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SUNUŞ
Bildiğim kadarıyla böyle bir proje fikrine ve özellikle de uygulamasına sevgili 
arkadaşımız Ayşen önderlik etmiş. Uygulamada da Tuğrul kardeşimiz ve kızı 
Pınar’ın çok değerli katkıları olmuş. Bu anılar demetini hazırlamamda Tuğrul 
ve Pınarın değerli katkıları oldu. Hem fikir hem de katkıları için Ayşen, Tuğrul 
ve Pınar’ a içten teşekkürlerimi sunmama izin verin lütfen.
Resimleri ele alıp gözden geçirmeye başladığımda geçen tam altmış yılda 
dünyamızdan göçüp giden sevgili arkadaşlarımızı , bizimle birlikte o yılları 
bizlerle birlikte yaşayan fedakar hocalarımızı ismen anmayı bir borç bildim.
İzniniz olursa andığım kadarıyla sadece onların adlarını yazacağım. 
Diğerlerine daha uzun ve sağlıklı, mutlu yıllar dileyerek başlıyorum anılarıma.
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Yıl: 1962 Barakanın önünde Bizim İnşaat sınıfı öğrencileri 
Bölüm Başkanımız H. Çetinel Hoca ile birlikte

Baraka deyince aklıma  o yıllarda 
katıldığımız bir Anıtkabir töreni 
geldi. Ankara Hukuk ve SBF 
öğrencilerinin önünden tören 
alanına geçerken aralarında bize 
bakıp ‘Baraka Çocukları’ dediklerini 
hatırladım. Gurur duyuyorum , o 
barakalardan bugünlere gelen 
ODTÜ ile.
Otuz öğrencinin sekiz tanesi Filistin, 
Lübnan, Ürdün ve Pakistan gibi 
ülkelerden gelen kardeşlerimizdi.
Gidenler:
Ayaktakiler soldan sağa Tuncer 
Haraççı, Yücel Özden, Yüksel 
Uçkan, H. Çetinel Hocamız, Kani 
Gökpınar,
Öndekiler Çağlar Yasal ve Yücel 
Yurtsever
Gidenleri Rahmetle anıyoruz. . .
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Yıl:1962/ Yine Baraka Önü : Günther Garbrecht ve Hasan Çetinel 
Hocalar ile Birlikte

Vefat eden 
arkadaşlarla birlikte 
her iki Hocamızı da 
Rahmetle anıyorum . . .
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Yıl : 1962  Bölüm öğrencileri hep birlikte Kampus Havası alıyor

Kampus dediğime 
bakmayın.
Bugünkü TBMM nin 
bahçesi. . .
Laf aramızda Meclis 
havası bazılarımıza iyi 
gelmiş anlaşılan. . .
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Yıl : 1963 (galiba) Sınıftan bir Küme

Çağlar Yasal ve Tuncer 
Haraççı ‘ ya Rahmetler 
diliyorum. . . . 
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Yıl : 1962 Yuvarlak sac barakada sınav

Weinreb adındaki 
Hollandalı Profesörün

Engineering Economics 
dersinde yazılı sınav.

Ömer ve Altay pek 
mutlular. . . 
Yer Amerikan sac 
barakası.
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Yıl : 1962 Sınav sonrası efkâr dağıtma.

8



Yıl: 1963 Cenap Oran ve Şafak Z. Uzsoy Hocalarla Sohbet

Şafak Hoca’nın keyfi 
yerinde;
Y. Lisans Tez Hocam 
Rahmetli Cenap Hoca 
ciddi şeyler anlatıyor.
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Yıl 1962:  Kayıtlar sırasındayız . . .

Rahmetli Yüksel Uçkan 
artık bitsin havasında.
Altay Birand eli belinde 
bekliyor.
Kimyacımız Mürüvvet 
Aykut işi bitirmiş gibi. . .
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Yıl: 1962 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Halkla birlikte

Fotoğraf net değil ama  Cemal 
Aga hoş bakıyor. 

