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SÖYLEŞİ

OĞUZ TÜRKYILMAZ:
“UNUTMA! DEVRİM, BİR GÜN MUTLAKA…”
Hülya Aydın *

Oda Enerji Çalışma
Grubu Başkanı
Endüstri Mühendisi
Oğuz Türkyılmaz
ile kişisel ve mesleki
yaşamı, Oda ve
TMMOB yöneticiliği,
gazetecilik
deneyimi, şiire,
edebiyata ve
Ankara’ya olan
sevdası ile bir
gün mutlaka
dediği devrim
mücadelesi üzerine
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik…
*

Öncelikle biraz kendinizden
bahseder misiniz?
1951 Ankara doğumluyum. Üç çocuklu bir öğretmen ailesinin ikinci
çocuğuyum. Babam Gazi Eğitim
Enstitüsü’nde hocaydı, annem ise
önce ilkokul öğretmeniydi, sonra o
da Gazi Eğitimi bitirdi ve kız enstitülerinde hocalık yaptı. 1950’lerin
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Ankara’sında, okula meyve ağacı,
asma dolu bahçelerden geçerek
gittiğimiz, Küçükesat Dörtyol’da
geçti ilk çocukluğum. Mağazalardan
alınmış oyuncaklarımız yoktu ama
çok şanslı çocuklardık, sokaklarında
özgürce oynayabildiğimiz bir kent
vardı. İlkokulu Ankara Kavaklıdere
İlkokulu’nda okudum ve o zamanlar oldukça haylaz bir öğrenciydim.
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Babam 1931 yılında öğretmen okulunu bitirmiş, dini geleneklere uyan
ve aynı zamanda Cumhuriyetin
bütün kurucu değerlerine inanan,
savunan bir Cumhuriyet dönemi
öğretmeniydi. Ben Menemen’de gericilerin katlettiği Kubilay’ı evimizdeki albümdeki fotoğrafı ve altında
babamın el yazısıyla yazdığı “Meslektaşım Devrim Şehidi Kubilay” notuyla tanımıştım. Annem de, babam
da çok kitap okurlardı. Onların etkisiyle benim de kitaplara, çok küçük
yaşlarda ilgim başladı ve o yaşlardan
itibaren iyi bir okur oldum hep. Attila İlhan’ın şiirleriyle, Oktay Akbal’ın
hikâyeleriyle, Fakir Baykurt’un, Yaşar Kemal’in romanlarıyla, Mahmut
Makal’ın yapıtlarıyla ilkokul yıllarında tanışmıştım. İlkokulu bitirdiğim
1962’nin sonbaharında annem ve
babam lisansüstü eğitim yapmak
için Amerika’ya gittiler. Ben o yıl
Kayseri’de Talas Amerikan Koleji’ni
yatılı olarak kazanmıştım ve ortaokula başladım. Ablam ve kız kar-

Ailesiyle Gençlik Parkı'nda (1960'lı yıllar)

Robert Koleji'nde Ortaokula başladığı yıl (1966)

deşim Ankara’da akrabalarımızın
yanında kalmıştı. Hayatımın önemli
dönüm noktalarından biridir bu.
Çünkü hazırlık sınıfındayken okulda
sarılık salgını oldu ve okul kapatıldı,
beni de Ankara’ya yolladılar. Annem
büyük bir özveri ile eğitimini yarıda
bıraktı, beni tedavi ettirmek için geri
döndü ve çocuklarının başında durmaya karar vererek bir daha gitme-

di Amerika’ya. Ben iyileşince, tekrar
Kayseri’ye Talas’a, okula döndüm,
annem kardeşlerimle Ankara’da kaldı. Talas Amerikan Koleji 1850’lerde
kurulmuş, büyük sınıfların küçük
sınıflar üzerinde sözünün geçtiği,
disiplinli, sadece erkek çocukların
gittiği eski usul bir okuldu. Yatakhanelerinde soba bile yoktu, kışın
çarşafın altına serdiğimiz battaniye ve yorganın arasında ısınmaya
çalışırdık. Bize, her türlü zor şarta
alışmamız öğretildi. On bir yaşında,
hayatla böyle bir yerde tanışmak ve
aileden uzak tek başına ayakta durabilmek çok zordu gerçekten. Ortaokulda Sosyal Bilgiler hocamız sevgili
Avni Dabil, dersleri bize anlattırarak,
anlattığımız dersle ilgili yazılar, resimlerle dolu okul panoları hazırlatarak bize çok şey katmıştır. Okulun
kütüphanesi de çok güzeldi ve burada da çok kitap okudum, bütün roman ve hikâye kitaplarını devirdim.
O sıralar orada okuduğum Orhan
Kemal’in romanlarından çok etkilen-

1950’lerin
Ankara’sında, okula
meyve ağacı, asma
dolu bahçelerden
geçerek gittiğimiz,
Küçükesat Dörtyol’da
geçti ilk çocukluğum.
Mağazalardan alınmış
oyuncaklarımız
yoktu ama çok
şanslı çocuklardık,
sokaklarında özgürce
oynayabildiğimiz bir
kent vardı
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tebi ile aynı kampüs içerisindeydi. O
yıllar hayatımın özgürlük ve serbestlik dönemidir. İstanbul bir derya,
İstiklal Caddesi, Harbiye, Nişantaşı,
Şişli, Boğaz, Bebek… Her türlü şeye
ilgi ve merak duyuyoruz; gezip tozuyoruz, kız okulları çaylar düzenliyor
onlara gidiyoruz. Haliyle dersler en
az ilgimizi çeken konuydu. Okulun,
üniversite ile ortaklaşa kullanılan çok
zengin bir kütüphanesi vardı. Dönemin Yön, Ant, Sosyal Adalet vb. sol
dergileri de kütüphaneye geliyordu,
yasak yoktu ve onları da okuyorduk
bir yandan. Ben ortaokulda tanımadığım Aziz Nesin’i orada tanıdım ve
neredeyse ezberledim. Çok nitelikli
hocalarımız vardı, Doç. Mediha Esenel sosyoloji dersimize geliyordu.
Behçet Kemal Çağlar edebiyat hocamız oldu. Yine edebiyat hocam
Şefik Yalçın’ı ve İngilizce Edebiyat
hocalarımdan Mr. Lovett’i hiç unutmam. Çocukluktan bu yana meraklısı olduğum Türkçe eserlerin yanı
sıra, İngilizce edebiyat derslerinde
de başarılıydım. Bir derste, İngilizcesinden okuduğumuz İnce Memed’le
ilgili konuşurken, "İnce Mehmet vahşi dikenlerin ıslığıdır.” diye bir betimleme yapıp, İngilizce kafiye ile “Memed My Hawk is the whistle of wild
thistles.“ deyince hocamız şaşırmış

diydim. O dönem dünyadaki güncel
olaylara ilgi duymama sebep olan
olaylardan biri de, 1965 seçimleri ve
1965 seçimleri sırasında Türkiye İşçi
Partisi sözcülerinin radyo konuşmalarıdır. O konuşmalarda Mehmet Ali
Aybar’ın “İşçiler, köylüler, emekçiler,
marabalar sizlere sesleniyorum.”
diye başlayan konuşmaları aradan
52 sene geçmiş, hâlâ kulaklarımda
çınlar… Ortaokulda lise hedefimi İstanbul Robert Koleji olarak koydum
ve başka hiçbir yere başvurmadım.
1966 yılında da sınavını kazanarak
orada okumaya başladım.

Bir Anadolu şehrinden İstanbul’a
gidiyorsunuz çok küçük yaşlarda. Neler yaşadınız, nasıl geçti o
yıllarınız?
1966’da Kayseri’den, orta boy bir
Anadolu şehrinden İstanbul’a, en
büyük şehre gidiyorsunuz. Kültürel
çatışma değil belki, ama bir farklılaşma gerçekleşiyor. Kayseri’deki Talas
Amerikan Koleji yarı feodal, erkek
disiplinli bir okul, İstanbul’da Bebek
sırtlarında Robert Koleji ise bunun
tam tersiydi. O dönem lise Robert
Akademi olarak adlandırılırdı ve üniversite düzeyinde eğitim veren ve
sonradan Boğaziçi Üniversitesi’ne
dönüşen Robert Kolej Yüksek Mek-
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O dönem dünyadaki
güncel olaylara ilgi
duymama sebep
olan olaylardan biri
de, 1965 seçimleri
ve 1965 seçimleri
sırasında Türkiye İşçi
Partisi sözcülerinin
radyo konuşmalarıdır.
O konuşmalarda
Mehmet Ali Aybar’ın
“işçiler, köylüler,
emekçiler, marabalar
sizlere sesleniyorum”
diye başlayan
konuşmaları aradan
52 sene geçmiş, hâlâ
kulaklarımda çınlar…
ve çok beğenmişti. Okulda bir yanda çok varlıklı ailelerin çocukları, bir
yanda benim gibi memur ailelerinin
ve burslu okuyan dar gelirli ailelerin
çocukları, çok sayıda Ermeni, Musevi, Rum kökenli arkadaşlar, birçok
rengin arasında okuyorduk. Bu dönemde okuduklarım, duyduklarım
ve ülke atmosferinin de etkisiyle,
politikaya da ilgi duymaya başladım.
Mesela bir seferinde İTÜ öğrencilerinin eyleminde Taksim'de eylemciler
kaçtı, polisler bizi yakaladı ve kötü
sopa attılar, sırtımdaki izler günlerce geçmedi. Bir yandan yaşıyorsun
ve sorguluyorsun niye bunlar oluyor
diye. Kendimi bildim bileli bir delikanlı yanım vardır. O yüzden okulda
yaşanan birçok olayda tepkimi belli
etmeden duramıyordum. Bu yüzden
okul yöneticileri tarafından sorgulandım ve asi tavırlarım nedeniyle,
“Bu adam isyankârdır, başımıza iş
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Keçiborlu Kükürt İşletmesi'nde staj yaparken (1972)

olur.” diye okul idaresi tarafından not
ediliyordu. Üniversite eğitimi için
bugün Boğaziçi Üniversitesi olarak
adlandırılan, o zamanki adıyla Robert Kolej Yüksek Mektebi’ni istiyordum. Çünkü Boğaz’a karşı bir okul
ve imkânları çok zengin. Sınavını
da ilk yüzde beş içerisine girerek
kazandım. Ama hakkımda tutulan
notlar nedeniyle, okul beni reddetti.
Aynı grubun özel okullarıydı ve almama hakları vardı. Hayırlı da oldu,
ODTÜ’ye gittim, bambaşka bir yaşamım oldu...

