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Yıldırım Koç
18 Aralık 2012 günü ODTÜ’lü öğrenciler Başbakan’ı protesto etmek için barışçıl bir gösteri
yaparlarken, polisin yoğun gaz bombası saldırısına maruz kaldılar. Öğrenciler de kendilerini
savundular.
20 Aralık günü ODTÜ boykottaydı. Ayrıca yerleşke içinde yürüyüş ve Necdet Bulut amfisinde çok
görkemli bir toplantı yapıldı. Raşit Kaya ve Semih Bilgen’in konuşmalarının ardından söz alanlar,
eyleme ilişkin görüşlerini özgürce dile getirdiler.
21 Aralık Cuma günü de yerleşke içinde bir yürüyüş yapıldı.
Eşim ve ben ODTÜ’lüyüz. 1969 yılında 1. sınıfa girdik. 1973 Haziran’ında, tam 40 yıl önce
ODTÜ’den mezun olduk. ODTÜ’lü olmaktan, hele hele 1969‐1973 döneminde ODTÜ’de bulunmaktan,
orada mücadelenin içinde yer almaktan hep gurur duyduk.
Ben 1983 yılında ODTÜ’den Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından atılmıştım; 1402’lik
olmuştum. 1998 yılından beri kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak İktisat Bölümü’nde ders
veriyorum.
18 Aralık’tan beri yaşananlar nedeniyle ODTÜ’lü olmaktan bir kez daha gurur duydum.
Özellikle Başbakan’ın ODTÜ’lü öğrencilere ve öğretim üyelerine ilişkin sözleri, beni daha da mutlu
kıldı. ODTÜ’yü övseydi, üzülürdüm.
Başbakan’a yaranmak için ODTÜ’yü eleştirenleri de acıyarak izledim.
ODTÜ’de 4 yıl öğrencilik yaptım. Geçmişte 3 yıl ders vermiştim. Şimdi de 15 yıldır ders veriyorum.
Diğer bir deyişle, 22 yıl fiilen ODTÜ’deyim.
ODTÜ’yü ODTÜ yapan, farklı kılan, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokan nedir?
ODTÜ’yü Amerikalılar kurdu. Amaçları, 1950’li yılların başlarında Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’da
artan etkisini dengelemek amacıyla oluşturmaya çalıştıkları savunma bloğu için gerekli idari ve teknik
personeli hazırlamaktı. NATO ve SEATO’nun benzerini METO (Middle East Treaty Organisation, Orta
Doğu Antlaşma Örgütü) olarak kurmak istiyorlardı. Amerikalılar kısaltmalara çok düşkündür. 1956
yılında da METU’yu (Middle East Technical University, ODTÜ) kurdular. METO’da başarısız kaldılar;
Mısır’ın bu projeye girmemesi sonucunda CENTO oluşturuldu. METU/ODTÜ de Amerikalılar için
büyük bir hayalkırıklığı oldu.
Türkiye üniversitelerinde öğretim üyeleri içinde katı bir hiyerarşinin uygulandığı, öğretim üyesi ile
öğrenci arasındaki ilişkinin sınırlı olduğu koşullarda, ABD geleneğinin de etkisiyle, ODTÜ’de farklı bir
gelenek yerleşti. ODTÜ’de öğretim üyeleri arasındaki ilişkiler rahattır, dostçadır. Öğrencilerin öğretim
üyelerine erişebilmeleri, sorunlarını iletebilmeleri olanaklıdır.
ODTÜ bir “yüksek lise” değildir; üniversitedir. Başarının yolu, şüpheden, sorgulamadan,
cesaretten, yaratıcılıktan geçmektedir. ODTÜ’de öğrenciye bunlar verilir; öğrenci, kapasitesinin
sınırlarını aşmaya zorlanır; öğrencinin sosyal etkinliklere katılması teşvik edilir.
ODTÜ, üniversite sınavlarına giren öğrencilerin öncelikle tercih ettiği üniversitedir. ODTÜ’ye
girebilmek için, üniversite sınavına giren yaklaşık 2 milyonun en tepedeki 10 bini içinde yer almak
gerekir.
ODTÜ, gençliğin en akıllılarını alır; onları daha da geliştirir ve mezun eder.
ODTÜ’den çok vatansever de, epey vatan haini de çıktı; ama hepsi alanlarının iyileriydi.
ODTÜ’den emek yanlısı da, sermaye yanlısı da çıktı; ama hepsi işlerini iyi yaptılar.
Çünkü ODTÜ çok kaliteli bir öğretim kadrosuna ve eğitim/öğretim anlayışına sahiptir; kendisine
teslim edilenin yeteneklerini geliştirir; ama haini vatansever yapamaz.
ODTÜ’lü olmaktan yeniden gurur duydum. Bunu sağlayan öğrenci arkadaşlarımı, sayın Rektörü ve
öğretim kadrosunu kutluyorum.