Arkada Adnan Gür ve Mithat 
Aymer ağaca mı 
tırmanmışlar? Nedir ?
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Yıl 1962:  Rektör K. Kurdaş CB. Cemal Gürsel’e ODTÜ nin Yeni 
Kampusu Hakkında Bilgi Veriyor

Cemal Aga dikkatle ve 
ilgiyle izliyor. . .

İkisine de Rahmetler 
diliyorum. . .
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Yıl: 1962 Stadyumda Lisans Diplomaları

Dekan Mustafa Parlar 
Diplomamı verirken 
Rektör Kemal Kurdaş 
arkada keyifle izliyor . . . 

Her ikisini de çok sevmiş 
ve saymıştım. İkisine de 
Rahmetler diliyorum. . .
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Yıl: 1962 Keyifli Bir Öğle Yemeği

Latif ve Yücel çok keyifli. 
Adnan Aktuğ izlemede. 
Ben de muhabbete 
arkada eşlik ediyorum.
Yücel Yurtseveri çok 
erken kaybettik. 
Rahmetler diliyorum.
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Yıl: 1962 ODTÜ Yeni Kampusunun Temel Atma Töreninde

« Bakan olacağı o 
zamandan belli, temel 
atıyor… « 
diyor benim için Tuğrul 
Tankut. . .
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Yıl : (galiba )1962: Hergele Meydanı’ndan sınıf arkadaşları

‘Hergele Meydanı’ Ankara 
Gazi Lisesinin bulunduğu 
meydanın adı. . .

Gazi Lisesinden iki inşaatçı 
(Tuğrul ve Ben) ile iki 
makinacı (Yücel ve Şadi) 
ODTÜ’ de bir aradayız.

Yücel Aksoy’ u çok çok 
erken yitirdik. Rahmetle 
anıyorum. . .
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Yıl : 1963   Hey Gidi Yıllar . . .

Bir gün arkadaki TBMM 
ye gireceğimi hayal bile 
edememiştim o gün.
Hey gidi yıllar. . .
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ODTÜ KÖYCÜLÜK KULÜBÜ
ODTÜ ‘ de geçen yıllarımın önemli bir bölümünde ODTÜ
Köycülük Kulübü üyesi ve Başkanı olarak çalışmalar
yaptım. Bu çalışmaların bilmeden de olsa geleceğimi
etkilediğini düşünürüm.
27 Mayıs 1960 devrimini izleyen aylarda Isparta ilimizin
ilçe ve köylerine Dernek üyesi dört kişilik bir ekiple
yaptığımız bir gezi bizim için ilginç ve hatta yararlı oldu.
Yattığımız öğrenci yurtlarında akşamları biz bize
kaldığımızda «Ne gonuştu bee ! ! !» diye dalga
geçtiğimiz anlar hala kulaklarımda. . .
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Yıl: 1960 Macera başlıyor. Haydi hayırlısı . . .

ODTÜ Köycülük Kulübü 
adına Isparta ilçe ve 
köylerine yaptığımız gezinin 
başlangıcı olarak Ankara 
Tren istasyonundayız.
Ne de olsa heyecanlıyız. . . 
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Yıl : 1960 Bir Bağda Mola

Üzümler bayağı güzeldi 
diye hatırlıyorum.
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Yıl : 1960 Isparta nın Bir Köyünde

Bu köyün derdi içme 
suyuna karışan lâğım imiş.