Mühendis olmaya nasıl karar verdiniz? Boğaziçi Üniversitesi’nde
devam etme şansınız olsaydı
hangi bölümde okuyacaktınız?
Ortaokul son sınıftayken düzenlemiş
yıllıkta herkese, ‘Ne olmak istiyorsun’
diye sorulmuş, ben “Makina Mühendisi” demişim. Özel bir nedeni yoktu.
Ortaokulda fen derslerinin kapsamı
genişti, kitaplıktaki ansiklopedileri
de devirmiştim ve bu nedenle bir
ilgi duymuşum demek ki. İş İdaresi
Bölümü pek popüler bir tercihti o
zaman bizim lisede. Üniversite sı-

navları zamanı gelince, ben de ona
niyetlendim. Mühendislik isteği biraz daha gerideydi nedense. Üniversite sınavlarında birçok deyimin
Türkçesini bilemediğim için soruları
anlamakta güçlük çektim ve çok başarılı olamadım. İngilizcem çok iyiydi. ODTÜ sınavları ayrı yapılıyordu ve
İngilizce girmek isteyenlere ayrı bir
kitapçık veriliyordu. Sınava İngilizce
girdim, İngilizce sınavında birinci oldum ve 1969’da ODTÜ Mühendislik
Fakültesi’ne başladım. O zaman Mühendislik Fakültesi'nde bölüm seçimi fakülteyi kazandıktan sonra yapılıyordu. Biraz da araştırdım, Endüstri
Mühendisliği Bölümünü, toplumsal
konu ve olaylara daha kolay adapte
olabilir bir mühendislik dalı olarak
gördüm ve onu seçtim. Biz, 1969 girişliler ODTÜ Endüstri Mühendisliği
Bölümünü seçen ilk sınıfız. Bizden
önceki üst sınıflar, yatay geçişle diğer bölümlerden gelmişti. O dönem
ODTÜ çok geç açılmıştı. 1969 baharında yaşanan olaylar, Amerikan elçisinin arabasının yakılması ve süren

Bir derste,
İngilizcesinden
okuduğumuz İnce
Memed’le ilgili
konuşurken,” İnce
Mehmet vahşi
dikenlerin ıslığıdır.”
diye bir betimleme
yapıp, İngilizce kafiye
ile “Memed My Hawk
is the whistle of wild
thistles.“ deyince
hocamız şaşırmış ve
çok beğenmişti

boykotlarla okul ancak 1969'un Aralık ayında açıldı.

Nasıl geçti üniversite yılları?
1968 rüzgârlarının en yoğun hissedildiği dönemde girdim ODTÜ’ye.
Düşünün birinci sınıfta Ahmet
Kardam, Seyhan Erdoğdu, Çağlar
Keyder, Selim İlkin gibi demokrat
hocaların verdikleri Ekonomi 101
dersinde kapitalist ekonomiyi anlatan kitapların yerine, Nikitin’in
Ekonomi Politiği ile Zubritski Mitropolski Kerov’un İlkel Feodal Toplum
ve Kapitalist Toplum kitapları okutuluyordu. Okulda müthiş politik
bir ortam vardı. Ortaokul ve liseden
sınıf arkadaşım ve ODTÜ’den de dönem arkadaşım olan Yıldırım Koç
ile hızlı bir şekilde; DEV-GENÇ’in
ODTÜ’deki kolu olan Sosyalist Fikir
Kulübü’ne katıldık. Yetmişli yıllarda
Mimarlar Oda’sının uzun yıllar Genel
Sekreterliği’ni yapan Ali Artun o sıra
kulüp başkanıydı. Odamız üyesi olan
Bora Işık ve İrfan Uçar arkadaşlarımızın da üyesi olduğu kulüpte çok yoğun tartışmalar yaşanırdı. Bir yandan
öğrencilik yapıyorduk bir yandan da
kulübe maddi kaynak yaratmak için
Sakarya Caddesi’nden aldığımız salam, sucuklarla yaptığımız sandviçleri İdari Bilimler Fakültesi’nin kantininde; Sol Yayınları'ndan aldığımız
kitapları indirimli olarak kafeteryada,
ODTÜ amblemli kimlik kaplarını Üçlü
Anfi önünde satıyorduk. Bir yandan
da çok zorlu bir dönemdi, faşist saldırılar artıyor, devrimciler öldürülüyordu. Hüseyin Aslantaş İstanbul’da
vuruldu. Arkasından Ankara’da Nail
Karaçam faşist saldırılarda katledildi,
sonra İlker Mansuroğlu. O zamanlar
DEV-GENÇ sempatizanıydım. Bir cenazeden sonra birkaç arkadaş volta
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atarak nöbet tutuyoruz Siyasalın
önünde. Bizi, “Hey siz volta atanlar” diye içeriden çağırdılar. Gittik
Siyasal’ın yurduna, o zaman ki DEVGENÇ Genel Sekreteri Sinan Kazım
Özüdoğru, “Çocuklar siz dışarıda
devriyeye çıkmışsınız ama silahınız
var mı?” dedi. Dedik “yok.” Bir sinirlendi, “Kim bunları hedef tahtası gibi,
silahsız dışarı çıkardı? Nöbetçileri
değiştirin hemen.” diye bağırdı ve
bize de “Geçin içeri üşümüşsünüzdür” dedi. Unutmadığım bir olaydır.
Deniz Gezmiş ve arkadaşları bizim
okulun yurdunda kalıyorlardı ve bir
gün Üçlü Amfi'de Çetin Hoca’nın
konferans verdiği esnada, arkadaşlarıyla birlikte gürültülü bir şekilde
Amfi’ye girdiler, Hoca’yı selamladılar ve 10 dakika kaldıktan sonra
‘Haydi hoca eyvallah’ diyerek çıktılar. Sırtlarında parkaları, kafalarında
kalpaklarıyla görüntüleri ilginçti.
SBF Merkez Amfisi'ndeki tartışmalı Dev-Genç toplantılarında, Mahir
Çayan’ı dinlediğimi de hatırlıyorum.
Çok güzel ve etkileyici konuşuyordu.
Onun karşısında birinin tartışmada
üste çıkma imkânı yok gibiydi… Birinci sınıfta ilginç bir şey daha oldu.
Robert Kolej özel okul statüsünden
çıksın ve devlete bağlı bir üniver-
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SBF Merkez
Amfisindeki
tartışmalı Dev-Genç
toplantılarında,
Mahir Çayan’ı
dinlediğimi de
hatırlıyorum. Çok
güzel ve etkileyici
konuşuyordu. Onun
karşısında birinin
tartışmada üste çıkma
imkânı yok gibiydi…
site olsun diye bir kampanya oldu,
Ankara’da da bir yürüyüş tertiplendi.
Biz de Dev-Genç’liler olarak yürüyüşe dâhil olduk. Ama o gün yürüyüşün hâkimiyetinin kimde olacağı
konusunda gruplar arasında tartışma çıktı ve Robert Kolej'den gelen
sosyal demokrat öğrencilere destek
olma iddiası ile bizlere saldıranlarla,
yumruk yumruğa dövüştük orada. O
kavga gürültünün içerisinde liseden
bir sınıf arkadaşım geldi ve bana “Ya
sen bayağı militan olmuşsun.” dedi.
Oysa militan olma gibi bir iddiam
hiç yoktu benim. Edebiyata meraklı, toplumsal sorunlarla ilgili, oku-
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yan yazan, kültür sanat sevdalısı bir
gençtim. Ama ortam o kadar politikti ki, ben de hızla politikleşmiştim.

O hızlı politik atmosferde derslerle aranız nasıldı peki?
İkinci sınıftayken 5 Mart 1971 olayları oldu, okul kapatıldı ve ağustos
ayına kadar kapalı kaldı. Bu süreçte
12 Mart darbesi, balyoz harekâtı vs.
arka arkaya geldi. Eğitim üç sömestr
arka arkaya sürdü ve ben de dördüncü sınıfa geçtim. Tabii darbe sonrasıydı, bir sürü insan öldürülmüş ya
da tutuklanmış, ülke darmadağın
olmuştu, müthiş bir baskı yaşanıyordu. Denizlerin davası sürüyordu ve
idamları durdurmak için bir kampanya vardı. Arkadaşım Yıldırım Koç ile
yapışkan kâğıtlara ‘İdamlara Hayır”
diye yazdık ve Ankara’da Seyran’ın
arka sokaklarında direklerin üstüne
yapıştırmaya başladık. Birden arkamızda bir sivil polis arabası çıktı, bize
ihtarsız ateş etmeye başladılar. Ben
o bölgeyi çok iyi bildiğim için dört
beş metrelik duvarlardan atlayarak
arka bahçelerden kaçmayı becerdik.
Hayatımda arkamdan sıkılan ilk kurşun odur. Yine okulda da tüm dershanelerin duvarlarını ‘İdamlara Hayır’ diye boyuyorduk tebeşirle, ama
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işte önleyemedik… Önce 30 Mart’ta
Kızıldere’de arkadaşlarımız gitti,
sonra da 6 Mayıs’ta Denizleri idam
ettiler. Bunlar bizi derinden sarsan,
hayatımızdaki çok acı günlerdir…
1972 yazında, bütün bu olaylardan
sonra 4. sınıfa geçmiş bir Endüstri
Mühendisliği öğrencisi olarak Isparta Keçiborlu’da staja gittim.

Neden Ankara değil de Isparta
Keçiborlu’da staj yaptınız?
Ben ikinci sınıftayken aileme yük olmamak için Etibank’tan burs almıştım. Burslu olunca da o kuruma bağlı
kuruluşlarda staj yapıyorsun. Beni de
Keçiborlu Kükürt İşletmesine verdiler. O dönemki mevcut politik ilişkilerimizle, orada Nuri Aydemir diye bir
sendikacı ağabeyimizin olduğunu
öğrenmiştim, gidince ilk iş onu buldum. Oraya staja giden ilk endüstri
mühendisliği öğrencisiydim. “Maden
veya jeoloji öğrencisi değilsin, seni
madene veremeyiz, Etüt Proje bölümünde çalış.” dediler. O birimdeki
şefime ve sorumlu mühendise “Hesap kitap bilirim, fizibilite çalışması
yaparım.” dedim. Açık işletme olarak
çalıştıkları saha ile ilgili olarak kazıları
yaparken kaldırılan toprak, kazı açısı
vs. konularında bana bilgiler verdiler
ve alternatif şev açılarını karşılaştırmayı öngören bir rapor hazırlamak
için çalışmaya başladım. Ama bu birilerini rahatsız etmiş. Hakkımda, “Bu
solcu stajyer, kazı miktarını azaltmaya çalışıyormuş, müteahhitlerin önünü kesecekmiş...” gibi aptalca, yalan
yanlış söylentiler çıkarmaya başladılar önce. O günlerde, Nuri Ağabey
bir gece trafonun altında yeşillikte
oturalım, sohbet edelim dedi. Birkaç
arkadaş biraz et aldık, pişirdik ve hep
birlikte galonluk şaraplardan içtik,
saatlerce konuştuk. Sonra arkadaşlarla misafirhaneye gittik. Tam yat-

1976 1 Mayıs (Dolmabahçe)

mıştık ki, polisler geldi aldı bizi. Sebebi de güya o gece trafoyu havaya
uçurmaya gitmişiz. Karakol amiri ile
bir sürü tartışmalar falan ve sonunda bana, “Sen burada başka şeyler
karıştırıyormuşsun, müteahhitlerle
de uğraşıyormuşsun, arkadaşlarını
bırakacağız ama seni tutacağız.” dedi.
Nuri Ağabey devreye girdi falan ve
sonunda “Uslu dur, yoksa kötü olur."

