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MERHABA
Yeni adımlar yeni hedeflerle beraber, 1988'in bu ilk 
haftasında 3. sayımızla beraber yeniden "merhaba".

Herbirimizin değişik umut ve beklentilerle girdiği 1988- 
in dünyamıza barış getirmesi ve baskısız, sömürüsüz bir 
dünya için yeni atılımların olması dileğiyle yeni yılınızı 
kutluyoruz.

İkinci sayımız üzerinde yapılan yoğun tartışmalar ve bize 
iletilen öneri ve görüşleriniz doğrultusunda bir 3. sayı 
çıkarmaya çalıştık. Ancak,hala daha bir eksiklik var. 
KATILIM ODTÜ'de çok geniş bir öğrenci kitlesi 
tarafından sahiplenilmesine karşın, dergi üretim sürecine 
etkin bir katılım özlenen düzeyde sağlanabilmiş değil. 
Bize yazmanızı, özellikle de öneri ve eleştirilerinizi 
yazmanızı bekliyoruz. Birlikte üretimi yaşama geçirmek 
için, dergimiz birimlerinde çalışmanızı ve KATILIM'in 
yazılarının yazılmasından, dağıtımına kadar tüm üretim 
süreçlerine katılmanızı bekliyoruz.
Bu aydan itibaren. "KATILIM ABONE KLÜBÜ’ nün 
kurulduğunu ve çalışmaya başladığını duyurmak 
istiyoruz. Evet artık her abonemize, tanıtıcı bir kart 
verilecek ve abonelerimiz kendilerine sağlanan 
kolaylıklardan öncelikle yararlanacaklar.

Bu sayımızı ağırlıklı olarak "Atılmalar", "ODTÜ Tarihi" 
"Nasıl Bir Dernek" konularına ayırdık. ODTÜ'lü Filistinli 

öğrencilerle yaptığımız söyleşiyi, ise ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz.

Gelecek sayımızda; "Örgütlenme Gerekliliği ve Batı 
İnsanının Örgütlenmeye Bakış Açısı", "Kafeterya ve 
Beslenme Sorunu" > "N asıl Bir ODTÜ İstiyoruz" 
ağırlıklı konularımızı oluşturacak.

Ayrıca "ODTÜ Tarihi" yazıdizimizin ikinci kısmı 
yayınlanacak. Bu konularda ve diğer konularda 
katkılarınızı beklediğimizi tekrar belirtelim.
Tüm ODTÜ'lü arkadaşlara bu final döneminde ve 1988 
yılının tümünde başarılar diliyoruz.

Şubat sayımızı tatil nedeniyle yayın lamayacağız.
Mart'ın ilk haftasında buluşmak üzere.
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198S DE ODTÜ’DE YENİ HEDEFLERE...

Ge çen son üç yıla kısaca bir göz attığımızda, üni
versite gençliğinin haklarına sahip çıkmak ve bu 
haklan koruyup geliştirmek için yoğun bir dernek

leşme hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Gençliğin , 
kendisine giydirilmeye çalışılan kılıfı kabul etmeyişi ve 
haksızlığa boyun eğmeyişi çok kısa bir özet olabilir bu 
süreç için. Kuşkusuz, gençlik, içinde bulunulan zor ko
şulların bilincinde, atılması gereken adımların sorumlu
luğuyla örgütlenmesini gerçekleştirirken, her yeni kaza
nımla önüne yeni hedefleri de belirtiyordu.

0
* DTÜ gençliği de bu zorlu dönemde, öz örgütü 
ODTÜ öğrenci Demeği’ni kurarak haklarına sahip 
çıkmanın ilk önemli adımını attı. Böyle bir adım 

zorlukların, baskıların ve engellerin yüzyüze kalındığı 
bu yolun ne denli engebeliolduğunun bilinciyle atılmış
tı kuşkusuz. Anayasa ve yasalarda açıkça belirtilmesine 

demek öıgütlenmesinin önüne konan fiili engel
ler, demek kum cu ve üyelerinin sürekli baskılarla karşı
laşması bir gerçeklik olarak yaşanmakta. Tüm bu engel
leri aşarak haklarına sahip çıkan gençlik, her geçen gün 
yeni adımlarla yeni hedeflere doğm ilerlemekte.

O DTÜ özelinde, geçen son üç yılı çok fazla irdele
mek niyetinde değiliz. Ancak, 1987 yılının sonlan 
yönlü mesajlar vennesi açısından üzerinde durul

ması gereken bir dönem.

2 3 Kasım 1987'de ODTÜ-ÖD Genel Kumlu 'nun 
gerçekleştirilmesiyle atılan adım, belli çevrelerin 
tepkisiyle karşılaştı. Gerici basının Genel Kuml'a 

ilişkin yaptığı asılsız yayınlar, belli senaryolann yeni
den yazımmdan başka bir şey değildi. Demek Genel 
Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne adaylığını ko- 
yanlan illegal örgüt üyesi gibi göstermeye çalışmak, 
dergimize ilişkin asılsız yaymlar yapmak iki önemli 
gerçeği işaret etmemizi gerektiriyor.

H
erşeyden önce böylesi yaymlar en temelde yasal 
oluşumlan "illegal oluşumlar" ve "örgütler" olarak 
tanıtmaya çalışırken, resmi organlara da "suç du

yurusunda" bulunmayı amaçlamaktadır.

B izce çok daha önemli olan boyut ise, sivil terör 
odaklanna hedef gösterme gayretleridir. Bu gayret
lerin yaşanan sonuçlannı, anlatmaya gerek bile 

görmüyoruz.

1
 988 yılı, dernekleşme hareketinde yeni adımların 

atılacağı bir yd olacak. Bu noktada, ODTÜ-ÖD'ün 
kitleşelleşmesi yolunda yeni açılımlann sağlanması 

gerekmektedir. Demek için örgütlenmenin yaşama 
çirilmesi, iç-tüzük tartışmalannı olabildiğine geniş bir 
kitlenin katılımıyla yapılması, kültürel sportif ve diğer, 
katdımcı etkinliklerin düzenlenmesi, demeğin kitlesel-: 
leşmesinde işlevsel öneme sahip olacaktır.
■ i  ye kampanyasının canlandınlması, tartışma ze-l 

lin in lerin in  yaratılması, alternatif yurt ve disiplin: 
yönetmeliğinin hazırlanması ve demek çalışmalan-: 

mn duyurulabilmesi amacıyla, demek yayın organın çı-i 
kartılması yolunda çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Ay-: 
rica Özeık-Demokratik Üniversite Kurultayı çalışmala-: 
rina katılmak ODTÜ-ÖD'ün gündeminde bulunmalıdır.:

D
aha güzel bir ODTÜ, aydınlık bir gelecek içini 
1988'de birlikteliklerimizi, güçlerimizi somut olan-: 
larda birleştirelim.

KATİLİMSİ*::::;:
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ÖĞRENİM HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ
T3

H

Ü
lkemiz öğrenci gençliği ekonomik, sosyal, kültü
rel, politik ve akademik birçok sorunu aynı anda 
omuzlamak zorunda. Bir de bu sorunlann alt baş

lıktan var ki, bunları da gözöııüne alırsak, tam bir so
runlar zinciri oluşuyor. Kuşkusuz bu sorunlann biri di
ğerinden çok bağımsız değil. Kimi kısa erimde, kimi 
uzun erimde bireye ve topluma oldukça pahalıya mal 
oluyor.

Bu sorunlar zincirinin en acımasız halkalarından bi
risi, öğrenci gençliğin güncel ve somut olarak yaşadığı 
"ATILMALAR" kuşkusuz. YÖK (Yüksek Öğrenim Ka
nunu)'ün 44. maddesinin (a) fıkrası atılmaların tek da
yanağı durumunda. Neler diyor YÖK'ün 44. maddesi, 
önce buna bir bakalım:

— Teorik derslere % 70; uygulamalı derslere % 80 
devam zorunluluğu uygulanır.

— Bir dersten iki kez üst üste başarısız olan öğren
cinin üniversiteyle ilişiği kesilir.

-  Her dersin iki tane sene içi vize sınavı,bir tane se
ne sonu final sınavı vardır. Sene içinde yapılan sınavlar
dan ortalama % 40 tutturamayan öğrenci sene sonu sı
navına giremez.

-  Esas olan "sınıf geçme" sistemidir.
Her yıl en az 15.000 öğrencinin (bu rakam 2 yıl 

önce 40.000'di) okullanyla ilişiğinin kesilmesine ııeden 
oluyor 44. madde. Ülke ekonomisine her yıl en az 70 
milyar lira israf getiriyor. Bunun bizim gibi gelişmekte 
olan bir ülke için ne denli büyük bir miktar olduğu tar
tışılamaz.

Ancak bu maddi yönünün dışında öylesine önemli 
sorunlan da beraberinde getiriyor ki, ilk anda gözden 
kaçırsak da, sonradan biçim değiştirip karşımıza çıktı
ğında anlayabiliyoruz önemini. Evet, olay yalnızca öğ
rencinin okuldan atılmasıyla sonuçlanmıyor. Daha son
radan toplumsal ve psikolojik bir yıkımı da getiriyor 
beraberinde.

Gerek tek tek ya da toplu olarak insanlanmıza, ge
rekse ülkemize hiçbir yarar sağlamadığı gibi, onlann 
sırtına ekonomik, sosyal, kültürel birçok yeni sorunun 
yüklenmesine neden olan "ÖĞRENCİ KIYIMI" hala sü
rüyor. 44. madde kaldınlmadığı sürece de devam ede
cek.

Sözde "tembel öğrencilerin ya da Doğranıacı'nın 
tanımıyla" öğrencilik yapmaya niyeti olmayanlanıı" 
okuldan uzaklaştırılması için getirilmiş bu madde. Sa
yın Doğramacı'ya şunu sormak gerekli o zaman: "Biz, 
ODTÜ öğrencileri üniversite sınavlannda en yüksek pu
anlan alarak geldik ve başanlı öğrenciler olarak sözetti- 
niz bizden. O halde neden her 15 arkadaşımızdan biri 
okuldan atılıyor?"

Daha önceden birçok kez gerek bireysel, gerekse 
yığınsal biçimde "44. madde" ye karşı geliştirilen karşı 
çıkışlar, yalnızca ufak tefek birkaç yamamayla geçişti
rilmeye çalışıldı. Öğrenci istemleri doğrultusunda net 
bir değişiklik yapılmadı.

Ne ki artık yetkililerin, biz öğrencilerin bu yaşam
sal sorunu karşısında duyarsız kalmayarak dikkatlerini 
ivedi bir çözüme yöneltmelerini istiyor ve öğretim hak
kımızı elimizden alan 44. maddenin değiştirilmesi için 
tüm çabaların gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

"ATILMALAR" yalnız atılan öğrencilerin sorunu 
olarak değil, tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olarak 
ele alınmalı ve dayanağını oluşturan 44. madde, öğren
cilerin yaranna değiştirilmelidir.



44. MADDE 
EYLEMİ

ÖNCCSİ V£ SONRASI
YÖK'ün 1982'de anayasal bir 

kurum olarak yüksek öğrenim siste
minde uygulanmaya başlamasıyla, 
üniversitelerde "öğrenci atılmalar", 
sorunu da gündeme geliyordu. 
Arttırılan kontenjanlar sonucunda 
oluşan "öğrenci fazlası"nın bir şe
kilde azaltılması gerekliliği, YÖK un 
"doldurt-boşalt" politikasının te 
melini oluşturdu. Öyle ki, 1983-84 
yılında üniversitelerde öğrenci sayı
sı, bir önceki yıla göre % 20,7 ora
nında arttırıldı. Atılmalar konusun
da ise aşağıda vereceğimiz istatis
tikler düşündürücüdür:

Türkiye'de Üniversitelerden 
Atılan 1ar

Yülar Öğrenci Fazlası Yüzde

1984 16.800 4.2
1985 32.900 7.3
1986 42.200 8.7

Atılmaların en önemli nedeni 
olan sınav sistemi, son 2 yıldır öğ
rencilerin haklarını kazanabilmek 
için çeşitli yöntemlerle mücadele 
ettikleri bir alan oldu. Öğrenciler 
Ekim-Kasım 1986'da atılmaların da
yanağını oluşturan "44. madde"ye 
karşı bir kampanya başlattılar. 
Derslere devamın kaldırılması, yarı
yıl içerisinde verilen sınav hakları
nın arttırılması, öğrenim süresinin 
uzatılması, yıl sonu sınavlarına alın
ma koşullarının öğrencilerin lehine 
düzeltilmesi gibi istemlerin yer aldı
ğı bu dilekçe kampanyası, Türkiye 
çapında 33 öğrenci derneğinin 
eşgüdümüyle gerçekleştirildi.

2-3 hafta gibi kısa bir süre içinde 
13 bin'den fazla öğrenci dilekçeye 
imza atarken, istemlerinin haklılığı, 
2 dersini veremediği için üniversi
teden atılan, Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi İsa Tan- 
nverdi'nin 23 Ekim 1986'da intihar

etmesi gibi acı bir olayla daha da 
pekişiyordu. Toplanan imzalar, İs
tanbul ve İzmir'den yürüyen öğren
ci temsilcileri ile Ankara'ya ulaştı
rıldı ve 6 Kasım 1986 günü bütün 
imzalar TBMM'ye verildi.

44. maddeyi değiştirme kampan
yası, bütün engellemelere ve Anka
ra'ya yürüyen öğrenci temsilcilerini 
ODTÜ önünde karşılayan 1000'den 
fazla öğrenciden 200 kadarının göz
altına alınmasına karşın, başarılı bir 
kampanyaydı. YÖK'ün uygulamaya 
çalıştığı politikaların yanlışlığını

Geçtiğimiz dönem, yaklaşık 
1100 öğrenci ODTÜ'den atıldı. Bu
nun üzerine öz-örgütümüz ODTÜ- 
ÖD bir imza kampanyası başlattı. 
Dergimiz baskıya hazırlanırken 
imza kampanyası devam ediyordu. 
Bu nedenle kampanyanın sonuçları
nı yazamıyoruz.

Demeğin bir diğer etkinliği ise, 
atılmaları ve en temel haklarımız
dan olan öğrenim hakkının engel
lenmesini protesto eden "ATIL
MALARA SON' bildirisinin 8.1.

öğrencilere duyurmakta ve telafi sı
navı gibi ek sınav hakları alma açı
sından sonuç alıcıydı. Ancak "atıl
malar" sorununa kalıcı çözümler ge
tirilmedi. Geçen 1 yıl içerisinde 
ODTÜ'den atılan 1100 öğrenci bu
nun en açık göstergesidir. Bu soru
nun öğrenci yararına çözümlenme
si için öğrencilerin hep birlikte sür
dürecekleri hak arama çabalan bit
meyecek, geleceklerini belirleyen 
bir durum karşısında hiçbir zaman 
duyarsız kalmaları söz konusu ol-

1988 günü dağıtılmasıydı.
5000 adet basılan ve Sıhhiye, 

Tunus, Kızılay, 100 Yıl Dolmuş 
Durağı, Cebeci ve 100. Yıl Mahalle
si’nde dağıtılan bildiri rektörlüğün 
izin vermemesi nedeniyle, üniversite 
içinde dağıtılamadı. Bildirinin şehir 
merkezinde serbestçe dağıtılmasına 
izin verilmesi ancak,üniversitede da- 
ğıttınlmaması demek faaliyetlerinin 
engellenmesini yeni bir örneği. Bu 
tutum u kınıyoruz.