Güzel gelinin getirdiği 
ayranı içme bakalım 
elindeyse…
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Yıl : 1960 Bir Köy Çeşme Başında Mola

Köyün kavunu bayağı da 
tatlıymış. Tadına baktık . . .
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Yıl : 1960 Köy Kahvesinde Köylülerle Sohbet

Galiba ben sordum: 
Demokrasi nedir ? Arkasını 
biz getiririz diye.
Ak sakallı bir dede «Beyim 
ben söyleyim demokrasi 
nedir? Dört yılda bir, 
birileri gelir bizden oy 
isterler. Seçim olur, biter. 
Bir dört yıl sonra başkaları 
yine oy istemeye gelir.» 
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Yıl 1960  Keçiborlu Kükürt İşletmesini Ziyaret

Sadece yer üstünde 
Köylülerle değil, yer 
altındaki madenci 
kardeşlerimizin de hatırını 
sormak gerek . . . 
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Yıl: 1960  Köylülerle Ocak Başında sohbet

Ekibimize sınıf arkadaşım 
Adnan Gür de katılmış.
Köylülerle sohbet 
ediyoruz.
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Yıl : 1960 Sana o gün bir tepeden baktık aziz Eğridir Gölü…

Gölün suyu bize normal 
düzeyde görünmüştü o 
zamanlar . . .
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Yıl: 1960

Bizim Tuğrul «Hayatının 
mottosunu bulmuş, keyifli… « 
diye benimle dalgasını geçsin . . .

Bense aradan geçen yıllarda o 
levha hala yerinde ise « Bir Okul 
Açmak Bin Hapishane 
kapatmaktır. « sözcüğünü kimi 
siyasilerin tersine okuduğuna 
bahse girerim.

27



Yıl : 1962 Rektör Kemal Kurdaş ODTÜ Öğrenci Kulüplerinin Başkanları ile 
Toplantıda

Rahmetli Kurdaş ı 
Köycülük Kulübüne 
gösterdiği yakın ilgi 
nedeniyle Rahmetle 
anıyorum. . .
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Yıl: 1962 Konferans Açılış Konuşması

ODTÜ Köycülük Kulübü olarak 
«Üniversitelerimiz ve Köylerimiz» konulu ve 
Ankara DTCF de gerçekleştirdiğimiz Açık 
Oturumda açılış konuşması yaparken. . .

Davetli Konuşmacılarımız arasında Rahmetli 
Bülent Ecevit de vardı. . .
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ODTÜ MÜZİK KULÜBÜ
ODTÜ yıllarımda bir başka faaliyetim ODTÜ 
Klasik Türk Müziği Kulübü bünyesinde oldu
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Yıl: 1962 ODTÜ Klasik Türk Müziği Kulübü Üyeleri

Şefimiz, Kemanı ile katkıda 
bulunan Matematik Hocamız 
Abdullah Hocamız idi.

Zamansız ölümleri nedeniyle 
Abdullah Hocamızı ve 
arkadaşlarımız Hale Alkan ile 
Yücel Özden’ i rahmetle ve 
sevgi ile anıyorum. . . 

31



Yıl: 1962 ODTÜ Kulübünün Ankara Koleji 
Salonunda Düzenlediği Konser

« Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı
Vazgeç söyleme artık hatırlatma mazide kalan aşkımızı

.

.

.

«
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ALAMANYA STAJLARI
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Yıl: 1961 Almanya / Ludwigshafen Yaz Stajı Dönüşü İstasyonda
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Yıl : 1961 Heidelberg’de (kesinlikle) yüzme havuzu
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Yıl: 1962 IASTE Öğrencileri ile Birlikte Nehir Gezisinde

Sait Akray ile birlikte . . .
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Yıl: 1962 Münih de

Ömer Perçinel ile birlikte 
Staj Dönüşü. . .
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Yıl: 1961 Alamanya da Yaz Stajı Anısı

Uygur Şendil ve bir Alman     
öğrenci ile birlikte. . .
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SON SÖZ
Müzik Kulübü , Köycülük Kulübü ve Alamanya’ da Staj derken Y. Lisans da dahil ODTÜ ‘de dolu dolu geçen beş yılın ardından 
dışarıdan bakan birisi derslerden ne haber ? diye de sorabilir. . .