Oysa militan olma
gibi bir iddiam
hiç yoktu benim.
Edebiyata meraklı,
toplumsal sorunlarla
ilgili, okuyan yazan,
kültür sanat sevdalısı
bir gençtim. Ama
ortam o kadar
politikti ki, ben de
hızla politikleşmiştim

tehdit ve azarlarından sonra, “Sen
buradan gidene kadar her gün polise sabah-akşam imza vereceksin.”
diyerek bıraktılar. 45 günlük staj bir
hafta da bu nedenle uzadı ve her
gün karakolda imza atarak bitirdim
stajı. Stajı bitirdik geldik ve son sınıftayım okul bitmek üzere. Bir yandan
derslerle uğraşırken, sınıf arkadaşım
Nedim Mezheboğlu ile birlikte, Türk
Mühendislik Müşavirlik Şirketi'nde
(TÜMAŞ) yarı zamanlı çalışmaya
başladık. Genel Müdürümüz daha
sonra Fazilet ve Saadet Partilerinin
yöneticiliğini yapan Recai Kutan’dı.
Bu işte çalışırken hem bilgimiz arttı,
hem de para kazandık. Başka bir yararı daha oldu çalışmanın. Biz dönem
ödevi olan projeleri hazırlıyor, teslim
ettikten sonra dönem sonu sınavlarına giriyorduk. Çalışırken yaptığımız
işleri dönem projelerimiz olarak ele
aldık ve zaman kaybetmeden projeleri teslim edip zaman kazandık. So-
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1980 öncesi bir MMO yemeğinde

nunda, 1973 Haziran’da okul bitti ve
endüstri mühendisi oldum.

Ödemiş’te Halıköy
diye bir cıva
işletmesi vardı, çok
etkilenmiştim oradan.
İşçiler resmen 19.
yüzyıl şartlarında
çalışıyorlardı.
Ben, “Maden işçisi
yeryüzüne çıktı
ve toprağı öptü”
sözünün anlamını
orada anladım. O
madenden çıkıp
güneşi görünce
gerçekten toprağı
öptüm ve dedim ki
“Buradaki emek en
değerli emektir”

Mezun olduktan sonra neler
yaptınız?
Örgütlü mücadeleye inandığım için,
ODTÜ’den çıkış belgesini aldığım
gün, ilk iş olarak, o zaman Sümer
Sokak'ta olan Oda Genel Merkezi'ne
gittim ve 6974 sicil numarası ile
Odaya kayıt yaptırdım. Burs aldığım
için zorunlu hizmet yükümlüsüydün
ve ertesi gün de Etibank’ta da işe
başladım. Aslında Eskişehir Kırka’ya
göndereceklerdi ama ben Ankara’da
kalıp lisansüstü eğitim yapmak istiyordum. Etibank’ta çalışan ve babamın öğrencisi olan bir yöneticinin
yardımıyla, Ankara’da Eğitim Şube
Müdürlüğü'nde göreve başladım. Bu
görevde çalışırken, Etibank’ın çalışan
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personel için açtığı kurslarda bir yıl
matematik ve trigonometri dersleri
verdim. Ancak, dönem sonunda gelecek dönem ders vermeyeceğimi
bildirdim. Çünkü öğretmenlik sabır
işi ve maalesef ben o kadar sabırlı değilim. Bu yüzden kızlarıma da öğrenci
oldukları dönemde dersleriyle ilgili
hiçbir şey öğretmeye kalkmadım.
Aynı dönemde, beni Etibank’a eğitim konularında danışmanlık yapan
Alman bir doktor olan maden mühendisinin tercümanı ve asistanı yaptılar. Etibank’ın bütün maden işletmelerini gördüm. Ödemiş’te Halıköy
diye bir cıva işletmesi vardı, çok etkilenmiştim oradan. İşçiler resmen 19.
yüzyıl şartlarında çalışıyorlardı. Ben,
“Maden işçisi yeryüzüne çıktı ve toprağı öptü” sözünün anlamını orada
anladım. O madenden çıkıp güneşi
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görünce gerçekten toprağı öptüm
ve dedim ki “Buradaki emek en değerli emektir.” Etibank maceram 1976
senesinde bitti. Çünkü Adalet Partisi
Milletvekilliği yapmış bir politikacıyı
Etibank’a genel müdür olarak atadılar. Ondan önceki yöneticiler ile hiçbir sıkıntım olmamıştı ama bu adam
gelince "Tüm solcu mühendisleri tespit edin." demiş. Herkesi bir yerlere
sürdüler, beni de Mazıdağı’na tayin
ettiler. Kararı bana tebliğ etmek istediler, aldım yırttım kâğıdı ve kabul
etmiyorum dedim. Mecburi hizmetim bitmişti bir de o sıra Oda seçimleri yapılacaktı ve 1976’da yönetime
gelmem söz konusuydu. Bu nedenle
istifa etmekten çekinmedim.

Oda’da endüstri mühendisi olarak yönetim kurulu üyesi olan ilk
kişilerdensiniz sanırım...
Odaya kayıt olduktan bir süre sonra,
solun çoğunlukla ilk kez yönetime

1976 Genel
Kurulu'nda sol tek
listeyle önce Ankara
Şubesi’ni kazandı.
Merkez yönetimine de
tek sol listeyle girdik
ve orayı da kazandık.
İsmet Rıza Çebi
başkan, ben de üç
senelik bir mühendis
olarak ikinci başkan
oldum. Böylece
ben de, hafızam
beni yanıltmıyorsa,
endüstri mühendisi
olarak yönetime giren
ikinci kişi oldum

gelebildiği 1974 yılı Genel Kurulu'na
katıldım. O genel kurulda başkan
seçilen Ali Dinçer, endüstri mühendisi olarak yönetime giren ilk kişidir.
1975’te Günay Bolazar başkan, İsmet
Rıza Çebi 2. başkan, Yavuz Bayülken
genel sekreter, Kaya Güvenç yönetim kurulu üyesi oldu. Bu dönemde,
ben Oda bütün kurullarına katıldım,
solun temsil edildiği bir yapı olan
Danışma Kurulu'nun bir bileşeni oldum. Sosyal demokratların ise ayrı
bir yapıları vardı ve biz bu ayrılığın
zararını gördük. Ben Oda Danışma
Kurulu'nun aktif üyesiyim, ağzım laf
yapıyor, elim kalem tutuyor ve doğal olarak öne çıktım. 1976 Genel
Kurulu'nda sol tek listeyle önce Ankara Şubesi’ni kazandı. Merkez yönetimine de tek sol listeyle girdik ve
orayı da kazandık. İsmet Rıza Çebi
başkan, ben de üç senelik bir mühendis olarak ikinci başkan oldum.
Böylece ben de, hafızam beni yanıltmıyorsa, endüstri mühendisi olarak
yönetime giren ikinci kişi oldum. O
ara işsiz olduğum için ikinci başkanlık aynı zamanda Oda'da profesyonel olarak çalışmama olanak sağladı. ODTÜ’den arkadaşım olan Genel
Sekreter Neşet Kocabıyıkoğlu ile çok
uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik.
1976 Nisanında aynı gün üç SBF öğrencisi öldürüldü, Eşari Oran, Burhan
Barın ve Hakan Yurdakuler. 41 sene
geçti ama isimleri ezberimde… Bu
çocukların cenaze töreni Ankara’nın
gördüğü en görkemli cenaze törenlerinden biriydi. Binlerce kişi tabutları Maltepe Cami'nden Karşıyaka
Mezarlığı'na, ortak antifaşist sloganlarla götürdük. O dönem Devrimci
Gençlik dergisi çıkıyor ve bu olay
üzerine kapağına, “Döktüğünüz
kanda boğulacaksınız” diye başlık
atmıştı. Oda'nın 15 günde bir çıkan
Makina Gazetesi’de, aynı kapakta

aynı resim aynı söz ile çıktı. Bir meslek odası için çok radikal bir çıkıştı
tabii ve ben o kapağı hiç unutmuyorum. Oda merkezinin yeri o sıra
Kızılay Selanik Caddesi 76 numarada, şimdiki Metropol Sineması’nın
olduğu yerdeydi. O binanın toplantı
salonu Ankara’daki bütün sol toplantıların yapıldığı yerdi. O dönemde yaptığımız çok önemli bir iş de
1976 Sanayi Kongresi’dir. Sanayi
Kongreleri, Odamızın en önemli
işlerinden, çalışmalarından biridir.
Çok yoğun bir hazırlık çalışması yapıldı. O günün Türkiye’sinde sol cenahta, “Türkiye’nin Sanayileşme ve
Ekonomik Politikaları” hakkında fikir
yürüten bütün kurum ve kişilerle konuşuldu. Onların yanı sıra TÜSİAD’ı
da çağırdık o zaman. İstanbul’da
Elmadağ’da olan merkezinde TÜSİAD Genel Sekreteri Güngör Uras ile
gittim konuştum. Geldiler, bir bildiri sundular. Yönetimdeyken acı tatlı
bir sürü şey yaşadık ve 1976 böyle
geçti. 1977 seçimlerinde sol ikiye
bölündü ve diğer liste kazandı. Ben
Oda'da çalıştığım için işsiz kaldım.
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Yakın arkadaşlar Refika ve Necati'nin nikah töreninde

Sol içi ayrışmalar Oda'ya da yansıyor muydu?