ÖĞRENCİ KIYIMINA SON I
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZDEN 
BİRİ OLAN YÜKSEK ÖĞRENİM HAKKIMIZ 

ENGELLENEMEZ. 
ATILMALARIN SORUMLUSU ÖĞRENCİLER 
DEĞİL ÇARPIK EĞİTİM SİSTEMİ VE

YÖK" TÜR
VİZELERE ATILMALARA SON I 
YÖK *€ HAYIR I ODTÜ ÖlD'.

1________________ _____________________

mayacaktır._______Serdar YILDIZ

O D TÜ-Ö D ATILMALARA SON 
BİLDİRİSİ DAĞITTI
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ODTULU
FİLİSTİNLİLER:

Filistin. "Modern çağın bu ka
nayan yarası" gündemdeki yerini 
hala koruyor. Haklılığı tarihin ger
çekliğiyle kanıtlanmış Filistin Mü
cadelesi "bir sonsuz devrim" olarak 
devam ediyor. Bağımsız demokratik 
Filistin Devleti'ni kurmanın müca
delesini veren Filistin Halkı, yarının 
özgür dünyasında onurlu yerini ala
cak kuşkusuz.

Her yıl 1 Ocak günü "Filistin 
Kurtuluş Örgütü "nün kuruluş yıl
dönümü olarak kutlanıyor. Filistin 
Hareketi'nin önemli halkalarından 
birini oluşturan bu olayın coşkusu
nu Filistinlilerle beraber paylaşıyo
ruz.

Biz de bu günü sayfalarımız ara- 
cıhğıyla kutlamak istedik.

ODTÜ'nün değişik bölümlerinde 
okuyan bir grup Filistinli öğrenciy
le FKÖ Ankara Temsilciliğinde yap
tığımız söyleşiyi 1 Ocak'uı anısı
na yayınlıyoruz.

KATILIM - Öncelikle öğrenim 
için niçin Türkiye'yi seçtiğinizi ve 
ODTÜ'nün bu tercihte belirleyici ro 
lünün olup olmadığını öğrenebilir 
miyiz?

— Bizler, zorunlu olarak değişik 
ülkelerde yaşıyoruz, üniversiteleri
niz Ortadoğu ülkelerinde tanınıyor. 
Bu üniversiteleri bitirince, iş bulma 
olanaklarımız fazla. Ayrıca en önem
lisi, kendimizi Türk halkına yakın 
hissediyoruz.

— Kültürel bir yakınlık var ara
mızda. Bu tercihimizde önemli bir 
etken. Türk halkı Filistin mücade
lesini destekliyor. Bu bizi birbirimi
ze daha da yakınlaştırıyor.

— Özellikle ODTÜ'nün bu tercih
te ayrı bir yeri var. ODTÜ çok güzel 
bir üniversite. İyi bir eğitim veriyor. 
Uluslararası bir eğitim dilinin olma
sı bizi çeken nedenlerden biri. Biz 
Türkiye'yi ikinci vatanımız kabul 
ediyoruz. Türk insanının halkımıza 
yaklaşımı kardeşçe.

KATILIM - Yabancı öğrenci ol
manın getirdiği sorunlar nelerdir? 
Filistinli olmak bu sorunları ayrıca 
etkiliyor mu?

— Filistinli denince bir ayrım ya
pılıyor. Çoğu kez bizler diğer ulus
lardan ayrı tutuluyoruz. Evet, in
sanlarınız bizi seviyor ama bu bazı 
sorunlar yaşanmıyor anlamına gel
memeli. Öyle yanlış kanılar yerleş
miş ki, bir bakıyorsunuz Filistinli 
olmak gericilikle özdeşleşmiş. Di- 
^er yandan bunun tam tersi günde
me gelebiliyor. Yani, Filistinlilerin 
hepsi komünist sosyalist ya da ileri
ci gibi... Bunların yanında çok yan
lış bir kanı daha var. ''Teröristlik” 
damgası.

Oysa herkes çok iyi biliyor ki, 
bizler bağımsızlık mücadelesi veri
yoruz. Bağımsızlık mücadelesiyle 
terörizm apayrı şeylerdir. Elbette 
bunlar emperyalizmin bilinçli pro
pagandası sonucu oluşan yanlış ka
nılar. Ama bu yanlış algılamanın dü
zeltilmesi gerekiyor. İnsanlar arasın
da şu ulustan, bu ulustan gibi yakla
şımlar yanlış ve halkların kardeşliği 
ilkesiyle bağdaşmıyor.

— Türkiye'de çok sayıda yabancı 
var. Her ulusun doğal olarak ayrı 
özellikleri var. Unutmayalım ki el
deki parmaklar bile birbirine benze
mez. Bu nedenle herkesi aynı şekil
de değerlendirmek yanlış.

— Arkadaşlarım kısaca anlattılar. 
Sorunun özünde yabancı olmak ve 
sağlıklı ilişkiler kuramamak yatıyor 
kanımca. Bir çekince. sözkonusu 
ilişkilerde. Bir kız arkadaşla çıkınca 
herkes ters ters bize bakıyor. Oysa 
dostluk, kardeşlik, arkadaşlık var. 
Böylesi yanlış yaklaşımları gerçek
ten anlamıyorum.

KATILIM - Filistin Halkı yıllar
dır bağımsızlık mücadelesi veriyor. 
En kısa tanımıyla ' 'Bir Sonsuz Dev
rim" verilen bu mücadele.. Siz Filis
tin sorununun nasıl ve ne şekilde 
çözüleceğine inanıyorsunuz? Müca
dele sonucunda kurulacak Filistin 
Devleti nasıl bik yapıda olacak?

— Biz "vatanımız" için çalışıyor 
ve mücadele veriyoruz. Bizim tek si
lahımız bilim. İnsanlar bilimsiz 
yaşayamaz. Bizler hep acı çektiği
miz için insanlarımız eğitim almaya 
çalışıyor. Bu acılar kültürümüze ve 
kültürel yaşamımıza da yansıyor. 
Kendimizi bilim, kültür ve sanatta 
sürekli yetkinleştirmeye çalışıyoruz- 
Çünkü biliyoruz ki bilimsel temel
leri olmadan bir mücadele başarıla
maz.

— Filistin halkı yaşadığı her yer
de baskı altında. Vatanımız elimiz
den zorla, silah ve kanla alındı. Em
peryalist ve Siyonist güçler halkımı
za karşı sürekli kitlesel katliamlara 
giriştiler. Hep susturulmaya, yok 
edilmeye çalışıldık. Oysa bilinmeli
dir ki, Filistin Halkının haKİı müca
delesi hiçbir zaman engelleyemeye
cektir. Birgün Filistin'i kurtaraca
ğız ve bağımsız-demokratik Filistin



devletini kuracağız. Bunuıı yolu da 
en temelde emperyalizme karşı si
lahlı mücadeleden geçiyor...

Ayrıca şunu da biliyoruz ki, 
Ortadoğuda hiçbir zaman barış 
olmadı. Eğer barış isteniyorsa her- 
şeyden önce Filistin sorunu çözüm
lenmeli. Ama birçok gerici Arap ül
kesi, kurulacak demokratik ve ba
ğımsız Filistin Devleti'nin Ortado
ğuda yeni bir filizlenmeyi berabe
rinde getireceği ve Kendi halkaları
nın da başkaldıracağı korkusuyla 
soruna etkin çözüm üretmeye ya
naşmıyorlar.

Karşı olduğumuz Siyonistler ve 
asıl savaşımız Amerikan emperya
lizmine karşı.

KATILIM - Filistinli öğrenciler 
Genel Birliği (GUPS) F.K.Ö. içinde
ki yeri nedir? Gençlik Filistin müca
delesinde nasıl bir öneme sahip?

— Mücadelemizin ve hareketimi
zin önderleri daha çok GUPS'dan 
yetişiyorlar. Genel Sekreter Arafat 
bir öğrenci lideriydi. Örgütümüz 
halkımızın mücadele ve dinamizmi
ni tüm dünyaya duyurmayı hedefli

yor. FKÖ'nün etkin kadroları bu ör
gütte yetişiyor. Dünyanın her ya
nındaki şube örgütler, Filistin hal
kının haklı mücadelesini duyuruyor 
ve bu alanda etKİnlikler düzenliyor.

— Filistin Devrimi gençliğin 
omuzlan üzerinde yükselmektedir. 
GUPS, FKÖ içindeki en etkin un
surlardan biridir.

Ayrıca gençliğin yanında, her 
çocuk belli bir yaşa gelince, askeri 
eğitim almaya başlar. ''Vatanım ne
rede" sorusuna "işgal altında" yanı
tını alan bir çocuk zaten kendini 
mücadele içinde bulmuş oluyor.

— Yarının bizim olacağına inan
cımız sonsuz ve gençliğimiz üze
rine düşeni yerine getiriyor. Hep en 
ön saflarda mücadeleye devam ede
ceğiz..

KATILIM - Biliyorsunuz, son 
yıllarda üniversitelerimizde bir der
nekleşme süreci yaşanıyor. Sizin 
Öğrenci Dernekleri konusunda gö
rüşleriniz nelerdir ve ODTÜ-Öğren- 
ci Derneği'nden neler bekliyorsu
nuz?

— Demeğin varlığından haberda
rım ama hepsi bundan ibaret. Der
nekler mutlaka olmalı. Öğrenci Der
nekleri öğrencilerin sorunlarına e t
kin çözümler bulmalı kanımca. Gö
revleri siyasi misyonlar yüklenmek 
olmamalı.

— Demek çok yararlı. Ancak bi
zim üye olmamız için Bakanlık izni 
gerekiyor. Bu engel kaldırılmalı. 
ODTÜ-ÖD üniversitemizdeki tüm 
öğrencilerin sorunlarına eğilebilme- 
li. En geniş kesimleri bünyesinde 
barındırabilmelidir. Ayrıca etkinlik
leri biz yabancı öğrencilere de a- 
çık olmalıdır. Çalışmalarınıza katıl
mak isteriz. Bu hareket öğrenciler 
çapında bir ilk adım, devam ettiril
meli..

KATILIM -Son olarak, söyle
mek istediğiniz bir şey ve dergimiz 
aracılığıyla iletmek istediğiniz me
sajlarınız var mı?

— Dostlarımız var. Bize yakınlar. 
İnanıyoruz ki güzel bir yaşam ancak 
birlikte kurulabilir. Dayanışma ve 
dostluk istiyoruz..

— Bazı öğrenciler yabancılardan, 
özellikle de bizden çekiniyorlar. Bu 
çekincenin nedenini anlayamıyoruz.

— En önemli sorunumuz dil. Bu
nu özellikle belirtmek istiyorum. 
Derslerde, konuşmalarda zorluk çe
kiyoruz. Ne İngilizceyi ne de Türk- 
çeyi tam olarak bilemiyoruz. Böyle 
olunca da bazı kelimeleri yanlış 
telaffuz ediyoruz. Yanlış yapınca 
insanlar genellikle gülüyorlar. Oysa 
düzeltmeleri gerekir, alaya almaları 
değil. Bir düzeltme olmayınca da 
yanlışlar devam edip gidiyor. Bu 
çok yanlış. Hocalar bazen derslerde 
Türkçe konuşuyorlar ve biz hiç bir 
şey anlamıyoruz. Not tutamıyoruz. 
Dil sorunu olunca da derslerde en 
düşük notları hep biz alıyoruz, ö r 
neğin derneğiniz bizler için hazır 
notları çoğaltabilir.

Önemli olan ilişkilerin iyileştiril
mesi. İlişki içinde bulunmalıyız. 
Yaşanan tüm sorunlar ancak ve an
cak dayanışmayla, birliktelikle çö 
zümlenebilir.

Ayrıca sorunlarımıza yer verdiği
niz için teşekkür ediyoruz. Size der
gi yaşamında başarılar.
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Üniversiteye ilk ad un attığımız 
günden başlayarak bir çok sorunla 
yüzyüze geliyoruz. ÖSYM barajla
rından geçmenin bir şans olduğu ül
kemizde "Buna da şükür" deyip 
geçmek olası; bir çoğumuzun tavrı 
da bu değil mi zaten? Bir de bunun 
üstüne sistemli olarak uygulanan 
"yalnızlaştırma-suçlu hissettirme" 
politikası eklenince, sorunlann çö
zümü için harcanan gayretler çetre
filli bir iş görünümüne giriyor.

Ancak, ne ki, daha iyisini, dalıa 
gelişkinini arama ve ulaşma uğraşı 
insannı doğasmda var. Öğrenci der
nekleri de önlerine, daha iyisi ve 
gelişkini olarak gördükleri, ÖZERK- 
DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE he
defini koyup, bunun için mücadele 
etmekteler. Bu hedefe yürürken de 
öğrencilerin halen öğrenci olmak
tan kaynaklı sorunlarını çözmeyi 
amaçlıyorlar.

Karşılarına çıkan çağdaşlıkla 
bağdaşmayan keyfî ve haksız bir
çok engelle mücadele etmek zorun
dalar her gün. Kuşkusuz somlarla, 
engellerle mücadelede başaruım ilk 
koşulu örgütlü-Birleşik-Kitlesel bir 
güç olmaktır. ‘

Demokratik öğrenci Hareketi' 
nin karşısına çıkartılan engeller 
unutmayalım ki; öğrenci sorunları
nın çözümü için çalışanları yıldır
mak ve sorunları kalıcı kılmak için
dir.

Ve yine unutmayalım ki; sorun
larımız ortaktır. Dalıa iyiye, daha ge
lişkine doğru ilerlerken bu somnları 
bir-bir çözmek zorundayız. Sorun
lann çözümü ile kazanılacak haklar 
da ortaktır. O halde neden tüm öğ
renciler birlikte mücadele etmesin
ler? Kitleselleşmiş bir Örgütlü-Birle- 
şik Güç sorulanınızın çözümü için 
tek güvencemizdir.

Hep beraber sorunlanmıza sahip 
çıkacak, hep birlikte kazanacağız. 
Dalıa iyi bir üniversite, daha iyi bir 
ODTÜ için güçlerimizi ODTÜ-ÖD 
de birleştirelim.

