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Başlarken
ODTÜ, ilk mezunlarını 1960’da vermeye başlar. Sıkıntılı bir süreç sonunda Mezunlar
Derneği (MD) kurulur, ancak birçok sıkıntılar içinde dört beş yer değiştirir. Bu yazı
kapsamında Şerefli Sokaktaki MD merkezi ve sonrasındaki Vişnelik dönemi
değerlendirmemiz içinde olacak.
Kuruluş dönemini ve sonrasını ODTÜ MD web sayfasında Yayın Arşivi bölümünde dergi ve
bültenlerde ayrıntıları ile anlatılıyor. Özellikle 2005 yılı sayılarında 40. Yıl etkinlikleri
kapsamında yazılan yazı ve söyleşilerde okunabilir.1

1

. https://www.odtumd.org.tr/yayin-arsivi/
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Başlangıçtan Vişnelik Binasının Yapılmasına Kadar
1965 – 1996 Arasında Bazı Yönetim Kurul ve Başkanları
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Ekim 1965, Kurucular
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1
2

S. Yücel Özden - Bşk

İnşaat Y. Müh

Mason, Ulaştırma Bak. Müsteşar

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Y. Müh

ANAP Ankara B. Şehir Belediye
Bşk. Adayı

3

Prof. Dr. Mehmet Uluçaylı

İnşaat Y. Müh

Mason

4

Emin Çölaşan

Ekonomi

Gazeteci, mason dostu ve aklayıcı

5

Koral Göymen

Yönetim

CHP Ankara B. Şehir Belediye Bşk.
Adayı

6

Lale Refioğlu

Psikoloji

Mayıs 1966
S.

Bölüm

Siyasi

1

Prof. Dr. Rüştü Yüce – Bşk.

Ad-soyad

İnşaat Y. Müh

ANAP

2

Prof. Dr. Ömer Yağız

İşletme

3

Sevgi Özsoy

4

Prof. Dr. Ekrem Selçuk

Metalürji Müh.

5

Ülgün Tansel

Maden Müh.

Mason

Mayıs 1970
S.

Ad-soyad

1

A.Yılmaz Sürmeli - Bşk

2

Oğuz Başaran

3

Aziz Yılmaz

4

Yaman Yener

5

S. Yücel Özden

Bölüm

Siyasi

İnşaat Y. Müh

Mason, Ulaştırma Bak. Müsteşar

Siyasi

Temmuz 1971
S.
1

Ad-soyad
A.Yılmaz Sürmeli - Bşk

Bölüm

2

Necip Hacıgüzeller

İnşaat Müh.

3

Levent Tosun

Makine Müh.

4

Sefa Gürman

5

Şerif Ünal

İnşaat Müh.

3

Temmuz 1972
S.

Ad-soyad

Bölüm

1

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

2

Necip Hacıgüzeller

İnşaat Müh.

3

Fethi Ceyhan

Mimar

4

Ümit Uğur

Metalürji Müh.

5

A. İrfan Bilge

Fizik

Siyasi

Mayıs 1973
S.
1

Ad-soyad
Necip Hacıgüzeller

Bölüm
İnşaat Müh.

2

Muhtar Ertem

İnşaat Müh.

3

Erdal Bingöl

İnşaat Müh.

4

Hasan Tapkın

İnşaat Müh.

5

Ümit Uğur

Metalürji Müh.

Siyasi

Haziran 1974
S.

Ad-soyad

Bölüm

1

Kemal Uluç

2

Enver Nurhat

İnşaat Müh.

3

Erdal Bingöl

İnşaat Müh.

4

Hasan Tapkın

İnşaat Müh.

5

İlker Ardanuç

İnşaat Müh.

Siyasi

Haziran 1975
S.

Ad-soyad

Bölüm

1

Prof. Dr. Turhan Y.Erdoğan

İnşaat Müh.