ayrı giren sol gruplardan daha çok
oy aldı ve kavga çıktı. Bu nedenle divan seçimlerinin tekrarlanması söz
konusu oldu. Diğer sol gruplardan
birinin başkan adayı olan Fevzi Şolt,
“Biz adayımızı çekiyoruz Oğuz’u
destekliyoruz.” dedi ama bazı Çin
yanlısı sol siyasi görüşte olanlar,
beni desteklerlerse, revizyonist olarak nitelendirdikleri kişilerle yan
yana gelmiş olacakları gibi komik
bir gerekçesiyle destek vermeyeceklerini söylediler. Sonuçta CHP’li biri
üye divan başkanı adayı oldu, biz de
onu destekledik. Sosyal demokrat
arkadaşlarla delege listesinde ortaklaştık ve Ankara Şube seçimleri
kazanıldı. O yıl Ankara, İstanbul ve
İzmir Şubelerinde bizim arkadaşlardan çok sayıda kişi delege seçildi ve Genel Merkez’de seçim alma
şansımız doğdu. O dönemden beri
birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan ilk aklıma gelenler Kaya Güvenç, Uğur Ayken, Suat Sezai Gürü,
Hüseyin Dinçer, Yıldırım Çakar, Harun Kurt ve Halil Altın’dır. Oda Genel
Kurulu 1980 Martında İstanbul’da

Yetmişli yıllarda sol içinde ayrışmalar üç ana eksendeydi. Dünyayı
SSCB’nin bakış açısına daha yakın
bir sosyalizm anlayışıyla değerlendirenler, karşılarında ÇHC görüşlerine
daha yakın olanlar ve her iki odaktan
bağımsız bir sol anlayışı savunanlar.
Odamızda sol yönetimlerde ağırlıkla
birinci gruba daha yakın arkadaşlarımız ve sosyal demokrat arkadaşlarımız yer aldı. 1975’te Kaya Güvenç,
1976’da ben ve 1978’de Uğur Ayken,
bu iki ana odağın dışında yer alan
bağımsız sol anlayışları yönetimde temsil ettik. Solun radikal kesiminin, Odamızda gerçek anlamda
temsilinin sağlanmasında, 1980 yılı
çok önemli bir milattır. 1980 Ankara
Şube Genel Kurulu'nda sağ listenin
yanı sıra, birden fazla sol liste vardı. Sol listelerden biri de benim başı
çektiğim, Devrimci Mühendisler listesiydi. O genel kurulda divan başkanı adayı oldum ve 135 gibi ciddi
bir oy aldım. Sağcılar, seçime ayrı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

Çınar Otel’de yapıldı. Kavgalı dövüşlü geçen talihsiz bir genel kuruldu. Biz orada sosyal demokratlar ile anlaşma yaparak dört kişi ile
yönetime geldik. 1980’de sendikacı
makina mühendisi Ömer Çiftçi başkan olurken, Devrimci Mühendisler
Grubu'ndan, 1993’te Oda çalışması
esnasında yitirdiğimiz Suat Sezai
Gürü genel sekreter, Tuygun Sabuncu, Ergün Bekar, Yıldırım Çakar
yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler. Bunun anlamı şu, bizim Oda'da
solun yönetimlerde temsiline bakıldığında sosyalistlerin yönetime
girdiği ilk tarih 1970’lerdir. Daha
sonra benim de içlerinde olduğum
devrimci mühendislerden bazı arkadaşlar belli dönemlerde birer ikişer
yönetimlerde temsil edilmişti. Ama
Devrimci Mühendisler grubu olarak,
ilk kez çoğunlukla 1980’de Oda merkez yönetimine geldik. 1990’ların
ortasında yeni bir anlayışla yönetime gelen ve devrimci çizgiyi bugüne kadar taşıyan arkadaşlarımızı
takdir ederim ama hep söylerim, onların öncülleri Kaya Güvenç’tir, Oğuz
Türkyılmaz’dır, Uğur Ayken’dir, Suat
Sezai Gürü'dür ve bir adım öte, yönetimlerde özveriyle görev alan tüm
sosyalist arkadaşlarımızdır.

Oda’dan ayrılınca işsiz kaldım dediniz. Daha sonra neler yaptınız?
Sosyalist çınarımız, Münir Cerit Ağabeyimizin SEPAG Mühendislik diye
bir şirketi vardı. Bana, “İşsizsin, gel
benim yanımda çalış.” dedi ve 5 ay
orada çalıştım. Oda yönetimindeyken TMMOB Birlik Haberleri Dergisinin Yayın Kurulu'nda görev almıştım. Çok nitelikli bir dergiydi, birçok
yazım yayımlandı. TMMOB Başkanı
Teoman Öztürk'le hukukumuz, bu
süreçte iyice gelişmişti. TMMOB Ge-
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nel Kurulu’ndan sonra TMMOB’de
Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almam söz konusuydu. O süre
içinde SEPAG’da çalıştım. TMMOB
Genel Kurulu'ndan sonra yapılan
toplantıda, bizden sonra yönetime
gelen Fevzi Şolt başkanlığındaki
MMO Yönetiminin muhalif oyuna
karşın 1977’nin Haziran sonunda
TMMOB’ye Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandım. Teoman Öztürk ile
birlikte çalışmaya başladım ve onun
en yakın çalışma arkadaşlarından biri
olarak, üç yıl o görevi sürdürdüm, O
dönem Genel Sekreter olan Kaya
Güvenç arkadaşımız, ben geldikten
bir yıl sonra bıraktı görevi. Biz üç
kişi Genel Sekreter Yardımcısı’ydık.
Mustafa Kurukafa, Önder Küçükkaragöz ve ben. Mustafa daha sonra
ayrıldı ve onun yerine Ertuğrul Tonguç arkadaşım geldi. Demokratik
kitle örgütlerinin oluşturduğu bir
platform vardı. Onun toplantılarına
da genelde Teoman Ağabey ve Önder katılırdı. Örgütsel İlişkiler benim

Ailesiyle tatilde

ve Ertuğrul’un üzerindeydi. Bütün
örgüt bürokrasinin yanı sıra, hazırlanacak raporlardan yapılacak mesleki
teknik çalışmalardan da ben sorumluydum. TMMOB’nin bütün yazışma dosyalarını elden geçiren, düzenleyen, sırtlarını yazdıran benim.
Ayrıldıktan yıllar sonra TMMOB’ye
bir gittiğimde; hâlâ aynı dosyaların
kullanıldığını gözlemlemiştim. Daha
önce Etibank’ta çalışırken de eğitim
programlarını standart hale getirmiş
ve bir kitapta toplamıştım. 15 sene
sonra gittiğimde de gene aynı kitapçığı kullandıklarını gördüm. Kalıcı bir
şeyler yapmayı başarmışız yani.

TMMOB’nin güç kazandığı dönemlerde Teoman Öztürk ile birlikte çalışmışsınız. Birlikte yaptığınız çalışmalardan bahseder
misiniz?
Çok ilginç ve bir o kadar da güzel
anılarımız ve deneyimlerimiz oldu
sevgili Teoman Öztürk ile. ODTÜ

Devrimci Mühendisler
grubu olarak, ilk
kez çoğunlukla
1980’de Oda merkez
yönetimine geldik.
1990’ların ortasında
yeni bir anlayışla
yönetime gelen ve
devrimci çizgiyi
bugüne kadar taşıyan
arkadaşlarımızı
takdir ederim ama
hep söylerim, onların
öncülleri Kaya
Güvenç’tir, Oğuz
Türkyılmaz’dır, Uğur
Ayken’dir, Suat Sezai
Gürüdür ve bir adım
öte, yönetimlerde
özveriyle görev
alan tüm sosyalist
arkadaşlarımızdır
Öğretim Üyesi, Erhan Karaesmen
Hocamız, Yerel Yönetimler Bakanlığı
Müsteşarı idi ve yerel yönetimlerin
meslek odalarıyla iş birliği yapmasını kurumsallaştıran ve belediyeleri
ortak mesleki denetim uygulamasına yönlendiren bir genelge hazırlandı o dönem. Müsteşar onayladı
ve onaylayıp yürürlüğe girmesi için
Bakan’a sunuldu. İlgili Bakan da o
dönem CHP Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir idi. Rus Elçiliğindeki
bir kokteylde kendimi tanıtıp, “Sayın Bakanım imzanızı bekleyen bir
genelgemiz var." diye hatırlatınca, o
da “O komünist Odaların da, onlarla
işbirliği yapmayı öngören genelgeyi
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getirenlerin de canına okuyacağım.”
dedi. Ben, “Siz ne biçim konuşuyorsunuz?” deyince çıkıştı bana ve
“Senden mi öğreneceğim konuşmayı.” dedi. Ben, böyle bir konuşmayı
kabul edemezdim, “Bakan olmanız
size, benimle böyle konuşma hakkını vermez. Nasıl konuşulacağını
bilmiyorsunuz, öğrenmeniz lazım.”
dedim. Teoman Ağabey tüm bunların üstüne, kıpkırmızı olan Bakana
dönerek, “Sizin söyleyecek hiçbir lafınız yok, laf bitmiştir.” dedi ve beni
kolumda tutarak oradan uzaklaştırdı. Biz, TMMOB’nin boynunu hiçbir
yerde öne eğdirmedik. Bir kişi bakan
da olsa Odamız, Odalar, TMMOB
hakkında saygısızca konuşmasına
izin vermedik. Ben sakin ve ağırbaşlı
olmayı, sinirine, heyecanına, sözcüklerin şehvetine kapılmamayı da Teoman Ağabey’den öğrendim. Bir konuda karar veremediğim zaman hep
o anda tepki vermememi öğütler ve
“Bir düşünelim, değerlendirelim.” diyerek zaman kazan derdi. Ondan öğrendiğim onca şeyden sadece bir ikisi bunlar ve benim için çok kıymetli.
O dönemde birçok TMMOB raporu
hazırladık. Çoğunda imzam vardır.
Alüminyum sanayi, uçak sanayi gibi
raporlar. Cumhuriyet Gazetesi bunların hepsini tam metin yayımladı
o dönem. Uçak sanayiyle ilgili ciddi
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Biz, TMMOB’nin
boynunu hiçbir yerde
öne eğdirmedik.
Bir kişi bakan
da olsa Odamız,
Odalar, TMMOB
hakkında saygısızca
konuşmasına izin
vermedik. Ben sakin
ve ağırbaşlı olmayı,
sinirine, heyecanına,
sözcüklerin şehvetine
kapılmamayı da
Teoman Ağabey’den
öğrendim. Bir
konuda karar
veremediğim zaman
hep o anda tepki
vermememi öğütler
ve “Bir düşünelim,
değerlendirelim.”
diyerek zaman kazan
derdi
bir rapor hazırladık. Erbakan Başbakan Yardımcısı ve uçak sanayi ile
o ilgileniyor, Demirel Başbakan’dı.
Demirel’e, “TMMOB uçak sanayi yatırımlarını eleştiriyor, ciddi bulmuyor.
Siz ne diyorsunuz?” diye sorulunca,
Demirel “TMMOB öyle diyorsa doğrudur.” demişti. Hiç unutmuyorum
o anekdotu. Birlik Haberleri Dergisi
için teknoloji transferi konusunda
güzel bir araştırma çalışması yapmıştım. O çalışma için Mimarlar Odası
Kütüphanesi’nde bütün resmi gazeteleri taradım, bütün ikili anlaşmaları
inceledim ve ortaya kapsamlı, güzel
bir araştırma çıkardım. Araştırmacı
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yönüm kuvvetlidir. Sözünü ettiğim
araştırmamın, daha sonra devletin
bile bir sürü çalışmasında kaynak
olarak gösterildiğine tanık oldum.
Tabii başımıza ilginç olaylarda geldi
o sıralar…