ODTÜ Öğrenci Derneği son üç yıldır üzerinde en çok konuşulan, 
tartışılan konuların başında yer alıyor. Derneğe ilişkin değişik görüşleri 
yansıtmak ve bu konularda sayfalarımızda bir tartışma platformu yarat
mak için bu sayıdan itibaren söyleşiler yayınlayacağız. Bu sayıda daha 
çok, dernek üyesi olmayan öğrencilerle görüşüp onların derneğe iliş
kin görüşlerini almaya çalıştık. Bunu yaparken amacımız dernek toplan
tılarına katılmayan ve görüşlerini açıklama zeminlerini bulamayan ar
kadaşlarımızın görüşlerini yansıtabilmekti. Derneğin kitleselleşmesi sü
recinde, geliştirilecek her önerinin özel bir öneme sahip olduğu düşün
cesiyle, değişik bölümlerden arkadaşlarla yaptığımız röportajları ya
yınlıyoruz. Bu röportajlarda söylenenler ve anlatılan görüşler, katılalım 
ya da katılmayalım daha kitlesel bir ODTÜ-ÖD için dikkate alınmalıdır 
düşüncesindeyiz.

CEM GÜNER (İşletme IV)
Öğrenci derneklerinin, demokra

tik kitle örgütü olarak temel işlevi 
öğrenci sorunlarına çözümdür. Bu
nu söylerken öğrenimin dışında 
toplumsal bir yaşam olmamasını 
kastedmiyorum ama temel soru bu. 
Kitleselleşme can alıcı sorun ve 
ODTÜ-ÖD 'de kitleselleşmemiştir. 
Gerçek anlamda ODTÜ öğrencileri
nin sorunları yönünde tavır gelişti
rildiğine inanmıyorum. Kanımca 
ODTÜ—ÖD'ün kitleselleşmek gibi 
bir amacı da yok zaten.

HÜSEYİN ALBA YR A K  
(Mimarlık Bölümü I)

ODTÜ-ÖD duyguları düşünce
leri istekleri yansıtması açısın
dan etkili olabilecek bir oluşum. 
Henüz başlangıç safhasında, öğren
ciler arasında tanınmamış olabilir. 
Ancak ilerde gelişeceğine ve öğren- 
cilerarasında tanınıp tutulacağına 
inanıyorum. Dernekçi olmayan in
sanlara dergiyi (KATILIM) satmaya 
çalıştığımda, bir korku ifadesiyle 
karşılaştım. Dergiyi almakla bir suç 
işleyecekmiş gibi düşündüklerini 
hissettim. Böylesi önyargılar silin- 
melidir. Eernekçi öğrencilerin yaşa
mın her alanında ve derslerinde ba
şarılı olması, bu dernek dışı öğren
cilerin sempatisini kazandıracaktır.

Gül ÇAĞRI (Gıda Müh. II)

İnsanlar dernekte bizim hakları
mızı savunuyor ve bundan bizim ha
berimiz yok. Halbuki her yönden 
desteklememiz gerekli. İnsanlar bu 
işi yaparken ve desteklerken hayat
larını kötü yönde değiştirecek olay
larla karşılaşıyorlar. Bu nedenle öğ
renciler dernekten uzaklaşıp destek
lemeye dahi yanaşmıyorlar. Çevre
nin baskısıyla kendilerini düşünmek 
zorunda kalıyorlar.

S f
Dilara YILMAZ (Mühendislik 
Bilimleri I)

Şimdiye kadar hiçbir şey yapıl
mamış. Birşeyler yapılabilmesi için 
sistemin değişmesi gereklidir. Bu
nun başarılması içinse, ön koşul 
kitleselle şmedir. Sistem bozuklu
ğundan dolayı, öğrenciler üzerinde
ki baskı artmakta ve kitleselleşme 
oranı düşmektedir. Ayrıca, öğrenci
lerin kendi sorunlarından da haber
leri yok. Emre ayak uydurma, in
sanlara öyle empoze edilmiş ki, hiç
bir şey üzerinde yorum yapılma
makta. örneğin bir arkadaşım burs 
alamayacağını düşünerek derneğe 
üye olmuyor.
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LAMİ TÎRY AKÎ (Kimya Lisans II)

Dernek, öğrencilerin seslerini du
yurabilecekleri bir kurumdur. Der
neğin herkesçe yasal görülmesi gere
kir. Özellikle, yetkililerin derneğe 
bakış açısı, uygulamalarda danışma 
niteliğinde olmalıdır. Dernek, öğ
rencilerle ilgili yapılan her olayı, ir
deleyip yanlış gördüğü kısımları dü
zelterek, yetkililere sunar. Sonuçta 
çıkacak kararın ortak olması gere
kir. Dergi (Katılım) derneğin yayını 
olmamalıdır. Eğer olacaksa derne
ğin ayrı, resmi bir yayın organı ol
malıdır. Oysa Katılım, çok geniş 
kapsamlı olayları yapmayı amaçla
yan bir dergidir. Dernekle ilgili 
olayları haber olarak verebilecek bir 
kurumdur. Dergi eğer köşe yazısı 
niteliğinde yazılar yayınlıyorsa bu
rada irdeleme yapılabilir. Ancak 
bunu derneğin sloganı şeklinde an
lamamak gerekir.

ÇAĞLA ÖZTEK (Kamu Yönetimi I) 
ODTÜ-ÖD öncelikle, üniversite 

içinde öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılamak, bir takım sorunları çö
zümlemek ve üniversite yönetimiyle 
öğrenci arasındaki ilişkileri sağlıklı 
ve demokratik bir biçimde kurmak 
amacıyla çalışmalıdır. Öğrenci so
runlarının ülke çapında çözümlen
mesi için de tüm öğrenci dernekle
rinin birlikte çalışması gerekir. Bu
gün derneğe karşı olan çekincenin 
temelinde toplumsal etmenler yatı
yor. Kitleselleşmeyi başarabilmek 
için herşeyden önce öğrencilerin 
derneğin işlevini bilmesi gerekmek
tedir. Dernek bu konuda çalışmala
rına hız vermelidir.

Pınar TAŞKAR (İstatistik II)

Derneğe üye olan insanların sayı
sının artması gerektiğine inanıyo
rum. Madem ki, Öğrenci Derneği 
-adı üzerinde- öğrencilerin sorunlarıy
la ilgili bir kurumdur, o zaman, öğ
renciler de, kendi sorunlarıyla ilgi
lenmek zorunda olduklarından der
neğe üye olmalıdırlar. Derneğe üye 
olan öğrencilerin sayısının azlığı, in
sanların kendi haklarını aramaktaki 
duyarsızlığını vurgulamaktadır. A y 
rıca derneğin de, öğrencileri birbiri
ne bağlayıcı etkinlikler yapması ge
rektiğine inanıyorum.

A YH A N  ÇOLAK (Kamu Yönetimi I) 
Derneğin herşeyden önce öğren

cilerin haklarını savunmak gibi bir 
işlevi olmalı. Şu andaki dernek hak
kında hiç bir fikrim yok, çünkü yürü
tülen faaliyetler hakkında hiç bir 
bilgiye sahip değilim. Derneğe üye 
değilim. Bunun nedeni içimde duy
duğum tedirginlik, derneğe yönelti
len baskılar. Derneğin bu tedirginli
ği kaldırmada yapacağı hiçbirşey 
yok.

TARK AN  F IR A T  (Hazırlık Sınıfı)

ODTÜ-ÖD kendine siyaseti 
amaç edinmemelidir. Bir çok öğ
rencinin derneğe girmeme sebebi, 
derneğin ilerde siyasi bir hüviyete 
bürünmesinden korkmalarıdır. Der
nek sadece öğrenci sorunlarıyla il
gilenmelidir. Asıl amaç bu olmalıdır 
ve dernek, öğrencilerin çıkarlarını 
koruyup haklarına sahip çıkmalıdır. 
Bunu dışındaki amaçlar için dernek 
kullanılmamalı ve derneğe değişik 
misyonlar yüklenmemelidir.



... Ressam Avni Arbaş Paris'te 
Picasso'yu gördüğünde, karısına gös
terip:

— Bak, bu dünyada tanışıp elini 
sıkmak isteğim iki insan var: Biri 
Charlie Chaplin diğeri de Picasso' 
dur.

^(Sözleri duyan Picasso:
— Ya Nazım Hikmet?

...Bir gazetenin, Türk erkekleri 
hakkında ne düşündüğünü sorduğu 
bir Fransız turist kızın yanıtı: 
"Çok güçlüler ve oeni çok mutlu 
ettiler" değil, aynen şöyle:

— Çok utangaçlar. Birkaç tümce
den sonra hemen niçin tanıştıkları 
belli oluyor. Üstelik çok da kültür
süzler, Nazım Hikmet'i bile tanımı
yorlar.

"Almanya’nın Hessen Eyaletine 
bir Barış Anıtı dikilecektir. Beledi
ye Meclisi şu kararı alır: Anıtın pla
ketine Almancası ve Türkçesi ile şu 
dizeler yazılsın:

"Yaşamak bir ağaç gibi/tek ve 
hür/ve bir orman gibi/kardeşçesine. "

...Ve dünyada üzerindeki çiçek
lerin hiç solmadığı iki mezardan 
biri;Nazım 'm ".. Bir öğün yemek 
yerdi üç günde" dediğinin Londra' 
daki mezarıyla, "..Ben bir insan/Ben 
Türk şairi Nazım Hikmet/Ben tepe
den tırnağa iman/tepeden tırnağa 
kavga ve ümitten ibaret ben"  dediği 
kendisinin Moskova'daki mezarıdır.

Turistinden dahisine, mezarın
dan meclisine kadar dünya Nazım’a 
sahip çıkmaktadır. Ama şairin

yazılarım otuz kırk dilde basılır 
Türkiyem'de Türkçemle yasak" de
diği gibi, "Türkiye'nin henüz, top
lumsal yapısı ve jeopolitik konumu 
Nazım okumaya elverişli değildir 
(!) buna son yıllarda nüfuzumuzda 
eklendi."

70 milyon olup ta esaret altında
ki soydaşlarımızı kurtardığımızda, 
Anadolu topraklarım da Karadeniz 
gibi jeopolitik durumu bize ^ararlı 
yerden sırtlanıp, Atlas Okyanusu' 
nun öbür ucunda daha güvenli bir 
yerlere taşıdığımızda, toplumsal 
yapımıza uygun olduğunda -bunu 
kim, neye göre, ne zaman uygun 
bulacaksa- bir olasılık, belki bizde 
de Nazım okunabilir.

Ne ki, "Dört nala gelip uzak 
Asya'danAkdenize bir kısrak başı 
gibi uzanan bu memleket..."  garip 
bir memlekettir. Bu memleketin 
vatan şairleri ve vatan hainleri bir
birine karışmıştır. Bu memlekette 
laiklik devrimlerini sindiremiyenler 
devlet törenlerinde anılır.

Öte yandan bu devletin kurucu
suna "Sana ve devrimlerine karşı 
gelmedim... Yeni ve ileri olana kar
şı gelmem düşünülemez" diye mek
tup yazan ve hala kanıtlanmamasına 
karşın, orduyu isyana teşvik(!)ten 
yargılanan, Vatan Haini (!), 28 yıla 
mahkum edilir. Bu memlekette can 
güvenliği kalmadığı için kaçmak zo
runda kalır ve bir daha geri dönmez. 
Oyunlarını oynayan tiyatrolar bası
lır. Hiç bir yasal engel olmamasına 
karşın dergiler şiirlerini basmaya 
çekinir. "Nazım" adlı bir oyun için, 
tiyatrocular afiş bastıracak matbaa 
bulmakta zorluk çeker. Şair'in ya
şamı konulu bir film için yönetmen

Öte yandan ustalara saldırarak 
şair olmaya çalışanlar, putları kıra
lım gibi yayınlar yapar: Şair, nasıl 
olsa basılıyor deyip, işin kolayına

NAZIM 

İÇİN...
/

Ferhad CÜ

kaçmışda, son şiirlerinde bir düşüş 
varmış da.. Lütfen, dunları söyle
yenler "şiirleriyle bir adım öne çık
sınlar! Bu dünyaya birçok büyük 
şair geldi, gelecektir, ama bu dünya
dan Nazım -bir kez- geçti.

O tüm dünya halklarının şairidir. 
O Türk halkının ve Türkçe'nin öz 
şairidir.

"Abe şair" "Ak örtüde elmala
rın"  ressamı, Nazım, Picasso'dan da
ha çok sizindir. "Beyazıt meydanın 
da... 19 yaşında" ki öğrenci, Nazım, 
Fransız turist kızdan daha çok sana 
aittir. "Ağır ellerini toprağa basıp 
doğrulacak" işçim, Taranta Babu' 
dan daha çok şenindir, "Soframız
daki yeri öküzümüzden sonra gelen" 
kadınım, Jakond'dan daha çok şe
nindir, Nazım.

... Bu memleket, deniziyle hava
sıyla, dağlarıyla, o v a la r ıy la a p is -  
haneleriyle Nazım'ındı, Nazım'da 
bizimdir hem de Alman Eyalet Mec
lisinden daha çok.

VeNazım 'ı tanımamış okur! Sa
na Nazım'ı ne bu ne de başka bir 
yazı tanıtabilir, Nazımın'kilerden 
başka. Gelin bugün Nazım'ınbir ki
tabım alalım ve O'nunla tanışalım. 
"Bu davet bizim".

Son olarak da, kısaca bir oyuna 
değinelim.

Herşeyden önce Nazım'la tanış
mamış bir kuşak yetişmek üzerey
ken tüm zorluklarıyla "Nazım” yap
mak övgüye değer. Yalnız açıkçası 
insan, ”Yargı"nın oyuncu-yönetme- 
ninden, yapıtın adı ve konusu da 
"Nazım" olunca daha çok şey bek
liyor.

"Nazım" Bizim Tiyatro'nun yeni 
oyunu. Sahne zincirlerle dolu (ne
den acaba!) Oyun Şair'in emperya
lizme karşı yazılmış şiirlerinin ağır
lığıyla oluşmuş. "Memleketimden 
İnsan Manzaraları", "Kurtuluş Sa
vaşı Destanı" "Jakond ile Siyau", 
"Kız Çocuğu", "Taranta Babu", 
"Kadınlarımız" gibi çok tanınmış 
şiirlerinden -bizce biraz kötü okun- 
muş- ve yaşamından oluşuyor. Na- 
zım'ı sevenlerin ve tanımak isteyen
lerin izlemesi gereken bir oyun. Za
fer Diper'i kutlarız.

Nazımca yaşayın, sevgi ve umut 
dolu.



G eçtiğimiz Aralık ayında Ha
zırlık bölümünde, bölüm baş
kanı Banu Barutlu, müdür 

yardımcısı Abdurahman Çiçek ve 
her sınıftan öğrencilerin seçtiği iki 
temsilcinin katıldığı bir toplantı 
yapıldı.

