmasrndan sonra Rektörlüğe yiiründü. Camlar kın-
larak binaya girdiler. Toplanh halindeki akademik konsey ba-
srlü ve başta Nejat Erdem ve Yaşar Gür'biiz'ün muhafızlığın-
da -Kemal Kurdaş olmak üzere konsey üyeleri drşan ahldı. Dı-
şanya çüarılan Kurdaş, sosyalistlere buruşmuş pantolonunu
gösterip "işte sizin satılmış rektöriiniizün pantolonu böyledir!"
diyerek proleterliğini ispatlamaya çalışıyordu.

işgalcilerin önüntle Asistan Metin Durgut ve bir zaıııınla-
nn SKF' ve öğrenci Birtiği Baskanr, şimdi ise Elektrik Mühen-
üsliği asistaru ilhami Soysal'ın akrabasr Muamıner Soysal bu-
lunuyordu. Militanlann başında ise her zamanki lider kadro
Sinan Cemgil, Ahmet Sina, irfan Uçar, Sezgin fiizün, Münir
Aktolga, Yusuf Arslan, Onur Başkan, Mehmet Caner, Ulaş

ı
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Bardakçr, Taylan özgir, Metin Güçbilmez, Ali Onur ve diğer-
leri ön saftayü. (Klişe: 6)

işgalciler 8 Nisan'da bu bildiriyi yayınladrlar.

Öğrenci Birliği insiyatifi tamamen kaybetmişti. 9 Nisan-
da hareketi durdurmak için forum teşebbüsüne girdiler. Ya-
yınladıklan bildiride "Çin yal«rndrr", "SilAhlanrp Kı:ılay'a gide-
lim" üyen sosyalistlerden şiköyet ediliyordu. (Bu söz forumda
söylenmiştir.) Fakat sonuç alamadrlar.

11 Nisan 1969 günü Mühenüslik Fa}ıültesi Dekanlığı ve
inşaat Bölümü işgal edildi. Okulun her tarafinda bir ellerinde
sopa, diğer elleri parka ceketlerin cebinde militanlar nöbette,
Adnan Şaplakoğlu Jandarmaya ODTü'de mal ve can emniye-
tinin kalmadığru bildirdi. idare, okuldaır atı]masına rağmen
emniyet kuwetlerini ça$rmıyor. Telefon santralr da işgal aJ-

tında konuşmalar dinleniyor.

12 Nisan günü, Bölüm Başkanrnrn talimatına uyarak de-
vam eden Fizik derslerinden'biri işgalciler tarafından basrlryor.
Harekette Rektörlüğün işgalincle liderlik eden grup yine önde.
Rektörlükteki işgal komitesi Fizik Bölümünü işgal kararr alr-
yor. işgal tatbik edileceği sırada okulun üstünde devriye gezen
bir jandarma helikopteri infilik ederek düşüyor. Askerimiz
şehit oluyor. Olay işgali geciktiriyor.

Bu arada akademik konsey fiili duruma son verilmediği
takdirde üniversiteyi 1 Ekim'e kadar kapatma tehdidinde bu-
lundu. Sosyalistler büyük öğrenci kütlesini zaıarla sokacak
neticeler yaratma5n zarar|ı bulduklan ,için karara karşı çıktı-
lar. Solculann çoğunluğı"ı teşkil ettiği bir grup asistan "ODTü
Asistanlan Genel Forumu" imzasıyla idare okulu kapatsa bile
kendilerinin derslere devam edeceğini ilön eden bir bildiri ya-
5nnladrlar. TRT "işgal Komitesi" ve "Asistanlar Forumu" gi-
bİ hİÇbİr resmi özelliği olmayan grupların bild.irileriıri büyük
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bir cidüyetle yaynladı. Yayınlanan enteresan bir bildiri de
Mimari F'akültesi i'orumu"nundu. öğrencinin yönetimindeki
yeni iiniversitenin nasıl işleyeceğini açrklayan bu bildiride, üni- '
versitede hoca - öğrenci - işçi gibi ayınnlann doğru olmadığr,
Meselfl bir işçinin vaktinin /oJ.Oıırıda hocalık, lo30uıda öğ-
rencilik /o 60ııda da işilü yapmasr gerektiği savunuluyor-
du. Tabü hoca ve öğrenciler de değişik yüzdelerle bu işleı{
paylaşacaklardr.

Nihayet Kurdaş da emniyet kuwetlerini çağrrü. 13 Nisan
sahahı Saat 4.30 da jandarma ve polis üniversiteye girdi. iş-
galcilere f,gşIim olmalan için 10 dakika müsaade verildi. Bu
10 dakika içinde üniversitedeki bütün binalan bilbirine bağla-
yan kalorifer dehlizlerinden sosyalistler yatakhanelere kaçtı-
lar ve yurtlardaki ta]ebenin bir liısmıru otgaıwe ederek emni-
yet kuwetlerinin üzerine sevkettiler. Jandaına rektörlüğe gir-
diği zaman kimseyi butamadı. Halbuki emniyetin dehlizlerden
haberi vardr. Rektörlükte ancak taşnmasr güç molotof kok-
teyli dolu kasalar, zincirler ve giriş kapısr ile işgalcilerin irti-
bahnı sağlayan telsiz cüazlan ve dürbünler bulundu.

Jandaıua birliğinin tomutanı Albay Yurtlardan gelen öğ-
renci gnıbu ile karşılaşmalannı şöyle anlath:

'lfoplum polisine galiz kiifürler savurarak yaklaştılar.
Kendilerine dağlmalarını söyledim. Le}ıimde teza"hürat yapa-
rak beni havaya kaldırdılar. Hepsi geçtikten sonra yine yere
indiriltlim."

Janda.ıma nümayişçileri toplayarak götürdü. Aralannda
bulunan ve sosyalist olmayan öğrencilerden öğrenildiğine gö-
re toplama sırasınd.a tabanca ve fosforlu Mao rozetleri elden
elo ahlarak kaçırılmıştı. O giln ve daha ,sonra yurtlara çahş-
maya meydan veım.emek düşüncesi ile gidilmeü. Halbuki ele-
başrarın çoğu yurtlaıda saklanryordu. üniversitelerin işgale
uğramış krsımları büyük hasar görmüştü. Jandarma komuta-
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nınrn mahkemedeki ifadesine göre oDı|fü düşman işgalinden
ç*nış gibiydi."

ilk heyecan gegince sosyalistlerin propaganda taanuzıı
başladı. Dışarda üniversite özerkli$ temasr işlenirken içerde
kulaktan tahribatın janda^rma tarafindan yapıldığ yaylıyor-
du. Propaganda da sol eğilimli hocaiar esas rolü oynuyor. Bil-
hassa idaıf ilimler Dekanı Yaşar Giirbüz ve Te,orik F'izik Baş-
kaır Feza Gürsey'in eşi Suha Gürsey'in faal propagaııdaları,
sol basının ve 1BT'nin yayögı havanın da desteğinde büyük
çapta başanya erişti. Öyle ki, zarar te§biti srrasrnda durumu
görenlerin üşında, hemen herkes birkaç gün içinde taihribatı
faşist jaıdaıman,, yaphğna karar verdi. Halbuki, meselö Fi-
zik S Binası üst kahnda hemen bütün odalar zorlandığ halde
Mübeccel Kıray'ın odasına dokunulmamıştr!... Aşağya alüğı-
mız ffidili propaganda niteliğine güzel bir örnek teşkil etmek-
tedir. (Klişe: 7)

_4L-



(Klişe : ?)

-

_42_



{ı

tsEŞİNCİ BÖLÜM
TERÖR VE TASFİYELER

Nisan 1969 - Ocak 1970

- iç ihtilöl Hazırlrğı -

Nisan 1969- Ocak 1970 araşr devrede öğrenci, idari perso-
nel ve üniversite idaresinde kilit noktalarrn sosyalistlerin hö-
kimiyetine geçmesi, hiç olmazsa pasifleştirilmesi sağlandı. Mi-
söl olarak, 8 bölümü olan Fen - Edebiyat Fakiiltesi, bölüm
başkanlaıından bu devreden önce sol harekete muhalefet eden
3 başkaıın yerine sosyalist veya pasif kimseler aldı. Tasfiyeye
uğrayanlar sosyal ilimler'de önce Hasan Tan, sonra ibrahim
Karal (yerine kanunsuz olarak, 1951 tev'kifa|hnda ıkomünizm

suçundan tevkif edilmiş Mübeccel (Belik) Kıray getirilmiştir.
Böylece öğrenci Birtiği ve Fakülte Talebe Cemiyetleri fiilen
sosyalistlerin eline geçmişti. üniversitenin üç kilit idari mev-
kiindeki sol aleyhtaıı Müdiirlerden ,Genel idari işler Müdürü
(döviilerek) bu devrede, Personel Müdürü ve Bütçe ve Mali
işler Miidürü de bu devrede hazrrlanan ortam sonucu Ocak ve

Şubat aylarında tasfiye edilmiştir.

Jarıdarma ve polis kuwetiyle işgalin kaldırılmasından sonra
ilk hareket solun hA,kimiyetinde olmayan ODİn öğretim üye-
leri Derneğinden geldi. Dernek, "btitün memleket sathrnda ve
özellikle üniversitelerde ve bilhassa oDTü'de wıkubulan son
öğrenci olayları haklıında Of,[rü öğretim üyeleri olarak tu-
tumlarrnr tespit gayesi ile" hocalarr 25 ve 26 Nisan tarihlerin-
de toplarıhya çağnyordu. Toplanhnrn sonuna doğru salonu
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terkedenler olmakla beraber hazrr buiunanlann saJnsr 150 nin
üstünde idi ve hahn sayılır bir çoğunluk teşkil ediyordu. Her
zaman olduğu gibi öğretim üyelerinin çoğu toplanınca sol aan-
l_ıkta kalnışh. Gündemin 4. madd.esi derslerin ve imtihan]ann
sol hareket tarafindan aksatılması yüzünden düşirnülebılecek
tedbirler hakkındaydı. Sol azrılrkta olduğunu hemen anlamış
ve totrılanhyı sabote etmeye başlaıruştı. Her zamanki "öfuen-
cilerimizi ve dünyarun drııumunu geniş görüşlülükle anlamaya
çalışmalıyız" teması üzerinde uzun nutuklar verdiler. Ergin
Günçe, Erhan liöksal, Yılmaz inkaya, Necat Erder ve Muam-
mer Soysal derneğin y:ır$ organr olmadı$nr, oylamanın gü-
liinç olduğunu, TRT ve Anayasa Kurumu Kanunu haklıında
konuşulması gerektiğini, öğrencilerden kopmamak lözım gel-
diğini savundular. F'akat çoğunlukla konuşmalar sol eylemin
öğretimi imkönsrz hale getirdiğini, engellenen derslerin veril-
miş sayılarak öğrencinin onlardan mesul tutu_lmasını müdafaa
ettiler. Bu arada baa hocalann : "Bu ortamda suçlu3ru ceza-
landırmak suç sayılryordu", "Burası Teknik üniversitedir.
ideoloji af,enasl değildir" ve (solcu hocalan kasitle) "çocuk-
ları bü zıvanadan çrkardık, yine biz sokmahyrz. Hoca srrufa,
ham.ama giner g:ibi - özel fikirlerinden temizlenmiş olarak - gir-
melidir. Sınıfta doktrinin yeri yoktur" ,gibi meselenin nıhuna
inen sözleri dikkati çekiyordu. (tlnver Çrnar, Ati[e Sönmez)
önce 4. maddenin sona atrlmasınr böylece z&malun azlıS dola-
yısiyle tartışılmiımasınr - teklif etti. Teklif 25 e karşı çoğun-
lukla reddedildi. Yine solcuların 4. maddenin gündemden çıka-
nlması, eksikliklerin ikmal hakkı veya yaz sömestreleri ile ka-
patrlmasr teklifleri (Erhan Köksal, Muammer Soysal) red-
dolundu. Maddenin görüşülmesinin sonunda Necat Erder oyla-
madan vazgeçilmesini teklif etti. Bu da reddedilerek oylama
yapıldı ve "engellenen derslerin verilmis sa5nlaea$" fikrinin
hakim olduğu tespit edildi. Fakat oylamalarda çekimserlerin
çokluğu - 25 ne 40 arasında değişiyor - d:ikkati çekiyordu. Kor-
ku yavaş yavaş öğretim üyelerini de sarmaktayü...



Toplantıda alınan karar tatbik edilebilse sola sert bir
darbe vurulmuş olurdu. Verilemiyen derslerin verilmiş sayıl-
masr boykotlarda sinemaya giden büyük taJebe grubunu ha-
rekete geçtrir, solculann hareketleri zatatlı haJe gelirdi. Fakat
öğretim üyelerinin sopalı - tabancai icra kuweüeri olmadığ
gibi, idarenin tutumu da toplantırun havasından çok farklıydı...
Biiylece toplanh solun yenilgisiyle, fakat pratü bir neticeye
gidilmiyerek bitti. Hatbuki buna benzer bir toplantrda sol ka-
rarlar ahnsaydı TRT ve basın günlerce bundan bahseder, mili-
tanlar harekete geçer ve "fiili duı,um"lar birbirini kdvalarü.

25 - 26 Nisan toplantrsı sola karşı hocalann ilk ve son top-
lu hareketi oldu.

Toplantıda alınan "verilemiyen derslerin verilmiş sayrl-
ması" gibi köklü tedbirler bir yana akademik konsey, boykot-
tan sonra aldığ kararlarla, ,sonunda, 18 hafta olmasr gereken
sömestrelerin 12 - 13 haftaya kadar inmesini sağlaü. Bu kısa
sömestreler bile çeşitli zamaııLardaki 2- 3-4 gi.inlük boykot-
larla (lusa boykotiann derslere tesiri bir müddet sonra gör-
memezlikten gelinmeye başlaü) datıa.da lıısalıyor ve sömestre-
leri gerçekte m6.nasr kalmıyondu.

işgar höüselerinde aktif rollerıi bulunan öğretim üyele-
rinden Ergin Günçe, Rektörlükçe 18 Nisan'da iş Kanununun
77 P 9 ve d maddeleri gereğince (işçileri lınşhrtan ve §çilere
tecavüz eden işçilerin vazifelerine son verileceği haklıundaki
madde ODTü öğretim üyeleri iş Kanununa tabidir) üniver-
site içindeki işten çıkanlmış Metin Durgut ise datıa önce dav-
ranarak istifa etmişti. Metin Durgut o srrada tutukluydu.
25 Nisan günü idari ilimler Faki.iltesi, sert fakat imzasrz bir
bildiri ile Ergin Günçe'nin işten çıkanlmasuu protesto etti]er.
tsildiride "7307 sayıIı ODTü Kanununun 4. maddesinin (C)
bendi ile, OD[fü Akademik Teşkilöt Yönetmeliği'nin 3. mad_

desinin (f) fıkrasına göre Rektörün akadgmik personeli sade-
ce "murakahe etmek yetkisi vardır".

-45_

ı



"2. ş, nolttayı açılça belirtelim ki, söz konusu öğretim
üyesiıxin, işine son verilmesini gerektiren bir harekette bulu-
nup bulunmaüğ hususunu, tarhşma dışı bırakıyoruz. önemli
olan bir üniversite öğretim üyesine karşı hukuk ilkelerine ay-
kın bir §lemin yapıl,mış bulunmasrür. ülkemizde bir üniver-
site öğetim üyesinin, hattö yardrmcrsının öğretim mesleğin-
edn çüanlması o derece ciddi ve önemli bir konu sayılmakta-
dır ki, 4936 sayıtı üniversiteler Kanununun 115 sa5nlr kanunla
değiştirilen 46 ncr maddesine göre böyle bir cezarun verilebil-
mesi ancak bir öğretim üyesi veya yarümcrsrrun "üniversito
öğretim mesleğinde kalmasına yer bırahayacak kadar şeref
ve haysiyet lnncı bir suçtan ötiirü mahkernece" mahküm edil-
miş bulunması şartına bağlanmrştır. ODTÜ özel bir kanuna ta-
bidir diye, orada görev almış bulunan öğretim üyelerine hukuk
ve vatandaşIık dışı muameleler yapılmasr asla kabul edilemez
ve buna göz yumulmaz". Bu olayda tarafsa, \anun, anay€ısıa
ha5ıranı kesilen sol, Erdal inönü'nün aynı maddeye dayanarak
Adnan Şaplakoğlu'nun isine son verdiğinde sesini çrkarmamrs-
hr.

Metin Durgut ve Ergin Günçe, Erdal inönü'nün Rektör-
lüğünd,e tekrar vazifeierirıe iade edilmiştir.

1969 Ma5ns'r nispeten sakin geçti Haziran a5nnda ise öğre-
tim üyesi, idari makamlar ve öğenciler üzerinde basliı, terör
ve tasfiye hareketleri başladı.

18 haziran alşamı Genel idari işler Müdürü Sadun iller
dirvüldü. I{ödise imzasız bir bildiri ile şöyle açrklanryordu :

(lilişe : 8)

Sadun iller, hddiseden sonra görwinden ayrılü.

Bu sırada §gal ve tahrip olaylanııda ro1 oynıyan öğren-
ci ve öğretim üyelerinin ma}ıkemeleri devam ediyordu. Sorgu
gaffoa"$nğa, şahitliğe çağıılan öğretim üyeleri olaylarr detaylı
hir şekilde anlatmışlarü. Fakat o zamandanberi hocaJar ara-

r
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sında gelişen sol propaganda ve basl«ılar mahkeme safhasında
birçok şahitlerin ilk ifadelerinde anlattıklannr unutmalanna
(,') yol açh. Baskı, propaganda ve matıkeme salonunu doldu_

ra,ıı militanla.ıın tesiri o kadar etkiliydi ki, jandarma birliğiniıı
komutanı (ODTü düşman işgaline uğramış gibiydi" ifadesini
vem§ür) dışında ancak 3 - 4 kişi sorgudaki ifadelerini tek-
rarlaülar. Teorik Fizik öğretim üyelerinden Feza Gürsey ve
A.B.D.'den yeni dönerek Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanlığr'nı
dewalan Ertlal inönü, Adnan Şaplakoğlu'nun ve doğru ifade
veren Y. Prof. Mehmet Ayün'ın odalanna gelerek hareketle-
rini kınadı ı/e "sizin yaph$nız espiyonluktur" diye bağrdı.
Kendilerine "bu espiyonluk cleğil görevdir" cevabr verildi. Bu
ara Feza Gtirsey'in eşi Suha Gürsey hapishanedeki tutuklu-
lara yardrm için açılan kampanyanın idareciliğini deruhte et-
mişti.

Maalesef "Çin Yakrn" yaa7arına, 5rukanda açıkladığımız
bildirilere, Mao rozetlerine rağmen döva "memuru görevden
alıko5m.a" işgat, tahrip ve patlaycı madde imalin"den açılmrş-
tr. Meselenin esas olan ideolojik yönü görmezlikten geliniyor-
du. Yukanda da izah edittliği gibi Tiirkiye'de birini "komü-
nizm"le suçlamak a5np ve hafif bir hareket, bir cesaret mese-
lesi haline getiritmişti.

