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Eşim Canan ve ben ODTÜ’lüyüz. İkimiz de 1969 yılında ODTÜ’ye girdik ve 1973 yılında mezun 

olduk. Ben 1980-1983 döneminde öğretim asistanıydım; 1983 yılı Temmuz ayında 1402’lik oldum, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı beni attı. 1998 yılından beri İktisat Bölümü’nde 24 yıldır aralıksız 
olarak kısmi zamanlı öğretim görevlisi statüsünde ders veriyorum. Eşim de, ben de ODTÜ’lü olmaktan 
gurur duyuyoruz. 

ODTÜ, Amerikan emperyalizminin Orta Doğu Antlaşma Örgütü (METO - Middle East Treaty 
Organisation) projesinin idari ve teknik personelini yetiştirmek amacıyla 1956 yılında kurulmuştu. 
Amerikalılar kısaltmaları çok severler. METO’yu tamamlamak üzere METU’nun (Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, METU - Middle East Technical University) kuruluşunu sağlamışlardı. Ancak daha sonra 
METO kurulamadı, CENTO (Central Treaty Organisation) kuruldu. Bizim öğrencilik yaptığımız 1969-
1973 döneminde ODTÜ’de çok sayıda Pakistanlı, İranlı ve Filistinli öğrenci vardı.  

ODTÜ’nün Amerikalıların işine yarayacak bir üniversite olmaktan çıkarılıp, Türkiye’nin ve dünyanın 
sorunlarıyla yakından ilgilenen ve Türkiye’yi ve hatta dünyayı dönüştürmeye çalışan gençlerin ağırlıkta 
olmasını sağlayan en önemli örgütlenme, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü (SFK) idi.  

SFK’nın 1966 ve 1969-1970 yıllarına ilişkin iki belgesinin tamamını internet sitemde yayımladık: 
https://www.yildirimkoc.com.tr/index.php?p=belgeler  

Nurettin Çalışkan tarafından yazılan ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yayımlanan ODTÜ 
Tarihçe 1956-1980 kitabında çok değerli bilgiler yer alıyor. Bu kitapta yer almayan bu iki belgenin 
hatırlanması da önemlidir. 

Sosyalist Fikir Kulübü Tanıtma Broşürü 1966 yılı Ekim ayında yayımlanmış. Sorumlu müdür, Müfit 
M.Özdeş, “ODTÜ Ö.B.Sosyalist Fikir Kulübü adına sahibi” de Orhan Y.Silier. Kapak düzenini Meriç 
Öztürkcan yapmış. Arka Kapak ve çalışma fotoğrafları Ahmet Erdem’in. Portreleri ise Seçkin İnceefe 
çekmiş.  

Kitapçık şu çağrıyla bitiyor: 
“Ortadoğulu arkadaşlara: 
“Siz de yetişecek aydınlar olarak ülkemizin sorunlarına eğilmek, yurdumuza yararlı bir kişi, ortaya 

koyacağımız mücadelede etkili bir insan olmak zorundasınız. 
“Ulusa yararlı bir insan olmanın ilk şartı sorumlulukları tam olarak duymak ve görevini 

yükümlenmektir. 
“Sizi bu sorumluluğu duyan kişiler olarak karşılarken ilerde gerekli potansiyeli ve mücadele azmini 

kazandıracak ve tam bir aydın olarak yetişmenizi gerçekleştirecek örgütlenmiş bütün çabalara 
katılmaya çağırırız. 

“Ulusun kalkınmada başarısı aydın kütlelerin mümkün olduğu kadar geniş ve iyi örgütlenmiş 
olmasına bağlıdır. En olumlu örgütlenme üniversite sıralarında başlıyandır. Eğer mezun olduğumuz 
zaman tek tek kaybolup gitmek istemiyorsak şimdiden birlik haline gelmiş ve imkanlarımızla 
mücadeleye atılmış olmamız gerekir. 

“Hepinizi çabamızda bizimle birlik olmağa çağırıyoruz.” 
ODTÜ’de 26 Mayıs 1970 tarihinde yapılan Öğrenci Birliği seçimlerinde, sosyalistleri temsil eden 

Toplumcu Grup ile Ulusal Kurtuluşçu Sosyal Demokratlar grubu, Devrimciler Güçbirliği adıyla bir 
birliktelik oluşturdu. Birinci grubu Münir Ramazan Aktolga, ikinci grubu Erhan Erdoğmuş temsil 
ediyordu. Devrimciler Güçbirliği Öğrenci Birliği Başkanlığına Erhan Erdoğmuş’u aday gösterdi. Erhan 
Erdoğmuş, seçimlerde, Sosyal Demokratlar’ın 1390 oyuna karşılık 1882 oyla başkan seçildi. 
(Çalışkan,2002;131) Bu yazıdaki ikinci belge, Erhan Erdoğmuş’un “Öğrenci Birliği Başkanı” olarak bu 
süreçte yayımladığı kitapçıktır. Kitapçık şu sloganlarla bitiyordu: “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi 
ve Onun Yerli İşbirlikçileri,” “Kahrolsun Devrimci Güçbirliği Bozguncuları,” “Yaşasın Tam Bağımsız ve 
Gerçekten Demokratik Türkiye,” “Yaşasın Devrimciler Güçbirliği”. 

ABD’nin planını bozan ve ODTÜ’yü Amerika’nın etkisinden kurtaran kişileri saygıyla anıyorum.  
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