Bölümde rehberlik servisinin 
yokluğunu doldurmak amacıyla ya
pılan toplantının İkincisi, Ocak ayı 
içinde gerçekleştirilecek. Ender gö
rülen bir diyalog girişimi olmasına 
karşın, her sınıftan iki kişi gibi sı
nırlı bir sayı ile kısıtlı bir zaman 
içinde yapılmaya çalışılan toplantı, 
öğrenci sorunlarını aktarma ve çö
züm alma açısından oldukça verim
siz geçti.

Öğrencilerin toplantıda dile ge
tirdiği en çarpıcı sorunlar şunlardı:

— Devam zorunluluğunun öğren
ciyi zorlama amacı gütmekten ve 
saat sınırı doldurduğunda öğrenciyi 
atmaktan başka fonksiyonu olmadı- 
ğ>

— Laboratuvar ve video dersleri
nin verimsiz geçtiği,

— Kantinlerin kâr amacı güden 
kuruluşlar olduğu ve buralarda 
ucuz gıda maddelerinin de bulun
masının gerektiği. A binasına kantin 
konulması.

— Hazırlık sınav sisteminin yeter
sizliği,

— Yemekhanenin kapanma saati 
ile hazırlık çıkış saatinin çakışma
sı; yemeklerin temizlik, gıda, miktar 
bakımından yetersiz olup, parasal 
açıdan fazla yeterli olduğu!

— Servislerin çok yetersiz ve saat
lerine sadık olmadıkları,

— Yurtlarda kalan öğrencilerin 
yeni yönetmeükten hoşnut olma
dıkları,

Öğrenciler yurtları kışla olarak 
nitelendirdikten sonra, "zaten 6. 
yurt müdürü de asker" diye ekliyor
lardı. C grubu öğrencilerinden biri 
kalkıp 1 'Hocam siz sabahın altısında 
paldır küldür uyandırılıp bir suçlu 
muamelesiyle aranmaktan; piyasada 
satılan kitapların yasak diye dolabı
nızdan alınmasından hoşlanır mısı
nız?" diye bir soru yöneltti. Sayın 
Abdurrahman Çiçek'den aldığı 
yanıt ise "sabahın altısında mı arı
yorlar, bilmiyordum" şeklinde ilgi

Karikatür: Nurhan SERİN
X
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den uzak bir yanıttı.
Yine bir öğrencinin yemekhane 

sorunu özelinde yönelttiği "tepsi ve 
tabaklar yağlı" şeklindeki yakınma
sı, sayın Banu Barutlu tarafından 
"Bizim zamanımızda da yağlıydı" 
şekünde, ne gibi bir çözüm önerdiği 
belirsiz olarak yanıtlandı.

Toplantıda öğrencilerin en ilgi 
çeken istemlerinden biri, hazırlık 
öğrencilerine kültürel olanakların 
bizzat Hazırlık bölümü tarafından 
sağlanması, hazırlık öğrencisinin bu 
konuda asıl bölümüne olan bağım
lılığının kaldırılması ve müzik dinle
yecek, kitap okuyacak, satranç-briç 
oynayacak bir odanın bölüme ka
zandırılması oldu. Ancak bu istem
ler toplantıda olumsuz yanıtlanıyor
du. Kültürel faaliyetler konusunda 
öğrencinin asıl bölümüne yapacağı 
kişisel başvuru, yeterli gösterildi. 
Böylece ODTÜ'nün Hazırlık bölü
müne gelmiş bir öğrencinin, kendi
sini bir üniversite öğrencisi yerine, 
yabancı dil kursu öğrencisi olarak 
görmesi idare tarafından destekleni
yordu.

Toplantıda gözlenen diğer olum
suz bir tavır da, öğrenci derneğinin 
son faaliyetlerinden biri olan "Atıl
malara karşı imza kampanyası'nın, 
"sakın bu dilekçelere imza atmayın, 
başınız belaya girer" sözleriyle bal- 
talanmasıydı. Böylece yaşama atıl
maya hazırlanan bireylere anayasal 
bir hak olan dilekçe hazırlama, im
zalama gibi demokratik hak arama 
yolları, yasa dışı gibi gösterilmeye 
çalışılıyordu.

Bizler, hazırlık öğrencileri olarak 
bu tür toplantıları yapılmasını des
tekliyor; ancak daha verimli, amacı
na uygun ve isteyenin katılabileceği 
bir biçimde, daha sık olarak yine
lenmesini istiyoruz. Amacın, sorun 
dinlemekten öte daha sağlıklı diya
log, çözüm geüştirmek olması ge
rektiğine inanıyoruz.

Hazırlık sınıfından bir grup öğrenci
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KURULUŞU, GELİŞİMİ, 

ÖĞRENCİ HAREKETİ

Özgür KAPLAN

Ülkemizde yaşayan hemen hemen herkes çocuğunun öğrenimini, 
ODTÜ'de yapmasını özler. Ve çoğumuz daha üniversiteli olmadan önce, 
ODTÜ hakkında çok şey duyarız. "Orda iyi eğitim verilir..." ''Orası ko 
münist yatağıdır..."

Gerçekten de ODTÜ ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmesine önem
li katkılarının yanısıra Türkiye öğrenci Hareketinin de önemli halkaların
dan birini oluşturmaktadır.

öğrencisi olduğumuz üniversitenin geçmişini irdelemenin hepimize yeni 
bakış açıları kazandıracağını umarak bu yazı dizisini hazırladık. Arşivsel 

‘ dokümanlardan elde edindiğimiz bilgileri ve dönemin tanıklarının anlattığı 
bilgileri olabildiğine objektif bir gözle değerlendirmeye çalıştık. Ancak bu 
kaynakların çoğunlukla yanlı ve yetersiz olduğu bir gerçek. Bunun yanın
da çok yakın bir geçmişten sözetmenin zorlukları da var. Yazıyı okurken 
ve değerlendirirken bu noktaların göz önünde bulundurulması beklentisiy
le, tüm okurlarımızın konuyla ilgili katkı ve görüşlerini beklediğimizi be
lirtelim.

ıl 1956. 1956-1957 de fiilen 
öğretime başlayacak olan 
ODTÜ'nün kurulabilmesi için 

Demokrat Parti milletvekilleri tara
fından hazırlanan bir yasa önergesi 
T.B.M.M'de tartışılmaktadır. Tartış
malar sırasında öneri sahiplerinden 
Burhanettin Onat meclis kürsüsün
den önerisini şöyle savunmaktadır: 
"Arkadaşlar, bu yalnız Türkiye'yi 
alakadar eden bir müessese değil 
Rusiar, Hindistan'da muazzam bir 
teknik üniversite açıyorlar, Prag'da, 
Varşova'da muazzam müesseseleri 
var. Dünyanın her tarafından, uzak 
ve yakın Doğu'da size ilim öğrete
ceğiz, size teknikbilgi vereceğiz' di
ye gençleri topluyorlar. Orada tek
nik ilimlerle beraber gençler neler 
öğreniyorlar bunu tahmin etmek 
zor değil. Bunun için hür dünya 
cephesi, başta Amerika olmak üzere 
Ortadoğu'da böyle bir müessesenin 
açılmasına karar vermişlerdir. Bu 
belki Amerika'nın doğrudan teşeb- 
Diisü ile de olacak birşeydi. Fakat 
biz bunu kabul etmedik, dedik ki!

bizim hakimiyetimiz, bizim kontro
lümüz altında olsun, öyle ise başla
yın biz yardım edelim dediler... 
Arzettiğim gibi yalnız Türkiye'nin 
meselesi değildir; bütün dünyayı ala
kadar eden ve komünizme karşı bir 
paratoner gibi kullanılacak olan 
mukbil bir irfan ordusu hazırlaya
cak bir irfan müessesesidir."1

G erçekten de kuruluş çalışma
larına hemen başlanır ve 
Onat'ın sözünü ettiği yardım

lar sayesinde TBMM'nin arkasındaki 
barakalarda başlanan öğretime kısa 
bir süre içinde kurulan modern bir 
kampüste devam edilir, "...bizim 
hakimiyetimiz bizim kontrolümüz 
altında olsun.." tümcesiyle ifade 
edilen sorun ise, üniversitenin doğ
rudan siyasi iktidarların atayacağı, 
6 yılda bir değişen 9 kişilik müte
velli heyeti tarafından yönetilme
sine karar verilerek çözülür. Oysa o 
tarihte Türkiye' deki tüm diğer 
üniversiteler üniversite senatolarınca 
yönetilmektedir. (Daha sonra bu

nun ODTÜ'ye nelere mal olduğuna 
değineceğiz)

D iğer taraftan Onat'ın konuş
masında da açıkça ifade edil
diği gibi ODTÜ; ABD’nin so

ğuk savaş politikasının Ortadoğu'ya 
ilişkin planları sonucu kurulur. O 
yıllar sosyalizmin gelişmesini önle
mek için topyekün bir soğuk 
savaşın başlatıldığı dönemdir.

1 949 da NATO'nun kurulması 
ve kısa ömürlü Balkan Paktın' 
dan sonra sıra Ortadoğu'da

dır. Türkiye' nin stratejik konu
munun da etkisiyle Ortadoğu plan
larının başını çeken ülkelerden biri 
olmasına çalışılmaktadır. Bağdat 
Paktı Planı askeri yönü, ODTÜ ise 
bilimsel yanını oluşturacaktır. Bu 
yüzden daha önce bir Ortadoğu 
ülkesinde kurulması düşünülen 
ODTÜ'nün 1956 yılı»da Ankara'da 
kurulması şaşırtıcı Almamaktadır.

O DTÜ, birbirindJı ayrı olmasa 
da iki amacı binen gerçekleş
tirmek üzere kuruluyordu. Bi

rincisi: Gelişme için belli bir altya
pıyı oluşturmaya başlayan, en azın
dan montaj sanayisi gelişmeye baş
layan, genelde Ortadoğu ülkeleri 
özelde Türkiye de gereksinim duyu
lan teknik kadrolan yetiştirmek, 
kapitalist felsefeye adapte olmuş, 
Amerikan yaşam biçimine tutkulu 
bireyler üretmek oluyordu. İkincisi 
ise, bu kadroların sosyalizmin geliş
mesini durdurmada bir güç kaynağı 
olmasıydı.

K onuyu bir başka açıdan ele 
alan Prof. Mehmet Gönlübol 
ise bir makalesinde şöyle d i

yordu: "ODTÜ Demokrat Parti ikti
darının özellikle 1955 yılından son- 
ra'içine girdiği yanlış tutum un üni
versitelerden gelen seslerle kınan
maya başlanması üzerine, bu üniver
sitelere karşı bir tepki olarak kurul
m uştu ."2

te yandan, bu amaçlarla Tür- 
I kiye'de oir üniversite kurul- 

masına ilerici kesimlerce tep
kiler duyuluyor, kamu oyunda ta r
tışmalar uzun süre devam ediyordu. 
O dönemde Ankara Üniversitesi Si
yasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan 
bir öğrenci lideri bize ODTÜ'ye gi
derek dersleri sabote etmeye çalış
tıklarını, tüm ODTÜ'lülere "Ameri
kan Uşağı" gözüyle baktıklarını 
söyleyecekti.

B u tepkiler bir süre için haklılı
ğını koruyordu. Yalnızca, İn 
gilizce eğitim veren özel okul

lar ve kolejlerde eğitim görm üş,do
ğallıkla da içinde bulundukları top 
lumsal sınıfın kültürel ve ideolojik 
öğelerini taşıyan öğrenciler ODTÜ' 
de eğitim görme şansına sahip ol
duklarından planlananlar büyük öl
çüde hayata geçirilmişti. Öte yan
dan ülke genelinde de zaten ithal 
olan bilimsel eğitim ODTÜ'de ya
bancı öğretim elemanlarının ve İngi
lizce eğitiminin de yardımıyla plan
ların özüne uygun bir şekilde sis
temleşiyordu. (Bunu söylerken el-

betteki bilimin evrenselliğini ve 
ODTÜ'nün bilimsel birikim ve yet
kinlik açısından olgun öğrenciler 
yetiştirdiğini inkar etmiyoruz.)

A ncak çok geçmeden 1960'la- 
rın gençliğinin Dünyada ve 
Türkiye'de hareketli olması 

ODTÜ'ye de yansıyordu. Ve 1961 
Anayasasının getirdiği görece özgür
lük ortamında ODTÜ gençliği ken
disine biçilen kılıftan çıkmaya baş
ladı. Hazırlık okulunun açılması bu 
sosyalleşme ve hareketlenme süre
cini hızlandıran en önemli faktördü. 
ODTÜ'nün kamuoyundaki imajı de
ğişmeye başlıyordu artık. Çünkü 
hazırlık okulunun açılması alt top
lumsal sınıflardan gelen gençlerin 
ODTÜ'de eğitim yapmasına olanak 
sağlamaktaydı. Ülke sorunlarına 
daha duyarlı olan bu kesim öngörü
len insan tipolojisini tersine çeviri
yor, ve planları suya düşürüyordu.

B u değişimi; ilk başkanlığını 
Muammer Soysal'm yaptığı, 
1963-1964 öğrenim yılında 

kurulan ODTÜ Öğrenci Birliği 3. 
Başkanı Cengiz Haksever, Birliğin 
yayınlanan bir bildirisinde şöyle an
latıyordu. "Daha üç yıl öncesine ka
dar ODTÜ öğrencisi çay ve partiler
de gününü gün etmeye bakarken, 
bugünün ODTÜ'lüsüanti-emperyalist 
savaşta yer almakta, Anadolu'ya ya
yılarak halkın uyanmasına çalışmak
tadır."

D iğer taraftan, yapılan dış yar
dımlar ve üniversitenin mali 
özerkliğe sahip olmasının sağ

ladığı olanaklar sayesinde ODTÜ 
hızlı bir gelişme kaydediyor, 4-5 yıl 
içinde modern bir kampüs kurulu
yordu. İngiltere, Amerika ve Hollan
da gibi ülkeler Ortadoğu'nun kal
kınması için ayırdıkları Yardım 
Fonu'nun önemli bir Dölümün ünü 
ODTÜ'ye aktarıyor, böylece öğre
tim üyeleri ve diğer çalışanlara ülke 
standartlarının üzerinde maaşlar 
ödenerek yüksek bir iş verimi elde 
ediliyor, bilimsel çalışmalar için 
sınırsız olanaklar sağlanabiliyordu.

K eban projesi" gibi ülke eko
nomisine önemli katkıları 
olan projeler ODTÜ bünyesin

de kotarılarak hem öğretim üyeleri
ne hem de öğrencilere bir pratik 
olanak sağlanıyordu.

Bilimsel üretim sürecine katılma
nın yanı sıra, öğrenciler sosyal ve 
siyasal üretim alanları yaratabiliyor, 
üniversitenin olanaklarından yarar
lanabiliyordu. Öğrenci Birliği bün
yesinde kurulan birçok spor ve kül
tür kulübü somut çalışmalar ürete
biliyor ve böylece geniş bir öğrenci 
kesimini aktif kılıyordu.