Ne gibi ilginç olaylar oldu, bizimle de paylaşır mısınız?
15 Aralık 1977’de yaşamımı çok etkileyen bir olay oldu. TMMOB’nin olduğu Konur Sokak’a yakın bir yerde
bir çatışma oluyor ve sağ görüşlü bir
kişi öldürülüyor. Kızgın ve kalabalık
bir grup, vuran kişinin TMMOB’ye
kaçtığı yolunda bir kışkırtma ile
TMMOB’ye saldırmaya kalktı. Biz de
içerdeyiz ve kapıya açmış bulunduk
ve yaklaşık 50 kişi birden bize tekme
tokat saldırdılar. Neredeyse linç ediliyordum, o kargaşada dışarıda olan
arkadaşım inşaat mühendisi Ahmet
Epli, ben tam bayılmak üzere iken,
müdahale etti ve “Ne yapıyorsunuz
deyip” kafamı korumak için sırtındaki paltoyla kapandı üzerime ve
sonra polis geldi. Bizi arabaya aldılar ama o güruh arabaya da saldırdı ve bir polisin dudağı patladı. Bu
sefer polisler de can derdine düştü
ve aracı hızla sürerek olay yerinden
biraz uzaklaşıldı. Biraz ilerledik, üç
dört sivil arabayı durdurdu ve bizi
araçtan indirerek polislere, “Biz polisiz, bunları bize verin.” dedi. Biz,
“Bizi sakın vermeyin, polis değil faşist bunlar, bizi kaçırıp öldürecekler.”
dedik. O zaman bizi gözaltına alan
üniformalı polisler, sivillerden kimlik istedi, ama onlar gösteremeyince
polislerden biri kabzayı patlattı birinin suratına ve “Dağılın lan diye!”
bağırıp bizi tekrar arabaya bindirip
çıkardı oradan. Bizi önce Çankaya
Karakolu’na ve sonra 1. Şube’ye götürdüler. Bir savcı bizi dinledi, olayla
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hiçbir alâkamız olmadığını anladı
ama “Atın bunları adli nezarete.”
dedi. Attılar, aşağıda müteferrika
denen emniyetin en altındaki yere.
İlginç olan şu, siyasi şube kayıtlarında adımız gözükmüyor, kimse bizim
nereye götürüldüğümüzü bilmiyor.
Eşim Latife, yakınlarım ve TMMOB
Yönetimi kaçırıldığımızı düşünüyor.
O gün Teoman Ağabey eşime evi
boşaltın diyor, evi tahliye ediyorlar. O gece Latife, o zaman ilkokul
öğrencisi, şimdilerde Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi olan Elif ve kardeşi Aslı ile dışarıdan taranabileceği
endişesiyle, Teoman Ağabeylerin
evinde yerde yatıyorlar. O gece emniyete Ankara Belediye Başkanı Ali
Dinçer de geliyor ve “Meslektaşım
Nerede?” diye beni soruyor. Sabah
Adliyede başka bir savcıya çıktık, yanımızdaki polislerde durumu anlatıyor, saldırıya uğradığımızı anlatıyoruz ama savcı yine de ikna olmuyor,
hatta polisleri bizi korumakla suçluyor... Bir sürü karışıklık. Sonunda bir
telefon etme imkanı yakaladım ve
TMMOB’nin telefonu hep meşgul
olduğu için Mimarlar Odası'ndan
Akın Atauz’a haber verdim. Sonra
Teoman Ağabey bizzat Bülent Ecevit
ile konuşuyor ve duruma müdahil
olmasını talep ediyor. Sonra Bülent
Bey bizzat talimat vermiş, CHP milletvekili Ferhat Aslantaş geri gönderildiğimiz Çankaya Karakolu'na
konuyu soruşturmaya gelmiş, yüksek sesler arasında Ferhat Ağabey’in
bağırışlarını duyuyordum ki, polisler
geldi ve “Bela mısınız siz? Nereye gideceksiniz gidin. Sizi arka kapıdan
çıkartacağız, taksiyle nereye gidecekseniz gidin!” dediler. Biz de arka
kapıdan çıkıp, TMMOB’ye gittik. Tabii herkes sarıldı öpüştük filan, çok
duygusaldı.

19 Eylül direnişinin örgütlenmesinde de bulundunuz sanırım…
19 Eylül direnişinin öncülleri aylar öncesine dayanıyor. Bu Teoman
Ağabey’in düşündüğü, sonra hep
birlikte geliştirilip, kurguladığımız ve
ilkbahar aylarından itibaren hazırlığına başladığımız bir direniştir. Bu
direnişte benim görevim illerde yapılacak etkinlikleri planlamak ve etkinliğe TMMOB merkezinden yetkili
göndermekti. Gönderdiğimiz görevli arkadaşlar da üçer, beşer senelik
genç mühendis arkadaşlardı. Eylem
demokratik ve ekonomik haklar için
düzenlendi. Mühendis ve mimarların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerin arttırılması ana
taleplerimizdi. O dönem mühendis
ve mimar olarak çalışanların yüzde 80’i kamuda çalışıyordu. O sene
DİSK’in 1 Mayıs eylemleri esnasında
yöneticilerini içeri almışlardı. DİSK
bize çözüm bulmuştu DİSK görevlileri diye. İçeri alınanların yerine iki
kişi görevli atanıyordu. Böyle bir şey
önerdim TMMOB için, o tür hazırlıklar da yaptık, operasyon falan yersek
tedbirli olalım diye. Eylem günü de
TMMOB’de değil dışarıda duralım

dedim, ama Teoman Ağabey kabul
etmedi. “Örgütün yöneticisi, başında durur.” dedi. “Başkan içeri alırlar
seni.” dedim, “Alırlarsa alırlar örgüt
dışarıdan yönetilmez.” dedi. Ben ona
rağmen kendimce akıllılık ettim,
birkaç yerde üs kurup oradan takip
ettim ve sonra TMMOB’ye geldim.
Çok başarılı bir eylemdi 19 Eylül İş
Bırakma Eylemi, binlerce mühendis,
mimar katıldı. Öğretmenler, memurlar, birçok işyerinde işçiler de
eyleme destek verdiler. Bütün sol
siyasi örgütler desteklediler. Birçok
işyerimde sağ eğilimli mühendisler
de eyleme katıldılar. Sonra, Teoman
Ağabey’in çok ayrıntılı çalışmalarıyla, Birlik Haberleri'nin, her ilde ne
oldu, ne bitti, kim katıldı diye tarihe
not düşen özel bir sayısını çıkardık.
Koca kalın bir dergidir, eylemin bütün detayları vardır orada. Mühendis
ve mimarların örgütlenme tarihinde
gururla andığımız çok anlamlı bir direniştir 19 Eylül 1978…

Sizin bir de gazetecilik deneyiminiz var galiba. O nasıl başladı?
Benim edebiyata, yazmaya hep
merakım olmuştur. Görev aldığım
demokratik kitle örgütlerinde ve si-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

22
bütün kadro ise amatör. Gazetede
Dursun Akçam, Arslan Başer Kafaoğlu, Emin Galip Sandalcı, Gülten Akın
gibi çok değerli yazarlar yazı yazıyordu. Tirajın 35-40 bine vardığı oldu.
Değişik şeyler yapmaya çalıştık, gazete de yapılacak işlerle ilgili çok güzel başka planlarımız, hayallerimiz de
vardı. Fakat olmadı, 12 Eylül Darbesi
geldi ve birçok kurum gibi gazetemiz
de kapatıldı ve işsiz kaldık.

Hayatınızın önemli kesitlerinden biri de sanırım usta şair Ahmed Arif…

yasi yapılarda hep bilgi üretmeye
ve yaygınlaştırma yönelik olarak çalıştım. Demokrat Gazetesi deneyimim 1979 Aralık'ında başladı. Gazetemiz, günlük olarak yayın hayatına
başladığında hukuken TMMOB’de
genel sekreter yardımcısı olmakla
birlikte zamanımı, daha çok gazetede geçirmeye başladım. TMMOB’de
benim boşluğumu ise Ahmet Bulut
arkadaşımız üstlenmişti. Demokrat
Gazetesi’nde çalışmam söz konusu
olduğunda, yapacağım işi bilinçli bir
şekilde anlamak ve öğrenmek için,
oturdum kitle iletişim teorileri üzerine yazılmış kitapları okudum ve ciddi bir çalışma yaparak hazırlandım.
Gazete yayına başladığında Mustafa
Sönmez İstanbul’da araştırma servisinin yöneticisiydi, ben de Ankara’da
araştırma servis sorumlusuydum.
Mustafa ile çok güzel çalışmalarımız
oldu. Benim için anlamlı bir dönemdi Demokrat Gazetesi, çok ciddi işler
yapmaya çalıştık döneme göre. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu ile
aynı binadaydık, çok tatlı bir rekabet
vardı aramızda. Dr. Ergin Atasü’nün
temsilcisi olduğu Ankara Büro’da,
yalnızca iki profesyonel gazeteci vardı, Yaşar Gören ve Kemal Balcı, diğer
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Evet, o dönemde en büyük kesişme
noktalarımdan biridir Ahmed Arif.
Ben şiir yazmaktan çok okumaya
meraklıydım. Zafer Çarşısı’nın altındaki sahaflardan, kitapçılardan bütün şiir kitaplarını toplardım. Kitaplığımda 50’li yıllarda basılmış birçok
şiir kitabı var. Üniversiteye gelene
kadar adından ve şiirlerinden haberdar olmadığım Ahmed Arif’i, ilk kez
1970’de Hukuk Fakültesi'nde bir şiir
gecesinde dinlemiştim, kendi şiirlerini okumuştu ve hayran olmuştum.
Kendisiyle tanışmayı çok istedim.
Yeni Halkçı Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Nihat Subaşı ablamın üniversitede hocasıydı. Ahmed Arif’te
orada çalışıyordu. Ablamın ricasıyla
Nihat Bey tanıştırdı beni. Ondan sonra çok uzun süren yoğun ve güzel bir
dostluğumuz oldu. Büyük kızım Deniz, “Ahmet Dede” derdi ona, Ahmet
Ağabey’de çok severdi, ona imzaladığı bir kitap çok değerli bir armağandı.
Vicdanımızdı bizim ve herhangi bir
durumda o nasıl düşünürdü diye düşündüğümüz insanlardan biri oldu
hep. Ben Etibank’ta çalıştığım yıllarda Yeni Halkçı Gazetesi’nde kitap
tanıtımı yazıları yazdım. Ama devlet
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memuru olduğum için kendi adımla değil Gün Değer diye müstear bir
adla yazdım yazılarımı. O sıra Çetin
Altan cezaevindeydi ve Büyük Gözaltı adında çok kötü bir kitap yazdı ve
bende gazetede yayınlanmak üzere,
çok ağır bir eleştiri yazısı yazdım. Ahmed Arif’e götürdüm, yırtıp attı yazıyı. “Senin söylediklerin yanlış değil.
Ama o adam içerde, içerdeki adama
el kaldırılır mı? O kendini sana nasıl
savunacak, hiç utanmıyor musun”