2

Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

3

Süleyman Heplevent

Ekonomi

4

İsmail Özkan

İşletme

5

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

Siyasi

4

Haziran 1976
S.

Ad-soyad

Bölüm

1

Prof.Dr. Turhan Y. Erdoğan

İnşaat Müh.

2

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

3

Birol Yücel

4

Erdal Çoşkun

5

Necip Adıgüzeller

Siyasi

En. Bak. Müsteşarı.

İnşaat Müh.

Mayıs 1977
S.
1

Ad-soyad
Ahmet Mahir Barutçu

Bölüm

Siyasi

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı.

2

Hasan Tapkın

3

Birol Yücel

4

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

5

Prof. Dr. Turhan Y.Erdoğan

İnşaat Müh

Mayıs 1978
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı.

2

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

3

Yüksel Dinçer

İnşaat Müh.

4

Prof. Dr. Turhan Y.Erdoğan

İnşaat Müh.

S. Yücel Özden

İnşaat Y. Müh

5

Mayıs 1979
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı.

2

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

3

S. Yücel Özden

İnşaat Y. Müh

4

Prof. Dr. Turhan Y.Erdoğan

İnşaat Müh.

5

Gürkan Türeli

5

Haziran 1980
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı.

2

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

3

Koral Göymen

İnşaat Y. Müh.

4

Necip Adıgüzeller

5

Fethi Ceyhan

Haziran 1981
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı.

2

S. Yücel Özden

İnşaat Müh.

3
4

Reşat Göymen
Birol Yücel

5

Prof. Dr. Rüştü Yüce

İnşaat Müh.

Haziran 1981
S.

Ad-soyad

Bölüm

Siyasi

1

Ahmet Mahir Barutçu

İnşaat Müh.

En. Bak. Müsteşarı

2

S. Yücel Özden

İnşaat Müh.

3

A. Yılmaz Sürmeli

İnşaat Müh.

4

Mete Tarman

5

Prof. Dr. Kemal Gürüz

İnşaat Müh.
İnşaat Müh.