1 965 yılında kurulan Sosyalist 
Fikir Kulübü (SFK) ve Aralık 
1966 da kurulan Sosyal De

mokrasi Derneği (SDD) öğrenci 
Birliği'nin etkinliklerine ek olarak 
çalışmalar yapıyordu.

B urada, bir parantez açıp ÖB 
ve SFK hakkında birkaç not 
düşmeyi gerekli görüyoruz. 

Öğrenci Birliği tüm üniversite gene
lini kapsıyordu. Çalışmalara ve se
çimlere istisnasız tüm öğrenciler ka
tılıyordu. Fakültelerde ayrıca Fakül
te Dernekleri de faaliyet gösterebili
yordu. SFK ve SDD ise birer siyasi 
oluşum olarak ÖB ve Fakülte Der
nekleri seçimlerinde ayrı ayn aday
lar gösteriyof kendi bünyelerinde 
faaliyetler düzenliyordu. Bir ara 
Hür Düşünce Fikir Kulübü kurul
muş fakat ömrü çok kısa olmuştu. 
Sosyalist Fikir Kulübü diğer üııiver- 
sitelerıdeki sosyalist fikir kulüpleri 
gibi "Fikir Kulüpleri Federasyonu" 
na bağlı olarak çalışıyordu. 1969' 
da İstanbul da yapılan Fikir Kulüp
leri Federasyonu Genel Kurulu'nda 
FKF adı "Devrimci Gençlik" olarak 
değiştirildi. Fakat, diğer bazı üni
versiteler ve ODTÜ'de bir süre daha 
SFK olarak kaldı. Yine aynı yıl 
ODTÜ'de yapılan öğrenci Birliği 
seçimlerini o güne kadar ilk defa 
Sosyal Demokrasi Derneğinin gös
terdiği aday (Erhan Erdoğmuş) ka
zandı. Bu nedenle tartışmalar çık
mış, SFK seçim sonuçlarına itiraz 
etmiş ve mühürü yeni yönetime dev- 
retmemişti. Sorun ErhanEıdoğmuş 
'un SFK'ya yakınlaşmasıyla çözül

müştü.

Sürecek
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GEL VE 
GÖR

ölümlerine ağlanmayan askerlerdendiler

G el ve Gör "bir daha yaşanma
sın" çığlığıdır. Savaş, kötüdür 
Bir uçak, ruh gibi, ne zaman 

geçse herşey kavrulur. Naziler kötü
dür. Kurbanlardan birinin cesedine 
"bir Alman'a haraket ettim " yazılı 
tabela iliştirilip köyde dolaştırırlar 
ve çocukları, tümünü kilise'ye tıkıp 
yakarlar. Ve Fliora kıyımın ve mü
cadelenin ortasına düştüğünde küçük 
ve duy arlıdır.

Bu bir kabusun filmi. Sovyet fo-

toğraflsinin pek özgün izolasyon ve 
simgeleşmeye eğimlilik atmosferi 
tüm karelere sinmiş, anlam ve etkin
lik bakımından bir bütün oluşturan, 
hep birlikte güzel görüntüler. Ancak 
kötülüğü, tiksindiriciliği içinde taşı
yan bir uyum bu, nefreti anlatan, 
Kamera yaşananların peşinde ko
şuyor, sürekli leş kokusu, çamur 
içinde, öbek öbek ölüler, katliam 
Fliora şaşkınlıkla susuyor önce, 
gözleri faltaşı gibi, güçsüz kalıyor, 
ama nefreti öce dönüşmüyor. İnsan, 
ayaklar altında alınmaktadır ve gör
mek öğrenmek demektir Floria 
için.

Sovyet insanı sakindir, çocukları 
yeniden başlayabilecekleri için öl
dürdüklerini söyleyen tutsaklarını 
sabırla dinlerler. Düşmansa vahşi
dir, ama bu tek yönlü değil çok

... in san ca  o lan a  İliç , a m a ~  
h iç  d o k u n u lm am ası iç in ...

yönlü bir ele alıştır, çünkü gerçek 
böyledir, bir dönem, bir yanlış seçim 
olunca şiddetiyle yansımaktadır on
da. Tek tek insanlara değil yalnız
ca, yanlış amaçlara, süreçlere acırız. 
Sonda 0  faşizmin yükselişini geri
ye doğru oynayan belgesel filmler
de izler (çok başaniı bir kur
gudur), arasıra ateş eder 

ve Hitler'in çocukluk fotoğrafı
na gelince durur. Bu Fliora açısından 
başka birşeyin olmadığı andaki ger
çek insancıllıktır, sarsıcılığı tutarlı- 
lığmdandır. Sinema koltuğunda kı-

NOTLAR...

ELEM KLİMOV
Elem Klimov, SSCB'de uzun sü

re bir rejim karşıtı olmasa da, yöne
timle arası pek iyi gözükmeyen, 
filmleri çoğunlukla denetime takı
lan, ancak görüşlerinden ve tarzın
dan ödün vermeye yanaşmayan bir 
yönetmendi. Filmlerinde çoğunluk
la ülkesinin tarihini sorgulaması, 
geçmişi irdelemesi yüzünden iste
diklerini tam olarak gerçekleştir
mekte çeşitli güçlüklerle karşılaşı
yordu. Ancak 'glasnost' dömenide 
devletin sanat alanındaki tu tum un
da değişikliklere gidilmesiyle birlik
te, birçok başka sanat adamı gibi 
Klimov da yönetimin desteklediği 
bir sanatçı olmaya başladı. Daha 
önce atamayla parti politikasına ya
kın kimselerin yerleştiği makamlar
dan biri olan SSCB Sinema Çalışan
ları Birliği Başkanlığına seçimle ge
tirildi. Son yıllarda gerçekleştirdiği 
önemli filmler arasında 'Larisa', 
’Agonia' (Can Çekişme), ’Proşani- 
ye' (Elveda), 'İdi İ Smotri' (Gel ve

Gör) sayılabilir.
Çevrildikten yıllar sonra, olduk

ça kısaltılmış, kimi sahneleri de ye
niden çekilmiş olarak 1984'te gös
terime girebilen ’Agonia' filminde 
Klimov, çarlık rejiminin son yılla
rında, sarayda, çar ailesi ve bir e f
sane niteliği taşıyan esrarlı din ada
mı Rasputin kişiliği çevresinde ge
lişen olayları Sovyet sinemasında 
görülmemiş bir yaklaşımla ele aldı. 
Film, Çar II. Nikola'yı ilk kez yal
nızca kötü bir çar ve başarısız bir 
siyasetçi olarak değil, aynı zamanda 
bir aile reisi, bir baba, bir insan ola
rak, siyasal şartlanmalardan uzak 
bir görüşün ışığında ele alma başa
rısını göstermenin yanı sıra, Sovyet 
sinemasının ölçüleri içerisinde son 
derece cesur sayılabilecek bir biçim
de cinselliğe yer vermesiyle de d ik
kati çekti.

Klimov'un son filmi ’Proşanye" 
Sovyet sinemasında 1960 sonrası 
dönemin en önemli yönetmenlerin

den olan Larisa Şepitko'nun (1939- 
1979) Sibiryalı yazar Valentin Ras- 
putin'in (d. 1937) bir eserinden 
uyarlamayı tasarladığı, ancak çevi
rim sırasında bir trafik kazasında öl
mesi sonucu gerçekleştiremediği 
bir projeydi. Klimov'un eşinin ça
lışmalarından yararlanarak tamam
ladığı film, 1987 Berlin Film Şenli
ğinde A ltın A yı ödülünü kazandı. 
Film ülkenin ekonomik temellerinin 
atıldığı yıllarda, katı ve acımasız 
bir devlete karşı çaresiz kalan birey
lerin dramını ve doğa insan ilişkile
rini başarılı doğa görüntüleri eşli
ğinde işliyor.

ülkemizde bu günlerde gösteri
me giren 'Gel ve Gör' adlı film ka
tıldığı 1985 Moskova Film Şenli
ğinde büyük ödülü aldı. Film 1943 
yılında Beyaz Rusya'da orduya yeni 
katılan genç bir askerin cephe bo
yunca ilerleyişi sırasında tanık oldu
ğu acı olayları şiirsel bir gerçekçi
likle anlatıyor.
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pırdanmanın yürek isteyeceği bir 
andır bu an.

Filmin tartışılmaz bir etkileyici
liği var. En başta insanlığın yüzka
rası nazi kıyımını çikletleşegelmiş 
dehşet duygu sömürülerine tutsak 
olmadan işlediği için. Kanıksanmış 
(kanıksatılmış) "amma vahşet" ünle
miyle geçiştirilemeyecek, soğuk
kanlı bir nefreti, insanın beynini bu
rarak yaşatan sahneler.

Taraflarda, Almanların kötülüğü 
gibi, billurlaşan belli özellikler, on- 
ca acımasızlığa karşın Sovyet insa
nın kişiliğinin ayakta kalabilmesi, 

-filmin görselliği, sahne düzenleme
leri hep bu anlayışa birebir uygun
luktadır -geçmişte bir felaketi anlat
makta kullanılan biçemin tutarlılı
ğının parçalarıdır. Felaket çok bü
yüktür. Üstelik tekrar yaşanabilirli- 
ği tehdidi güncelliğini koruyor ve 
bu tehdidin varlığını sürdürmesi, in
sanca'yaşamanın önündeki türlü en
gellerin sürmesi anlamına geliyor. 
Bu açıdan Klimov'un başarısı, sa
natsal nitelikliğinin yanısıra şiddeti 
ve şiddete tepkiyi bilinç düzeyinde 
bir algıya çevirmesindedir.

KISACA
O DTÜ için ODTÜ'lüler tarafından çıkartılan, gençlik dergisi 

KATILIM, başlangıçta kendisini üzerine yerleşmek istediği 
çizgiyi kısaca "demokrat" olarak nitelemişti. Doğallıkla bu çiz

gi KATILIM'in tüm alt birimleri gibi EKİN-SANAT biriminin de genel 
çerçevesini çizmektedir.

Amacımız, genelde geçmişi ve bugünüyle evrensel ekin ve sanatı sa
hiplenerek, özelde ODTÜ ekin-sanat ürünlerine ve etkinliklerine sahip 
çıkmak, bu ürünlerin buluşabileceği ortak paydayı KATILIM sayfala
rında oluşturmaktır.

İlk taramalarımızda ODTÜ'de bizim umduğumuzdan fazla bir bi
rikimle karşılaşmak, bize, bir kez daha ODTÜ 'de böyle bir birikimi 
değerlendirecek bir yayma gereksinmenin varlığını gösterdi.

Sanatın, ne içeriğini ne de güzel duyumunu üstün tutmuyoruz. 
Ne söylendiği kadar; nasıl söylendiğine de önem veriyoruz. Bununla 
birlikte sayfalarımız sanat anlayışları ne olursa olsun, tüm ODTÜ'lü 
arkadaşlarımızın ürünlerine açıktır.

Şiir, öykü, deneme, makale, fıkra gibi yazın ürünlerinizi, karikatür
lerinizi, ve sinema, tiyatro, resim, müzik, fotoğraf gibi tüm sanatsal 
etkinlikler üzerine yazılarınızı, eleştirilerinizi ve ürünlerinizi bekliyoruz.

KATILIM EKİN-SANAT,birimi kendisine yirmi bin kişilik ODTÜ 
adı altında toplanan bir topluluğu yazı kurulu olarak seçmiştir.

KATILIM, ODTÜ istediği sürece, ODTÜ'lüler sahiplendiği sürece 
çıkacaktır. Başka engel tanımıyoruz.

Dostlukla...
Ekin-Sanat Birimi

Dost Kitaplar

iP la iâ

NASIL BİR DEMOKRASİ 
İSTİYORUZ ?

Server Tanilli

Nasıl
bir

demokrasi
istiyoruz?

D ünyamızın birçok yerinde; 
Latin Amerika, Asya ve Gü
ney Afrika başta olmak üzere 

birçok ulus gelişkin bir demokrasi 
için savaşıyor. Ülkemiz de, yoğun 
bir demokrasi mücadelesi verilen ül
keler arasında yer alıyor.

Evet demokrasi istiyoruz. Ama 
"Nasıl bir demokrasi istiyoruz?"

Yanıtını Server Tanilli ikiyüz 
sayfaya sığdırmış; sunuyor okurları
na.

Server Tanilli, saygınlığını gerek 
yurdumuzda gerek dünyada kabul 
ettirmiş bir bilim adamı. 12 Eylül 
öncesinde, faşist terör odaklarınca 
vurulmuş ve felç olmuştur. Daha 
sonra dünyanın birçok ülkesinden

Özlem KAVAK

tedavi için çağrı almış ve yurtdışı- 
na çıkmıştır. Uzun süreli tedaviler 
tam olarak iyileştirmemiş O'nu. 
Ancak yılmamış araştırmalarını sür
dürmüş, çok güzel eser kazandırmış 
dilimize.

Kitaptaki yaklaşım ve önermeler- 
belli ki uzun süreli inceleme gözlem 
araştırma sonucu oluşturulmuş, ve 
karşı çıkılacak tek bir noktaya rast
lanmıyor.

Tanilli şöyle diyor: "Belki hiçbir 
sorun bu denli önemli değil ülke
mizde, ve hiçbir sorunun yanıtı da 
bu kadar sorumluluk gerektirmiyor. 
Yanlız bu günümüzü değil, geleceği
mizi de bu soruya vereceğimiz ya
nıt belirleyecek, yurtseverliğimizin,

Â
AMAÇ

NASIL BİR DEMOKRASİ İSTİYORUZ  
Server Tanilli, Amaç Yayıncılık

ondan da öte, insan yanımızın de
nek taşı bu."

Ve "Okuyun göreceksiniz" diye 
belirtiyor.

Kitabın her sayfasına aydın 
duyarlılığını sindirip, o ünlü "dost
ça anlatımı" ile sesleniyor.