Yakın dostu Ahmed Arif

dedi. Ben yerin dibine geçtim, kavgada eli bağlı olana yumruk vurulmayacağını ben o gün, bir kez daha ama
unutmamacasına öğrendim. Ahmed
Ağabey’in de ne kadar ilkeli bir insan olduğunu tekrar gördüm... Bir
de bahsetmesem olmaz. Ortak arkadaşımız, yayıncı sevgili İlhan Erdost
ile çok güzel bir dostluğumuz vardı.
Darbede bizim içeri alındığımız gün,
İlhan Mamak’ta dövülerek öldürüldü.
Ölümü hala içimde yaradır, ikisini de
sevgiyle ve özlemle anıyorum…

Darbede eşinizle birlikte tutuklandınız değil mi?
Darbeden iki ay sonra, Devrimci Yol
yandaşlarına yönelik Demir Yumruk Operasyon’u diye adlandırılan
bir operasyon kapsamında, 8 Kasım
1980 gecesi evimiz basıldı. Eşim, ben
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Latife Türkyılmaz (eşi) ile Kopenhag'ta (1994)

ve o gece evde misafir olan iki arkadaşımı gözaltına alındık. Emniyette
iki aya yakın kaldık ve ben burada
çok dayak yedim ama bazı arkadaşların yaşadığı ağır işkencelere hedef olmadım. Bana en büyük zulüm orada
eşime işkence yapılırken onun sesini
dinlemek oldu… Annem bu süreçte olağanüstü çaba göstererek bize
ulaşmayı başardı ve temiz çamaşır
bile gönderdi. Elli üç gün sonra Mamak Cezaevi'ne sevk edildik. Koğuşlara sevk edilmeden önce aslan kafesi diye bir yerde tutuyorlar iki gün.
Gelen sopalıyor giden sopalıyor. Sonra koğuşlara aldılar. Toplam sekiz ay
kaldım içerde, benden iki ay sonra da
eşimi tahliye ettiler. Devrimci Yol Ana
Davası'nda yargılandım ve beraat ettim. Yargılandığım diğer bir dava da
merkez yönetim kurulu üyesi olarak
sanık olduğum Halkevleri Davası’dır.
Bu davada Başkanımız yiğit insan Ahmet Yıldız, Genel Sekreter devrimci
ağabeyimiz Dr. Ergin Atasü, devrimci
avukat arkadaşlarımız rahmetli İbrahim Tezan, Mehdi Bektaş, o dönem

cezaevinde olan kimya mühendisi
Hüsnü Solmaz ve diğer yöneticilerle birlikte yargılandık. Benim kaleme aldığım ve hazırlamaktan gurur
duyduğum bir savunma, mahkeme
tarafından kabul edildi, kararda yer
aldı. O savunmayla, Halkevlerinin kapatılmasını önlemiş olduk ve bütün
sanıklarda beraat etti. Aydınlar Dilekçesi Soruşturma'sında sorgulandım
ama hakkımda takipsizlik kararı verildi. Cezaevinden çıktıktan sonra bir
süre dinlendim ve iş aramaya başladım. Ankara’da bizi rahat bırakmazlar
diye düşündüm ve İstanbul’a gidelim
dedik. Eşim MTA’da çalışıyordu tekrar
aynı işine dönerse başına yeniden bir
iş açılır kaygısıyla onu istifaya zorladım. O dönemin psikolojisiyle verilmiş yanlış bir karardı, hata olduğunu
sonra farkına vardım. Bir iki iş görüşmesi yaptım ama İstanbul işi olmadı.
Aslında kurumsal bir firmayla güzel
bir görüşme yapmış ve işe kabul
edilmiştim ama işe başlayınca hakkımda araştırma yapılacağı ve siyasi
davalardan tutuklanmış olduğum ve
yargılandığım ortaya çıkarsa, işime
son verileceği düşüncesiyle, vazgeçtim ve başvurumu geri çektim. Sonra
döndük Ankara’ya…

Ankara’ya dönünce neler yaptınız? İş bulmak zor oldu mu?
Geçmişte grev yapan bir mühendislik şirketinde çalışan arkadaşlar,
o şirket kapanınca Teknoloji, Proje
Geliştirme A.Ş diye yeni bir şirket kurmuşlardı. Sana da bir görev verelim
dediler ve 1982 Mart'ında orada çalışmaya başladım. Ama bir süre sonra
o şirkette işler iyi gitmemeye başladı.
1984 Martı'nda bir okul arkadaşım
aracılığıyla o dönem Ankara’nın, iş
makinaları ithalatı ve satışında büyük

firmalarından olan Başakıncı Şirketler Grubu’nda, çalışmaya başladım.
Orada ilk işim, Türkiye’de greyder
üretimini konu alan bir fizibilite etüdü yapmaktı. Şirketin Türkiye Temsilcisi olduğu Kanadalı Champion
firması Türkiye’ye çok sayıda greyder satmış ve Türkiye’de büyük bir
pazar olduğunu düşünerek, burada
greyder imalat yapabilir miyiz diye
fizibilite çalışması istemişti. Bu görev sırasında altı ay boyunca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, ayak
basmadık yer bırakmadık. Çok sayıda
sanayi tesisini gezdik ve o dönemde
ben mühendis olarak Türk sanayisinin imkânlarını gözlerimle gördüm.
Şimdi bir kısmı kapanmış, devre dışı
kalmış büyük sanayi tesislerini, şeker şirketinin makina fabrikası gibi
tesisleri inceledim. Çok ciddi bir fizibilite raporu hazırladım, aydınger
kâğıtlara çizdim, tabii bilgisayar falan
yok. Sonra İstanbul’a gittim, fizibilite isteyen şirketin patronuna kaldığı
Hilton Kral Dairesi'nde çok ayrıntılı
bir sunum yaptım ve greyder üretilebilir diye rapor verdim. Adam, “Tebrik
ederim, sunumun çok etkileyiciydi,
çok iyi çalışmışsın, patronun böyle
bir elemanı olduğu için kazançlı. Ne
var ki, ülkenize güvenemiyorum.”
dedi. 1980’lerin ortası, askeri rejim
Özal hükümetini yönetime getirmişti. Bu arada şirkette bir yönetim değişikliği oldu ve gençlere yönetici görevler verdiler. Beni de satın alma ve
ithalattan sorumlu müdür yaptılar.
O dönem ithalat şimdiki gibi değil,
bir dizi izinler var, bürokrasi çok zor.
Nasıl öğreneceğim diye endişelendim ama patronumuz, “Sen endüstri
mühendisisin, endüstri mühendisleri
bunları araştırır, öğrenir, otur öğren.”
dedi. Tabii ben sorup öğrenmekten
hiç çekinmeden, bütün süreçleri
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Dostlarıyla yemekte

Gazetesi'nden istifa etti ve derginin
Ankara temsilcisi olmayı kabul etti.
Emin Galip Sandalcı gibi değerli
yazarlarla anlaştık. Ankara Sümer
Sokak’ta bir büro tuttuk, boyadık,
döşedik. Her yere “Artık Demokrasi
İsteyin.“ başlıklı afişlerimiz asıldı. Prova baskı aşamasına kadar geldik. Bu
arada İstanbul’da bir toplantı oldu,
klasik sol içi kavgalar yaşandı, elimiz,
kolumuz, şevkimiz kırıldı ve projemiz
başlamadın bitti. Tabi Erbil’i de işinden etmiştim, onu da üzdüm, kendim de çok üzüldüm, sıkıntılı günler
geçirdim. Bu olaydan öğrendiğim
şey şu: Bir işe başlamadan önce fizibilitesini çok iyi yapacaksın. Yanlış
hesapla, yanlış kadrolarla yola çıkarsan, mutlaka önce tökezler, sonra
batarsın.

inceledim ve başvuruları standartlaştırdım. Yöneticilerden bir bilgisayar mühendisi ve bilgisayar istedim
onun da yardımıyla çok azimli bir çalışma yaptım. Satılan her bir ürün için
maliyetleri çıkardık ve eklenecek kar
oranları konusunda şirket yönetiminin tercihlerini öğrendik ve binlerce
ürün için fiyat listeleri hazırladık. Kurduğumuz sistem çalıştı, o sene şirket
kâr etmeye başladı ve bana ciddi bir
prim verdiler. 1988’de şirket, “Operasyonu bundan sonra İstanbul’dan
yöneteceğiz, İstanbul’a taşın” dedi.
Ama ben o dönem göze alamadım.
Ondan sonra şirketten ayrıldım ve
kendi işimizdeki macera başladı.
O dönem çok uğraştığım politik bir
iş de var. 1986'da Başakıncı’da çalışırken bir yandan da Demokrasi adlı
haftalık siyasi bir dergi çıkarmaya karar verdik arkadaşlarla. İstanbul’dan
Osman Gölcük arkadaşımız derginin
finansörü olmayı kabul etti. Dergi İstanbul’da çıkacaktı ve derginin
genel yayın yönetmeni Mustafa
Sönmez olacaktı. Erbil Tuşalp arkadaşım, benim ısrarımla Cumhuriyet
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Enerji alanına yönelmeniz kendi
şirketinizi kurmanızla birlikte mi
başladı?
Evet, 1988’de Başakıncı Grubu’ndaki
serüvenim bitince, bir grup arkadaş
Türkiye’ye doğalgaz geliyor, bu sektörde iş imkânları doğacak diye dü-
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şündük ve MEG İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş diye bir şirket kurduk. Türkiye’de
doğalgazla ilgili ilk çalışanlardan biriyim. Bir sürü şirketin Türkiye temsilciliğini aldık. 1989’da Hoşdere’de
büyük bir mağaza açtık, açılış törenine yüzlerce insan geldi. Bu dönemde mesleki olarak çok sayıda
iyi işler yaptık. Mesela Türkiye’de ilk
polietilen kaynak uygulamasını yurtdışından makinaları temin edip ilk
biz yaptık. Bu süreçle ilgili ilginç bir
anım var. 1989’da TMMOB Ankara’da
bir yerel yönetimler kurultayı düzenlemişti. Biz de TMMOB’ye destek olmak için o zaman Türkiye’de örneği
olmayan, polietilen boruları karşı
karşıya getirip eriten ve basınç altında birleştiren bir alın kaynağı makinası getirdik, kurultay da sergiledik.
Süleyman Demirel de kurultaya konuşmacı olarak gelmişti ve oradaki
sergiyi gezerken bizim alın kaynağı
makinası ilgisini çekti “Bu ne işe yarar bakalım, çalıştırın şunu çocuklar.”