Bu arada 1 Tem:rıuz ve 1 Eyliil tarihlerinde yayınladıS
iki bilaliri ile Kemal Kurdaş, Kasrm sonunda Rektörlükten ay-
nlacağını bildirati. Kurdaş, sol tarafindan resmen "harcan-
znrş"h. Bir zamanlann sosyalist - kültür derneği üyesi, 50 se-
ne sonra Tiirk Devleti'nin kalmıyacağıIu savunan "geniş ve
ileri görüşlü" Kurdaş Devlet Planlama Teşkilfltı ve BakanJar
Kurulu'nun ODfü'nin lisanrnrn - ingiliz'ce öğrenimine özel ağr-
lrk verilmesi kaydr ile - fiirkçe olması karannr Başbakan'a
çektiği bir telgrafla Resmi Gazete'den çıkartan kuwetli adam,
diyalektik tarihsel aloşın bir cilvesiyle Kayseri Malt Sanayii'n-
de ayda net 10.000 TL hk bir göreve atı]ıverecekti. F'akııt
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ODfü'den aynlıncaya kadar son hizmetlerini de süratle ifa
etti. Aşağrda ızah edilen 2 flzik bölümüniin birleştirilmesi ve
Adnan Şaplakoğlu'nun b<ilüm Başkanlığından a]rnmasrnr, Sos-
yal ilimler Btilümü Başkanlığndan Hasan Tan'ın a]ııımastnt,
ibrahim Karal ve Nevzat Yalçın'rn bölüm Başkanlrklanndan
istifasrnı ve Erdal inönü'nün Rektör vekilliğini temin etti.

1 Eylül'de öğrenci Birligi seçimlgri yapıldı. Seçimlgr4gki
olaylara girmeden sosyalist Fikir Kulübü'niiıı ve onun seçim
gurubu "Toplumcu Gıup"un seçim öncesi propaganda broşür-
lerini incelersek enteresan hususlara tanık olacağz.

"Doğu'da 700 milyonluk bir ulus emperya|izme karş ye-
niden savaşa ba,an Latin Amerika'da Clıe'nin savaş çağrısı bir
uçtan bir uca yan}ılanıyor.

Milli Kurtuluş Savaşrmızın temel gücü işçi sırufidır. Bu-
gun işçi sınıfi, sınıf hilincine kavuşmuş 6lmıyabilir. Fakat ta-
rih çarkırun hızla dönclüğü çaSmızda her toplumsal sınıf gitıi
onun da ,bilinçlenerek toplumda kendi özgü yeri alması kaçr-
nılm42ğg,. sömürme ne kadar ustalrkla gizlenirse gizlensin, ne
ölçüde şaJı,tlandınlmış olursa olsun işçi sınrfi uzun süre aldah-
lamaz.

Her topl ımda en önemli eylem üretim işidir. üretim ise
emek, tahiat ve üretim araçlannın ortaklaşa yürüttükleri bir
eylemdir. Kapitalist toplumda üretim araçlan ve tabiat veri-
leri (ham maddeler) özel mükiyet konusudur. Kapitalist top-
lumda sömürünün özü bu özel mülkiyet ilişkisinden çıkmakta-
dır. üretim araçlanna ve tabiat verilerine sah.ip olan kişilere
kapitalist adı verilir. Bunlann bir kısmı sanayi ile yani bir ima-
löt işiyle uğraşırlar. Ellerindeki üretim araçlaruıı ve ham mad-
deleri bir imalöt için bir araya getiren bu kişiler, emirleri aJ-

hnda çalışan emekçilere bir yapı değeri yarattınrlar. Yaratr,
Ian bu değerin bir losmı emekçiye verilir, bir kısmı üretim araç-
lannrn foakım, onarlm işleri ve ham maddelerle enerji için ay-

a
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nhr. Bir krsmrda kapitalistte kalır. Kapitalistte kalan bu kıs-
ma artık - değer denir. Artık - değerin, emekçiye verilen de-

ğere oranr sömürme oraru aünr alrr. Sanayi kapitalistlerinin
yarusıra, ticari kapitalistleri (ya da ticaret burjuvazisi) deni-
len bir sömürgen grup daha vardrr. özellikle yurdumrızda bu
grup kapitalist sıruf içinde en önemli gruhu teşkil eder.

Sosyalizmin kurucusu Karl Man, Das Kapital adlı eserin-
de sanayi kapitalizminin incelenmesine ağırlık verir. Sömürü-
ien sınrf olarak da işçi sınıfinr a]rr.

Sınrf savaşınrn silöhlı olmasr da savaşı çrkaran kapitalist-
lerin takınüğı tavıra bağlıür. Onlar silAhlı olsun derse silöhlı
olur, silAhsız olsun derse silihsız olur. I(apitalistler silAhsız
gibi görünüp silöhlanrrsa, emekçilerin de silihsız gibi görünüp
silöh_lanmalan gerekir.

Felsefe bilimi etkiler. Nitekim, bilimdeki gelişmeler, yeni
felsefe açrlrmlanna yol açmrştır. örnek olarak V. i. Lenin'in
Materyalizm ve Ampiriyo - Kritisizm ad]r kitabıru ve Mao Çe
Tung'un Dört Felsefe Denemesini gösterebiliriz.

Meseli Lenin, Rosa Luxemburg ve Hobsan "Tekelci Kapi-
talizm" ya da "emperyalizm" teorilerini geliştirerek ustalarr
olan Karl Marx'ın "Das Kapital"ini eleştirmiş oldular.

Egemen srnrflann bu kuzu postuna bürünmüş küçük kurt-
lan ODTü içinde sadece şekli bir üstünlüğe sahiptirler ve bu-
nun da sonu yaklaşmıştr.

Bu kısır çemberi bir yerinden kıralrm. Ba$msızlrk, De-
mokrasi ve Sosyalizm savaşrna kafulalım. Bugün için en büyük
srnav devrim, en kutsal ders sosyalizmdir.

OD[fÜ'nin bütün 5rurd.a yayılmrş devrimci ününü söndür-
meyelim".
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Bu pasajları değerlendirirken, I[. bölümde }usaca ızah et-
tiğimiz Marksizm yg l\4aıil§izm - Leninizm hatırlanrrsa söylen-
mek istenenler daha açık anlaşılır.

§osyalistler, 1 Eylül öğrenci Birtiği seçimlerinden hemen
önce bir broşür daha yaynladrlar. Bu Broşürde "bız de sosya-
listiz ama ihtilil yapmryaca$z" ifadesini fldeta doktrin haline
getiren orta - sol sert bir dille tenkid ediliyordu :

"Kitle 11g ilişki kurmayı romantizmden daha öteye götü-
remiyen küçük burjuva ideolojisi sah,ipleri halk dalkavukluğu-
nu devrimci çaba diye 5rutturuyorlar".

"Eğer bugiin işçiler fabrikalan işgal ediyorlarsa, eğer Si-
lAhtarağa'da 2500 işçi faşist toplum polisini önüne kahp kova-
Iıyorsa, topraksrz köylüler ağalann topraklanru bağrta ba-
ğ:rta işgal ediyorsa ve bunun yanında yüzlerce köy politikacı-
ları köylerine sokmama kararı alıyorsa, halk kitleleri gerici
parlamentarizme karşı alternatifi görmeye başlıyor demektir.
O halde foizim |şgal eylemimiz halktan kopuk değil, tam ter-
şing foe.lkln dewimci eylemine lolavuz olmuştur".

Nihayet kafaJanndaki "IIalk" tarifini veriyorlar :

"Bizim halk diye adlanördığımız işgat ettiği ağa toprağını
ellerinde kazma kürekle saırunanlar, işgal ettikleri fabrikalarda
polisle çatısanlar.... ve hütün hunlan da^ha ilerde yapacak olan-
lardır. Onlar ki, gerici parlamenterwme çoktan sırt çevirmiş-
ler ve kendi bölgelerinde kenü demokratik hAkimiyetlerini
kurma yolundalar".

... ve ideolojik propagandaya devam gdiliyor:

"Bugün için banşa giden yol, ancak savaştan geçer".

"Bütün diğer meselelerin olduğu gibi, demokrasi kawa-
mtnda sınıfsal bir özü vardrr. örneğin, işçi sınıfının devrimci
iktidarının oluştuğu bir yerde sömürücülere hiirriyet yoktur.
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Onlann özgürlük dedikleri, kitlel-eri ratıat soyabilme özgiirtü-

ğüdtiı. Onların dillerine doladıklan demokrasi de, a5mr bunun
gibi, yalnızca kendi]eri içintlir. Bızler, Amerikan emperyalizmi-
nin yurdumuzdaki maşalannr lönetledik. Artık kimse onlarla
kolkola bir demokrasiden ba}rsedemez. Hedef, işbirlikçi ege-
men srnıflannın ortadan kalünlmasıyla, feodal yapırun kökle-
rinin kaanmasıyla geıçekleşecek, geniş halk yığnlannr özgür-
lüğe kavuşturacak HALK DEMOKRASiSi'dir".

"Vietnam'da Amerikan emperyalizmine karsr savaşan Vi-
etnam hallrr, bizim içinde dövüşüyor demektir. Ayru şekilde
Arap halklarının Orta - Doğu'da verdikleri antl - enperyalist
savaş da bizim Milli Kurtul;ış Savaşımıan böliinmez bir par-
çaşrdır. Çünkü düşmanımız Eynıdn ve dünya halklanrun mut-
luluğu o düşman yeryüzünden silindiği giin gerçekleşecektir.
Eğer bu dövada kencli pa]runıza diişeni yapabiliyorsak, tarihsel
görevimizi yerine getiriyoruz demektir. iran'da gelişen demok-
ratik kitle hareketleri de Orta - Doğu'da anti - emperyalist
dewimlerin yaklaşmakta olduğunun açık deliüdir. Asya, Af-
rika ve Latin Amerika halklanrırn kurtuluş savaşları gittikçe
gelişmektedir. Dün Sudan, Yemen ve Peru'da Amerikan em-
peryalizmine indirilen şrmarlar, tüm ezilen haJklann kurtu-
luşu için atılan birer adrmdrr".

Nihayet söz OflT.Ü'ye geliyor. Bugi.ine kadar katettikleri
mesafe de övüldii]rten sonra, bu bölümde esas aldığrmız "iç ih-
tilöl" ilön ediliyor.

"CIA Ajanr Kommer ODrrü öğrencisinin yiğit mücadelesi
sonunda, yanan arabasrnrn gölgesinde defolup gitti.

Faşist iktidann tezgöhtadığı temel hak ve hürriyetleri ko-
ruma kanununu çıkarthrmadık.

Amerikancı Rektör Kurdaş'ı Of,[rü brihinden silük.
Bütün kilit noktalarını tutan giikef idareci kadrosu teker

!g,kg1 fgmizleniyor ve temizlenecek".

Iı
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Gerici, bürokratik öğrenci yönetim,ini etkisiz hale getire-
rek, ilerici, dewimci, demdlrratik öğrbıici yönetimi Fl}RUM'la-
n geıçekleştirük. 

.

idareciler, öğretim üyeleri ve gerici öğrenci birliği ayru
biirokratik yapı üstiinde kenetlendiler ve tutuculuk vazifelerini
yapmaya başla,dılar. Dewimci eylemlerimizle hu yapı ortasın-
dan giiçtü Şimdi yerine dwrimci, demokratih yapı inşa edili-
yoİ".

A}mı broşürde, nüsta}fuel idare heyeti olarak, ödeta Kom-
mer ve işgal olaylannda tev,kif edilenlerin üstesi vardr. Başkan
ada5n Sinan Cemgil'di. Yönetim Kurulunun mümtaz üyeleri
arasında irfan Uçar, Mustafb Akgül, Yusuf Arblan, Atiü6 Kes-
kin, §erder Hafbak, 'funa Şahinyılmaz vardr. Mtıammer Soy-
sal, onur kurulunda, A}ımet Sina ve Taylan öagiir de denetle-
me kurulunda yeralmrşlardı Solcu üderlerin enteresan hayat
hiköyeleri vardr. Meselö Sina 3. babasrnın oğluydu. Annesi ha-
len 4. babası olan bir Yunan Yahııdisi ile evliyd"i. OD[fü'ye gel-
meden lise tahsilini Atina - Amerikan Kolejinde yapmışh. ida-
re heyetinde, sosyalistlikleri yanında Kiirtçülük aJanında da
kesif faaliyet gösteren Yusuf Arslan, Serdar Ha/bat gibileri
de dikkati çekiyordu.

Orta - Sol'un başkan adayr ise ilerde bol bol bahsi geçe-
cek, bugün OD[fü'deki dewimci sosyalist hareketin ön saftaki
üderi olarak görünen Erhan Erdoğmuş'tu.

Nihayet seçim zanoafl:- geld.i. Genel Kurul kapalı salonda
yapılüğı için herzamanki ha,kim olma metotlan ile sosyalistler
divan başkanlığnı ve üyelikleri aldılar. 1 Eylül günü gizli oy-
la 13 sandıkta oylarna yapılü. 11 sandık açıldığnda sosyalist-
ler 1459, orta - sol ise 1475 oy almışlarü. Bütün di'kkat h,aar-
lık okulunda ve inşaat Mühenüsliğinde saJnlıu bitmeyen 2 san-
dılrta toplandı
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inşaatta da orta - sol'un 72 faıkJa önde gittiği görüüyor-
du. Sosyalistler hemen gerçekten "Demokratik" eyleme geçti-
ler. inşaat ve hazırlrktaki san&klar kınlü. Oylar ve zabıtlar
yırhtalı. Sonra tabanca ve sopaiar konuşmağa başladı. Orta -

sol'un o giin "Eski" olmuş öğrenci Birliği Başkanr iskender
Odabaşıoğlu ve başka orta - ısolcular yaralanü. 4 kişi hastane-
ye kaldınldı.

§osyalistler öğrenci Birlğ binalannı işgal ettiler. Taban-
calat'la pencere ve damlaıda mevzi aldılar. Stratejik noktalara
ise tiifekli nişancılar yerleştirildi.

2 Eyltil'de inşaat Mühendjsliği öğrenci Derneği'ni bash-
lar. Bas'}uiln hiköyesini öğrbtim üyelerinden dinliyeüm: (Kli
şe: 9)

, Orta - sol ise, taarnız|ata karşı daha bir sene uygulaya-
cakları ve yok olmalanna yol açacak "gribe yakal,anmamak
için nede olmak gerekir" manhğ,ı ile:

_ "Ortanın solu kendisini oylarıyla destekleyen öğrencilerin
saldınyla seçim kazannadan yana olinıyan tiim ılevrimci, sol-
cu öğrencilerin fiili desteğiyle yinetimi ele alacaktır" gibi löf-
larla dolu bildiriler yayınlıyorlaıü. Bu fiili desteğin geıçekte
ne olduğu da liırsa zamanda ortaya çıktı. Alhndağ CHP ilçe Teş-
kilöhndan gelen birkaç kamyon kabadayı öğrenci Birliğine
yürüdü, fakat ateş altında kaçışhlar. Arkadan orta - sol, jan-
darmaya okulda silöh olduğunu ihbar etti. F'akat solun her za-
,naıki istihbarat teşkilötı araınaJrr haher aldı. Jandarma birşey
hulamadı.

Orta - sol, bu defa Cemiyetler Masasr ve Valiliğe sayımr
biten sandıklann zabıtlan ile miiracaat oderek kazandrklarrna
dair resmi bir belge aldı Sosyatistler kendi tayin edecekleri
yenl bir seçime kadar Birüğiin genel. kurul üvarırna ida:ıesini
istiyor ve za,hıtların hükümsiiz ve sahte olduğunu iddia ediyor-
lardı :

-il-



(f,lişe: 9)
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"Devrimciler hareketlerinin savıınmasııır hökim sınrflann
çizdiği srnır içinde birtakım kaidelere dayandrrarak yapmadar
ama bu sefer, bu işi yapanları satıte belge düzenlemek ve ka-
nunsuz hareket etmekten matıkemeye verip burjuva hnıkuku
çerçevesinde bile yenilgiye ığT atacaflz".

Bu arada 6 Eylül'de, bıraz inşaat Mühendisüği Btilümü
öğretlm üyelerinin tepkisi ve Dekan Mustafa Parlar'la bera-
ber Miihendislik Fakiiltesi Akademik Konsey üyelerinin bas-
hs1 biraz da devamh terörün hoca]ar üzerinde yarathğı reak-
siyonla Konsey ilk ve son defa olara]ı Disiplin Kuru!,u'nun ba;a
cezalarını tasdik etti. Bu arada kurul üyeleri çeşitli vasıtalarla
ölümle tehdit ediliyorlardı.

Tam çılrmaza girilm§ti. VaJilikten aldıkları belge ile h,u-
kulça birliğe sa^hip olan orta _ sol, bir türlü birlik binalarrna
giremiyordu. Bu sırada istanbul'da "Devrimci Eylem" hızlan-
mış, sosyalistler 2 ölü vermişlerd.i. Bunlardan biri, Kommer is-
gal olaylannın elebaşılanndan ve toplumcu gurubun denetleme
kunılu üyesi Taylan özgördü. Bu militan, hödiseler üzerine
istanbul'a kaçmış ve iizerinde 3500 TL. ve 2 tabanca ile meç-
hul kimseler tarafuıdan öldürülmiistü.

Taylan Özgiir'iin cenazesi okula getirildi. Cenaze dolayı-
sıyla yarahlan hava öğrenci birliğini tamamen sıfira indirmiş;
f§osyalistler taldbeye tam mönasıyla h6.kim olmuşlarü.
30 Eylül'de akademik koıısey bir bildiri ile ölüm hödisesinden
duyduğu üzüntüyü bildirdi. 25 Eylül'de ise Kuıdaş, bir basın
toplanhsı yaparak, höüse haklıunda görüşlerini açıkladı.

"Bu çocukla,ra bu anlatrlsayü, bunların haşlanna txiyle
felöketler gelmezdi. Bugün siz burada bıçak çekiyorsanız, ta-
hanca çekiyorsaruz. Yarırı öb'iir tara^fta öbürüsü çekiyor. Bu-
nun sonu böylodir. Bu çocuk da maalesef burada hergün bıçak
taşyan, hödiseye kanşan bir çocuktu. Hergün her hAdiseye

-56_



karrşır, her hödisede bıçak çekerü. Her hidisede tabanca pat-
lahr, hocasının kafasıru yarar, göğsüne tabanca dayardr".

Kurdaş acr acı şik6.yet eüyordu. Fakat, "peki, madem öy-
leydi, kendisini neden üsiplin kuruluna vermed.iniz, tabanca
çekildiğinde kanuna uyarak neden polis ça$rmadrnrz?" Soru-
lanna verecek cevabr yoktu.

Bu basın toplantısında söylenenleri Cumhuriyet Muhabiri
"Kurdaş, Taylan özgür'ün zaten muar bir öğrenci olduğunu
söyledi" şeklinde yormuş, Kurdaş ise TRT Muhabirinin tey-
pinden aldığ metinle Cumhuriyet'e müracaat ederek muhabi-
rin haysiyet üvaruna verilmesini istemiştir.

Eylem dumuyordu. Hazrrlık okulunda 10 sosyalist mili-
tan varü ve bunlar not balıımrndan son 10 kişiyi teşkil ediyor-
lardı. Sosyaüstler boykota karar verdiler. 24 Eylül'de düzen-
lenen ve 500 kişinin katılüğl foıumda boykot 90 oy farkla red-
dedilü. Sosyalistler, olmadr baştan, dediler. 29 Eylül'de ancak
200 kişinin bulunduğu bir forumda boykot karan alınü. öbür-
gi.in haarlık okulunun diğer talebeleri de boykot karanru duy-
muş ve 30 Eyliit'deki forum kalabalık olmuştu. Oylama yapıl-
üğı takdirde 24 Eylül'deki kararrn aJınısr çıkacaktı. Hemen ça-
re bulundu. "Boykot karan dün alınü. Bugünkü günlerde sa-
dece boykot komitesi seçimi var" dendi, kapilan militanlar tut-
tu ve boykot başladı.