TPAO Genel Müd.
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Şerefli Sokakta Bina Satın Alınması
O dönemi anımsayalım;
1973’de Prof. Dr. Tarık Somer, sıkıyönetim baskısı altında kurulan CHP-MSP hükümetince
iki yıllığına rektör olarak atandı.
1975 Nisan’da ODTÜ Kültür Derneği (ODTÜ – DER) kuruldu, öğrenciler arasında seçimle
YK oluşturulur. Bu sırada Tarık Somer rektörlüğü de öğrenciler üzerinde uygulanan
baskılara devam ediyordu.
31 Mart 1975 ‘de Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti kuruldu; Adalet Partisi, Milli Selamet
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi Hükümette yer aldı.
Mütevelli Heyeti, MC hükümeti destekli olarak yeniden oluşturuldu, okul açıldı, jandarma
ve emniyet ekiplerinin sayısı arttırıldı.
Ağır baskılar öğretim üyelerinden bazıları ve öğrenciler boykot ve protesto gösterileri
yaptılar, peş peşe gözaltılar ile baskılar arttırıldı.
15 Mayıs 1975’te toplanan forum sonucunda oy birliği ile süresiz boykot kararı alındı,
rektörlük ve mütevelli heyetinin öğrencilerin en demokratik taleplerine bile “kışkırtma,
kışkırtıcı etmenler” diye suçlayarak dikkate almadılar.
“Bu sırada üniversitedeki güvenlik önlemleri artırılmaya devam etti. ODTÜ-DER ve Ankara
Yüksek Öğrenim Derneği ortak basın açıklaması yaptı ve birçok akademisyenin işten
atıldığını, öğrencilerin kesin ihraç kararlarıyla karşılaştığını aktardılar. Bunun üstüne
Rektör Tarık Somer bir açıklama yayımlayarak jandarmanın okul içerisindeki normal
düzen sağlanana kadar okulda kalacağın bildirdi. Fakat daha sonra uzlaşmaz tavrını bir
kenara koyan Tarık Somer; ODTÜ-DER, ODTÜ-MFÖD ve ODTÜ-FEFÖD ile görüşmeye
karar verdi. Ancak bu görüşme sonucunda Tarık Somer bir açıklama daha yayımlayarak
öğrenciler ile bir anlaşmanın mümkün olmadığını, disiplin cezalarının affedilmesinin,
jandarma kuvvetlerinin kampüsten çıkışının ve verilmiş cezaların affının söz konusu
olmadığını iletti. Öğrenciler ise tekrar bir forum düzenleyerek boykotun talepler
karşılanana dek süreceğini iletti. Boykot sürecinde sıkıyönetim komutanlığı tarafından
birçok akademisyen ve öğrenci boykot örgütleyicisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı,
kimisi kurşunlandı. Eylül ayı ortalarında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından
ODTÜ-DER kapatıldı. 15 Mayıs günü başlayan boykot yeni kazanan öğrencilerin kayıt
yaptırmaması ile devam etti. Rektör Somer ise halen taleplere bir cevap vermeyerek
kafasının dikine gidiyordu. Öte yandan, boykot devam ettiği sırada yeni dönem başlarken
birtakım öğretim üyelerinin sözleşmelerinin iptalini ve geriye kalanların ise ne durumda
olunursa olunsun öğrencilere not vermesini istedi. Bu süreçte artık tüm ODTÜ bileşenleri
Rektör Somer’in istifasını istemeye başladı. Rektör ve Mütevelli Heyetinin arasında
öğretim üyelerinin sözleşmelerinin iptali gibi bazı fikir ayrılıklarının yaşandığı sırada
Mütevelli Heyeti, 14 Kasım 1975’te bir “Öğrenci Dekanlığı” kurulmasına karar verdi.
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1975’te ODTÜ’de ister lisans ister yüksek lisans öğretim yapan tüm bölümlerden ve her
dönemden birer öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı. Tarık Somer ÖTK seçimlerini kullanarak
üniversitede demokratik ortam bulunduğunu vurgularken öte yandan da jandarmanın
kampüs içerisinde ne kadar gerekli olduğundan bahsediyordu.”2
“Dışarıdan gelen saldırıların yanı sıra içeriden de ODTÜ öğrencilerine, kazandıkları haklara
karşı yeni saldırılar başladı. Rektör Somer, kendisini eleştiren bir bildiri yayımlandığından
dolayı bu bildiriyi geri almazsa veya inkâr etmezse öğrenci temsilciliğini feshedeceğini
temsilcilere bildirdi. Fakat öğrenci temsilcileri bildiride yazılanlara sonuna kadar
katıldıklarını ayrıca Öğrenci Temsilciliğinin bir çırpıda kişisel kaprislerle feshedilebilecek bir
kurum olmadığını rektöre bildirdiler. Bunun üzerine Rektör Somer, Öğrenci Temsilciliği
Yürütme Kurulu üyelerini kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle disiplin kuruluna verdi.
Öğrenci Temsilcileri disiplin kurulunda, Öğrenci Temsilciliği kurumunu savunarak eski
yanıtlarında ve iddialarında ısrar ettiler. Rektör hakkında getirdikleri eleştirilerin onun bu
davranışıyla da kanıtlanmış olduğunu belirttiler.”3
3 Ocak 1976’da ODTÜ otobüsleri silahla tarandı; öğrenci Semih Erbek katledildi.
Mart 1976’da Tarık Somer’in görev süresi sona erdi ve yerine Ilgaz Alyanak atandı.
MD, finans sıkıntıları etkisiyle de binadan binaya taşınırken, ODTÜ’de Prof. Dr. Tarık
Somer hükümet tarafından rektör olarak atanır. Gene böyle sıkıntılı bir dönemde, ODTÜ
tarafından kabul edilmeyen, sert boykot ve protestolar sonunda istifa etmek zorunda
bırakılan, MHP eğilimli Prof. Dr. Tarık Somer Rektör olduğu kısa dönemde Somer ‘den
yardım isterler. Rektörlüğü ODTÜ tarafından kabul edilmeyen, ODTÜ içinde öğrenci ile
jandarmayı karşı karşıya getiren, öğretim üyeleri ve öğrenciler üzerinde acımasızca baskı
kuran Tarık Somer, kendisini meşrulaştırmak ve ODTÜ bileşenleri içinde ittifak bulabilmek
için Mezunlar Derneğini destekler.
Süreyya Yücel Özden’den itiraf gibi;