MEG bir okul
gibiydi. Hayatımın
hatalarından bir
tanesi, ilk başta
başarılı olduğumuz
müteahhitlik işine
girmek oldu. Ama
sonra yaklaşık 12
ayrı yerde şantiyemiz
oldu ve işler kontrol
edebileceğimiz
boyutları aştı ve
darmadağın olduk.
Daha sonra da MEG’in
tasfiye sürecini
başlattık
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2007’de, benim Yürütme
Kurulu Başkanı olduğum
bir Uluslararası Doğalgaz
Kongresi düzenledik,
başarılı bir etkinlik oldu.
2005 yılında Dünya Enerji
Konseyi Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu’na Oda
adına seçildim ve MMO’nun
temsilcisi olarak 9 yıl orada
görev yaptım
MMO Doğalgaz Kongresi (2007)

dedi. Makinayı çalıştırdık, ama yüklü
miktarda elektrik çekiyor ve kurultayın olduğu TÜRK-İŞ binasının bütün
sigortalarını attırdı. Görevliler geldiler, bize tam bağıracaktılar, Demirel’i
görünce hemen sustular. Ama o,
“Ben niye geldiğinizi biliyorum, çocukları azarlamaya geldiniz siz. Ben
istedim, açın sigortaları.” dedi. Bağlandı sigortalar, bir daha çalıştırdık
makinayı ama yine attırdı. Birkaç
deneme sonunda, “Tamam gördüm.”
dedi. Daha sonra Demirel’le birkaç
kez daha karşılaştık, Dünya Enerji
Konseyi Türk Milli Komitesi'nde yönetimde iken, evinde de ziyaret etmiştik. Kendisiyle ilgili ilginç anılarım
var. Polietilen boru uygulamalarında
bir anlamda öncü çalışmalar yaptık,
bin kilometreye göre polietilen boru,
kilometrelerce çelik boru döşedik.
Birçok organize sanayi bölgesinin
su ve gaz dağıtım şebekelerini inşa
ettik. Mühendislik ve müteahhitlik
olarak iyi işler yaptık. Şirketimizde
çalışan Odamız üyesi Vedat Gürbüz
arkadaşımız çok iyi bir mühendisti. Alın kaynağı makinasını biz yerli
yaparız dedi. Bizim temsilcisi oldu-

ğumuz firmanın makinasını örnek
aldık, onlar da biraz destek verdi.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi su
dağıtım şebekesinde döşediğimiz
560 mm çaptaki boruları kaynağını, kendi imal ettiğimiz alın kaynağı
makinasıyla yaptık. Ama seri üretime
dönüştüremedik. Geçtiğimiz yıllarda
ve halen Odamızda yöneticilik yapan çok sayıda mühendis arkadaşla
birlikte çalıştık kendi şirketimizde.
Bu anlamda MEG bir okul gibiydi.
Hayatımın hatalarından bir tanesi,
ilk başta başarılı olduğumuz müteahhitlik işine girmek oldu. Ama sonra yaklaşık 12 ayrı yerde şantiyemiz
oldu ve işler kontrol edebileceğimiz
boyutları aştı ve darmadağın olduk.
Daha sonra da MEG’in tasfiye sürecini başlattık.

Siz çalıştığınız alanlarla ilgili
Oda’da da çok sayıda etkinliklerin düzenlenmesine katkıda
bulunmuşsunuz, enerji alanı da
bunlardan biri sanırım…
Şirkette doğalgaz üzerine çalışırken,
Oda raporları hazırladık, bu konuda
yapılan etkinliklerin düzenlenmesin-

de görev aldık ve katıldık. 2007’de,
benim Yürütme Kurulu Başkanı olduğum bir Uluslararası Doğalgaz
Kongresi düzenledik, başarılı bir
etkinlik oldu. 2005 yılında Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu’na Oda adına seçildim ve MMO’nun temsilcisi olarak
9 yıl orada görev yaptım. O süreçte,
enerji ile ilgili konuları, doğalgazın
dışındakileri yeterince bilmediğimi
fark ettim. Oturup, Komitenin bütün
eski raporlarını hatmettim, bilmediğimi herkese sordum, öğrendim.
O dönem enerji verimliliği ile ilgili
yasal düzenlemeler gündeme geldi,
Oda adına hem ilişki kuran, derdimizi anlatan, hak savunan hem de
gerekirse tartışan, kavga eden kişi
oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sanayi, Enerji, Bilgi İşlem Komisyonu
Başkanı meslektaşımız AKP Kütahya
Milletvekili Doç. Dr. Soner Aksoy’du.
Defalarca gittik yanına ve onu birçok
konuda ikna etmeye çalıştık. Önce
bazı konularda Oda’ya önyargılı
davranıyor, çok kızıyordu ama iyi bir
diyalog kurduk. Hatta artık bazı konularda Oda’yı savunur duruma gel-
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Romanya Köstence Tersanesi (2012)

mişti. Mesela, TBMM Komisyondaki
görüşmelerde, enerji verimliliği ilgili
yetkilendirme de Odamız görüşlerini savunduğunda, dönemin Enerji
Bakanı sen iyice kendi Odanı savunuyorsun diye eleştirmişti. O dönem
enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeler Meclisten geçti. Soner Aksoy’un
buradaki çabalarını ve hakkını teslim
etmek lazım. Farklı görüşte olan insanlarla da mesleki konular ve meslektaş hakları için diyalog kurmayı
başardık. Sonra enerji verimliliği
eğitimleri başladı. Enerji politikaları
konusunda İstanbul’da eğitimlere
gittim. Bu arada İzmit’te ilk Enerji
Verimliliği Kongresi düzenlendi ve
orada bir sunum yaptım. Bilgisayarla
powerpoint sunum dosyası hazırlamayı bilmiyordum. O dönem Oda
Enerji Verimliliği Danışmanı olan Tülin Keskin arkadaşım öğretmişti bana
bunu. Sağ olsun Tülin Şefimden çok
şey öğrendim. Bilgisini paylaşmayı
bilen, güler yüzlü, Oda'ya da enerji
verimliliği konusunda çok ciddi katkıları olan bir meslektaşımızdır. Sonra Oda’da birlikte Oda Enerji Çalışma
Grubu’nu oluşturduk…
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Oda Enerji Çalışma Grubu olarak birçok ile gittiniz ve çeşitli
raporlar yayımladınız. Yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?
On yılı aşkın süredir faal olan, Oda
sürekli komisyonlarından farklı olarak, olay bazında örgütlenen bir çalışma grubuyuz. İlk başta ben, Tülin
Keskin, Haluk Direskeneli, Caner
Özdemir, Şayende Yılmaz ve Şuayip
Yalman’dan oluşan küçük bir gruptuk. Benim tek başıma doğalgazla
ilgili olarak Çorlu, Amasya, Tokat,
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’da
verdiğim seminerleri, grup olarak
gittiğimiz Afşin-Elbistan, Soma,
Muğla, Gerze ve diğer birçok şehir
izledi. Doğalgazla ilgili raporlardan
sonra, 2008’de Yenilenebilir Enerji
Raporu'nu hazırladık. 2010’dan bugüne, iki yılda bir Türkiye Enerji Görünümü Raporu'nu yayımladık. Şimdi Türkiye Enerji Görünümü 2018’i
hazırlıyoruz. Eş zamanlı olarak hazırladığımız kapsamlı Türkiye Enerji
Görünümü Sunumu'nu da sürekli
güncelliyoruz. Bu rapor alanında
yayımlanan en ciddi, en kapsamlı
çalışmadır. Raporun her bölümü, ko-
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nunun uzmanı yazarların imzalarını
içeriyor. Çalışmalarımızda, araştırmalarımızda hiçbir ön yargımız yok,
hata yaptığımızı, kendi hipotezlerimizin doğru olmadığını fark ettiğimiz an da hemen düzeltiyoruz. Geri
beslemelere çok önem veriyoruz,
her gittiğimiz yerdeki konuşmalarda
aldığımız geri beslemeler, dinleyicilerden aldığımız tepkiler, diğer konuşmacıların söyledikleri ve eksik
bıraktığımızı fark ettiğimiz hususları
mutlaka dikkate alıyoruz. Sunumlar
ilk başta benim ismimle idi. Şimdi
MMO Enerji Çalışma Grubu'ndan
ben, Şayende Yılmaz, Tülin Keskin
ve Orhan Aytaç, Grubumuzun danışmanları olan maden mühendisi
Mehmet Kayadelen ve matematikçi

Meslek hayatında
44 sene oldu
inşallah 50’yi,
60’ı da görürüm.
Öğrenmenin yaşı
yok, bir kere bunu
öğrendim, her yaşta
öğrenebilirsiniz.
Ben bu yaşımda
Enerji Çalışma Grubu
başkanı olarak bir
konuyu bilmiyorsam
ya da bilgim yetersiz
ise çalışıyorum,
internetten
indiriyorum, kitaplar
okuyorum, yayınlara
bakıyorum, gerekirse
eğitimlerine
katılıyorum