Derslerin yapılmamasrndan kayba uğrayan çoğunluk
1 Ekim'de tekrar forum düzenledi. Bu sefer oylama yapılacaktı.
Muşta ve bıçaklar çekildi, dayaklar atılü ve forum dağtıldı.
Bu arada öğrenci Birliği de "Nezle" teorisini tatbike girişmiş,
okul idaresine bu sene olmryacak teküflerle g"iderek ka/bettiği
insiyatifi sağlamaya çahşıyordu.

O srrada ODTü'de hiç alışılmamış birşey oldu. Sayıları pek
az olan ülkü Ocaklaruxa mensup bir grup öğrenci, sınrflarrn
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etrafindaki sosyalist ablukasını zorla yardılar, militanlar kaçh
ve dersler başladı. F'akat olayn OD[ft_l'de propagandası "ko-
mandolar Hazır]rk Okulunu bastı" şeklinde idi. Sosyalistler
"öğrenci", sosyalist olmayanlar "Komando" idi. Orta - sol kar-
şısrnda aslan kesilen solcular, bunlara nedense pek ses çikar-
maülar.

Orta - sol'un bir türlü Birlik binalarına alrnma5nşı, Taylan
ö2gür olayının yarathğı baskr ve Hazırlrk Okulu hiüseleri öğ-
renci Birliğinin prestijini sıfira indirmişti. Nihayet Başkan-
lan Eıtan Erdoğmuş teslim bayra$ru çekti. SKF'ile müşterek
bir bitdiri yayınlıyarak "Gerici, Faşist" kuiıvetlere karşr "Dev-
rimci Giiçbirliği" kunılacağıru ilAn etti. Sosyalistler de buna
karşlık kendisinin Birlik binasına girmesine "müsaade" ede-
ceklerini bildiıriiler. Ot'ta - sol'un derneği olan "Sosyal Demok-
rasi Derneğ7"de az sonra Erdoğmuş'u ihraç etti. Artık Erdoğ-
muş en aşın sosyalist bildirilere imza koyuyor, onlann lideri
pozuna geçiyordu. "Geıçekten Demokratik" ikna metoduyla
orta - sol köprüsünden sosyalizrne ,bir kişi daha geçmişti.

ODTü'de bölüm başkanlan, dekan ve rektörün teklifi ile,
Mütevelli Heyeti tarafından tayin edilir. Teamül 2 senelik müd-
detle tayin edilen başkanın süresinin bitiminden 2 ay önce baş-
,kanrn değişip değişmeyecğ, değişecekse yeni başkanın kim
olacağmın dekan ve rektörce kararlaŞhnlıp Heyete sunulma-
sıydı. Böylece Heyet toplantılanndaki muhtemel gecikmelerin
doğurabileceği mahzurlar önlenmiş oluyordu. Herhangi bir se-
heple lleyet zamanında tayin yapamazsa, hukukun "görwin
devanı" kaidesine uygun olarak eski başkan tayin yapılana
kadar mevkiini muhafaza ederdi. Son başkaniık dönemi
31 Ekim'de bitiyordu. Fakat son güne kadar hiçbir temas ve
Iieyet'e hiçbir teklif yapılmamıştı.

Yapacaklarr oyun herhalde sürenin bitiminden 3 gün son-
ra dahi akıllanna gelmedi. 3 Kasım'da Dekan Erdal inönü'den
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Adnan Şaplahoğlu'na 31 Ekim tarihli bir yazı geldi. Yaa de-
kanlıkla Fizik Bölümii arasındaki 100 M. U'k mesafeyi (hiçbir
evrak vs. den geçmeden) 3 gi.inde katetmişti. Özetle, "kurulu-
şundanberi hemen hemen sürekli olarak yönettğiniz Fizik bö-
lümünüzün büyuyup gelişmesindeki büyük ve fedakir hizmet-
lerinizi f,'akültece takdir ve minnetle aıuyor. Bundan sonra da
X'akültemize daha da ileri hizmetler yapacaflnıza şahsen şüp-
he etmiyorum" gihi... A. Şaplakoğlunu göklere çıkaran ifade-
lerden sonra üzerinde çalışfu$ "Atom Hüzmesi" projesi hak-
kında da "F'izik alanında lisans üstü progranırınızın baş daya-
nağ olmasınr beklediğimız...." Nev'inden sitayişkir l6,flar edi-
liyor ve bu projenin tamamlanmasırun"....... Ya|ııız Fakültemiz
ve üniversitemiz için değil, memleketinizde eşine rastlanma-
yan bir bilimsel ve teknik başan olmakla kalmayacak, aynı za-
manda sizin de yarahcr, yaplcı ve yol gösterici üstünlüğünüzü
ortaya koyacak büyük bir şah,si başaıı teşkil edecektir" ifa-
deleri ile göklere çıkarmalar devam ediyordu. Fakat sonunda
bakla da ağzından çrkryor, bu projeyi bitiımesi için üstüne ida-
ri hizmet yüklemenin doğu olmıyaca$nr, bdlilm başkanlığnın
devam etmiyeceğini, yerine Asistan Profesör Perihan Tolun'un
tayin eclitctiğini bilüriyordu.

Maksat açütr, Ma5ns'ta F'akiilte Genel Kurulu'nun topla-
narak anarşi hareketlerini görüşmesi teklifine F'izik Bölü-
mün'den 2 kişi imza koymamrşh. Teorik Fizik'teki Feza Gür-
sey'in eşi Suha Güırsey ve Perihan Tolun, Feza ve Suha Gür-
sey'ler A.B.D.'ye gittiklerine göre bu yeni tayinde "Güvenilir"
tek bir aday Perihan Tolun kalmıştı. A. Şaplakoğlu, vaktinin
dal}ıa fazlasrnr hasreddbilmesi için Başkanlıktan alınü$ proje
üstünde 3 senedir çalışıyordu ve Makinenin bitmesi bir ay me-
selesi idi.....

A. Şaplakoğlu, 4 Kasım'da, Eıdal inönü'ye hukuki tayin
geıçehleşinceye kadar g:örevine devam edeceğini, Fizik Bölü-
mii'niiıı gayri kanuni bir şdkilde idare edilen 3. bölüm olmrya-
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cağıil resmİ hir yaayla rbilalirdi. Nerızat Yalçrn'dan sonra Be-
şeri ilimler ve ibrahim Kural'dan sonra Mübeccel Krray'rn Sos-
yal İlimler Başkanlıklarya tayinleri de Mütevellİ Heyeti'nin
iizerinden atlanarak yapılrnışh.

Ebdar inönü'nün reaksilıonu, A. Şaplakoğlu'nun sekrete-
rine telefon ettirerek yazılarıru yazmamasr talimahnr vermek
ve 5 Kasım'da E'izik öğretim üyelerini toplayıp sa$na Perihan
Tolun'u ohırtarak "'Başkanınız hudur ha!" Şeklinde konuşmak
oldu. 7 kasım'da anarşisüerin pek sevmed.iği personel Müdürü
Hikmet Büyüklimanlı'ya bir ya.a. yaa|arak, hukuken kimin bö-
lüme başkan olduğu soruldu.

O da üniversitenin Hukuk Müşaviri Avukat Rahmi Ma-
ğal'a ya ış, Mağat, res,mi mütalaıısında Mütevelli Heyeti ta-
yin yapıncaya kadar göreve A. Şaplakoğlu'nun devam etmesi
gerektiğini bildirmiş, Personel'de ilgili yaznsmalan Kurdaş'a
gönderm§. Kuıdaş'ın 18 Kasım tarih]i cwabr çok enteresan
oldu:

'§ayrn Mağat'ın mütalaasr, ihtimöl, hödisedeki aynnhlar
kendisince bilinmediğinden, burada tam geçerli olmamış".

Kurdaş'ın bu olaylaıdaki tutumu çok ilgi çekiciydi. Bir
taraftan i§mini köpeğin boynuna asanlara karşı sert bildiriler
ya5nnlıyor, gazetecilere 'bu çocuklara anlatmak löam" ijslu-
hunda beyanatlar veri5ıor, üğer taraftan da Feza Giirsey, Er-
dal fuönü ve Mübeccel Kıray'la içtiği su ayn gitmiyor. Müte-
velli Heyeti'nin üzerinden atlıyarak yapılan tayinlerde sol gu-
rııbun kilit elamanı rolünü oynuyor. işgalde başrolü oJmryan
ve tevkif edilükten sonra oDfü'den istifa eden Teorik Fizik
Asistanı Metin Durgut'da Kurdaş'rn günde 5 - 6 defa görüştüğü
kimsdlerdend,i. Bu srrada idari ilimler F'akültesi Asistanı Ay-
ün Karagözoğlu, rejim aleyhtarı faaliyetleıden aranan tr'KE'
(Dev - Genç) Başka.nı Yusuf Küpeli'yi evinde saklarken, polis
evi ba§mış ve her iki§ini de tevikif dtmişti. Olay pek du5rulma-
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dığ için sola sert bildirüerle ateş püskiiren Kurdaş, bu hÖdise
karşısında sükütu tercih etti. Rektörlükten a5rnlmasına 1 ay
lıalmıştı, O güne kadar biriken izinlerini resmen ay.rriacağ sü-
reye kadar kullarımak istemiş, yerine vekil olarak Erdal inö-'
nü'yü brrakacağnr Mütevelli Heyet'ine bildirm.işti. Heyet Er-
dal'ı kabul etmeyince izine çıkmaktan vazgeçti. Rektörlüğünüır
son a5nnda iiki politik çıliışı daha oldu. öğretim üyelerinin maaş-
larına Vo 30 zam yaprlmasr için Mütevelli Heyeti'ne ve bilim
adamlannın askerliklerini üniversitede yapmaian için Genel-
kurmay'a iki ya;a yazdı ve bunlan teksir ettirerek Üniversi-
te'de da$ttırdr. Her ikisinden de netice alınmayacağr belliydi.
F'akat maksat, Ofifü'den 10.000 TL. net maaşla Kayseri Malt
§anayii Ma]i Müşavirliği'ne transfer oluı.ken, her ihtima]e
k*ş, arkada hakkında müspet bir hava bırakmakh.

A. Şaplalroğlu, halrlnıı aramaya devam etti. Mütevelli He_
yet'ine, Başbakan ve Maarif Bakanına kanunsuz tayinlerle be-
raher Oüfti'deki tedrici şol ihtitdli anlatan mektuplan cevap-
sız kaldı. Danıştay'da açhğı dövaya Danrştay'rn L2. Dairesi
"Elalrmama" karaıa aldı. Enteresan bir olay da döva dilekçesi
verildikten 15 dakika sonra, Erdal inönü'le, telefonla, aleyhin-
de d6va açıldıgının bildirilmesid.ir.

Mütevelli Heyeti'nin bu yolda daha önceki miiııacaahru
reddetmesine rağmen Kurdaş, 20 Kasım'da bir bilüri yayınla-
yarak yerine Erdal inönü'yü vekil bıraktığıru ilön ederek ay-
nl,ü ve bu hareketiyle Endal inönü'yü rektörlüğün tabii ada5n
mey'kiine getirmiş oldu. 4 Aralık'da yapılan açüş töreninde
açıJış konuşmas[u solcu militanlann coşkun tezahüratr ve "Rek-
tör El. inönü, Reküjr Giirbüz" nidalan aradında Erdat inönü
yaph. (Yaşar Gürbtiz, "Dgı/rim"cilerin sevgilisi, idari ilimler
Dekanıdır).

16 Aralrk'da solcular, Battal Mdiıetoğlu'nun ölümü ve 6.

filonun zıyarcti dolaysıyla boykot yaphlar. Akademik Kon-

ı
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seyİn bu boykotla ilgili beyanı ODTü'de yeni bir devrim, inönü
dewinin başladığıru haber veriyordu. Akademik Konsey boy-
lıotu anlayşla karşılaüğuı ilön etti. TRT'de, sanki resmi bir
orgaıırn biidirisi imiş gibi öğrenci formu'nun boykot bildirisini
ve Akademik Konsey'in "anlayış" karanru ilAn etti. 22 Aralık'da
solcu militanlann boykota son veı:me karan da Radyo ile ilAn
edildi.

Genel idari işler Müdürü'nün dövülerek istifa ettirilıne-
ısinden sonTa, Aralık a5nnda ya5nnlanan öğrenci Birliğinin ga-
zetesi "ODfü'de Vurgun Çetesi" başlıklı makalesinde, döviile-
rek istifa ettirilen Genel idari işler Müdiirü Sadun iller'den
sonra §lraıırn Personel Müdiirü Hikmet Büyüklimanlr, Bütçe
ve Mali işler Müdürü Orhan Mertdoğan'da olduğunu il6,n edi-
yordu. Aynr yazda idari mevkilere emekli subaylann (faşist-
lerin) alrnnasr da tenkid edili5ıor, "Boş gezerken belirli bir ge-
lire sahip ve dinamizmini ka/betmiş emekli memur ve subay-
lann işe alınması anlaşrlma,sr mümkün değildir. Genel Atölye-
ler Müdürti, Basın Yayırı ve llalkla Münasebetler Müdürü
Emekli Albay. Da"ire Md. Muavini Emekli Binbaşıdır. Yine
emekli bir subay olan yeni ambar şefi 1950 TL. emekli]ik maa-
şıııın y{ııusıra 2360 TL. üniversiteden almaktadrr" deniliyor.
ve d.evam ediliyordu: "Bu şaiuslan üniversitede istenmiyen
adam ilön ediyoruz... öğrenci ve işçi ale/hinde çalışan bu bü-
yük soyguncular üniversitede barınamazlar. Eski soyguncu-
lardan Genel idari işler Müdiirii Sadun iller gibi.... Büyük soy-
gunculara öğrenci ve işçi tarafindan kesin tavır tal,ıunılacak ve
,bunlara kesin daııbe indirilecektir". Yam "OD[rtJ öğrenci Bir-
liği" seklin6g imzfllanmrşh.

Aynı yaanın gazetenin Ocdk başındaki sa5nsındaki devamı
ise aynı konuda : "Bu üniversitede öğencinin, işçinin aleyhin-
de çalışanlar bannamaz. Bütün oyunlan bozulur ve hesabr so-
rulur, bizim bildiğimiz şekilde, geçenleıde birine sorulduğu gibi
"Sadun iller'in araıup da hölö bulunamıyan mütecavizlerinin
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kim olduğu gazeteyie böyle, övülerek ilAn eüliyor, açıkca teh-
ditler yağdınlryordu. Görünüşte sola karşı olan Kurdaş idaresi
bunlar karşrsında sustuğu gibi görünüşte de solun yarundaki
E. inönü idaresi pek tabii susacak hattö tehdit eülenlerin
ODTtJ'den a5rnlmasına - VI. bölümünde göneceğiniz gibi - yar-
drmcı olacaktr. Yazrnın hedef alüklanndan Basrn - Yayın ve
Halkla Münasebetler Müdürü, Hukuk Müşaviri Rahmi Mağat
kendiliklerinden istifa ettiler.

iç ihtilöl tamamlanmrştı.

1. öğrenci Birtiği terörle solun hizmetine girmiş,

2. Kanurrsuz tayin ve vekil bırakmalarla akademik idare-
ye hökim olunmuş,

3. Terör ve tehditle idari ıkademeler "F'asist", "Gerici"
"Şeriatçr" ve "Karşı Devrimci" yani "Sosyalist olmıyanlardan"
temizlenmişti.

Tek ümit, Ocak 1970 de tayin edilecek yeni Mütevelli He-
yet'indeydi. Mütevelli Heyeti'ni hükümet tayin ederdi. Heyet'e
cenıd,, sola karşı ve karat'lr kimseler seçilirse bir anda Rektör
Dekan ve bölüm başkanlan solun elinden alınrr, ODfü'i kur-
tulurdu.
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ALTINCI BÖLÜM

- Bütün Kuwet "§ovyet"lerde -

1969 sonunda, hükümet tarafindan tayin edilen yeni Mü-
tevelli lleyeti'nin karşısrnd.a, şöyle bir Orta Doğu Teknik üni-
ııeıısitesi vardı : ösencil,er ve resmi teşkilöttan oDrü öğren-
ci Birli$, so]un terörle kurduğu tarn hökimiyet a[tında... Ayru
terör, idari Müdürlükler üzerinde de kendini hissettiriyor. So-
lun sevmedi$ idareciler teker teker istifa etmekte. En kötüsü,
solun o giine kadar devamlr muvaffak olduğunu gören ve ya-
vaş yavaş bundan sonra da istediğini ydptrracağına inanmaya
başlayan bir akademik kadro!... 1970 gelip çattı$nda hocalar,
,kabaca dört guıuha aynlmışh:

1. Solcula"r : Gün geçtikçe güçleniyor, idari nrekanizmaya
gittlkçe hakim dluyor, ilk za:rıanlar perde arkasından idare
ettikleri sol öğrenci harekdtinde yavaş yavaş açxk yönetici
olarak kabul ediliyorlardı.

2. 'Solun muvaffakiyetleri karşısında, yükselmek için sol-
cu görünmek gerelıtiğine karar vermiş opurtünist grup.

3. Sola karş, fakat terör ve idari baslu karşısrnda sinen
gurup ki, çoğunluktaydı. Bu gurubu sindiren solun fizi}i te-
r<irü yanında, solcu idaıecilerin siln seçtikçe artan h6,1ıimiye_
tiydi. ODılfü'de öğretim üyeleri L-2- 3 - 5 senelik kontratlarla
bağIıdırlar. öğretim üyelerinin terfii ve işten çıkanlmalan ta-
maınen dekan ve rektörün elindedir. Mahkemede doğru ifade
verenleri espiyonlukla itham eden, vekilliğine gelir gelmez Me-
tin Du]ıgut'u yenid.en işe alaı bir rektör vekili başta iken,
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ODfü'deki §ini muhafaza etmek isteyen bir öğretim üyesi için
sıol aleyhtarlığı yapm.ak pek akıl k6rı değildi.

4. Herşeye rağmen s,ol aleyhtarlrSru açüca belirtenler ki,
bit'kaç kişiden ibaretü.

Yeni Heyet Rektörlüğe önce Ege üniversitesi Profesör-
lerinden Kemal Karihan'ı tayin etti. Tayın çıkar çıkmaz ODTü
de "istemeyiz" "ft,e"de ise "Karhan gitmesin" 5ıolunda sol nü-
mayişler başladı. Güriiltü lıısa sürdü. Karhan görevi kabul et-
medi. Bu arada Akademik Konsey, Heyet'e bir muhtıra vere-
rek rektör seçimi için henüsine danışılmasrnı isteü. Kanunda
heyet seçimde tam yetkiye salıip olmasına rağmen Konsey'e
danışmayı kabul etti ve adaflann bildirilmesini istedi. Müte-
velli Heyeti bu davraruşıyla iç ihtilAl gerçekleşmeden bazı iyi
niyetli idarecilerin kapıldıkları "aman idaıe edelim", "tahrik
olmasııı" felsefesinde olduğunu gösteriyordu. Halbuki ortada
tatırik olacak veya idare edilecek, rastgele hareket eden bir
gurup değil, her adımını bir kurmay heyetin planladığı ve elde
etmek istediğini gayet iyi bilen bir devrim (: ihtilöl) ekibi
varü. Heyetin tavakdt hareketleri sadece sinmiş sol aleyhtan
guruplan biraz datıa iimif5i2}iğg ve sinmeye sevk ediyordu.