Belge 1 S. Yücel Özden açıklaması

4

2
3
4

(Çalışkan, s. 289-290)
(Özden, 2005)

8

ODTÜ’de özgür bilim ortamı ortadan kaldırılır; öğretim üyesi ve öğrenciler üzerinde her
türlü baskılar gerçekleşir, üniversite belirsiz boykotlara giderken, mezunlar derneği
yönetiminin tek derdi, kendilerine briç ve diğer kâğıt oyunlarını oynayabilecekleri bir
mekân sağlamaktı. Bunun için rektör Tarık Somer ile işbirliğine gitmekten, mezunlar
olarak Somer’i meşrulaştırıcı davranışlara girmekten çekinmezler. Kişisel çıkarları için
Tarık Somer ile kol kola girerek işbirliği yapan ODTÜ MD yönetim kurulu;
Ahmet Mahir Barutçu



ODTÜ İnşaat Mühendisliği Mezunu.
Enerji Bakanlığı Müsteşarlığından emekli olur olmaz bu Bayındır Holding’de yönetimde
görev alır. Bu davranışı yasaya aykırıdır, yargılanır, çıkan af ile dava düşer. Bayındır
Holding Turgut Özal, ANAP döneminin parlayan yıldızıdır, ANAP bitince battı.
S. Yücel Özden – Mason



ODTÜ İnşaat Mühendisliği Mezunu.
Bakanlıklar bünyesinde üst düzey görevler yaptıktan sonra, Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarlığı yaptı. Gama Holding’de çalışıyor.
 A. Yılmaz Sürmeli
 Mete Tarman
 Prof. Dr. Kemal Gürüz
Kimya Mühendisliği mezunu. Tarık Somer ‘in öğrencilerinden ve MHP’li olarak bilinir.
Sonrasında YÖK Başkanlığı da yaptı. Kemal Gürüz’ün masonlarla da arası iyidir. Hür ve
Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası 95. Yıl Etkinliğinde mason akademisyenlerle birlikte
YÖK başkanı olarak panelist olarak yer alır. Bir mason severdir Kemal Gürüz.

Belge 2 Kemal Gürüz Masonlar arasında
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Tesviye Dergisi, Ekim-Kasım 2004, sayı 61, sayfa 13

9

ODTÜ bileşenleri içinde Alparslan Türkeş ve MHP ile işbirliğinde olan yalnızca MD YK değil,
üniversite içinden kimi kişilerde vardı:

Belge 3 Nermin Fenmen
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ODTÜ yasasında yapılan bu değişiklik, sonrasında Hükümetlerin sürekli olarak ODTÜ’ye
karışmasına, üniversitenin kabul etmeyeceği rektörler atayarak, ilerici ve özgürlükçü
anlayışı yıkmak için uğraşmasını sağladı.