Kitap tümüyle okunmalı; ama 
biz okurlarımıza” üniversiteyi Kur
tarmalıyız" ve "Kürt Sorunu Ne
dir?" bölümlerini özellikle öneriyo
ruz.
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Deneme,

YERÜSTÜNDEN
BİBİ N 0 T 1 İA R

H astalığımın adını buldum : ya
bancılaşma. Bu nerdeyse kli
şeleşm iş sözcüğün anlamını 

hissetmeye başladım  gibi. Şeyleşme 
de diyebilirim ; veya şeyleşm iş b i
linç. Ya da bilincim "şeyleşm e eği
lim inde" diyerek kendim e biraz an 
latabiliyorum  durum u. İçinde yaşa
dığım hayatın her öğesiyle tek tek 
ilişki içinde olduğunu hissediyorum 
bu durum un, ö rneğin  bir apartm a
nın bilmem kaçıncı dairesinde, bil
mem kaçıncı katta , yerden bilmem 
kaç metre yükseklikte küçük bir 
odanın içine sıkıştıfılm ış, dışardan 
tecrit edilmiş, bazen edilmek zo 
runda kalmış (çam ur deryası yol
lardan, boğucu havadan vs.) olmak 
ne dem ektir? Bunu tüm diğer şey 
lerle birleştirerek hissediyorum. Ya
şamımın her öğesinin, yaptığım  ha
reketlerin, gerçekleştirdiğim  küçük 
süreçlerin, büyük veya daha uzun 
vadeli işlem lerin her birinin sürekli 
kendilerini tüm niteliklerinden sıyı
rarak, birbirleriyle olan ve kendi iç 
lerindeki canlı ilişkileri, süreklilikle
ri, doğalarının -gerektirdiği normal 
akışı yitirerek, büyüklü küçüklü bir 
takım  "işler" haline dönüşmelerini 
izliyorum . Televizyon seyretmeye 
başlam adan önce dolaptan bir elma 
alıp gelmek, tırnaklarım ı kesmek ve 
saçımı taram ak işlerini yaparken 
bunları zorunlu birer iş oldukları 
için  yaptığım  hissine kapılıyorum . 
Keşke yapm ak zorunda olm asay
dım gibi bir duygu var. Bu işlerin 
her biri belli gereksinimlerden kay
naklanıyor kuşkusuz, yoksa yap
mazdım. Ama bu gereksinimlerin 
tümü bana tek bir hom ojen yapı 
gibi hissettiriyorlar kendilerini. Ben 
de kendimi her birinin tatm ini için 
gerekli olan yine homojen yapıdaki 
bir takım  "hizm etleri" falan gerçek
leştiriyor gibi hissediyorum. D olap
tan  elma alırken elmayı aynı zam an
da yıkamak zorunda olduğum u his
settiğim de bunu bir elma alıp yeme 
işleminin doğal ve ayrılmaz bir 
parçası gibi değil de her şeyin üzeri
ne eklenmiş fazladan bir yük gibi 
algılıyorum bir an için . O zaman, 
diğer bir sürü şeyle beraber bunu 
düşündüğümde şunu an lıyorum : 
(örneğin) nüfus dairesine giderek 
cüzdanıma resim yapıştırm ak vs. gi
bi bürokratik bir işlem için yaşa
mımda nasıl bir yer ayırıyorsam, 
tırnaklarımı kesmek için  de öyle bir
16

yer ayırıyorum. Birkaç haftada ger
çekleştirdiğim  bazı işler (örneğin 
okulla ilgili bazı işler), birkaç yıllık 
veya belki bir ömürlük tasarılar, 
veya bir dakikalık bir işlem (elma 
yemek gibi); yavaş yavaş bunların 
tümü niteliklerinden, özgünlüklerin
den soyunarak birbirlerinin aynısı 
oluyor, en azından belli bir düzeyde 
farksızlaşıyorlar. İşte bu, bilincin 
şeyleşmesi olmalı. Yaşamımın dü
zenleniş biçim inin beni buna nasıl 
ittiğini derinden hissediyorum. Bir 
şehirde yaşamak denen şeyin ne o l
duğunu, şehir tem posunun anlamı
nı algılıyorum şimdi. Yabancılaşma 
veya bilincin şeyleşmesi benim an
ladığım anlamda şöyle : kişinin, iç in 
de yaşadığı dünyayı, parçası olduğu 
süreçleri, bunların kendi doğal n ite 
likleri, bütünlükleri ile algılayama- 
ması. Veya kısaca bu dünyayı algı- 
layamaması. (Dikkat edilirse bu 
söylediklerimin bir "kendi içinde 
dünya"nın varlığını varsaymak an
lamına gelmesinin şart olmadığı an
laşılabilir.) Şu içinde oturduğum  
daire, oda nedir? Barınma gereksi
nimini karşılamak üzere var olan, 
ama sadece ve sadece bu gereksinim 
için, en soyut ve saf haliyle bu ge
reksinim için, inşa edilmiş bir yapı. 
Bunun içindeki tüm diğer şeyler, 
yatak, buzdolabı, ocak, masa vs. de 
aynı biçim de kendilerine ait bir ta 
kım gereksinimleri karşılamak üzere 
bu dairenin içine konm uş dürüm da
lar. Bu gereksinimlerin tatm in ediliş 
biçimi hep ay n ı: Bu gereksinimlerin 
belli bir tu tum la ele alınmasına d a
yanıyor. Nedir bu tu tum ? Bu gerek
sinimlere belli bir gözle bakan bu 
bakış, içinde hangi varsayımları ba
rındırıyor gereksinimlerin yapısı 
hakkında? Kuşkusuz son derece in 
dirgemeci bir göz bu. Bu göz belki 
kapitalizm in falan gözüdür. Her ge
reksinimi tek başına, en soyut ha
liyle ele alıp, onları karşılamak için 
mallar üreten bir tür yaklaşım. Yi
yecek m addelerinin karnımı doyur
mak için, masamın oturm ak için , 
yatağın yatm ak için, bu küçük ga
rip deliğe doldurulm uş olması, böy- 
lece tüm gereksinimlerimin karşıla
nacağı düşüncesi.. Ama olm uyor 
işte. Hayır. Yetm iyor işte. Her ge
reksinimimin karşılandığı bu dünya
yı ruhsuz bir karabasan olarak algı
lıyorum. Y ırtm ak, parçalam ak isti

yorum  dışında biraz nefes almak 
için. Dışarsı da aynı. Otom obil bir 
yerden bir yere gitmek soyut amacı 
için var. Bütün şehir aynı, otobüsler- 
dükkanlar, diğer insanlar da aynı b i
çimde. Y aptığın herhangi bir şeyi 
hissetmenin mümkünü yok. Bugün 
fark ettim  ki ben askerlik şubesin
deki anlamsız bürokratik bir işim 
için yaşamımın bir bölümünü nasıl 
düzenliyorsam, takvimime görece
ğim insanları, yapacağım işleri (k i
mi isteyerek, kimi zorunluluktan) 
nasıl yazıyorsam, yaşam ım daki en 
küçük süreçleri bile aynı soğuk in 
dirgeyici gözle düzenleme eğilimin- 
deyim. Bu yüzdendir ki bu yaşamın 
dışına bir süre kaçm ak, tatile git
mek, bam başka bir tem ponun iç in 
de yaşam ak bir süre için , o kadar 
özleniyor. Bu apartm an bu apart
manı yıkmak istiyorum .Sanki her- 
şeyin başını da bu apartm an çek i
yorm uş gibi gelmeye başladı. Deli
ren kişiler de böyle deliriyorlar her
halde.

Yaşamım daki herşeyin bir dağı
lıp bir toplandığı, herşeyin önce 
hom ojen bir kabuk haline gelip son
ra çatırdam aya başladığı zam anlar
da ben de deli olmadığımı söyleye
mem. Evet çok uzun süredir yaşa
m akta olduğum  süreç bu yabancı
laşma süreci işte . Bunu bugün daha 
iyi anladım.

"Şeyleşm e, bir toplum un bütün 
gereksinimlerini m eta değişimi y o 
luyla sağlamasını öngerektirir."

"Ama bu da, rasyonel mekanı - 
zasyon ve hesap-kitapçılık ilkesinin 
yaşam ın tüm yönlerine yayılması 
anlamına gelir.”

"M eta ilişkisinin bir 'hayalet 
nesnelliğe' bürünmesi her cismin in 
san gereksinimlerini karşılayan me- 
talara indirgenmesi ile yetinm ez. Bu 
durum  insan bilincinin tam am ına 
damgasını vurur;nitelikleri, yetenek
leri, kişiliğinin organik birer parçası 
olm aktan çıkarlar ve dış dünyadaki 
objeler gibi 'sahip olabileceği' y a d a  
'elden çıkarabileceği' şeyler haline 
gelirler. Ve insani ilişkilerin kendi
lerini gerçekleyebilecekleri hiç bir 
doğal biçim  kalmaz ortada. Şeyleş
me sürecinin gitgide daha fazla e tk i
si altına girmemiş, insanın fiziksel 
ve ruhsal niteliklerini açığa vurabi
leceği hiç bir yol kalm az.”

(G. Lukacs, Tarih ve Sınıf Bilinci)

Anmet ÖZBEN



BEATLES
ALPER AKÇAM

Okulda çileden çıkardım 
Kendine hakim değildi

öğretmenlerim
Hiç rahat bırakmıyorsunuz beni, 
Oynatıyorsunuz 
Dolduruyorsunuz beni,

k urallarınızla 
Durumun düzeldiğini kabul 

etmek 
zorundayım

Her zaman daha iyiye gittiğini 

BEATLES

2 0. yüzyılın hemen başlarında 
Amerika'da bir müzik türü or
taya çıkıyordu: "BLUES". 

Ezilen zenci ırkın isyanını ve hüznü
nü anlatan blues, "Spiritual" deni
len "dua şarkılarından" sonra, fab
rikalarda çalışan zencilerin iş türkü
leri 've hapishane şarkılarıyla birle- 
şerek, bir çatı altında toplanacaktır. 
Zencilerin içinde bulunduğu durumu 
anlatan bu müzik türü, başta baş
kaldırı niteliğinde olmayıp bu duru
mu kabullenmelerine yardımcı olan 
bir işlevdeydi. Daha sonraları blues, 
cazın gelişmesine sıkı sıkıya bağlan
dı ve giderek rock türlerinin temeli
ni oluşturdu.

1960 yıllarında göçmen ve zenci
lerin çok olduğu İngiltere'de, İn- 
gilizlerin alışılagelmiş müzikleri ile 
blues türü gelişip yeni bir müzik tü
rü ortaya çıkacaktır. Bu özgün mü
zik türünün önderliğini kuşkusuz ki 
"BEATLES" yapacaktır.

Beatles, 20. yüzyıl müziğini ikiye 
böldü. Nasıl İsa’nın doğumuyla ta 
rihte, M.Ö. ve M.S. diye bir sınır 
varsa, müzikte de Beatles böyle bir 
sınır yarattı. Öyleki grubun en fana
tik ve entellektüel elemanı olan

John Lennon "Beatles, Hz. İsa'dan 
bile büyüktür" diye haykırmaktay
dı. Müziklerinde ezilen kesimlerin 
ve alt tabaka gençliğinin sesini yan
sıttılar. Müziklerinin ana teması sev
giydi. Daha sonraları yaşam düzeni
ne aykırılık müziği yapmaya başla
dılar "SERGEANT PEPPERS LO- 
NELY HEARTS CLUP BAND" 
(Çavuş Pepper'in Yalnız Kalpler 
Grubu) adlı albümleriyle gençliğe 
ve onun güncel sorunlarına değin
mişlerdir. Grup elemanlarının uyuş
turucu madde kullandıklarını ve 
gayri meşru ilişkilerini rahatça söy
lemeleri oldukça büyük bir sansas
yona yol açmıştır. Alışılagelmiş 
çok uzun saçlarla ve umursamaz ta 
vırlarıyla gençlerin yeni soluğu ve 
ilahı oluvermişlerdi:

Beatles, şarkılarında "pıotest" 
anlam içeren sözlerle, volume'u 
yüksek tutup, özgün müzik çizgisin
de yeni bir çığır açıyordu. Şarkıla
rın toplu söylenmesi ve yapılan ka
nonlar o günkü rock toplulukların
dan Beatles'in ayrıldığı en büyük 
özellikti.

Müzikte belli bir yere gelen top
luluk Hindistan'a gitti. Daha sonraki 
çalışmalarında "Budizm'i müzikleri
ne yansıttılar. Müziklerinde protest 
bir tavır" gündeme getirmişken, es
ki bir Hint çalgısı olan "sitarı" kul
lanarak müziklerini renklendirdiler.

1963 yılında içinde kraliçenin 
de bulunduğu bir protokale konser 
veren Beatles izleyicilere şöyle ses

leniyordu, "Arka sıralarda, ucuz 
yerlerde oturan insanlar alkışlayabi
lir.. Siz, öndekiler mücevherlerinizi 
şıkırdatmakla yetinin."  Bu soylu 
sınıfa karşı ciddi bir tepkiydi.

Liverpool'un muhteşem dörtlü
sü, çiçek çocukları hareketini gö
nülden destekleyerek, bu akımın 
kitleselleşmesinde büyük bir pay sa
hibi olmuştur "ALL YOU NEED İS 
LOVE" adlı kırkbeşlikleri "hippy1' 
hareketine omuz vermek anlamına 
gelmektedir. Diğer yandan Beatles 
üyelerinin herbiri Avrupadaki Viet
nam savaşı karşıtı gösterileri destek
lemekte, çağın en Daşeğmez simala
rından John Lennon, kraliçenin ver
diği soyluluk ünvamnı savaşı gerek
çe göstererek reddetmektedir.

1963'ten beri müzikleri bizle be
raber oldu. Altmışlı yılların tem po
suyla uygunluk sağlayan sürekli bir 
lirizm. Beatles'in gelişmesi, toplum- 
ların geniş kesimlerdeki muhtelif in
sanlara yayılmışsa da onların mü
kemmel folk sanatçısı oldukları 
açıktır. Onların çalışmalarından 
gençler nasıl uzak kalabilir. Kim, 
Lennon ve Mc Cartney şarkı liriğin
den kendi hayatının bir kısmını bul
mamıştır.

Bir gelecek duygusundan ziyade 
Beatles geçmiş duygusu verir. 
"POLYTHENE PAM" de John, Li- 
verpool klüp günlerine döner; Poul 
Mc Cartney "MAXWELL'S SIL- 
VER HAMMER" de kara mizah 
yapar. "LET IT BE" ilahi olarak ya
zılmış "GOLDEN SLUMBERS" ise 
geleneksel bir başlığa sahiptir. 
"THE BEATLES"'in dağılmasıyla 
pop kültürünün Düyük bir çağı sona 
ermiştir. Herkesçe oilinen Mc Cart
ney ve George Harrison'ın göz ka
maştırıcı müzikleri kompoze etme
ye devam etmeleri, bizlere düşen 
ise olumsuz eleştirilerden çok ou 
aşırı çekiciliği olan "BEATLES" 
büyüsünü anlamaya çalışmaktır.
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MEZUNLARA İŞ  BULMA BÜROSU

Genç insanlar için üniversiteli 
olmak çoğu zaman bilimsel 

ve kültürel birikim edinebilmekten 
çok, paralı bir iş edinebilme olana
ğını elde etmek olarak algılanır. 
Çünkü genelde yaşanan işsizlik so
runundan üniversite mezunları da 
büyük bir oranda etkileniyor.

ODTÜ'nün, öğrencilerine iş 
bulabilme açısından öteki üniversi
telere göre daha çok avantaj sağla
dığı bir gerçek. Ancak YÖK sonrası 
ODTÜ mezunları bu avantajı hala 
kullanabiliyorlar mı? İstedikleri ve 
doyum sağlayabildikleri işler bula
biliyorlar mı? Bu sorulara çoğun
lukla olumsuz yanıtlar alınabilmek
tedir.