Konsey "gerçekten biirokratik" karanru vemeden önce
fakütelere fikirlerini sordu :

Yukanda iza^b edilen psikolojiye Mütevelli Heyeti'nin ta-
vizkilr tutumu, bir de ne mönaya geldiği pek anlaşılmayaı, fa-
kat çok mühim ve korkulacak bir kavram olduğu muhakkak
olan "üniversite - özerkliği" sloganı eklenince netice önceden
belli oluyoıdu. idaıi ilimler, Dekanlan Yaşar Giirbüz'ü, Mi-
mari de, Erdal inönü'yü aday gösterdi. Mütevelli Heyeti'nin
tasvibi olmadan E. inönü tarafindan dekan vekilliğine Balıat-
tin Baysal'ın (2 numarada anlatılan fırsatçr gurubun tipik bir
temsilcisi) getirilüği Fen - Edeıbiyat Fakültesin'de ise genel
l<urula bile liizum görülmeden E. inönü aday gösterildi. Dekan-
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lı$n 4. guruptan Mustafa Parlar'rn yaptı$ Miihendislik ise,
Rektörün Üniversite dışrndan olmasını. istiyordu. Nüayet Aka-
demik Konsey adaylanru Erdal inönü, Yaşar Gürbüz ve Mü-
hendislik Fakültesinden ismet Özdemir olarak bildirdi.

Bu ara dekan ve rektör ve'killerinin baslırsı altında daha
az kalmasr umulan ODTü öğretim üyeleri Derneği de bir top-
lanh düzenledi. 10 Ocak'da yapılan toplantınrn safa}ıah hoca-
ların ruh halini aksettirmesi baloınından çok öğreticidir. Der-
neğin 180 resmi üyesinden ancak 50 kadarı toplantıya gelmiş,
konuşmalar rektör adayı konusund.a bir oylama yapılmasına
yönelince sayı : 35 e düşmüş, oylamdya gelince de ancak 27 k|-

şi reye katılmışh. Netice 14 e karşı 13le Rektörün üniversite
üşından olması idi. Rakamlar tek möna ifade ediyordu : 180
hocadan ancak 14 ü sola karsr hareket cesaretini kendilerinde
görmüşlerdi.

27 Ocak'da Mütevelli Heyeti, Mustafa Parlar'r Rektörlüğe
getirdi ve krzılca lıcyamet koptu. Parlar'ın odasr tahrip edildi.
Okulun her tarafi "Parlar defol" afişleri ile donafuldı. 28 Oca.k-
da toplanan "forum"da Erdal inönü, Yaşar Gürbüz ve ismet
özdemir de bulunuyorlarü. inönü, yaptıS konuşmada, rektör-
lüğe seçilmiş bir meslekdaşına karşı öğrenci|en biu,at kışlırttı.
Arhk kanuni müesseseler, Mütevelli Heyeti, A'kademik Kon-
sey ve benzerlerinin önemi kalmamışh. Bütün kuwet solun ta-
biri ile "Demokratik Öğenci Forumlanna" aitti. Rektör aday-
lan da forumlara bizzat katılarak bu kuweti tasdik ediyor-
laıriı. Aslında "forum" karan pek yeni bir şey değilclir. Yetkisi,
srnrrlan pek belli olmayan, icra kuweti sil6h zoruna ve cebre
dayanan bu müesseselerin (!) çok benzerleri 1917 ihtilO.ünde
Rusya'da kurulmuştu. Ancak isimleri "forum" değil "Sov5ıet"
iaıi.

Yine 28 Ocak'da Erdal inönü, bütün gayretlere rağmen
1 senedir toplanamıyan Fen - Edebiyat Genel Kurulu'nu topla-
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ü. Kurul, bol miktard.a "dewimci öğrenci"nin de iştiraki ile,
forumdan farksrz hale gelmişti ve "Yaşa", "Yuh ( l.)" avaze-
leri içinde Erdal inönü'ye bağlıJığnı il6n etti. A. Şaplakoğlu'nun
konuşması, solcu öğrenciler, meşhur teorik F'izik Asistanı Me-
tin Durgut ve yine Teorik F'izik'den Asistan Saime Timnuş ta-
rafindan sık sık kesiliyordu. Bir ara çok heyecanlanan Timnuş
"1ruh esek herif" diye yüksek sesle bağırmaya başladı. A. Şap-
lakoğlu sözü bittikten sonra toplantıyı terketti ve oylamaya
katılmadr.

Aımı gün Prof. Parlar, Mühendislik Fakültesi Genel Ku-
rulunu toplayarak kendilerinden güven oyu istedi. Solun kuv-
vet gösterileri karşısında toplantıda oy kullanan 95 kişiden an-
ack 35 i Paılar'r d,esteklemeye cesaret etti. Bunun iizerine Par-
lar, Rektörlükten ve daha önceki dekanlık görevinden istifa
etti. TRT'ye istifasınr açrklayan beyanah ODTü'nin durum.unu
açıkça izah ediyordu : "Bu hareketlere sistemli bir şekilde tek
yönlü ideolojik görüşleri üniversiteye kabul ettirmek ve aksi
götiişto olanlan elemek için gir§ilmiştir" üyor ve "ODTü ar-
tık bir Milli Güvenlik mevzuu haline gelmiştir" diye bitirŞor-
du.

Parlar'ın istifası ile solun psikolojik hökimiyeti % L00
kuruldu. 29 Ocak'da öğretim üyeleri, militan öğrenci grubu-
nun nezaretinde yaptıklan bir toplantıda, Mütevelli Heyeti
2 Şubat'a kadar inönü - Gürbüz ve özdemir'den birini aday
segmezse toptan istifa edeeeklerini bildiıdi]er. Aı,,kasından is-
tifa için imzg, }a6panyiu,r başladı. tmza etmemek cesaret me-
şelesi.... iştirak /o 90 civanrıda.

Bu arada Matematik Bölümü enteresan bir olaya satıae
oldu. Bu bölümün tek profesörü, istifalara karşr çıktı. Sayısı
30 un üstiinde olan bölüm üyeleri istifa ederlerse Frofesörün,
etmederse solun gadrinden koy'kuyorlar. Fakat Profesör daha
yahn, elle tutulur bir tehlike.... Matematikten ancalr 2 istifa
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çütı. Tabii herkös istifanın bir möna ifade etmediğinden, teh-
likesiz bir jest olduğundan emin, Nitekim ne 2 Şubat'da ne de
daha sonra Erdal inönü ve dekanlan, istifalan Heyet'in iste-
ğine rağmen veıu.ed,iler.

2 Şubat'da Mütevelli Heyeü, yeni bir "aman tahrik olma-
srn" jesti yapara:k Akademik Konsey'den rektör seçimine ait
bir yönetmelik taslağ istedi. istek bir teslimiyet ifadesi....

Rektörlük kavgası devan ederken, sol militanlar dehşet
saçhlar. 30 Ocak'ta, Personel Müdiirü yokken odasr, artık ta-
ınamen sosyalist olan öğrenci Birliği Başkaru Erhan Erdoğ-
muş, irfan Uçar, Yusuf Arslan olmak i,izere 30 kişi tarafından
baışldr. Büyüklimanlı'nın mesai aııkadaşlarına i "5 Şubat'a kıı-
dar istifa etmezse wde, burada, nerede bulursak öldiirece$z"
denildi. Aynı gurup Bütçe ve Mali işler Müdürü Orhan Meft-
doğan'ın odasınr da basarak aynr tehditleri savurdu. Daha son-
da Maden Mühendisliğinden Kemal lizıltan araruyor. Buluna-
maJnnca arkadaşı Nuri Çeleri'nin odasr basüp, üstü ve dolap-
lan aranıyor.

Mütevelli Heyeti'nin futumu hergün bir başka türlü. Bir
gün teslim olmuş görünürhen, öbiirgiiıl "iiltimatomlarla me-
seleler halledilemez" gibi karar]ıIrk ifade eden beyanatlar ve-
riyor. Bu son tip bir beyanattan sonra E. inönü, ODTü'den
istifa etti ve istifasını dekanlıklara, öğrenci birliğine gönderdi.
futifayı haber alan Prof. Cahit Arf, kendisine sert bir çıhş ya-
pınca istifa bitdirisini toplattınyor. Mücadele ta^ırr bir sinir har-
bi haline geldi. inat eden korunacak det'ken, 15 Şubat'ta Mü-
tevelli Heyetin teslim olduğunu ildn etti. Erdal inönü'nün Rek-
üir vekilliğini resmen ilAn ettiler. F'akat sol bunu köfi görme_
di. önce TRT ve sol basının derslerin 3 Şubat'da başlıyacağnı
ilAn etmesine rağmen, o gün toplanan forumda hedefin rektör
vekilüği değil rektörlük olduğunu karar verdi ve boykotun de-
vam edeceğini açıklaü. OD(fü'de derslerin ne zaınan başlayıp

)
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n€ zaınaıı bitecğ haklnnda cloğru haber verebilmek için TRT
ve sol basının OrXrü sosyalist fikir kulübünde devamlı bir ate-
şe bulundurması galiba iyi olur.

Boykot 2 Matt'a kadar devam etti. Bu sırada Demirel Hü-
kiimeti'nin bütçeısi parlamentoda reddedilmiş, kahine istifa et-
mişti. Hükümetin istifasını 1 Mart'da Mütevelli Heyeti'nin is-
tifası takib etti. F'orumlar veya soııyetler ile Mütevelli Heyeti
mücadelesinin ilk raundu forumlann zafen ile sonuçlanmış,
1970 Ağustos'una kadar sürecek inönü - Sosyalist Fikir Ku-
lühü idaresi resmen başlamıştı.
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YEDİNCİ BÖLÜM
İNtİNÜ DEVRİ

- Faşistlere öliim -

1970 Şubat a5nnda Prof. Erdal inönü'nün Rektör Vekil-
liğine getirilmesi ve Mütevelli Heyeti'nin istifasr ile ODTü'de
yepyeni bir durum ortaya çıktı O güne kadar sol anarşi hare-
ketlerinde başr çeken ODTü, bütiin diğer okullardan daha sa-
kin görünmeye başlaü. Ankara ve istanhul'da birçok fakülte-
lerde imtihanlann Eylül'e atrlmasına sebep olan silihlr terör
devam ederken ODTü (teknik elaman boykotunu destekliyen
iki günliik bir boykot hariç) progı,anunı tamam_ladı. Bu durum
çeşitli çewelerde Prof. E. inönü'nün id,aresindeki yönetimin
duruma tamamen h6,kim olduğu ve bu yönetimin devamr halin-
de ODIIü meselesinin halledileceği intibaınr yarath. Ağustos
başındaki hAdiselerden önce bir toplaıltıda Milli Eğitim Baka-
nının bana söyledikleri durumu daha iyi bilmesi gereken bu
zahn bile bu kanaati paylaştığını göstermel*ed.ir.

Geıçekte, ODIÜ'de hoca _ taldbe sol cephesi ve inönü ida-
resi şu şekilde anlaşrnışlarü : Yeni Mütevelli Heyet tayin
edilinceye kadar ODTü halk efkinna sakin gösterilecek ve
1970 başındaki huzursuzluğa Mütevelü Heyeti'nin sebebiyet
verdiği kanaati yerleşecekti. Yeni Mütevelli Heyeti tayin eül-
diğinde çıkacak hödiselerin mesulü yine Mütwelli Heyeti ola-
cakh. Bu şekilde inönü idaresi halk efkönnda güç kazanacak,
dolayısıyle muhtemel bir sol aleyhtan idarenin tayini ile üni-
versitedeki sol cepheye dat'be indirilmesi ihtimali aza|acaktı.
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Bu göriişü destekleyen deliller şunlandrr:

1. Yukarıda ızaİı ealildiği gibi ODTü'nün birden sakinleş-
mesi ve akademik programln a;ksamadan tamamlanmasr.

2. 1969 - 1970 birinci sömestr tamamlandığnda TRT ha-
ber biilteninde ODTü'de pro8raının 1970 başındaki hödiseler-
den bu yana aksamadıf,, birinci sömestrenin normal oiarak
tamamlandığı, ikinci sömestrenin de.... tarihinde başlayıp....
tarihinde biteceği mealinde uzun bir haberin ya5nnlanması.

3. Aşağita tefernıafuna gireceğ.imiz tehdit, inşaatlann iş-
gali, hocalaruı ve sendika başkanırun dövülmesi vs. gibi hödi-
selerde TRT ve sol basırun sükfıtu.

4. Yurtlarda, 5rurtlann arkasındaki arazide, Yaincak Kö-
yü civarında atış talimleri yapılüğ, bw Pazat günü OfİPÜ ci
varındaki bir fabrikada işçiler lehine son bulan bir toplu söz-
leşme okulda tabanca ahşlan ile kutlandığr halde, Prof. inö-
nü'niiııı ODfti'de sil6h bulunduğu söylentilerinin asılsrz ,oldu-

ğunu idüa eden ve bu iddiasını ispat için zamarl zaman arama
yaphracağını açülayan 2L.5.L970 tarihli b,ildirisi.

5. Prof. A. Şaplakoğlu'nun, Y. Prof. Perihan Tolun'u döv-
düğü ithamı gibi solun le}ıine ve sol aleyhtarlanrun ale5rhine
kolayca istismar edildbilecek bir haherin Cumhuriyet, Akşam
ve TRT'de yer almamasr... (Buna karşrlrk Zafet, Son Havadis
gibi gazeteler ilA'dan alüklan bu haberi verrn}ılerdir).

6. Yine bu h6,disede öğrenci birlğnde dövülen Asistan
Tez,er F'ırat ve master taldbesi Mustafa Dirilten'i kurtamak
iqin teşebbüse geçen Jandarma Albayına Prof. inönü tarafın-
dan mani olunması, Albayın yerine talebe birliğine rektör yar-
dımcısmrn göndefilmesi ve bu şahıs yolda iken, rektörlükten
gelen ikaz üzerine Mustafa Dirilten'in yurtlara kaçınlması.

Mevcut id,are, Mütevelli Heyeti'nin bulunmaması halinin
derra^m edemiyeceğini bilmekteydi. Fakat tutumlanyla halk ef-
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könnda yaratacakları havanrn, hükiimetin sola karşı sert ted-
hirler alacak bir Mütevelli Heyeti seçmesine mani olacaSn he-
saplamaktaydılar. Arzu ettikleri bir başka çözüm yolu da
OD[trü'nin diğer üniversitelerin statüsüne girmesiydi. O zaman
solcu talebe, solcu hoca işbirliği ile oıkula tamanen hdkim ola-
caklan muhakkaktır. F'akat böyle bir giüşe, çoğunluğıı öğre-
tim görevlisi ve yardrmcı profesör olan akademik kadroyu ik-
na etmek kolay değildi. Çünkü bu att kadrolar, diğer üniversi-
telerde yoktu ve diğer üniversitelere benzemek bu kimseleri
asistan mertehesine indirecekti. Bu güçlüğü yenmek için şöyle
bir yol tutulmuştur : Maarif Bakanlı$ üniversiteler reform ta-
sansl haklııında ODTü'nin fikrini soı:ınuş, diğer üniver§telerin
hazrlaüff tasan hakkrnda, akademik kadronun alt kademele-
rinin tepkisi ile Bakanlığa menfi görüş bildirmek zorunda kaJ-
mrştı. Fakat öğretim üyelerinin goğunluğu, Mütevelli sistemi-
nin devamını istediği halde idarenin ve sol güçlerin bas]ıo ve
manipülasyonu ile, bütün üniversitelere şömil bir kanun teklifi
hazrlanmamrştır. Bu te'klifle alt kademelerin haklan korun-
makta ve OüPtJ mensuplannrn çok arzu ettiği üğer üniversi-
telerle unvan muadeleti sağlanmaktaür. (ODTü'nün verdiği
unvanlar halen üğer üniversitelerimizde geçersizdir). Ancak
bu teklifin Maarif veya diğer üniversitelerce kabul edilmiyece.
ğini herkes bilmekteydi. Teklif reddedileceği bilinerek }ıaar-
lanmışt. Tek gaye "OUrü diğer üniversitelerle aynı olmak
istiyor" fikrini hükümete telkindi. Hükümetin bıraz da
Of[rü'yü cezalandrrdıSna inanarak Mütevelli sistemini lağv
edip ODıTü'yi tam "Özet'k" hale getireceği umulmaktaydı.

Fakat halk efkinnda "ODfÜ sakin" kanaatinin doğması
için sadece boykot, işgal, araha yakma gibi hAdiselerden ka-
çınmak kafi idi. Solcu olmayan _ veya sosyalistlerin tahiri ile
"faşist", "şeriatçı" vs. - hoca ve talebelere karşr girişilecek fer-
di terörün durmasrna lüzum yoktu. Hattö idareye de tam hö-
kim oldukları bir srrada bunu pek gürültü çıkarmadan ve teh-
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likesizce yapa,hitirler, TRT ve sol basınrn da ODFü üzerinde
pek durmamalaıı telkin edildbiliıdi. Kilit met'kilerdeki sol aleyh-
tarlannın temizlenmesi için çn müsait aaman inönü idaresiydl
Geıçekten de inönü devri, Ağustos aJnna kadar görünürdeki
sükünete rağmen, terörün en yoğun olduğu devirdir.

Uzun bir tecavüder zinciri görünüşündeki siStemli terör
datıa rektiirlük mücadelesi srrasında başladı. ülkü Ocakları
Birliği, Ocak ayı içinde bir folklor ve Türk Müziği Şöleni ter-
tip etmiş, Of[rü ülkü Ocağ mensubu gençler de bu gecenin
afişlerini okulun çeşitli yerlerine asmışlardı. Sosyalistler, afiş-
leri yrttılar. Kendilerine karşr çıkan milliyetçi gençlerin üzerine
50 - 60 kişilik bir gıırup halinde tabancalarla saldırdılar. Sal-
dınnın başında irfan Uçar, Yusuf Arslan, Sait Kozancroğmu,
Münir A_ktolga, Faruk Güven ve asker kaça$ olup OD[fü yur-
dunda saklanan Veysel Akrn vardı. ilk üçünün üzerinde taban-
ca bulunuyordu ve Sait Kozacıoğlu bir ara ta,jbancasrru çeke-
rek üç el ateş etti. Milliyetçi gençlerin 5rumruk ve sandalye-
lerle mukavemeti üzefine saJüncrlar geri çekildi. F'akat az son-
ra celöl öztürk, Mehmet kargı ve Mahnut isimli ülki.i ocaklı
öğrencilerin odalarr aynr gurup tarafindan basridr, kendilerin-
den "Sosyalist fiirkiye" diye bağırmalan istendi. Gençler "Mil-
liyetçi Tiit'kiye" üye bağnnnca dövüldiiler. H6dise ODTü yur-
dundaki bütün öğrenciler tarafindan görüldüğü haJde, hiçbir
disiplin kovuşturması yaprlmadı.

Olaydan sonra (20 Ocak'ta) sosyalistler bir bilüri ya-
yınladılar. Aşa$da aldığmız pasajlar, OD[fü'de "fikir özglır-
lüğü"nün ne hale geldiğini ve sosyalist 'ferçek demokrasi"nin
ne olduğunu açıklamalr baliımından enteresandır :

"ODTü içinde her şaius ve her öıgüt kendi düşünceleri-
ni yaymak ve bu yönde eylemler yürütmek haklıına satıiptir.
Oüfü'de her şahıs ve her öıgüt için en geniş derrokratik or-
tam nevcuttur. Aıcak bu; ODTü'de karşı devrimcilere de hür-
riyet tanınacak veya var demelr değildir.
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Bağımsu Tiirkiye! Kalırolsun Amerikan emperyalizmi!
diye bağran, Tiirkiye hallnrun bağmszlık ve demokrasi mü-

/ cadelesine yiğftçe katliıda bulunanlara hayasrzca salünp kar-
ş çüanlara bu okulda hiirriyet, demokrasi elbette yoktur. il-
kemiz; dewimci saflarda yani Amerikan emperyalizmine, yer-
li i$birlikçilerine ve feod'al ağalara karşr savaşanlar arasrnda
en gen§ demo'krasi ve dostlu'k! Karşı devrimcilerin en ufak
|kıpırdanışna göz 5rummamak ve lnpırdandıklan yerde ezmek-
tir!