Dördüncü sınıfta Bölüm Başkanı seninle görüşmek istiyor diye bir haber geldi. Konuyu bilmiyorum. Merakla yanına gittim. Hoca 
heyecanla «Ziya sana müjdeli bir haberim var. Bir ABD Üniversitesi bir Doktora bursu veriyormuş, seni düşündüm dedi. Alanı 
sordum. İlgi duymadığım , pek de istemediğim bir alandı. Görüşümü öğrenince Hoca biraz da sitemle dolu bir sesle «Sen 
Tavukları Koruma Cemiyeti çalışmalarına devam et . . .»  dedi. 

Ertesi yıl Rahmetli Cenap Oran Hoca’nın yönetiminde Y. Lisans çalışmamı Eylül ayında bitirdim ve Yüksek Mühendis oldum. 
Lisans öğrenimim sırasında ikinci sınıftan itibaren TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) adına burslu olarak 
okumuştum. Mecburi Hizmetim vardı. Diğer yandan Y.L. çalışmaları sırasında Akademik çalışmalar da hoşuma gitmişti. Bir 
akademisyen olmak da fena bir fikir değil diye gelmeye başlamıştı bana. O yıllarda hızla gelişmeye başlayan bugünün GAMA adlı
İnşaat Şirketinin yöneticilerinden Rahmetli Uğurhan Tunçata Ağabey Hocam olan Rahmetli Korkut Özal hocadan iyi birkaç 
mezun yolla demiş. Korkut Hoca görüşmemi tavsiye etti. Gittim, tanıştım , Ağabeyi sevdim. İyi de bu sefer karar veremez oldum. 
Bir gün  hep Rahmetle andığım Cenap Hocaya gittim. Sıkıntımı anlattım, ne tavsiye edersiniz dedim. 

Ben der demez , Sevgili Hocam kahkaha ile gülmeye başladı. Ben gülecek ne var diye yüzüne bakınca, hemen durdu ve 
anlatmaya başladı: İTÜ den mezun olunca Mustafa İnan hocamın yanına gittim. Hocanın bürosunda part time olarak 
çalışıyordum. Arkadaşlarım piyasada iyi işler yapıyorlardı. Üniversitede notlarım da iyiydi. Hocama ne yapmamı tavsiye 
edersiniz? diye sorunca , o da bana askere gitmemi tavsiye etti. Geçen zamanda düşünmek ve karar vermek için yeterince 
zamanın olacak dedi. Ben de sana aynı şeyi tavsiye edeceğim , Askere Git dedi. Nur içinde yatsın Hocam. Dediğini yaptım.

Polatlı Yedek Subay Topçu Okulunu derece ile bitirdim. Bilmem hala böyle bir uygulama var mı? Dereceye girenlere seçme hakkı 
veriliyordu. Ailem Ankara’ da olduğu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı İnşaat Emlak Dairesini seçtim . Yedek Subaylık görevim 
sırasında ABD nin açtığı Fulbright Doktora Bursu sınavına girdim. Sonuçlar belli oldu mu diye sormak için Genel Sekreterlik 
görevini yapmakta olan Bayanla görüşmeye gittim. Bayan kazandığımı söyledi. Emin gibisin dedi. Evet, ODTÜ de iyi bir öğrenci 
idim. İftiharla mezun oldum . Burs sınavım da iyi geçti. O nedenle böyle bir sonucu bekliyordum dedim. Bilmiyorum hala sağ mı? 
Vefat etti ise Rahmetler diliyorum. Bayan gözlerimin içine bakarak «Bak Ziya, Biz şimdiye kadar dört ortalama ile de öğrenci 
gönderdik ama bunların çoğu altı ay, bir yıl geçmeden geri döndüler. Biz senin notların yanında ders dışı faaliyetlerini de göz 
önünde tutarak, böyle bir karar verdik.» dedi.  .  . Geleceğin Milletvekillik ve Bakanlık yolları böyle açıldı. 
Bir Rahmet de Sayın ECEVİT’ e. . . 
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