ODTÜ mezunlarına iş bulmala
rında yardımcı olmak ve başvurula
ra olanakları ölçüsünde yol göster
mek amacıyla, 1987 ocak ayında, 
şimdiki rektör Prof. Ömer Saatçi- 
oğlu ve Prof. Okan Tarhan tarafın
dan üniversite bünyesinde Mezunla
ra İş Bulma Bürosu kuruldu. Büro 
yöneticisi Haluk Gündüz şimdiye

kadarki çalışmaları özetle şöyle an
lattı:

"Geçtiğimiz dönem sonu büroya 
başvuran 1200 mezundan 700 'übir 
işe yerleştirildi. Geriye kalanların 
bir kısmı ise master öğrencisi olma
ları nedeniyle firmalar tarafından 
tercih edilmedi.

Büro ilk kurulduğu zamanlarda 
sadece belli sayıda mühendis çalış
tıran kuruluşlarla iletişim kurmuştu. 
Daha sonra ilişkiler ODTÜ'deki tüm 
bölümlere yönelik daha çok sayıda 
kuruluşla bağlantı kurarak genişle
tildi.

Büroya başvuranlar arasında bir 
sıralama yapılırsa ilk sıraları; mü
hendislik ve İdari Bilimler bölümle
rinden mezun öğrenciler alıyor. 
Eğitim bilimleri ve Mimarlık Fakül
tesinden başvurular daha az sayıda- 
lar. Mühendislik ve İdari Bilimler 
mezunlarından bir işe yerleştirilebi
lenler yaklaşık 200 ve 350 bin lira 
maaşla işe başlıyorlar.

Amaç, mezunları uzun süre çalı-

Necan B A LTA N

şabilecekleri, ruhsal ve parasal açı
dan tatmin olabilecekleri bir işe 
yerleştirmek olduğu için, işi bulup 
çalışmaya başlamak demek, büro 
ile iletişimi kesmek anlamına gelmi
yor. Yapılması planlanan anketlerle 
işlerinden memnun olup olmadıkla
rı öğrenilip gerekiyorsa yeniden 
başvuru yapılabilir."

Daha üniversiteye girer girmez 
başlayan iş bulamama korkusu ve 
gerçektende önemli sayıda mezu
nun iş bulamaması bu gün öğrenci 
gençliğin en önemli sorunlarından 
biri.

Bu konuda öğrencilere yardım 
edecek ve yol gösterecek bu tür ça
lışmaların üniversitelerde başlatıl
ması çok gerekli ve faydalı.

Bunun yanında, büronun yalnız
ca mezunlara değil, part-time çalış
mak isteyen öğrencilere de iş bul
ması ve çalışmalarını bu alanda da 
genişletmesi üniversitemize ve üni
versitemiz öğrencilerine oldukça 
yararlı olacaktır.

GÜRBÜZ TÜFEKÇİ NİN 
SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğ
retim Üyelerinden "Inkilap Tarihi" 
dersleri veren Gürbüz Tiifekçi'nin 
dönem ortası olmasına karşın, süresi 
dolan sözleşmesi yenilenmedi. Bu
ruk, ancak şaşırmamış bir tavırla 
durumu öğrencilerine açıklayan 
Gürbüz Tüfekçi, bir öğrencinin 
"Hocam neden siz" sorusuna, "Ben
den başka çomak sokan var m ı" so
rusuyla yanıt veriyordu.

Sayın Tüfekçi şaşırmamıştı ger
çekten. Çünkü görevli olduğu "Ata
türk Dil Tarih Yüksek Kurulu"nun 
çıkardığı yayın oıganında bir takım 
engellemelerle karşılaşmıştı zaten.

"millet" yerine "ulus" "inkılap" 
yerine "devrim" sözcüklerini kul
landığı için bir kitap dolduracak ka
dar bir çok makalesi yayınlanma
mıştı.

YÖK'e ve Atatürk düşmanı geri
cilere karşı tepkisini derslerde dile 
getirmekten çekinmeyen Say m Tü- 
fekçi'nin üniversiteyle bu şekilde 
ilişkisinin kesilmesi öğrenciler tara
fından tepkiyle karşılandı.

Bir süredir derslere girmediği 
için, öğrenciler, tarafından bölü
münden sorulan Gürbüz Tüfekçi' 
nin izinli olduğu söylendi.

DOSTLAR

Üçer beşer yitiyoruz 
Kalabalık azalıyor

kalabalıklaşarak 
Yontulmaktayız yumuşak bir ağaç gibi 
Şeklim iz çıkmakta ortaya 
Ve biz

birbirini tanıdığını sanan insanlar 
tanımaya başlıyoruz birbirimizi 

ve yeni yollara düşüyoruz 
bizi tanımayan 
tanımadıklar bulmak için 

daha özverili
ve bizi daha çok sevecek olan 
olanaksız olan

Aralık 87 
Burak ERDEM
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YURTLAR YÖNETMELİĞİMİN 
BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

ODTÜ Yurtlarında 2 yılla sınırla
nan kalma süresi 5 yıla çıkarıldı. 
Yurtlarda kalmakta olan eski öğren
cilere de 2 yıllık kalma süresi daha 
tanındı.

Şimdiki ODTÜ Yurtlar Yönet- 
meliğininbazı maddelerini değiştiren 
yönetmelik resmi gazetede yayımla
narak yürürlüğe girdi. Buna göre, 
yurtlarda kalma süresi Hazırlık oku
yanlar için en fazla 5 yıl, diğer öğ
renciler için de 4 yıl olarak belirlen
di. Geçici bir madde ile de, yurtlar
da kalmakta olan eski öğrencilere 2 
yıllık yeni bir kalma süresi tanındı.

Mayıs 1987'de değiştirilen ve 
birçok maddesi anti-demokratikleş- 
tirilen, öğrencilerin günlük yaşamı
nı her alanda kısıtlayan, yasakçı 
bir anlayışın ürünü olan Yurtlar Yö
netmeliği, böylece bir kez daha de
ğiştirilmiş oldu. Yurtlarda kalan 
öğrencilerin en çok tepkisini çeken

ve onları en çok etkileyen bu mad
denin idarece değiştirilmesi olumlu 
bir adımdır. Ancak, bu yönetmeli
ğin daha çok değişecek maddesi 
olduğu da açıktır. Haziran 87 'de 
Rektörlüğe 12136 dilekçe numarası 
ile verilen ve yaklaşık 4000 kişinin 
kaldığı yurtlarda 2000 imzaya ula
şan "Yurtlar Yönetmeliğinin Değiş
mesi için Dilekçe"den bir alıntı ya
palım: "Yurtlar Yönetmeliği;getiri
liş biçimi, mantığı ve içeriği ile üni
versite eğitiminin hedeflediği bilim
sellik ve insan haklarına saygıya 
uzak olup, ODTÜ yurtlarında kalan 
biz tüm öğrenciler arasında hoşnut
suzluk yaratmıştır."

Haziran 87’de verilen bu dilekçe
nin ve onu savunan 1000'e yaklaşan 
öğrencinin eylemleri göstermiştir- 
ki; yurtlarda yaşam koşullarını cen
dereye alan bu Yönetmelik değiş
melidir, değişecektir.

YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN 
DÖNDÜ(AMA)

Geçen dönem ODTÜ yurt yöne
ticilerinin haksız bir karan yüzün
den yurttan atılan Necan Baltan 
adlı Hazırlık öğrencisi, bu karara 
karşı açtığı (yürütmeyi durdurma) 
davasını kazandı ve yurda yeniden 
girmeye hak kazandı.

Anti-demokratik ve baskıcı Yeni 
Yurtlar Yönetmeliğinin değiştiril
mesi amacıyla ODTÜ Rektörlüğüne 
verilmek üzere düzenlenen dilekçe
ye imza topladığı gerekçesini yurt
tan atmak için yeterli bulan yurt 
yöneticileri, bu keyfi ve anti-de- 
mokratik uygulamalarına böylece 
demokratik bir biçimde karşılık al
dılar.

Bu kazanılan dava örneği, günü
müz üniversitelerinde öğrenci konu
mundaki bireylerin haklarına nasıl 
sahip çıkması gerektiğini gösteren 
güzel bir örnektir. Bu örnek, aynı 
zamanda, dilekçelere imza atmanın 
ve toplamanın ne kadar yasadışı 
gösterilse de, aksine en doğal ve 
yasal hakkımız olduğunu da vurgu
lamaktadır.

Şimdi yurt yöneticilerinin atma
sı gereken adım; keyfi  kararları yü
zünden yurtlardan haksız yere atı
lan ve evsiz kalmanın "öğrenim öz
gürlüğünü ve insanca yaşama koşul
larını ortadan kaldıran” sonuçlarıy
la karşılaşan öğrencileri yurtlara ge
ri almaktır.

YANSIMALAR

1 -
Taşkın akışıyla yaşam
İri tuzak bir şehir
Sabah kapısından ayık girer insan
akşam
Eksilmiş ve esrik gelir

2-

Caddeler ne kan - revan 
Ne de gülistan
İnsanlar korkuluk Pablo usta 
Caddeler bostan

3 -
Baş kaldırmadan yaşamak 
Parmak araları küflenmiş 
Kardeş kanı zamana 
Yarısı çürümüş bir elmanın 
Diğery yansını
Tiksinmeden yemek gibi geliyor bana

4 -
Herkesiskendi içine akıtan
Günlerin ırmağı
Uzaklaştırıp eli elden
Gözü gözden
Kuşkuyla didikletirken
İçten bir selamı bile
İkiyüzlü hesaplarda
Daha çok özlüyoruz
herkesin kendi dışına akacağı günleri

5 -
Yüziin çok yakınımda 
Bir tomurcuk şafak 
Ey karanlıkta büyüttüğüm 
Aydınlık özlemi fidanım 
Uyusam uzar ömrü karanlığın 
Solar tomurcuk
Uyansam güllerce güneş doğacak

Bozan Y AMAN 
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Şimdi soru sormayın nasıl olsa 
anlamazsınız, çalışınca anlarsınız.

özay  ORAL

Şimdi siz gülüyorsunuz ama, sınav 
kağıtlarınızı okurken de ben gülü
yorum.

İstisnasız Tüm Hocalarımız.

Let us break the lecture here, other- 
wise we will have breakdoıvn.

Mirzahan HÎZAL

Bugün gene dükkan boş...
O ktar TÜREL

Soru: İdealinizdeki erkek/kız tipini 
tanımlayınız.
Yanıt: Yakışıklı, adaleli, arabalı.. 

86-87 yıllıklarından bir öğrenci

Derivationlan bilmenize gerek yok. 
Tanrı nasıl olsa biliyor.

Kimya Bölümü'nden

Burası Türkiye, her an her şey olur.
Mimarlık Bölümü'nden

Şim di bunu söylemiyelim. Sonra 
dergiye verirsiniz.

Sevgili aranıyor..
Mühendislik Kışlası

YURT AĞASI
Hazırlıklar tamamdı. Yeni elema

nın (Hazırlık öğrencisi) odaya gir
mesinden itibaren, o garip hava ge
ne kendini hissettirmekteydi.

" —Bu gece ağa odayı ziyaret 
edecekmiş." diye yan odadan haber 
gelince, herkeste Dir telaş başlamış
tı. Bir yandan ağaya küfredilir, d i
ğer yandan etraf düzenlenirken oda 
pırıl pırıl bir hale getirilmekte ve 
yeni eleman hiçbir şeyden habersiz 
olanları seyretmekteydi. Ama bu te 
laş onu kuşkuya düşürmekte de ge
cikmez. Zateıı ODTÜ'ye gelen her 
yeni kişi, üniversitenin geçmişi (12 
Eylül öncesi) hakkında, ailesinden, 
çevresinden mutlaka öğütler almış
tır!

Bu telaşın nedenini sorduğunda 
aldığı yanıtı, kaygılarında ne kadar 
haklı olduğunu hissetirmişti kendine.

"Birazdan, öğrencileri haraca 
bağlayan, silah kaçakçılığı yapan, 
esrar-eroin satan ve kadın pazarla
yan 'Yurt Ağası" gelecekti."

Az sonra yöresel kıyafetleriyle 
ağa içeri girip hesap sormaya başlar. 
Herkes pazarladığı kadınların, sattı
ğı esrar-eroin ve silahların parasını 
ağaya verip yeni görevlerini öğren
mekteydi ki, ağanın gözü yeni ele
mana takılıp kalır.

—"Sen, sen yenisin galiba.. Arka
daşlarına sordum. Yiğit çocukmuş
sun. Ben de, sana göre bir görev ve
receğim. Silah eğitimi görmen içiıv 
seni Beyrut'a göndereceğim. Orda 
üç ay kalıp geri döneceksin. Sonra 
seni daha ciddi görevler bekliyor," 
der, yeni elemana.

Bu sırada odaya giren bir başka 
öğrenci, istenen esrarı bulamadığını 
söyler. Söyler, söylemesine ama, 
ağa tekme tokat girişir hemen, bu 
görevini yapamayan elemana. Böy- 
lece uzun bir süre konuşmalar, da
yak atmalar devam eder. Artık "ye
ni eleman iyice korkm uştur. Olayın 
sonlarında doğru, ağa "yeni elema
nı" yurdun girişindeki danışmaya 
gönderip kayıt defterini getirmesini 
ister. Tabii, danışma görevlileri böy
le bir defterin olmadığını söyler ve 
azarlayıp gönderirler bu arkadaşı. 
Verilen ilk görevi yapamamanın 
korkusuyla odasına doğru giden 
"elemanımız" kalabalık bir grup ta 
rafından oda girişinde alkışlarla kar
şılanır.

O'na düşen bir seııe bekleyip, er
tesi yıl gelecek olan Hazırlık öğrenci
sine yapacakları şakanın vereceği 
zevki hayal etmekti.

Yurt Yaşamından Bir An



..ODTÜ ÇEKIRDECL.ODTÜ ÇEK1KDEĞ1..0DTÜ ÇEKIRDEGİ...ODTÜ ÇEKİRDEĞİ.. ODTÜ

ÇAMAŞIR
Yurda gireli bir hafta olmuştu. 

Dikkatini çeken şey, odasında hiç 
kimsenin çamaşır yıkamadiğiydi. 
Odanın diğer elemanları kirli çama
şırları götürüyor ertesi güıı temizlen
miş bir şekilde getiriyorlardı. Bu iş 
nasıl oluyordu, anlayamamıştı bir 
türlü.

Bir gün, kirli çamaşırlarım yıka
mak için hazırlık yaparken, oda ar
kadaşlarının tepkileriyle karşılaştı. 
Kendine, erkek yurtlarında İliç kim
senin çamaşır yıkamadığı, buııuu 
için kız yurtlarında anlaştıkları bir 
odadaki kızların bu işi yaptıkları 
anlatıldı. Yıkama karşılığındaysa 
sadece bir çikolata alması ve eğer 
mümkünse kilotunu kendisinin 
yıkaması yeterliydi. Bunu hemen 
kabul etti. Hatta çoraplarını bile 
kendi yıkayacak, götürmeyecekti.