Kaılieşler, O[tfü'deki bütün karşı devrimciler şunu ka-
falarına iyice yerleştirsinler ki, devrimci bir üniversite olduğu-
nu }urt çapında yiirüttügü en güçlü ve doğru eylemlerle ken-
disini herkese kahul ettiren Orta Doğu Teknik üniversitesin-
tte emperyalizmin miçolan olan faşistlere ve karşı devrimci-'
lere yaşana hakh yoktur.

özellftle Personel Müdiirü Hiıkmet Büyüklimanlı, Yurt
Müalürü Mithat Erden, Genel Atölyeler Müdürü Nihat Çokyü-
cel, Bütçe Mali işler Genel Müdüfii Orhan Mertdoğan ve aliırl
hocaları Hukrik Müşaviri Rahmi Mağat'ın en iusa zamanda is-
tifa ederek okulu terk etmelerini son olarak ihtar ediyoruz.

Kahrolsun karşı dewimciler."

o. D. T. ü.
§osyal Demokrasi Dorneği

o. D. T. ü.
öğrenci Birliği

o. D. T. ü.
§osyal Fikir Kulübü

Olayla hiç alökası olmadığı halde, Orta - Sıol'cu Sosyal De-
mokrasi Deıneği de "nezle" teorisi gereğince bildiriye iınzg
hoymayı kabul etnişti.
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Öğronci Birliği, yayınladığ,ı bir başka bildiride de o gün-
den sonra sansürlerinden geçmeden hiçıbir afiş veya bildirinin
yayınlanamıyacağnı ilin eüyordu.

Arkasından, bir öncdki bölümde anlathğımız Prof. Mus-
tafa Parlar'rn odasrnrn ta}ıribi hA,disesi ne/dana geldi. Sos-
yalistler sadece Parlar'rn odasrnı tatıriple yetinmemişler, boy-
kot sırasında ders yaptığı gerekçesi ile Maden Mühendislği
Bölümü'nde asistanlanna seminer veı,ınekte olan Dr. Tacet-
tin Ataman'rn derstıanesini de basıp semineri dağtmrşlar ve
Iıendisine hajkardt etmişlerdir. Dr. Ataman'rn geıçek suçu bir
ders sırasrnda: "Çocuklar, siziı vanfeniz derslerinize çalış-
makhr. Okulu bitirdikten sonra istediğiniz şeyi seçebilirsiniz.
F'akat ne olursarrız olun, salıcn komiinist olmayın" demesiydi.
Bunu 30 Ocak'da, Personel Müdürü Hilrmet Büyülılimanlr ve
Bütçe ve Mali işler Müdiirü Orhan Mertdoğan'rn odalanrun
başılarak kenülerine öllim tehdidi haberlerinin yollanması,
yine Maden Mühendisliğinden Nuri Çeleri'nin odasrrun basrlrp
üstiinün aranma$ takip etti.

25 Şuhat günü Hikmet Büyüklimanlı'nrn ofisi, başta Er-
han Erdoğmuş olmak iizete, solcu militanlar tarafından tdk-
rar basrlü. Büyüklimanlı ve arkadaşlan mukavemet ettiler.
I{idise o sırada toplantı halirıde bulunan ve gürültüyü duyarak
koridora çıkan Akademik Konsey üyelerinin göz|en önünde
cereyıın ediyordu. inönü henüz jandarma5n okuldan çıkama-
m§fu. Jandama müdahalesiyle olay sona erdi. H6diseyi mü-
teakip Erdal inönü'nün odasına giden Peışonel Müdürü, Rek-
üjr vekiüne ne yapması gereküiğini soıdu. inönü "Bunlara
hekim değiliz" cevabınr verdi ve istifa etmesini tavsiye etti.
26 Şubat'ta istifa etm"iyen Büyüklimanlı'nrn işine son verildi.
§osyaliıstlerin idar1 mekanizmada'ki hedeflerinin biri daha ber-
taraf edilm§ti.

Bütçe ve Mali işler Genel Müdürü'ne srra 1 Nisan'da gel-
di. Kafeteryada öğle yemeği yıyen Orhan Meıtdoğan'ın yanı-
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na gelen Mübeccel Krray, bötüm baŞkaru olduğu halde neden
haşkanlık tazminah almaü$n sert bir tavrrla sordu. Aslrnda,
tazınınat ancak hukuken tayin edilmiş, yani tayini Mütevelli
Heyeti'nden geçmiş Akademik idarecilere verilebilirdi. Krray'-
ın bölüm başkantıS ise Kurdaş - inönü birliSnin kanunsuz
Ylltlınm tayin",lerinden biriyd.i. Kıray Meftdoğan'dan bu ce-
vabı alınca uzaklaştı. 10 - 15 dakika sonra kafeterya'ya bir
gurup solcu militan girü. "Iiöpek", "Satılmıs" gibi galiz kü-
fiirlerle Mertdoğan'ın üzerine salürdılar ve ite kaka üşan çı-
'kaıdılar. Rel{törlüğe götürdüler, Alksilik, inönü o sırada kori-
doıda bulunuyordu. Hemen başnı aksi istikamete çeviıdi, her
zaııranki beşuş çehresi ile hızlr aümlarla uzaklaşmaya başla-
dı. Mertdoğan "Beyefendi nereye? görmüyor musunuz?" di-
ye arkasuıdan bağnnca, görmek meCburiyetinde kalarak yan-
lanna gitti. Mertdoğan'uı kolunu tutarak hafif hafif Erhan
Endoğmuş'un öbiir kolu çektiği tarafın aksi yönünde çekme-
ğe başladı. Bir müddet devam eden çet<işmeden so'nra Erdal
inönü Orlhan Mertdoğan'a "Rektör ben miyim, sen misin? Taz-
minah ben mi sen mi vereceksin" diyerdk Mertdoğan'ın da iş-
ten çıkanlaca$nı ima edince, olay önlenmiş oldu. Aynı gün
Ot'han Mertdoğan'a kanunun gerektirdiği tazminat verilerek
işine son verildi.

Gerçekten de rektörün kim olduğunu tesbit ıguçtü.
27 Şubatda Erhan Erdoğmuş, Rektörlüğe, dekanlıklara, bö-
lüm başkanlıklanna ve müdürlüklere gönderdiği bir "Tamim"
ile baa görevlilerin vazifelerine geç gelip erken gittiklerini
teshit ettiğini bildiriyor, "Deı,ıhal" tedbir alınmasr direktifini
veriyordu.

Tayin ve terfi işleri de sosyalist militanlann denetimi al-
tındaydı. E. inönü tarafindan Parlar'ın yerine Mühendislik
F'akültesi Dekanlığına getirilen 3 Rektör adayından ismet öz-
demir öğrenci formunda : "Görevi kabul edip etmemd]rte te-
reddüt ettim. Fakat öğrencilerin adayı olarak seçild:iğ,im için
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kahut dttim" demiş ve Erhan Erdoğmuş gunıbuna reverans
yapmışh. Tayinden hemen sonra milifafa1 Özdemir'e 5 mad-
delik bir muhtıra sundular. 5 Madde Parlar ve onu destekliyen
öğretim üyelerinin işine son verilmesiydi.

Haziran başrnd,a ise Mimaı,lrk Fakültesi Şehircilik B<ilü-
mii Başkanlı$na öğretim üyeleri tarafindan ruğrul Akçura
seçilmiş, dekan ve rektör de tayini tasük etmişlerdi.

Bu hareketi sosyalist öğrenciler bir disiplinsizlik ola5n
olarak tavsif ettiler. Öğrencilerin müracatı neticesinde rugrul
Akçura görevden alrnarak yerine sosyalistlerin adayr iren
Acaroğlu getirilü.

Öğrenci birliği, bir sırufin anca]k helirli bir yüzdesine kötü
ncyt verildbileceğini öngören bir not verme sisteni tesbit etmiş-
ti. Bu sistem, Erhan Erdoğmuş tarafından telefonla ilgili bö-
liim başkanlanna tebtiğ edildi. Mühendislik Fakültesi'nin bir
tiilümüne de bu sistemi resmen ka,bul ettirdiler. Dewimci sis-
temde öğrenci saJnsr 30 - 40 civaruıdaki sıruflaııila yüzde he-
salbr bir kişinin kesri olduğundan herkesin geçer not almasr

şaııt idi. Dewimci öğrenciler Kimya Bölümii'niin yeni ders
progTanının da "emperyalist oyunu" olduğuna karar vermiş-
ler ve harekete geçmişlerd.i. Bu bölü,mde da^ha bol not verilme-
si yolundaki baslrıya karşı başkan Bahattin Baysal, hocaları
toplryarak ellerini biraz açık tutmalaıınr tavsiye ederek cevap
vermişti.

Not ve asistan tayini işlerinde daha çok bir gurup öğre-
tim üyesi yerine tek şaluslar rol oynadıSndan dayalı ve teh-
dit geçerli oluyordu. Maden Mühenüsüği Bölümü'ne asistan-
Irk için sosyalistlerin ada5n §eçkin incefe, Kemal Eslnç özbilen
ve bir üğer öğrenciycli. Tayini sağlamak için 5 Ma5ns'ta Asis-
tan Nafi Onat ve Doç. I{ayri Erten tetıdit edilmiş, bu kimse,
ler tayin edilmediği takdirde öğretime devam edilemiyeceği
bilitirilmişti. Yine 5 Mayıs günü Makine B<ilümü Başkanı Sa-
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dık Kakaç intlhanlarda kötü not alan bir gurup "devriınci"
öğrenci tarafindan odasında tehüt edilerek kendisine: "iki
tiirlü devrimci vardır. Biri aslında talebedir, dgydmlg de uğra-
şır. ikinci gurubun esas görevi devrimür. Bu gaye için tale-
belik yapar. Bız ikinci guruptaruz, profesyonel devrimciyiz.
Dewimde (ihtilölde) bizim görevimiz talebe olarak Of,[fÜ'de
kalmakhr. Bizi sırufta bırakamazsınrz" dendi.

Haarlık okulu'nun imtihanı teknik elaman direnişi ile il-
git foruma rastlayınca deırrimciler, Okul Müdürü Diindar
Uçar'dan imtihanı talik etmesini istediler. Müdiif, forumu
10.00 dan daha uygun bir saata alükları takdirde çatşma o1-

mıyacaSnr bildirdi. Tersine, Saat 8.30 o,larak değiştirdiler ve
ilk imtihanla da çatışmasıru sağladrlar. Dündar Uçar direnin-
ce, odası basıldı; kendisi lırpalanarak üşan çıkanldı. Olay
yerine çağnlan inönü, bir iıolundan tutup çdkme metodunu
tekrar denedi Erhan Erdoğmuş, yine baş roldeydi. Olaydan
§onra Diindar Ugar'rn faşistliği ilön edildi.

Hazrlık okulundakine benzer bir olay da Fen - Eddbiyat
Fakültesi Kimya Bölümü'nde olmuştu. Mustafa Kuseyri adlı
bir öğrencinin §BF"de meçhul kimseler tarafindan öldürülme-
sini müteaJ<ip Dr. Namık Kemal KunaJr'nrn imtihan yaphğ,ı
1000 kişilik bir sınıf basüyor, "Kim bu Namık Tunalr?" diye
baSnlarak Tunalı çağnlıyor ve kendisine '§rnavdan llaz,
geçerseniz hak'kınızda hayırlr olur" deniliyor. Hoca, Re'ktör
vekili ve dekanlardan müsaade almadan bunu yapa,mıyacağı-
nı söyleyince "Biz hiç kimşg6en müsaade almadık ve almryaca-

ğız" cevabı ile karşılaşyor. Neticede bölüm başkaru Bahattin
Baysal'a miiracaat eden T\ına]ı, ondan "tmtihan yapmayrn"
talim46, alarak boyun eğmek zonrnda kalıyor.

Kopya geken deyrimci öğrencileri cezalandrrmak da cesa-
ret işiydi. "öğrencilerin a,d,a5n" isnet özdemir, bir sınavda ya-
nudaki arkadaşndan kopya çdken bir devrimciye -Kaidelere
göre imtihandan çıkarıp disiplin kuruluna verm.esi gerekirken-
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yerini değiştirmesini söylemiş, devrimci ise kendisine taban-
casıııt göstermişti. 20 Temmuz günü |şg trfaking Bölümü imti-
hanlanndan birinde devrimci Abbas Çokuşlu ve Şevket adlr
öğrencilerin kopya çektiği tesbit edildi. Y. Prof. Yaşar Han-
dur, köğtlarını alarak durumu bir za]bıtla tespit etti ve gerek-
li disiplin lıovuşturmastrun yapılmasr; için rektörlüğe aksettir-
di. 21 Temmuz günü ODfij üşmdan üç sosyalist militan, Dr.
Handur'un odasrru bashlar. Hocanrn yanında bulunan Dr. Metı-
met Afkut hırlıalanarak enterne edildilrten sonra, Yaşar Han-
dur dövüldü. Olayn failleri okulu terketti. Ancak bir dewim-
cinin çok enteresan kimtiği tespit edilmişti : flflA öğrencisi
Hüdai Arkan "Bu şabıs Haziran'da Filistin Halk Kurtuluş Cep-
hesin'den silöh temini için yurt dışına kaçarken yakalanmrş,
3 ülkii Ocak]ı gencin Siyasal Bilgiler Fakültesi yurduna kaçı-
rılmasında bulunmuş ve birini brçaklamış, Mart ayında ise
DTCE' Ocağı Başkanıru tabancayla yaralamrştı" Gerçekte ola-
yın sebebi daha da kanşıktı. Makine B<ilümü sosyalistlerin bir
türlü hökim olamadıklaıı, buna karşılık en aktif solcu hoca-
lradan birinin, Halit Çakır'ın bulunduğu bölümdü. Dr. Çalır'rn,
E}tilüm Başkanlığına geldiği takdirde tek bir çocuğun mezun
olamryacağıru söyledi. SKtr' üyesi olduğu sosyalistler arasrnda
söyleniyordu. Çalıur'rn prestijini kuwetlendirmek için bölüm-
ddki solcu olmryan öğretim üyelerinin sindirilmesi gerekiyordu.
Yine aynı bölümde aslen Tiirkistanlr bir Tiirk olan Dr. Şevket
Ali Beg adlr hoca da 30 Temmuz günü tecavüze uğramıştı. Su-
çu, Gediz felöketzedeleri için yurtlan ve okulu dolaşarak top-
ladığı 16.000 TL. ru bizzat Gediz'e giderek ihtiyaç sahiplerine
da$tmasr, artan 1.600 TL srru d.a sosyalistlerin isteğine rağ-
men öğrenci Derneğine vermeyip 800 nü Bölüm'e ancak 800
nü derneğe vernesiyü. Bu dö'vülme olaynda ise ODT.ü'Iü mi-

litanlar, başta Bülent Vargel ve llasan F'ehmi başı çekmişti.

Sosyalistlerin okulun çeşitli dinlenme tesislerine ve 5rurt-
ların idaresine hf,kimiyetleri de hemeı hemen tamdı. 10 Şubat
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giinü Yut'tlar Müdürü Mehmet Yrlmaz 4. Yurt komite odasın-
da yurtlar komitesi ile toplantı halinde iken oda 54ş{mış, ko-
mite üyeleri drşanya çıkarılüktan sonra, Müdüriin üstii aran-
mışh. L, 2, 3 Mayıs gtinleri ilgili rekkir yardımcısının muhaJe-
fetine rağmen devrimciler, ODfü'nün E)rmir gölü tesislerine
el koymuş ve olağan fiyatların çdk üstünde satış yapmışlar-
dır. Bu hödiseclen sonra Eymir gölü irfan Uçar'rn başkanlr-
ğında daimi karargötı ve talim mahalli olarak kullarulmrşhr.
örfi idareden kaçarak Ankara'ya gelen istanbul'lu militanlar
burada misafir edilmiş, yurt kantinlerinden hergün 10 talğm
yemeğin göle gönderilmesi sağlanmıştır. §osyalistlerin eleba-
şılan kantinlerde uzun zamandrr parasz yemek yemekted,ir-
ler. Bu arada sosyalist özel teşebbüs de 6. yurtta bira satmak
-okulun bu,zdolapları ve hademeleri bu işte kullanılmaktadır-
Koç Yurdu yanında köfteci dükk6nı açmak gibi işler yapıyor-
du. Hangi 5ırinden bal«ürsa baJrisın yasak olan bu hareketler
o kadar yerleşmiştir ki, 1969 - ]-970 ikinci sönestresinde sos-
yalistler dükkanı kiraya verm§lerdir. 5. Yurdun yanındaki
Mütltir lojmanı bir senedir işgal altındaür. Lojman, Ankara
Üniversitesinden gelen militanlara misafirhane ve Milliyetçi
öğrenciler için işkence maılıaJli olarak kullanılmakta,dır. işken-
ce olaylan basma da akse'tır.iştir.

Yurtlarda kimin yahp kalktığ Müdürden önce dewimci_
lerin kontrolundadır. 30 yata'k devamlr boş tutulmalıta, gerek
hunlar, gerekse sosyalist elebaşılann yataklan için para öden-
memektedir. Ma5ns a5nnda Yurtlardaki koltuklar sosyalistler
tarafindan toplanarak sosyalist "Cafe"ye götürüldü. Bu-
na yelnız Kog yurdu Müdürü Zeki Bey itiraz ,etti. §i_
l6hla tehdit edilmesine rağmen direnince, Erdal inönü ken-
disini önce rektörlükte bir işe tayin etti, bilöhare de işine son
verdi. 1970 başında sosyalist bir gunıp gece saat 20.00 de 4.

Yurttaki öğrenci katına çıkmak isteyince Bdkçi Yılmaz Kara-
göl möni olmak istedi. Önce ikinci katta dövüldü. Müdür oda-
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,suıa sıSnrnca da, Adanü Şükrü isimli bir militan tarafindan
odadaki telefonun ahizesi başında lnnlü. Bütün bu olaylar
Yurt Müdürü Mehmet Yılmaz, Kız Yurdu Müdtirü §onnur lia-
nım ve başta Erdal inönü olmak üzere idarenin bilgisi alhnda
örttas edildi.