27
Faydalı olabildiğim
ve çağrıldığım
yerlere, etkinliklere
gitmeye, bildiklerimi
paylaşmaya
çalışıyorum. Oda ve
TMMOB faaliyetlerine
katkı sunmak
benim için hep çok
anlamlı olmuştur.
Ayrıca, Odanın özel
yaşamımda da önemli
bir rolü vardır
Yusuf Bayrak’ın imzalarını ve katkıda bulunan 50’nin üstünde uzmanın
ismini içeriyor. Çalışmalarımıza katkı
koyanlar içinde politik olarak farklı düşündüğümüz insanlar var. Biz,
onların bizimle birlikte yürüdükleri
süreçleri, çalışmalarımıza katkı ve
desteklerini çok anlamlı ve değerli
buluyoruz. Öncelikle yukarıda isimlerinden söz ettiğim arkadaşlara,
Oda teknik görevlileri Koray Tuncer, Can Özgiresun, Derya Baran’a
ve çalışmalarımıza katkı koyan tüm
arkadaşlara teşekkürlerimi bir kez
daha bildiriyorum. Çalışmalarımızda, başka tartışmalarda geliştirdik.
Kamu yararı denilerek, vatandaşın
malına, mülküne el konulmasına,
kamu gücünün belirli sermaye grupları lehine kullanılmasına itiraz ettik,
toplum yararı tartışmasını biz açtık,
sürdürdük, sürdürüyoruz. Sorunları
saptadık, tanımladık, tanı koyduk,
peki ne yapmak gerekir? Elbette
karşı olduklarını söyleyeceksin, bir
adım daha atacaksın, ne istediğini söyleyeceksin. Ne istediğini ve

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu toplantısı (2013)

nasıl yapacağını anlatmak zorundasın. Matematikte bir gereklilik ve
yeterlilik koşulu var. Gerekli koşul,
ne istediğini, ne yapmak istediğini
söylemek. Yeterli koşul ise istediklerini nasıl yapacağını söylemek.
Biz bunu yapmaya çalıştık, öneride
bulunmuyorsunuz diyen insanlara
enerji konusunda sayfalar, kitaplar
dolusu öneriler ortaya koyduk. Sizin
alternatif programınız yok diyenlere
alternatiflerimizi anlatmaya çalıştık.
Kuşkusuz, biz bir politik parti değiliz, meslek örgütüyüz, meslek örgütünün sınırları içinde söylemeye
çalışıyoruz ama ciddi önermelerimiz
var. Bu vesile ile vurgulamak isterim
öğrenmenin de yaşı yok. Ben hâlâ
okuyorum, Oda çalışmaları için saatlerimi, günlerimi ayırıyorum. Enerji
konusundaki Odamızda, Elektrik ve
Maden Mühendisleri Odalarında,
TMMOB’de, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu'nda yürütülen
çalışmaları önemsiyorum. Elimden
geldiği kadar bu çalışmalara katkı
sunmaya devam edeceğim…

Kendi şirketinizi kapattıktan
sonra, başka bir yerde çalışmaya başladınız ve hala çalışıyorsunuz değil mi?
Bütün sorunların benim ve eşimin
sırtına yüklendiği, sıkıntılı bir tasfiye sürecinden sonra, 2005 yılında MEG macerasında perde dedik.
2006 yılından itibaren de daha önce
birlikte çalıştığım bir arkadaşımızın
Dizel Turbo şirketinde çalışmaya
başladım, halen devam ediyorum.
Bu, Türkiye’deki emeklinin genel
kaderidir. Eşimle Bağ-Kur'dan emekliyiz ama çok düşük emekli maaşlarıyla geçinme imkânımız yok. Bir
büyüğüm, “Sen yük altında çalışan
bir elektrik motorusun, eğer birden
durdurursan motor dağıtır.” demişti.
Biraz böyle, benim kişiliğimle ilgili
bir durum bu. İki üç yıl sonra, başarabilirsem eğer, tempoyu biraz
düşürmeyi ve daha düşük tempoda çalışmayı öngörüyorum. Odama
faydalı olmaya çalışıyorum, görüş
istendiğinde bildiriyorum, raporların
güncellenmesine katkı sunuyorum,
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tanesinde çalışıyor. Anne, baba, aile
geleneğinden gelen, adının neden
Deniz konulduğunu, dokuz yaşında kendisi keşfeden ve örgütlü mücadelenin içinde olan bir kişi. Evli,
eşi inşaat mühendisi. Küçük kızım
Yasemin ODTÜ biyoloji mezunu.
Hollanda’da moleküler biyolojide
master yaptı, şu aralar Rotterdam Tıp
Fakültesi'nde doktorasını bitirmekle
meşgul, piyano çalmaktan da hiç vaz
geçmiyor. O da Hollandalı bir meslektaşı ile evli. Evimizin bir ferdi daha
var, bir siyam kedisi, adı Hattuşuli…

Sinop İnce Burun'da Eşi Latife Türkyılmaz ile (Aralık 2015)

Umutsuzluğu hiç
sevmedim, birkaç
yıl önce TMMOB
Genel Kurulu'nda
konuşurken Necati
Uyar’ın yazdığı bir
şiiri okumuştum,
“Umutsuzluğu dağıt
yüzünden” diye.
Çocuklarım bana
sorarlar, “Baba bu
kadar pozitif enerjiyi
nerden buluyorsun?”
diye. Nasılsın diye
sorulduğunda,
yıkılmadık ayaktayız
diyorum, çünkü
yıkılmak bize
yakışmaz. Neler
gördük bu ülkede,
12 Mart’ı,12 Eylül’ü
yaşadık, yıkılmadık

faydalı olabildiğim ve çağrıldığım
yerlere, etkinliklere gitmeye, bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum.
Oda ve TMMOB faaliyetlerine katkı
sunmak benim için hep çok anlamlı
olmuştur. Ayrıca, Odanın özel yaşamımda da önemli bir rolü vardır.

Odanın özel yaşamınızdaki önemi nedir?
Eşim Latife’yi, Ankara’da Oda’nın
1973 Aralık ayında Ankara Palas
Otel’de düzenlediği yeni yıl kokteylinde tanıdım. Kendisi ODTÜ Kimya
bölümü mezunu ama okuldan fazla
bir tanışlığımız yok. Oda'nın kokteyline ortak bir arkadaşımızla gelmişti. O gün tanıştık ve ilk görüşte âşık
oldum. Sevgilim, eşim, dostum, arkadaşım, yoldaşım her şeyim Latife
Türkyılmaz ile hayatın her alanında
da birlikte olduk. Beraber içeri düştük, beraber zulüm gördük, işsiz
kaldık, şimdi de hayatımızı birlikte
sürdürüyoruz. İki kızımız var, büyük
kızım Deniz tıp doktoru, radyoloji
uzmanı, İstanbul’da bir kamu has-
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Bunca yıllık tecrübeleriniz ışığında son söz yerine gençlere ve
meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz?
Meslek hayatında 44 sene oldu inşallah 50’yi, 60’ı da görürüm. Öğrenmenin yaşı yok, bir kere bunu öğrendim,
her yaşta öğrenebilirsiniz. Ben bu yaşımda Enerji Çalışma Grubu başkanı
olarak bir konuyu bilmiyorsam ya da
bilgim yetersiz ise çalışıyorum, internetten indiriyorum, kitaplar okuyorum, yayınlara bakıyorum, gerekirse
eğitimlerine katılıyorum. Önemli bir
ilkem, bilmediğim, çalışmadığım konularda konuşmam, hele bir de Oda
adına asla konuşmam. Ben yenik düşeceğim maça çıkmam. Çünkü yalnız
şahsımı değil, Oda'yı da temsil ediyorum diye düşünürüm. Bir demokratik
kitle örgütünü temsil eden insan, bir
konuda iyi hazırlık yapmazsa bir açık
oturuma, bir toplu tartışmaya çıkmamalı. Çünkü soru sorulur ve yanıtlayamazsan, kendin zor durumda
kaldığın gibi, temsilcisi olduğun kuruluşu da zor duruma itmiş olursun.
Bugünün işini yarına bırakma derim,
çocukluğumdan beri temel kural budur, bugünün işi bugün yapılmalıdır.

29
Ülkenin koşullarına
bakınca tedirginim
ama umutsuz değilim.
Bu karanlığın mutlaka
bir gün aşılacağına
inanıyorum.
Dostoyevski’nin
sözünü hiç
unutmayın. “Herkes,
her şeyden daima
sorumludur.”
Değerlerinizi,
kimliğinizi koruyun
ve ailenize,
yakınlarınıza,
arkadaşlarınıza,
çevrenize, üyesi
olduğunuz meslek
odalarına ve
demokratik kitle
örgütlerine, kentinize,
ülkenize sahip çıkın
Babam daha lise 1 öğrencisi iken bir
öğüt vermişti. "Oğlum, insanları tanımanın üç yolu vardır: İçki masası,
kumar masası, yolculuk. Birisi bu üç
alandan birinde su koyarsa, bil ki hayatının diğer alanlarında da tökezler."
demişti. Ben bunu defalarca sınadım,
insanları tanımada iyi bir yöntem. Sigara içenlere itirazım var. Bunu da 28
sene sigara içmiş, yirmi iki sene önce
bırakmış olmama rağmen, hâlâ rüyalarında sigara içtiğini gören bir kişi
olarak söylüyorum. Kendinize, ailenize ve çevrenize zarar veriyorsunuz.
Bunu kafanızda içselleştirin ve lütfen
sigarayı bir an önce bırakın. Umutsuzluğu hiç sevmedim, bir kaç yıl

önce TMMOB Genel Kurulu'nda konuşurken Necati Uyar’ın yazdığı bir
şiiri okumuştum, “Umutsuzluğu dağıt yüzünden” diye. Çocuklarım bana
sorarlar, “Baba nasıl bu kadar pozitif
enerjiyi nerden buluyorsun?” diye.
Ben hiç moralimi bozmadım, nasılsın diye sorulduğundan, yıkılmadık
ayaktayız diyorum, çünkü yıkılmak
bize yakışmaz. Neler gördük bu ülkede, 12 Mart’ı,12 Eylül’ü yaşadık, yıkılmadık. Ülkenin koşullarına bakınca
tedirginim ama umutsuz değilim.
Bu karanlığın mutlaka bir gün aşılacağına inanıyorum. Dostoyevski’nin
sözünü hiç unutmayın. “Herkes, her
şeyden daima sorumludur.” Değerlerinizi, kimliğinizi koruyun ve ailenize, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza,
çevrenize, üyesi olduğunuz meslek
odalarına ve demokratik kitle örgütlerine, kentinize, ülkenize sahip çıkın.
“Unutma! Devrim, bir gün mutlaka”
ve “Umutsuzluğu dağıt yüzünden…”
demekten hiç vazgeçmedim. Son
sözlerim de Melih Cevdet Anday’dan
çok sevdiğim bir şiirle olsun… 

TELGRAFHANE
Uyumayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o sen değilsin
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku giremez ki...
Uyumayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade
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