Hemen yurt kantinine gidip en 
iyisinden bir çikolata aldı ve hazır

ladığı kirli çamaşır torbasıyla anlaş
ma yapılan kız yurduna gidip 
" ..jio 'lu  odadan ... ’yı aııos ettirdi” 
Bir elinde çikolata diğer elinde kir
li çamaşır torbası olduğu lıalde kısa 
bir süre bekledikten sonra anons e t
tirdiği kız geldi. Gelen öğrenci, bi
zimkine anlamsız anlamsız "11e isti
yorsun" der gibi bakıyorken, oizim- 
ki Iıemen kendini tanıtma gereğini 
hissetti:

— "Ben anlaştığınız odanın yeııi 
elemanıyım. İşte çamaşırları getir
dim. Size çok zahmet olacak ama.." 
gioisinden birşeyler söyledikten 
sonra, kız öğrenci gözünü bir çiko
lataya bir de torbaya çevirip, bizim
kini iyice bir azarlar, "yeni eleman" 
ne olduğunu anlamadan arkasını 
dönüp kaçmaya çalışırken birden 
karşısına kahkahalarla gülen odanın 
diğer elemalan çıkıyordu. Birden 
"işletildiğini" anladı ve yüzü kıpkır
mızı kesildi. Kız öğrencinin de du

rumu öğrendiği yüzündeki kızgın 
gülüşünden belli oluyordu.

Sonra mı? "Yeni eleman" hem 
çikolatayı kaptırdı hem de kantinde 
arkadaşları ve "çamaşırcısına" çay 
ısmarlayarak, "yurda hoşgeldin" 
cezasını çekerek yaşamış oldu.

serasın zamanı

rüzgarda sallanıyor bir ince dal 
bir çocuk soruyor yapraklara 
ne renge boyanır bulut 
ne zaman boy atılır kavgayla

mavidir bulut 
mavi

çocuk 
kavga dediğimiz 
sargısı yaraların 
maviler hepimizin 
bulutlar hepimizin

kavga kavga dediğimiz 
boy atışın senin

G. Gölasar

EZGİ
EZGİ KASET BİJUTERİ

EZGİ'DEN ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE 
ÇAĞRI 

BİZE GELİN 
MÜZİK KASETİ GEREKSİNİMLERİNİZİ 

% 10 DAHA UCUZ KARŞILAYIN

En güzel şarkı 
koro halinde 
söylenebilendir.

Ezgi Kaset Bujiteri
Karanfil Sokak. Birlik İş Merkezi No: 15/32

Kızılay

finAlt
ODTÜ’lüler 

pizza sevenleriniz 

güzel bir ortamda seçkin müzikler 

eşliğinde 

memnun edecek bir servis ile 

yemeği tercih edenleriniz

fizAlt’.
görmelisiniz
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B R İÇ
EL-Y ER  OYUNU

Üç oyuncunun pas geçmesiyle 
konuşmalar biter ve el-yer oyununa 
geçilir. Anlaşılan kontratın rengini 
ilk söyleyene deklaran denilir (Ör
neğimizde BATI) El-yer oyununu 
deklaran oynar ve deklaranın ortağı 
varsa koz sağ başta olmak üzere 
elini masanın kendi oturduğu tara
fına açar. Bu oyuncunun artık 
oyunla ilişkisi kesilmiştir, ölüdür.

Yer açıldıktan sonra deklaran 
kontratı yapmak için oyun planı, 
rakipler yeri gördükten sonra kont
ratı batırmak için birbirlerine danış
maksızın savunma planı yaparlar. 
Bütün eller (13 el) oynandıktan 
sonra sıra oyunun sonucunu skor 
kağıdına geçirilmesine gelmiştir.

SKOR KAĞIDI
Bütün eller oynandıktan sonra 

iki tarafta aldığı elleri sayar. Böyle- 
ce kontratın kaç çıktığı (alman faz
la veya eksik eller) anlaşılır. Skor 
kağıdmı sadece bir oyuncu tuttuğu 
gibi her oyuncu tutabilir.

BİZ ONLAR

Göktan DURAL

MAJÖRLER (Kör ve Pik): Her 
biri 30 sayı. Bir defada majörden 
manş bağlamak için 4 seviyesinde 
oynamak gereklidir. 4x30 =  120 

MİNÖRLER (Trefli ve Karo) : 
Her el 20 sayı. Bir defada manş ya
pılabildiği gibi part skorlar ile de 
manş yapmak mümkündür, örneğin 
bir taraf 2 Pik kontratında buluşup 
9 el alırsa (1 fazla çıkarsa) yatay 
çizginin altına antlaşılan kontratın 
değeri yani 60, üste fazla elin değeri 
yani 30 yazılır. Bu ekip manş yap
mak için en az 40 sayı daha almak 
zorundadır. Fakat karşı taraf, bu 
ekip 40 sayıyı alamadan manş ya
parsa alttaki 60 sayı yukarı geçer, 
îki taraf da sıfırdan başlar. Bir ta
raf 2. manşı yapıp kareyi bitirmek 
için uğraşırken diğer taraf ilkman- 
şını yapmaya çalışır. Ük önce 2 
manşı da yapan o kareyi bitirir ve 
mükafat alır. Mükafat, eğer 2. manş 
yapıldığında karşı taraf henüz ilk 
manşını yapamamışsa 700 sayı, 
eğer yapmışsa 500 sayıdır.

örneğimizde (3 SA), 7 el almışsa 
kontrat 2 batmış, 9 el almışsa tam 
çıkmış, 10 el almışsa 1 fazla çıkmış
tır. Yatay çizginin altına eğer çık
mışsa anlaşılan kontrat değeri, üst 
kısmına fazla çıkan ellerin değeri 
rakip oyuncular battıkları zaman 
alınan ceza sayısı ve diğer mükafat
lar yazılır. Her kare (rober) taraf
lardan birinin 2 manş (zon) kazan
masıyla biter. Manş yapmak için 
yatay çizginin altına 100 yazdırmak 
gerekir.

SANZATU: 1. el 40, sonrakilerin 
her biri 30. örneğin kontrat iki S A 
ise ve çıkmışsa aşağıya yetmiş yazı
lır. Fakat bu manş için yeterli de
ğildir.
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KİTABE VI

Taksitle kitap satışları..

Her türden İngilizce ve Türkçe 
kitap

bilgisayar kitapları

Bu durumda Kuzey-güney zona 
girmiştir. Bu bölgenin önemi oyun 
batırıldığında kontursuz-zonsuz her 
bir batış 50 sayı ceza verdirirken, 
bu bölgedeyken kon tursuz batışta 
100 sayı ceza verdirir.

*

KUZEY-GÜNEY DOCU-BATI

100
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120 40

yerli ve yabancı dergiler

zengin kırtasiye ve kart 
çeşitleri

hediyelik eşya ve maket 

ODTÜ öğrencilerine % 10 indirim

Selanik Caddesi 1/A 
ANKARA 

Tel: 1332962-1343842

eger

eğer
bir parça ivme kaptırırsam 
kederin ve hüznün

durgunluğuna
frenleri patlasın 

gülümseyen direncin
G. Gölasar



KATILIM ABONE KAMPANYASI
Hedefimiz öğrencisinden öğretim üyesine, işçisinden mezununa kadar tüm ODTÜ'lüleri kucak

lamaksa KATILIM'a sahip çıkalım. Abone olalım, dostlarımızı abone yapalım.
Elinizdeki dergimizin 3. sayısı. Başlangıçia bu işle uğraşan bir avuç insan çoğaldı, çoğalacak. 

ODTÜ'lülerin sesiyiz diyoruz ve diyoruz ki sesimizi gürleştirelim. Abone sayımızı arttıralım.

KATILIM ABONE KULÜBÜ

Katılım abone kulübü kuruldu. Ülkemiz 24 Ocak kararlarından bu yana giderek artan bir eko
nomik bunalım yaşamaktadır. Kuşkusuz ardı arkası kesilmeyen zamlardan ençok etkilenen ke
simlerden biri de biz öğrencileriz. Bu nedenle bütçemize küçük de olsa bir katkıda bulunması ve 
dayanışmamızı güçlendirmesi için biretkinlik başlatıyoruz. Aşağıda adlan yazılan kuruluşlar 
KATILIM abonelerine indirimli satış uygulayacaklar. Bu listeye her geçen gün yenileri eklenecek, 
indirimden yararlanabilmek için KATILIM Abone kulübü kartını göstermek yeterlidir.

Bilim ve Sanat Dergisi Aboneliği % 25 indirim 
Sümer Sok. 36/1 Kızılay

Dünya Kitap Kırtasiye % 15 indirim 
Karanfil Sok. 5/48 Kızılay

Yeni Aşama Dergisi Aboneliği % 20 indirim 

Ataç 1. Sokak 28/25 Yenişenir

Yarın Dergisi Aboneliği % 20 indirim 
Sağlık Sok. 56/7 Kolej

Doğan Kitabevi % 10 indirim 
Karanfil Sok. Birlik İşmerkezi 
5/54 Kızılay

Gün Dergisi Aboneliği % 20 indirim 
Menekşe Sok. 27/5 Kızılay

Havalelerinizi Recep Gür adına 
Türkiye İş Bankası Mithatpaşa ş u 
besi 251279 nolu hesap aracılığıy
la gönderebilirsiniz.
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BOZA ve PASTA SALOMJ

YILLARIN TECRÜBESİNİN, 
USTALIĞININ PASTA VE BOZALARA 

KALİTE-LEZZET OLARAK

YANSIMASINI TATMALISINIZ. 
AKMAN'm ÇEŞİTLİ ÜRENLERİNİ 

ARTIK YENİ ŞUBESİNDE DE 
B ULABİLİRSİNİZ.

Merkez : Ulus İşhanı G Blok Ankara Tel: 311 87 55 

Ş ube: Selanik Caddesi 44/A Kızılay Tel: 125 11 68

İMECE#
K0U0R VE SANAT DERGİSİ

P.K. 54 SİVAS

ŞİMDİ BİZİM OLANA ULAŞMANIN

BİZİM OLANI SAVUNMANIN 
ZAMANIDIR!

4. YILLIK YAYIN YAŞAMIYLA 

İMECE 
BU ONURLU SAVAŞIMIN 

ÖRNEK ADIDIR.
Abone: Yıllık 3000 TL.
P.4. Hesap No. K. Atamtürk 
Adına 197955



ODTÜ-ÖD ATILMALAR VE 
YÖK PANELİ DÜZENLEDİ

O DTÜ'de geçen dönem yakla
şık 1100 öğrencinin atılması 
üzerine öğrenci Derneği'nin 

düzenlediği kampanya ve etkinlikle
rin Uçüncüsü olan 1 'YÖK ve Atılma
lar" Paneli 9.1.1988 Cumartesi günü 
saat: 17.00'de yapıldı. Gölbaşı Sine
masında gerçekleştirilen panel'e 
1402 No'lu Sıkıyönetim Yasasıyla 
Üniversitelerinden atılan Yalçın 
Küçük, Tahir Hatipoğlu (Öğretim 
Üyeleri Derneği Genel Sekreteri) ve 
Metin Günday konuşmacı olarak 
katıldılar. Panelin yöneticiliğini 
ODTÜ-ÖD Y.K. üyesi Ayşe Tatar 
yaptı. Çok kalabalık bir öğrenci kit
lesinin izleyici olarak katı)dığı pa
nel ODTÜ-ÖD'ün bugüne değin 
gerçekleştirdiği etkinliklerin en kit
lesellerinden biriydi.

YÖK uygulamalarını ve YÖK'ün 
üniversitelerimizdeki tahribatını ör
neklerle açıklayan konuşmacılar 
YÖK -1 2  Eylül ve Üniversiteler üze
rine görüşlerini anlattılar.

Yalçın Küçük "Eylül örgütlülük
ten korktu. Üniversite gençliğinden 
korktu... Bugün Türkiye'de en acı 
şey öğrenme sevincini kaybetme- 
mizdir. Bize öğrenmenin suç oldu
ğunu öğretiyorlar.” derken, Metin 
Günday atılmalar konusunda "Atıl
makla atılmamak arasındaki tek 
fark diplomadır. Çünkü üniversite
ler artık, meslek okulları haline ge
tirilm iştir." dedi. Tahir Hatipoğlu 
ise konuşmasında "öğrenci korku 
içinde. Sınavların çok olmasının ne- 

Grup Yorum Üyeleri

deni öğrenciyi bireyselleştirme 
amacıdır.

Öğrencilerin açlık grevine katıl
maları, gözaltına alınıp, DGM'ye 
çıkarılmaları için yeterli olabiliyor. 
Öğrencinin orada aldığı cezaya bir 
de YÖK ceza veriyor. Üretici, çalış
kan insanı küçültmek amacı güdülü
yor" diyerek, sorunun bir başka 
yönünü gündeme getirdi.

Panelin sonunda kısa bir konuş
ma yapan ODTÜ-ÖD Başkanı Tarık 
Topçu, Özerk-Demokratik Üniversi
te mücadelesinde temel gücün öğ
renci dernekleri olduğunu, mücade
leyi kazanmak için örgütlenmek ge
rektiğini söyleyerek "özerk-demok-

Atılmalar ve YÖK Paneli

Fotoğraf: Serdar Yıldız
ratik üniversiteyi kurana kadar mü
cadelemiz devam edecektir" dedi.

Olumlu bir hava içinde geçen pa
nel dernek kitleselleşmesinde önem
li bir adım olarak değerlendirilmeli
dir. Böylesi etkinliklerde sekter tu 
tum  takınmak ve birliği engelleyici 
tavırlarda bulunmak, derneğin kit
leselleşmesi ve öğrenci hareketinin 
gelişmesini olumsuz yönde etkileye
cektir. Önemli olan birlik noktaları
nı ön plana çıkararak, hareketin ge
lişimini sağlamak olmalıdır.

Panelin hemen ardından düzenle
nen "Grup Yorum" Dinletisi, izin 
verilmediği için yapılmadı. Sahneye 
gelerek arkadaşları Efkan Şeşen'in 
bir süre gözaltında tutulup, tu tuk
landığını söyleyen "Grup Yorum" 
üyeleri, arkadaşları için bir imza 
kampanyası başlattıklarını ve top
lan an imzaları Pazartesi günü Mecli
se götüreceklerini söylediler.

izleyicilerin yoğun alkış ve ısrar
lı istekleri sonucu "Güleycan" ve 
"Hayat" adlı parçalarını izleyiciler
le beraber seslendiren Grup Yorum 
daha sonra sahneden ayrıldı.

Dinletiye izin verilmemesi kara
rını kınıyor ve tutuklu olan Şeşen' 
in serbest bırakılmasını istiyoruz.

Fotoğraf: Serdar Yıldız