Devrimci eyleme sağlanan mali des,tek için başka yollar
da bulunmuştu. Okulun demiıtaş hesap makineleri, baa te&-
sir ve ozalit majkineleri kayboluyor sonradan piyasada bulu-
nuyordu. En ticari hardket ise okulda uzıın zamanür sabş
yasaklanan Pepsi, tr'ruko gtbi emperyalist gamz}anndan EYu-
ho'ya Erhan Erdoğmuş'un 2500 TL muka,bilinde sahş müsaa-
desi veımesi old,u. Bu olayla ilgili olarak ofta - sol aşağdaki
hildiriyi yayınladı : (Klişe': "İ0)

Devrimci öğrenciler sadece lloca - idareci - Talehe üçlüsi
ile uğraşmıyorlar, fiirkiye çaprndaki sol hareket için Otiüyi
üs olarak hazrlamanın denemelerini de yapr5ıor, bilhassa §gi
arasuıda faaliyet gösterirken bazan da Orta Dğu'daki gerilla
öıgiitlerine kadar varıyorlaıü. OD[ru işi sendikasuım seçim-
lerinden önce, Sendika Başkanı Osmaı Şengül döviilmüştiir.
Erhan Erdoğmuş, seçirnlglğg1 önce yaynladğ bildiride
(19 Haziran 1970) :

"Şu bilinmelidir ki, yaklaşan genel kurulda, işi adrna, ka-
palı kapılar aıriında tespit edilec* yeri bir Amir - Müdfu yö-
netimi veya herhangi bir işveren taraflış Sendika, tiıriü oyun-
larla yeniden başa geçecek olursa öğrenci Birliği ve tiim dev-
rimci öğrencilerin hiÇbir desteğini alamıyacak, aksine deıırim-
ci işçi - öğrenci gücü btiyle bir yönetimin karşısma geçeeektir.
A5rnca bu srralarda işçinin senükada kendi yönetimine sa}ip
çılrma.sı yolunda siirdürilen bütün çaJışmaları soııuna kadar
desteklediğimizi ve 6nümüzdeki genel kurulda seçilecek güçtü
işçi ydnetimiyle, işi haklarınm elde edilmesi ve problemleri-
nin çözüme bağlanması için tek bir yumruk halinde mücadele
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edeceğimizi de duyururuz. Bu bir yarrlım değil, en tabli ve zo-
runlu görevimiz olacaktrr." diyerek sosyalistlerin seçilmesi
gereğini ihtar eüyordu. Dövülme hödisesi de, Erdal inönü'-
nün 31 Temmuz tarihli bildirisinde beürttiği gibi :

"üniversitemiz Mensuplan Sendikası Başkanının, Senüka-
nın yönetimi üzerindeki eleştirilere cevap veren bir bildirisin-
de baa yakışıksız suçlamalar yapmasrna sinirlenen... bir gurup
öğrenci tarafından hücuma uğramasr ve döviilmesi olayıdrr"
ifadesi ile ve olayn 2. günü yaptığ konuşmada dövenle dövü-
len arasrnd,a tarafsrzlrgrnı ila" etmesi ile - işinin höüseyi telin
için yaptığı bir günlük b'ir grwden sonra - kapandı...

ODıTü'deki işçilere ne kadar ücret verileceği de -onlan ka-
zanmak için- öğrenci Birliği tarafindan tayin eülmek isteni-
yordu. Mimarlrk X.aktiltesi Dekanr'na işçi ve hademelere 300
TL. zam yapılmaü$ takdirde görevine deve.m edemiyeceği
bildirilmiş, Rektörlüğe yapılan zam teklifleri gerçekleşeme-
yince inşaatı işgat edilmişti. Hazıran başında, okul civaırnda-
ki bir fabrikadaki grev ve işgal hareketine ODTü öğrencileri
de kahlmış, hareketin işçi lehine sonuçlanması bir Pazar günü
okulda yapılan yürüyüşte tabanca.afuşlanyla kutlanm,ıstr.

Haziran aynda istanhul'daki işçi hareketini Ankara'ya
kaydırmalk ma;ksadıyla ODlfü'lü öğrenciler Ofılrü otobüsleri
ile, işçi tulumlan giyerek, iskitler semtindeki sanayii sitesine
gitmiş; fakat hakiki işçi ve esnaf tarafindan dövi.i_lerek dağı-
htmrşlardı. Tabanca ODTü'de her gün rastlanan bir f,let ha-
line gelmişti. Geceleri Saat 22.00 den sonra okulun çeşitli yer-
lerinden silA.lr sesleri duyulmaya başlıyordu. Yurtlann arka-
srnda ve ODl(rü arazisi içindeki Yalrncalı Köyü civannda boş
hedeflerine atış talimleri yapılıyor, 5rurtlarda, sindirmek ga-
yesiyle milliyetçi talebelerin odalanna yakrn balkonlardan ü-
şan ateş ediliyor, "Ava gidiyoruz" denilerek tiifek teşhir edi-
liyordu. Baz solcu militanlar ise odalannda pencereleıre diz-
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dikleri gaaoz sişeleri, tenekeier üzerinde tahanca talimi yapı-
üroıdu. sabatı erken şaatlerde ve geceleri gruplar halinde ge-
rilla tatbikatına çılıolıyor, bilhassa Cumartesi öğleden sonra-
lan toplu eğitim ve Kore Judosu çalışmalan yapılıyordu. Olay-
lar 5rurtlardaki binlerce öğrencinin, okuldaki lıojmanlarda ka-
lan idareci ve öğretim üyelerinin, 10.00 dan sonra lab,oratu-
varla.ıında kalan hocalann ve gece bdkçilerinin malümah dahi_
linde cereyan ediyordu. F'akat ODTü'yi sakin gösterme takti-
ği büyük çapta muvaffak oluyor, hiçbir şey üşan $zııuyor-
du. Okuldaki silöhlı hareketler, ODfü'ye kaçııılarak işkence-
ye tabi tutulan milliyetçi öğrencilerin basrna yaptıklan açık-
lamalarla kamu o5runa biraz aksedince 1 Mayrs'da Eıdal inönü
aşa$daki hildiıiyi yayınladı : (KLişe : 11)

Aslında bir taşla birkaç kuş vurulmuş oluyor, herkesin
ıbilg:isi dahilindeki olaylar resmen müphemleştirilirken, sol mi-
litanlann çekindiği birkaç hocarun ruhsatlr §lAhlanna da mani
olunuyordu. (,O zaman henüz son silöh taşrma kanunu çrka-
ıılnıarnısh) Gerçdkten de bdkçiler bazan arama yapmrşlar, an-
cak aramalar öğrenci Birliğinin nezaretinde, bir resmi mera-
şim havasr içinde cereyan etmişti. Btiylece üniversitede sil6,h
bulunma65 hususu E. inönü tarafindan gok resmi bir şekil-
de kesinleştirilirken iki bin talebenin, lojmandaki hoca ve ida-
recilerin gece uykulan patlamalarla bölünmeye devam etti.
idarenin aldı& bir başka emniyet tedbiri de akşam üstünden
sahabrn erken saatlerine kadar üniversitenin ciış kapı mazgal-
lannrn dışardan gelecek saldrrrlan (potis arama§ıı gi,bi) önle-
mek için kalürılmasr oldu. Durum E. inönü tarafından 3 Nisan
tarihinde bütün okul mensuplanna tehüğ editdi.

Devrimciler ODIIü üşına taşmalannr sadece yurt çapında
yürütmüyor, Orta - Doğu iilkelerine kadar uzanıyorlaıdr. Di_
yaıtalnr Tıp F'akültesine bomha yerleştirirken yakalanan bir
gunıp ODTü'li Arap gerilla örgiitlerinde çalıştıklannr ve ora-
dan sil6h getird.iklerini itira^f etmis, sonra da maceralan gün-
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lük gazdtelerde "El - tr'etih'de Tiirk Geriilalan'' başlrklan ile
tefrika edilmisti. Geıçekte, sosyalistlerimizin temas ettikleri
teşkilöt El - F'etih değil, solcu "Peoples tr''ront for the Libera-
tion of Palestine", PFLP yani F'ilistin Hatık Kurtuluş Cephesi
idi. Bu Teşkilöhn Aral4a, Tiirkçe ve ing,ilizce afiş ve bildiri-
}eri devamlı ofİrü duvarlannr süslüyordu.

Şolcu öğrencilerin üniversite idaresi üzerindeki mutlak
hAJkimiyetleri karşısrnda tesirli bir hareket yapılamamakla bir-
likte durum olrul mensuplarr arasında. Rektörlüğü rahatsız
edecek derecede şu5ru bulmuştu. Bu durum Eıda,l inönü'yü aşa-
ğda baa pasajlannr verdiğimiz "Değerli öğretim üyeleri, §ev-
gü öğrenciler" üye başlıyan 15 H;azuaı tarihli bildiriyi ya-
5nnlamaya sevketti.

'Geçen siire içinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimi-
ain üniversite idaresi ile ilgili olaralr hize bildirdikleri şiköyet-
ler üzerinde ciddiyetle durduk, işaret edilen aksaklrklan gider-
mek için devamlı gayret saıfettik. üniversitemizin bütiin im-
könlanndan öğrencilerimizin ralıatça f aydalana,ibilmelerini sağ-
lamak için öğrenci birliğimizle karşüklr anlayış havasr içinde
çahşmaya özellikle dikkajt ettik."

"Geçen aylar içinde öğrenci Birliği ile tam bir anlayış ha-
vası iginde galışmaya o kadar ükkat ettik ki, bazan üniversite
içintleki en yüksek yönetim orgarurrrn Rektörlük olup olmaüğı
hususunda şüphe ifade eden yoıumlar yapılahildi. Rektörlüğün
yetkilerini kullanmaktan kaçındığn veya öğrenci Birliğinin Rek-
törlüğe istdlrlerini daima kabul ettirebileceği şeklinde bir inti-
fuarn yerleşmesi üniversitenin kararlr, tutarlı ve diizgün hir
yönetimden mahrum kalmasr sonucunun vereceği ve bundan
ıbütün üniveı,site topluluğunun zaraı göreceğini düşünerek,
bundan sonra böyle yanlış yorumlara imkA.n vermemeye, öğ-
ııenci Birliği ile aramızdaki iyi münasebetleri boz--ınadan titiz-
likle dikkat edeceğiz."
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Bu haııa içinde 7 sayf.a deııam eden Bildiri :

"ısidere ba yaa ile üniversite yönetiminin bugiinlerde kar-
ştaştısı esas yönetim sorunlan karşısındaki tutumumu açrkça
,anlattığımı saıuyorum. önüniizdeki günlende bu tutumun be-
nimsenmediğini sezersem, Üniversite topluluğunun görüşünü
datıa iyi temsil eden bir arkadaşımr2ın bu görevi üzerine al-
ması için Rektör Vekilliğinden çekileceğim."
şeklinde s,ona eri5ıordu. Kimseden açık bir tenkit çıkamaü.
25 Hazfuarı tarihinde Erhan Eıdoğmuş, bir bildiri ile inönü'ye
cevap ııerdi. özetle :

"öğrenciyi ve diğer üniversite unsurlannr hiçe sayan Ame-
rikancı Kurdaş yönetimiyle, bız öğreneilerin ve genel olarak
öğretim üyelerinin arasında düşmanca bir çelişki vardı. Mesg.
leleri eleştiri ve ikna metoüanyla çözme olanağ yolrtu. Bili-
}ıoruz ki, ı z]aşma çelişkilerin tek çözümü savaştır. Bu savaşr
verdik ve kazandıl<.

Bugün öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve üniversite
suplarrnııı tam desteği ile seçilen Erdal inönü yönetimi İle
mızğafti çelişki düşmanca değildir.

Meselelerimizi eleştirici ve ikna metodlanyla çözme ola-
naklanmız vardr. işte biz sayın Endai inönü'nün yayınlaüs
hildiriyi de bu temeli esas olarak inceliyor ve eleştiriyoruz.

önce üniversiteyi oluşturan temel unsurlara açıkca baş-
vurarak, önemli meseleleri açrkca kitle önüne sermek ve kit-
leden gelecek tepkiyi değerlendirmek anla5nsrnr samimi ve doğ-
ru bir tutum bulduğumuzu belirtelim. Bu tutumun, ötedenberi,
üniversitemizde yerleşen ve açü tarhşma ve karar ortamrnı
sağlamlaştıran "F'oı,ıım" müessesesinin tasvibi olduğu açılrtrr.
Bu da üniversitemizin bugünıkü yönetiminin, üniversitenin,
öğreneisi, öğreüm üyesi ile tam desteğini alarak yönetime gel-
diğini, gözden kaçırmaü$nı ortaya koymaktadır. Kısaca, özerk,

men-
ata-
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lik mücadelesi sonucu seçilmiş olan bugiinkü yönetim, verilen
mücadelenin getirdiklerine satıip çılrmak ve yeni mücadeleler
verebilmek yönünden kara^t'lı görünme,lrtedir. Bu tutum, a5mr

duyarlılık ve karaılılık içerisinde bulunan biz öğrencileri se-
vindiıniştir."

"üNİ\rmSfIEMiZi BEKLİYEIIrI ZıOP" GüNLER.DtrN
AYDINLIĞA ÇIKMAK ANCAK öĞREi\TCt, öĞREriI\/I üYE-
§İ TtrE YöNEItMİN TAM DAYANIşMASI tT"E SAĞLANIR.
A}ICAK BÖYLELİKLE GERİCİIJERn{ OYUNLARINI BO-
zABfr-IRIz.

YAşASIN üNİ\rET[sfrEn[İZİN öZERKLİĞİ UĞRLINA
YİJRüfrüĞüMüz ORTAK MüCAIIELE.

KAHROLSUN BÜruN GERİCİLER.

oDrü öĞRENCİ BİRL[Ğİ"

şeklinde sona eriyordu.

Gerçekte solcu hocaiarla militanlar arasındaki d7yanı§-
ma, solculann Akademik yönetime hAkim olduğu inönü idare-
şinden önce başlamış, fakat bu idare dewinde çekinmeden ya-
pılır olmuştu. idari ilinler Faktiltesi, Dekanı ve E. inönü'den
§oııra 2. Rektör adayı Yaşar Güy'büz, FaküIte anfisinde tertip-
lenen bir forumda, Diyaııbakır Tlp Falcültesine yapılan sabo-
taj teşebbüsünde ydkalanan, Arap gerilla örngütü üyesi ODTü-
li öğenciler haHlrında, "Onlara faşizmle çarpışmalan için ben
izin verdim, siz de gidin mücadele eün" dem§tir. Gerçekten
hu öğrenciler, Arap ülkelerinde ve Diya^t'bakır'daki faaliyetleri
şıra"şında okuldan 6 ay siireyle izinli bulunuyorlardı;

Solcu hoca - öğrenci dayanrşmasırun mezuniyet ve notlar
iizerindeki etkisi deyrimbi eylemin en rahat saklanabilen ve
tesirli çalışan mdkaniz.ması haline gelınişti. Lider nilitarılar-
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dan irfan Uçar, Makine Biilümünde hir der$ten önce en düşiik
notu almışken sonradan geçer nota çevrilerek tashih eülmiş-
tir. Okul içinde yapılan imtihanlann sorulan meselö 1. şnrf
T{imya _ f,ıizik ve Matematik sorulannın solcu öğrencilere inti-
kal ettiği bütün ODTü'i camiasında bilinmdktedir.

tçişteri Bakanr, Ankara Valisi ve Emniydt Genel Müdürü'-
ni.in Rektrir Vekili ile yaphklan bir toplanhcla, , inönü'ye
OD[füıde bir üniversite polisi kurulmasr teklifi yapılmış, o da
bu honuyu görüşmek üzere Dekan, bölüm BaŞkanı ve öğren-
ci Birliği temsilcileri ile 8 Haziran günü bir toplanh düzenle-
mişti. To,plantıda konuşan E. inönü'nün yeni bölüm başkan-
lanndan ilhan Bey "içişleri Of)(fü'de huzursuzluk var üye-
hilir, fakat içişlerinin huzur tarifi ile bizimki faı{k]ıdır" derken
Mübeccel Kıray "ünifoınalı veya üniformasrz, hangi şekilde
olursa olsun, ODfü'ye emniyet linıweti girmeırıelidir" diyor,
Elektrik Bölümü'nün yeni Başkanr Nazif Tepedelerılioğlu ise,
"iç§leri düzene karş, devrimci hareketlere karşı baskı yap-
na]k istemektedir. Hattfl provokasyona da teşdbbüs edecektir.
öğrenci ve öğretim üyeleri aırlaşarak bir tavır takınrnalla2.
öğrencilerin de göreıı alacağı bir emniyet kuırveti teşkil edelim.
tsize lrarşı olan bu düzenle anlaşıp ne yapatbiliriz? Biz devrim-
ci hareket yapmak istiyoıuz. Burada polisle anlaşıp devrim-
cilere karşı ne yapmalfiz gerektiğini değil, biz anlaşıp polise
karş ne yapabiliriz, onu konusalım. öğretim üyeleri arasrnda
da polis vardır" diyerek bir adrm datıa ileri gidiyordu. Neti-
cede Rektiirlük, içişlerinin üniversite polisi teklifine menfi ce-
vap verdi.

tsu atmosfer içinde 26 Mayıs giinü yapılan öğrenci birliği
seçimlerini 1390 oya karş 1882 oyla sosyalistlerin gurubu
"Devrimciler Güçbirliği" ve bu defa da onlann başkan aday
Eıihan Erdoğmuş kazandı. Solcu olmryanlann oy kullanması-
nı engellemdl< içın segim yarrm gün olan 26 Mayrs'a alınmrş,
§anük s,ayısı 7 ye düşürülmüştü. Propaganda haşla,madaıl sos-
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yalistlerin afişleri asılmrş, nomal za^manda asılan orta - sol
afişleri ise yırhlmıŞtı. Seçim gi.inü orta - sol'un sandık gözcü-
leri Dev - Genç'li militanlarca sandıklara yaklaştınlmamış,
30 - 40 kişitik sosyalist gurı/plar bir sandrktan diğerine geçe-
rdk devamlı oy kuyruğunu uzun tutmaya ve tarafsız öğrenci-
yı oy kullanmal{tan vazgeçirmeye çalrşmışlarü. Usulsüz biıçok
o5nın da sandrklara girügü idüalan yay$nü. Sayım Erdal inö-
nii'nün ve onun çagırdıgı jandarmanın nezaretinde ağık olarak
yapılü. Sandıktan çıkan oylann hakkaniyetle ve tam doğru
olaralk sayılilığ muhakkaktı. Neticeyi, tarafsrz olmasr gereken
kongre başlranr sosyalist militan Ertuğrul Kürkçü şöyle ilön
ediyordu :

'Bugünedek devrincileri "ha5/talar" ve "Serseriler" diye
adlandıran bu emperyalist ajanlanna gerekli ders vefilmiş ve
ibu köpekler ODTü'yi teılketmek zoıund,a bıralulmışhr.

Geçen yıldanberi ODTü'de oJrnamaya uğraştıkian karşr
dewimci o5runlara bir yenisini datıa eklemeye kallnşan €mper-
ya.lizınin ve gericiliğin bu temsilcilerinin suratlannda.ki "De-
nokrasi" maskesi açrkca indirilmiş ve kendi kitleleri önünde
malhküm edilmişlerdir

Toıplam 3402 öğrencinin oy kullanüS seçimin saymı ka-
feteryada, bütün sandrklar biraraya getirilip açrk olarak ya-
pılmış ve sayım sonucunda "DEVRİMCILER GüÇtsiRL[Ği"
gUrulbu seçiıni açı[< farkla kazanmışhr."

"Yeni seçilen öğrenci birliği yönetim kurulundan ell,erin-
deki aracı anti - emperyalist savaşta en dtkin biçimde kullan-
malannı; ODTü öğrenciler:inin de bu savaşta öğrenci birliği
yöneticilerini militanca desteklemelerini isteriz.

,ODİn öB Genel Kurul Başkanlık Divaru, Başl<an Ertuğrul
Kürkçü"

Sosyali§tlerin gurubu DE\r - GEINÇ, başta Başkan Ada-
yı Eldıan Erdoğmuş olma'k liznre orta - sol'dan yaptıkları trans-
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ferle bunlan disiplin altında tutan deırrimci militanlardan ku-
ruluydu. Erhan Erdoğmuş imzası ile ya5nnlanan seçim broşü-
riinde yapılan propaganda ise çok açıkh :

".... Bugiiıı A_nerika'ya satılmrş bir BaŞbakan..."

"Bugün fiirkiye'de Amerikan Emperyali ine satılmış,
uşalk bir iktidar, bu iktidann müttefiki gerici güçler ve bu ge-
rici, tutucu, iŞbirlikçi yönetimin birtalum değerlerini sömür-
düğü, aç ve ydksul milyonlarca insan varür. Krsaca bugün iş-
hirlflrçi bir iktidar ile, büyük paralarla liste başlanna oturan
üıprak ağalan, tefeciler ve yabancr sermaye temsilcilerinin
,oluşturduğu halk düşmanı yöneticilerle, feodal kalrntılann ku-
cağına bıralnlmrş çağ dışı bir iilke görürltüsü ile yabancı ve
işbirlilçüerin uşaklığıru yapan din ağalan ve ülkedeki her tür-
1ü iç ve dş sömürü ile birinci Milli Kurtuluş Savaşr öncesi gö-
rünümünde bir fiirkiye vaJıür."

Artik Anti - Komiinist propaganda da yasaklanacakh.
Devrim - htilöl hakkındaki fikirler ise yiyle özetleniyordu :

'qGirişilecek olan eylemlerin demo'kratik olmasrnı, düzen
değişikliğinin demokratik yollardan sağlanmasınr belirtenler
son yıllarda yapılaı öğrenci - işçt - köylü boykot ve işgallerini
kendi lııstaslanna göre değerlendirip bu tür eylemlerin anti -

demokratik olduğu kanrsrna vararalr karşr çrluyorlar. Demok-
ratik mücadele, hökim srnrf ve zümrelerin koyduğu birtakım
kurallara saygü olmak, bu kuraliann çeıçwesinde dewimci-
lik o5mamak değildir. Mücadelenin demokratik oluşu, aınaç-
ladığ hedefin, öziinün demokratik, veya anti - demokratik olu-
şu ile saptanır. Eyıem, diizeni halk yaranna değiştirmeyi amaç-
lanıyor ise elbette ki düzen bozukluğuna seıbep olan bir taliom
kuralların öngİirdüğü sınrrlar içerisinde olmayacakhr. Düzen,
ıkurallan kendine uydurma yoluna girmişse, kanunlar haltnn
kanunları olmdktan çıkmış ve hedefinin ,özii itfoan ile demok-
ratik devrimci eylemlerin oluşumundan uzal<laşmıştır.

_91 -



Bugün Tiirkiye'de bu dtizen bozukluğuna sebep olan Fili-
pin tipi demokragi vardır. Cici Demokrasi vardrr. Eylemlerin
nitelikleri belli birtalrım kanurüara uymuyor üye gençliğe yan-
lış ithanlarda bulunmak cici demokrasinin getirdğ işbirtik-
çilerle, sömürücülerin varlıklannr siirdüren düzeni savunmal<
demektir. Hem bu diizene karş olmak, hem de bu bozuk dü-
zeni yansrtan cici demo'krasiyi korumalk miimkün değildir. iş-
birlikçilerin varlıklannı sürdürmelerini sağlayacak olan kanun-
lara ulmuyor diye gençliği suçlamak devrimcilik değilür. Ne
devrimcilik, ne de demokrasi kimsenin tdkelinde değildir. De.
mdkrasiyi koruyacağm diye biçimsel demokrasinin öngöıdüğü
§ınır,laj içinde tatlısu devrimciliği oynamak haJlo aldatmakhr.
Hekim sırııflann tanıüS srnrrlar içerisinde eyleme girişmek
devrimci potansiyeli eritmektir."

"Dewimci çiagicie yer alacalr güçler eleştirileri ile, krstas-
ları ile iŞbirlitüçi sermaye, feodalite ve emperyalizııı üçlüsünün
kanunlannı, licstasla^ııru kesinlikle kullanmamalan gerekir.
Alrsi takdirde biçimsel demolrrasi yobazlığndan öteye geçe-
meder. Biçimsel demokrasi yobazlığı ise, mutlu azrn]rl< içinde
kenü yaşantılannı imkön veren bu düzeni yrkmar. isteyenler
safında yer alarak 5nkrlmasınr geçiştirmek, gerçek dewimci-
Ieri suçlamak ve'birtalnm sapmalar veya kısrr çekişmeler yara-
tarak eylemi geciktirmektir."

Orta - Solcular ise bunu "nez|e" teorileri ile cwap veri-
yorlar, kendilerinin de sosyalistler kadar solcu ve devrimci ol-
duklarını i§bata çalışryorlardı.

'lsoşyal Demdkrat diinya görüşünün antifeodal, antikapi-
talist ve anti - emlıerynlişf, olduğu açıktır. Demokrafik halk
dwrİmcİleri olara[< yaptığınız eylemlerle de bu gerçek kanıt-
lanmı$hr. örneğin, Atalaı, Giillüce, A.lan, Denirmenköy top-
ra,k §galleri" Kelbaı Barajı ve EreğIi Demirçelik F'abrikaları
işi grerıleri..."

_92_



"üniveı§ite,mizcle Sosyal Demokratlar ve tabanının deste-

ğini alarak Sosyal Demokrat yapıya sahip olmayan örgüt ve
k§ilerle olağan potansiyel stiçbirliğine gitmiştir. Önıeğin,: iz-
mir'de 6. F'iloyı pıotesto hareketi, Sosyal Demokrasi Dernek-
leri Federasyonu (SDDF)nin yine 6. filoyu protesto için dü-
zenlediği Ankara'da[ri yürüyüş, Ege ekici tiitün piyasasırun
açüş nedeniyle verilen tütün kavgası ve Mütevelli Heyetine ve
Rekt<irlüğe getirdikleri kendi adamlan Parlar'a karşı girişilen
örnek ttireniş.

YUKARIDA BEİLİRfiLET{ HUSUSLARDA KARARLI_
ĞIMIZI \rE KAVGAMIZI BUNDAN SONRA DA EIV KESİN
BİR BİÇİMDE §ÜRDÜRECEĞİIUİZİ TÜM ARKA_DAŞLARA
fr,ffrİP"lz,,

"ARKADAşLAR.
Yaşayabilme olanaklannı "gestapo" özenfisindeki zorba

lnı,ınıeti olan toplıım polisinde arayan asız ve sahlmış iktidar
bir kez deft,a 27 Mayıs öncesi yaşatma^ktaür. Tiirki}re'de bir
kez daha özerk Üniversite'ye saldırüp, Dekanlar, öğretim üye
Ieri ve devrimci gençler hunharca dövülmekte, coplannakta ve
kurşunlanmakta. l

Faşist yönetim özlemindeki birtalnm maceraperestlerle
iŞbirligi yapaıak dewimleri ve devı,imcileri yok etme çaJbasın-
daki iktidann, güven oylamasından sonraki bu hırçınlığı son
çaibalannı, acz içerisindeki son hamlelerini ve özlemini çektiği
yobaz di[rtatoryaslıun son çağT ılannı göstermektedir.

,Bütün devrimci hareketleri birer una,cr olarak gösterip
kendisine paravana yaparak şiddet yoluna sapanlar, memle-
ketin içinde buluncluğu ekonomik ve s,o§yal krizleri gizlemek
istemekte, köpü,kleşmiş felsefelerini iücb yuthırmaktadrrlar.

Ama ülkenin gerçek satıipleri, geıçek sorrımlulan, geıçek
dewimciler, mücadelelerini karşlannda hangi ka,ba kuwet
olursa olsun korkusuz ve yılmadan verecekleıdir.
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Bu mücadele, bilinçlenen halkrn şahlanışr ile yapılacaktır.
Bu mücadele demokratik halk deırrimi ile sonuçlanacaktır. Bu
son da bütün iilke düşmanlan, işbirlikçi ve karşı devrimciler
yok olmaya mahkümdurlar.

Gözü kararmrslar kendine gelmeliür artrk ve o güçlü yum-
ruk kafalarına inmeden terketmeliler gömüldükleri koltuklan-
nr yoksa, geliyoruz. GELiYORUZ, GELİYORUZ.

KAHROLSLIN TÜM YOBAZLAR
KAHROLSUN FAŞİST BOZIINTULARI
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMCrLERİ

o.D.T.tj. SOSYAL DEIVIOKRASİ DtrRNEĞİ"

ve neticede gittiler!

§osyalist propagandarun açikJı$, bilhassa forumlarda had
saf,hayr buluyoıılu. Iİaz;itaı ayında istanbul'da meydana gelen
işi hareketi dolayısiyle yapılan forumda Elfhan Erdoğmuş t.
oıdu kumandanından:

"Iiiit'iyeti bizce malüm olan Sıkı Yönetim Komutanı" di-
ye batısederken, bir emniyet tedhiri olarak "istanbullu bir mi-
litan arkadaşıımız" diye ta;kdim edilen ODTü Mimari III. sınrf
ta^ldbe§i Sait Kozacroğlu'da ;

"Katil oırlu, kfltil sııJbaylar, ordu"içindeki katil ve faşist
subaylan atmalıdır", "isçiler ölüyor, burjuva basıru yalan söy-
lüyor. 1 değil 10 - 100 ölü vardır" diyordu. öğrenci Birliği se-
çimlerinde Genel Kurul Başkanlığı yapan Ertuğrul Kiirkçü
işe : "Bu güzel hir ]nvıflcım olmuştur. Küçükşehir hurjuvası
olmıyalın. Qğ2|glimizi açalım. Devrim yalrındır. Korkak olmı-
yelım. |gnin, Mao Ho Şi Minh'in çağnda Kemalizm hikÖye,
dir" d.i5ıor ve "Dtikülen karüard41 kızıl bayrağmız doğacak-
trr" d.iye sözünü bğIıyordu.
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Buraya kadar saydığımız olaylann hiçbiri okul Dİsiplin
Komitesi'nce cezalandrnlmamrş, hatte arhk öğırenci Birliği
tensilcilerinin tdbii üyesi sayıldrklan bu kurula höüseleri ge-
tirmek, şaliıitlik yapmak bir cesaret meselesi olmuştu. Hidise-
lerin pek azr basında yer almrş, TRT hemen hiçhirini aksettir-
memişti. Radyo, sömestr sonu, imtihaırlaıın başlama ve bitiş-
lerini, ODTü'de her şeyin 5ıolunda gittiğinin delü olarak uzun
haberler halinde veriyordu. Boykot ve işgal yokluğu geniş
çwrelerde "inönü ODTü'ye hakim" 'kanaatıru doğurmuştu.
Bu havaya dayanara'k inönü ve Dekanlar Sa5nn Devlet Reisi-
mizı ayarel etmişler ve kendisine, sükünetin devamr için uy-
sal bir Mütevelli Heyeti gerektiSni telkine çalışmışlardı.

Plan tutmak üzereydi, fakat 23 Temmuz günü Büyükli-
manlı, Parlar, Mertdoğan ve diğer hoca ve idarecilerden sonra
sıraıun Prof. Adnan Şaplakoğlu'na geldiğini hesaplayan dev-
rimciler, taarnız|arı beklenmeyen bir şekilde gelişince, strate-
jilerine itk daı,ıbeyi yediler.

22l7ll970 Çarşamba günü Master öğrencisi Mustafa Di-
rilten'in, tezini daktilo edilmiş olarak getirmesi üzerine, Fizik
Bötiimü sekreterliğine haber göndererek formalite gereğince
hfu ya.a, yaalmasr gerektiğini ve tez profesörü ,olarak Şaplakoğ-
lu ve diğer üyeleri Y. Prof. Melhmet Aycün ve Y. Prof. önder
Pamuk'tan kurulu üç kişilik bir jürinin uygun olduğu bildi
rildi.

24 saat sonra, yeni başkan vekili, A. Şaplakoğlun'dan
Akademik hiyararşide iki kademe aşağıcla bulunan Tolun, Fi-
zik b<ilümünün dekanlığa yaptıS resmi jiiri teklifinin kopyası-
nı tez bürosuna gönderdi. Listelerden Pamuk'un ismi çıkarıl-
mış, yerine Teorik Fizik Bölümü'nün yine yeni başl<an vekili
Cengiz Yalçrn'la aynı bölümden Mehmet Rona'nrn isimleri ya-
2lmıştı. Bir yanlışlık olup olmadığru soranlara Perihan To-
lun, listenin yeni de'kan vekili Baysal'la beraber ha,zrlandrğnı,
iyi liste oiduğunu söylüyordu. A. Şaplakoğlu, önce Ba5rsal'a
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gitti Tolun'un listeyi dekanla görüşerek hazırladıSnı yaymak-
ta olduğunu söyledi. Baysal, bunu reddetti. tr'akat, Tolun'a te,
lefon açarak yüzleşmeyi de kabul etmeü. Ancak Tolun liste-
yi desiştirirse yeniden düşüneceğini söyledi. Dekanlık ofisin-
den aynlan A. Şaplakoğlu, Tolun'un odasrna gitti, Tolun, jü-
riyi tez hocasr A. Şaplakoğlu'nun teklif etti$ ilk şekliyle ter-
t&teneyı hemen kabul etti. Ancak o anda işi olduğunu, sonra
yazacağını söyled,i. Şaplakoğlu, dekanlrğa gönderdiği yaa5n el
yaa$ ile değiştirip paJaf etmesinin yeterli olacağıru hahrlattı-
ğında, Tolun, istetrsiz bir şekilde Cengiz Yalçın ve Md}ımet Ro-
na'nın isimlerini karalayarak pamdk'un ismini yazdr ve durdu.
Şaplakoğlu, paraf etmesi gerektiğini yeniden hahrlattı. Bunu
da yaptı. Fakat birden tawı değişti, yaadaki Şaplakoğlu ve
Mehmdt Aydrn'ın isimlerini de karaladr ve köSdr şiddetle itti,
sonra da masadan düşmdk üzere olan kaglalı yakalamak için
yerinden fırladr, ayağı koltuğa talnldr, sendeledi ve yüzünü
yazhaneye çarptı. gödüğü }unlmrş, burnu karuyordu. Şaplalr-
oğlu iizerinde firhnalar ko,trıan kagdı alarak odayr terketti ge

la,boratuvara döndü.

Bütün hödise 5 dakika sürmemişti. F'akat Şaplakoğlq la-
'boratuvarrna girdiği anda, başlannda Teorik füiğin arhk meş-
hur olan asistanı Metin Durgut, öğretim görevlisi Naif Tiiret-
tken ve Gülsen önengüt olma]< üzere 30 - 40 kişilik bir solcu
gurup kapuıın önünde belirmişti.

tkinci 4 dakika içinde ise, şehirden 15 Km. uzaklıktaki
üniversite, foto muhalbiriyle beraber gelen gazetecilerle doluy-
du. Az sonTa inönü, telefonla Şaplakoğlu'nu Rektörlüğe ça-
ğrdı. Kendisini kapıda karşladı ve Rektörlük ofisine dofuu
itti. Şaplakoğlu geriye dönerek inönü'niiıı ellerini itti ve bu
hareketi bir daha tekrarlamamasuu ihtar etti. inönü, Şaptak-
oğlun'dan savunmasııu istedi. Şaplakoğlu "siz karannızn v€f-
miş görünüyorsunuz" ggyflfoını verdi. Ancak yazıtı ithamna_
meyı 24 saat içinde ceyap vermek üzere aldı. Bu sırada Rek-
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tiirlük, militanlarca muhasaraya aiınrnıştı bile. Şaplahoğlu, dı-
şanya çıkamıyordu. Aynı anda hocanın arabasr da militanlarca
kuşahlmrş, caııu ve torpido gözü kınlmış, lösükleri söndürül-
müştü. Prof. Şaplakoğlu telefon etmek isteyince inönü, Rek-
törlüğün telefonunu kullanamıyacağını bildirdi. Fakat bu sıra-
da hödiseyi haber alanlar telefonla rektörlükten Şaplakoğlu'nu
aramışlar ve inönü'nün engellemesine rağmen Hoca, üşarıyla
temas kurabilmişti. Az sonra okula jandarma girmiş ve birli-
ğin komutanı rdktörlüğe gelmişti. Prof. Şaplakoğlu, yine üşar-
dan gelen bir telefonla öğrencileri Mustafa Dirilten ve Tezer
Frrat'rn soleular tarafuıdan zorla öğrenci birliğine götüri.ildü-
ğünü ve iŞkenceye tabi tutulduğunu öğrenmiş ve haberi jan-
darma komutaruna aktarmrştı. Bin'başı öğrenci Birliğine git-
mek üzere kapıya yönelince inönü, yerinden fırlayarak "du-
ııın bakalım! Buracla Rektör kim? Kim emir veriyor? Kim
emir verecek? Burada emirleri ben veririm! ilk önce ihbann
as,lr olup olmadığnı ta}ikik ettireceğim" deü ve rektör yarüm-
cısını Birliğe gönderdi. Rektör yarümcısı az sonra gelerek bü-
tün odalara baktığrnı ve bir işkence sahnesi ile karşılaşmadr-
ğnı bildirdi. Daha sonra Mustafa Dirilten ve Tezer Fhrat, Rek-
tör yardımcısı yolda iken telefonla durumun solculara bildiril-
diği ve süratle birlikten alınarak 5rurtlara g,<itürüldüklerini ve
işkencenin orada deııam ettiğini ifade etmişlerdir.

A. Şaplakoğlu, jandarma himayesinde Rektörlük'ten çıktı.
Militanlar küfür yağünyordu. Biri ileri çrkarak bir 5rumurta
ath. Şaplakoğlu üzerine yiirüyünce kaçmağa başladr, adltadaş-
lan da bir an için kaçtılar. Sonra küfiir yağmuru devam etti.
Jandarma erleri tüfekleri ile solcuları itiyorlardı. Şaplakoğlu
binhaş ile birlikte bir jipe bindi ve okuldan aynldılar.

Güzel bir istismar lıonusu yapılabilecekken olaya sol ba-
sın ve TRT'de hidbir yer verilmedi. 24 Temmuz günü, o güne
kadar ki, dövülme hödiselerinde sesi çıkmayan Akademik Kon-
sey aşa$daki hildiriyi yayınladı : (Klişe: 12)
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(Iilişe: 12)
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Okul içinde yarattılClarr kesif propagandadan A. Şaplak-
oğlu'nun sineceğinı umuyorlardr. O güne kadar düzineyi goçen
düıiilme hödiselerinde hareketsiz duran mekanüma süratle
çalışryordu. Olaydan 5 gün sonra iş Kanuıunun 17lII Ç mad-
desi gereğince (işçileri krşkırtan ve işçilere tecaırjiz eden işçi-
lerin olayn işveren tara^findan ittılarndan 6 gün içinde işine
son verileceği....) A. Şaplakoğlu vazifesine son verildiği tebli-
gahıu aldı. 18 Nisan 1969 da ayru madde uyannca işten çıka-
n[an ve E. inönü tara.findan tekrar alrnan sosyalist Asistan
Ergin Giinçe hödisesi karşısında bildiriler yayınlayan, toplan-
hlar düzenleyen (bk. V. Böliim) idari ilimler Fakiiltesi siikütu
mııİ,afaza ediyordu.

öğrenci Birligi ise yayınladığı bildiride Prof. A. Şaplak-
oğlu hakliında "köpek" kelimesini kullaruyor. "E'aşist Par-
lar"dan sonra ODTü'deki son ajan, şeriatçr Adnan Şaplakoğ-
lu'da atlmrştır" deniliyordu. Erdal inönü'nün, olay hakkında
yayınlaüğr 31 Temmuz tarihli basın bildirisinde ise :

"Olay haklanda Fakülte DekanlrSrun yazısrnda Prof. Şap-
lakoğlu'nun geçen 1,5 yıl içinde Fakiiltecle tetıdit, hareket ve
başka zofbau"k olaylarından sorumlu olduğu, bu sebep(e son
olayın geçici bir kugınhğa atfedilerek unutulmasrna imkön ol-
maüğ ve bütün bu olaylann esasında mesleki başansızlrk kay-
nağından çıkmış olduğu belirtilmekte ve son zamanlarda Prof.
Şaplakoğlu'nun Fizik Bölümü'ne ve dolayısıyla Fakülteye fay-
dalr bir öğetim üyesi ilmak niteliğini kaybettiği ifade edil-
mektedir" deniliyoıriu. Daha önce verdiğimiz A. Şaplakoğlu'nun
Bölüm Başkan'IıSndan çıkanlmış dolaysıyla inönü'nün aşırı
derecede övücü mektuhu ile bu ifade korkunç bir tezat teşkil
ediyordu. En üzücü nokta ise höüseden 1 giin önce 3 senedir
ikisi sosyalistler tarafindan diiııi.ilen asistan ve öğretim görev-
lisi arkadaşlarıyla birlikte çalışarak tamamen yerli malı mal-
zeme ile inşa ettikleri "Atomik Hüzme" cihaarırn vabum tes-

a

-,99-



tiiltlen başarıyla geçmesi ve dünya'da 6 benzeri olan bu ma]ıi
nenin tamamlanmasıydı.

A. Şaplal<oğlu bu olaydan sonra, Cumtıuriyet Savcrlığna,
sosyalistlerin bildiri ve hareketlerinde açil{ça ifade ettikleri bir
olaln, "Oüfü'de bir komünist ilıtilölin hazırlıklannın yapıldı-

ğnı ve idarenin de buna yardrmcı dlduğunu" resmen ihıbar etti.
Basrn ihharla geniş çapta ilgilendi ve ODTü'yi 1970 yılından-
beri saran sessizlik perdesi ara]arıdı.

"OiD[ru sakin" tdktiğine ikinci dat'be, giriş imtihan soru-
lannın çalınma olayınrn hal'k efkönna geniş çapta aksetmesi
oldu. ilk defa T.H.A. Muhahiri tarafuıdan öğrenilerek hasın ve
üniversite idaresine haheri verilen olay üzerine, öğrenci Bir-
liği acele bir basın toplantıs yaparak hödiseyi kendilerinin tes-
pit ettiğini, birgün önce Mühendislik Fakiiltesi öğrencisi Meh-
met Baydur'dan soru,lan temin ettiklerini iddia etti. Basırun
"Baydur'u neden yalkalamadınız?" Soııısuna Erhan Erdoğ-muş
"lıödise çıkarmak istemedik" kar$lığını verdi. Olay hilö ay-
dlnlanamamış, lırsrzjlık hödisesine baz hocalann da yarümcı
olduklan iddia]an karşılııksız kalmıştrr.

Aıkadan Harlta Genel Müdürlüğiinün ODfü Mimar]ık
Faktiltesine araştrrmalar için teslim ettiği as'keri sır niteliğin-
de büyük ölçekti haritalann çalrnmasr kamuo5runu üçüncü de-
fa geniş ölçüde etkiledi. ODFü'nin durumu biitün ga5netlere
rağmen yavaş yavaş halk efkönna al<setmeye ba$amıştı.

Bugün 5 aylık bir aradan sonra Mütevelli Heyeti yeniden
tayin ediimiş, Erdal inönü imfihan sorulannrn çalınması hödi-
gesini bir ialaıi başarrsızlrk kahul ettiğini ilön ederelı istifa et-
miştir. Böylece (,belki?) kapanan inönü devrinin son bildiri-
sini 16 Ağustos'da öğrenci Birliğ,i yayınlamış, Heyet'i beğen-
mediklerini ilönla, "Üniversitemiz onlarsız da ycinetilebilir, ni-
tekin yönetildi de", denilerek üniversitenin adaylan Erda,l
inönü ve Yaşar Gürbüz'den başka Rektör kabul edilemiyece-
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ğini, seçildiği ta,kdirde akıbetinin Parlar'ınkinin aynı olacğru
il6n etm§tir. (Akademik Konsey'in 3. adayı ismet özdemir,
kendisine tabanca g:iisterilmesi gibi hödisdleri sağda solda şi-
köyet ettiği için öğrenci Birliği tarafından adayhktan ıskat
ealilmiştir). Bi!.diride karşı devrimcilere hayat ha]rt<ı tanrmıya-
caklannı ve herkesin ayağını denk olması gerektiğini de ihtar
etm§terdir.

Oııta Doğu Tekni'k üniversitesi 1970 - 1971 deıs ydına
- eğer haşlarsa - yeni bir devirle ,gireceğe hen,zemdktedir. Aca-
,ba haıp mi sulh mu? Sulh ise sosya}ist sulhu mu Tiirk sulhu
mu? bunlarr z.aman gösterecek.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
§oNUç

- Noden Böyle Oldu? -

tsuııdan önceki sayfalarda Aı'kara'nrn ban!.Şösünde bü-
yük iimitlerle kurulan ve 10 sene içinde Tiirkiye'ye foizmgf y9_
lunda bu ünitlerin htç de dayaruksız olnaüğınr ispatlayacak
şekiide gelişen bir teknik iiniversitenin iki sene içinde sosyalist
hale gelmesinin hüöyesini dkudunuz. Bir ilim müessesesini
başlangıçta tıraıruç solcu militan ve birkaç düzine solcu hoca
ne kadar lıısa zamanda nasıl hu hale getirehildi? Bu soru5ru
dğer üniversite mensuplanna yardı:mcı olabileceği düştince-
siyle cevaplandımaya çalışacaSz.

ODPti'de 1968 - 1970 arasında alışılmıştan değişik bir ih-
tilöl oldu. "ihtilel" kelimesi çoğumuzun kafasında, belirli bir
ütilölci gurubun yaphğı, bir gecede, en çok hiı'kaç günde olup
biten ani bir hareketi canlaıdrnr. ODifü olayı ise zaman içinde
eldbaşlan değiştirilen ve iki seneye yayılmış bir "tedrici ihti-
lil" veya 'qbozuk ihtilel" görünümündedir. 1968 e kadar sü-
ratle gelişen bir Teknik üniversiteden, Radyo "üa Doğu'da
durum" dedigü zamatrı Aıap - israil halbinden mi yoksa bizim
iinivefsiteden mi batısettiğirıi anlayamadığmız bir terör ve
anaıŞi Jnıvası doğdu.

OrXfi' ihfilölinde rol alanlan dört guruha ayırahilirü:

1 _ [Iocaiar,

2 - Mütevel,li Heyeti,
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3 - öğrenciler,

4 - itlari Kadro

1968 - 1970 arasında bu guruplann evrimini ayn a5rn in-
cdleyelim:

1968 e kadar OD[rü hocalan fiirk aydrn topluluğunun bir
kesitinden ibaretti. içlerinde Erder'ler, Krray'lar, Gü/büsler
ğibi tanınmrş ve alktif solcular olmakla beraher, çoğunluğu ta-
rafsrz kimseler teşkil eüyordu. Tarafsıdar sol hakkındaki dü-
şünceleri, kitabın başında izaJh ettiğimiz gihi genellikie, "I{ak-
sız yere ezilmiş, komünistlik iftiralanyla dam,galanmrş, belki
aşn fakat ileri fikirli bir gurup" idi. "Komünist" ise aslrnda
Türkiye'de pek bulunmayan, belki demirperde tilkelerinden ca-
sus olarak geldbilen, bdlki Ja.mes Bond üpinde hiç görmedik-
leri acaip bir yarafukh. Koınünist kelimesi aJt seviye poliıtika-
cılannrn birbirini suçlamak için kutlandrkları küfiir niteliğinde
bir tahirdir. Bu sebepten çok geç oluncaya kadar, "Çin yallın"
ya,a,|arına, açık Marksist - Leninist prorpagandaya rağmen bir
türlü esas meselenin "taldbenin bunaJımı", "çocuklann heye,
canı"ndan çok farkiı olduğu geniş kitle tarafindan görüleııredi.

Solcu hocalann hareketle destekleükleri bir başka düşün-
ce tipi de kısaca : "Bu olaylar biitiin dünyada olu5ıor, dünya
gençliği bir bunalım içindedir. Gençleri anlamaya çalrşalım"
şeklinde özet§dbileceğimizdir. Bu ve benzeri sözleri söylemek
entelldktüellik, geniş düşüncelilik ifade ediyor, işin ideolojik
temelini göstermelr basitlik ve aşuilrlrk oluyordu. Aşırılılık ise
fiirk ayünııun en çok çekindiği kavraniandan biriydi. Gercek-
ten bu gihi otaylar bütiin diinyada oluyor, fakat dünya politi-
kasına hekim bloklardan doğu blokunun poliüka"sr da dünya
çapuıdadır. tr'ransrz Komi,inist Partisi eski Genel Sekreteri Ro-
ger Garaudy '{Solun Dönemeci" adlr eserinde 1960lara kadar
işi üzerinde çalrşan dünya koırı-_üni§t hareketinin, bu tarihten
soırra öğrenci - aydın ziimresinde çnk datıa verimli bir ortamr
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bularak bu kesime yöneldiğini anlatmaiktadır. kolera bütün

dünyada görüliiyor diye Tiilkiye'de tedhir almamak ne dere-

ce doğru olajbilir. Üstelik çeşitli Avrupa memleketlerinde ida_

relerin sol öğrenci hareketleri karşısrndaki değişik tutumla.ıı
değişik neticeler verm§tir. ODTü ho,calarrnrn tutumuna ben-

z,er bır tavır tal<ınan Fransa,da hareketler hükümetleri devi-
rir, memlekdt ekonomisuı-i sarsay'ken karar{r ve kati reaksiyon
göstoren Almanya'da büyük bir prdblem olmamıştır.

}fogalarrmızn bir başka düşüncesi, her hödiseden sonra
"öğrenciyi tahrik etmiyelim" gerekçesi ile disiplin mekaniaa-
sınr çalrşhrmaktaı çekinmeleı,i olmuştur. Halbuki karşılannda
ta,hriklere reaksiyon gösteren bir gurup değil, planlı ve kararlr
aksŞon halinde bir gurup vardr. Çoğu zaman önce belirli bir
ayda boy'kot yapılacağr söylentileri çrkıyor, o zaman geldiğinde
ise ayrn aktiiel konulanndan biri bojkot mevzuu oluyordu. ön-
ce eylem kararlaştınlıyor, sonra sdbep bu,luıluyordu.

T'iir--k aydının çoğunluğu gibi ODfü hocalannrn bir başka
özelliği de sol tandanslr yayn organlannrn üzerlerinde tesirli
olmasıydı. So1 propagandanrn etkisi ile "üniversite özeı,kliği"
kavramı birçok kafalarda "ne dlursa olsun üniversiteye emni-
yet kuweti giremez" düşüncesi ile eş anla"nlıydı. Halbuki Ana-
ya^sa Mallıkemesi özerkliği "Üniversitelerin idarecilerini öğre-
tim üyeleriniıı seçmesi ve ilmi çaJrşrnada sefbestlik" olarak
yapmışb. Yine Anayasa'da, özerklikle ilgili rıaddede "ODTÜ
ve Hacettepe gibi özel kaıunla kııı,ulmuş üniversitelerin idare
tarzı saklr kalmak kaydı ile" notu vardı. Durrım bu iken SBF'ye
askeri malhkeme kararr ile girecek silAh ve haklarında tevkif
karan bu,lunan kimseleri yakalayan polisin bu harekeüine kar-
şı yapılan "Anayasa'ya saygt" yürüyüşüne kahlan, Müteveili
Heyeti"ne özerkliğe ay'kın diye karşr çıkan birçok hocalar, bir
hocanın derste kAfi Marksistlik yapmıyor diye dersinin boykot
ediimesi, hatta üniversiteden çrkarılmasına teşebhüs eülmesi
gihi ilirn hürı.iyetini a,ç*qa çiğneyen bir hareket karşrsında su-
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suyorla^Idı. (Bu hoca Başkanlığ,ını Müheccel Krray'ın yaptığ,ı
Sosyal İlimleı, Böliimü'nde Y. Prof. ibrathinı Karal'dır). Geçen
bölilmterde anlahlan suufta brrakma, kopya çekeni tecziye
etmeme gibi hareketler ilim ve öğretim hiiniyetini açrkça \ıe en
kaba şekilde ihl6.1 eden davranrşlardrr. Yine _ son olarak Şe-
hircilfk Böliimü'nde öğretim üyelerinin seç,tiğ,i başkanın dev-
rilerek yerine öğencileır,in adayının gelmesi - d.ekan, btilüm
bışkanı gibi aka,demik idaıi mevkiler üzerindeki talehe bas,kısı
ita özerkliğin açü bir |fo|Alini teşkil eder. Nihayet solculann
kuilanüğı "karşı dewimcilere hayat hakln tanımıyacağız",
'{bildiriler saısürümüz olmadan yayınlanaınaz" ıiad,e|eri ve bu-
nu destekleyen dawanrşlar fikir hürriyetıinin yolı edilmesi ol-
dıığu halde sol propaganda "özet'ki;g : cinayet'de olsa polis
iiniversiteye ğiremez" formü]iinü kafalara yerleştirmişti.

Bu düştinceler içrisinde, akademik kadroya da sol taına-
men h6,kim oluncaya kad,ar, bir öğretim üyeleri Derneği top-
Iantısında bir hocanın yaptığı benzetme ile talehe hoca müna-
seheti öküz üe kuynığu arasrndaki ilgiye döndü. Bu hocanrn
ifadesi ile taldbe öküz, hocalar ökiizün kuynığu idi ve "ökiiz
,giderlkuynık gider, öküz durur ku5rnık durur"du.

H6,diselerin asr[ ma}ıiyeti arhk kimsenin şüphe etm,iyeceği
taw,da ontaya çt'khğnda, arük Eok geç olmuştu. Militan terörü
hekimdi. üstelik ODfü'ye kontratla bağlı olan hocalann arhk
hakim durumdaki sol at<ademik idareye karşı gelmeleri işleri-
ne son verilmesi anlamına geliyordu. Bilhassa genç kadrolar,
tutumlarınr bölüm başkanının, dekanrn veya rektörün daırra-
nışlarına göre ayarlryorlardı. Erdal inönü Rektör olmazsa is-
tifa edeceğini bildiren öğretim üyelerinin nispeti /o 9O nı bıı,
lurken, Profestirün itiraz eden bir bölümde istifa etmiyenlerin
nispeti Vo 90 o|mıştu. Solun bugün artan gücü karşısrnda 1ıü-

çük bir hoca gurubu da ODTü için en tetılikeli tutuma girdi.
So1 hareketi okul iğ politikada şahsi menfaatlarına basamak
yapmıya çaJıştılar. önceleri en geniş düşünceli "tahrik etmi-
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yelim" felsefesinin en kuwetli savunugulan olan bu kişiler gi-

derek en solcu davranışlara girdi ve ODTü politikasında mu-

aİti,llaflna..seninfikit'lerinokulunfikirleıineuymuyorbulun.
duğun idari görevden istifa et" şeklinde bas]<r yapacak hale

g"iaı"r. önceı.i bölümlerde Prof. Ba}ıattin Baysal,rn şatrsında

6u tipin en karakteristik bir örneğini gördük,

Biiylece ökiiz yolun sonuna kadar yürüdü ve kuynı'k da

onu takih etti.

İkincigurubuteşkiledenMütevellİHeyeti'nindurumuda
solculann naı.i-iyuti safhasr üşında _ hocalannlrinden pek

fa/kh olmaü. ''Tahrik etmiyelim", "idare edelim" düşüncele-

rinin aslrnda solun aradıs zafiyet belirtileri olduğunu anlaya_

madrlar.TamamenE.İnönü'nünarkasındagörünenhocakad.
rosununHeyet,inkararlrolduğunakanaatettirincedöneceğini
göremediler. Kanaatimizce şu husus kesinleşmiştir, "ODTü'de
-vo,Eıvemütereddittedbirhiçtedbiralmamaktandahakötü.

dür".

üçüncü guruptaki öğrencileri de kendi aralannda beşe ay-
rahiliriz.

1 - §osya.lisiler,

2 - ffianrn solculan,,

3 - ülkü Oca.k'ları

4 - Hür Di§iince Kulühü mensupları,

5 - Tarafşzlar.

§osyalistlerplanlıvekararlriüler.BasrnveTRTyoluyla
proprgroaa ka,yrıaklarına hökimdiler. 1970 başına kadar ken-

;5üri 16m m6nasıyla destekleyen hocaları, 1970 de ise hakim

oldukları akademik i,dare vardr. ortanrn solu, sosyalistlerin mi-

ıitanlığl ve 1o0 senelik bir hazırlı$ olan beynelmilel bir ideoroji
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karşısrnda ezildiler. Kendi ideolojilerinin ne olduğundan emin
değilleıdi. Mesel6, doğum kontrolü konusunda 1969 da ya5nnla-
dılılan bir bildiride doğum kontrolüne karşı çıkanlara sert bir
dille hücum ederlerken, 1970 de ya5nnlanüklan bir gazetede
aynr sertlikle doğum kontrolüne hücum edŞorlardı. En te}ılikeli
da;ııranışlan jse "hiz de sosyalistız ama ihtilal yapmıyacağz''
şeklinde özetlenebilen tavırlan ve insiyatifi kaçırmamak için
bfupok hödisede sosyalistlerden datra soicu dawanmaya çalış-
malarr oldu. önce Orta - solun Sosyalist Demokrasi Derneği'ne
ginen birçok öğrencinin "Düzen bu kadar kötü ve sosyalizm
bukadar iyiyken neden fttilal yapmryacaSz?" Sorusuna tat-
minkör bir cwap verememişler ve orta - sol başta Erhan Er-
doğmuş olmak üzere sosyalizrng lıöpı,ü vazifesini görmüştür.
Bu guru,p, iş şiddete dökiilünce tamamen silini5ıordu.

ülkü Oeaklan gerek ideolojik güç, gerekse militan]rk ba-
}umından sosyalistleri dengeleydbilirdi. Nitekim son ana ka-
dar - Tiirkeş'in Konferansı, Haznrlık Okulu ola5n, afişler höü-
sesi - sol bunlara karşı şiddetten kaçrnmış, şiddete başvurduğu
zafn.an da aşmı şekiltle karşük görmüştii.

Aynca hu gurup, diğer okullardaki mensrıplaıı ile ödeta
organlk bir bğa sahipti ve meselö ODTü'deki bir taarruzun
cevajbınr bazan Ankara üniversitesin'de, hattö Ankara üşında
verehiliyorlaıdı. Fakat bunlar solun satı:ip olduğu hoca ve ida-
reci desteğinden, basrn ve 1RT'nin yıırdımından mahrum ol-
dukları ve sosyalistlerle yapılacak kuııvete dayanan bir müca-
dele okulun disiptin mğkanizmasınrn ale/hlerinde tesirli olarak
çaJrşabileceği tdiılikesi karşrsında çekimser kalmışlardır.

Hür Düşünce Kuli.ihii üye sayrsı ba'kımrndan azdr. ideoloii
ve ınilitanlrk bakrmrndan oı.ta - solıdan da geri kalıyorlar, üye-
leri geniş taldbe kitlesinde yanh bulma5ıan aşın sağ fikirleri
destektyorlardı.
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Tarafsız talebe, boYkot, forum olduğunda sinemaya giden,seçimde en az kuıga eden gunrbu ae"İel<lumeye çalışan kesim-di, içlerinde ,sol anarşiye kLşı ,i^i'r^^an isyan edenler te-rör karşsında tek taşlanna nJ;;" susmağa mecbur olu-yordu.

Dördüncü gurup, idari kad:ıo ise iiıiversite politikasındaancak ikinci derecede tesirli ı*. once sol terör bir ,usmını is-tifa ettirmiş, 1970 de akademıı. iarrii"aronun da sola geçmesiile süratle tasfiye editmişlerdir.

OD[fıü'nin ..Basü ftıtİlert bu oı+tamda geıçekleşti.
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