6

(Fenmen, 2005)
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Eymir Gölü Çevresi ve Ormanlarında Dernek Binası Yapımı Girişimleri
Şerefli sokaktaki bina yetersiz kalmaya başlayınca gene üniversiteden yardım isterler. Bu
sırada Rektör, Prof. Dr. Süha Sevük.
ODTÜ MD YK, Eymir Gölünün Or-An tarafında bir araziyi kestirir gözüne. İ. Melih
Gökçek’ten çok önce, bölgeyi yapılaşmaya açacak bilinçli ya da bilinçsiz bina yapmaya
kalkmak, ODTÜ MD yönetiminin, ODTÜ kimliğine ihanet gibi istemidir. O istek kabul
görmez.
Sonra ODTÜ Ormanlarının Or-An bölgesinde ormanlık bir araziye gözlerini dikerler.
Burada da ağaç kesilmesi gerekmektedir. Hani şimdilerde ODTÜ yerleşkesi içinde ağaç
kesimine haklı olarak karşı çıkılıyor ya. O zaman, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük ve
ODTÜ MD yönetimi, aynı anlayışla;
“ODTÜ Ormanını biz yaptık, 3-5 ağaç kessek ne olur, sonradan nasılsa bol bol dikeriz”
Diyerek, dernek binası yapabilmek için güzelim çam ağaçlarını kesmeye başlarlar. Rektör
Süha Sevük ‘ün katılımı ile temel atma töreni bile yaparlar.
Neyse ki o dönem Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, izinsiz, keyfi ve ağaç
katliamı ile başlayan bu yapılaşmaya karşı çıkar ve bir gecede atılan temeli yıkar.
ODTÜ’lüler adına peş peşe utanç duyulası bir davranışlar…
Bu sırada ODTÜ MD Yönetim Kurulu başkanı kıdemli mason Tevfik Uğur Tola!

11

Vişnelik Binası Yapımı
Dernek Binası ODTÜ Yerleşkesi Vişnelik Arazisinde Yapıldı
Uğur Tola ve ekibine, rektörlük bina yapımı için Eymir Gölü arazisinden alan vermez,
ODTÜ Or-An Bölgesindeki orman içine, ağaç keserek yerleşmelerini de Çankaya Belediye
Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen engel olunca; ODTÜ içinde “Vişnelik Bölgesi” verilir.

Belge 4 S. Yücel Özden

7

Aslında Rektör Prof. Dr. Süha Sevük ‘ün öncelikli olarak öncelikli önerdiği yer Bilkent
Üniversitesine yakın Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi yakınlarında bir alan iken, mason
Uğur Tola ve ekibi, Vişnelik Bölgesini seçer.
1977 – 1987 yılları arasında, ODTÜ’de lisans, yüksek lisans öğrencisi ve son dönemde
ODTÜ’de “Akademik Danışman” olarak görev yaptığım zamanlarda, bu bölgede yüzlerce
vişne ağacı bulunmaktaydı. Dernek binasının, “Vişnelik” adı da buradan gelmekte.
Günümüzde ODTÜ yerleşkesi içinde ağaç kesilerek yurt yapımına tüm ODTÜ bileşenleri
haklı olarak karşı çıkarken, ODTÜ MD bina yapımının, yüzlerce vişne ağacının kesilerek
yapılmasına, aynı ODTÜ bileşenleri ses çıkarmamıştı. Bilinmektedir ki, ağaçlık bölgede
toplu ağaç kıyımında yok edilen yalnız ağaçlar olmayıp, birçok canlının da sonu getiriliyor.
Uğur Tola başkanlığındaki yönetim Vişnelik ağaçları bölgesinde bina yaparken, bu
gerçeğe sessiz kalındı. Sorgulama bilinci, kendi çıkarları durumunda da süremiyorsa, o
gerçek bir çağdaş sorgulama bilinci olamaz.
Gene o dönemde sorgulanmayan bir durumda, ODTÜ’nün Mimarlık Fakültesi varken,
önemli yapılar tasarlamış ODTÜ Mezunu Mimarlar varken, Vişnelik binasının ODTÜ’lü
olmayan, dahası referansları arasında benzer ve hiçbir önemli yapı tasarımı olmayan Gazi
Üniversitesi mezunu Bülent Çetiner’in mimari tasarımı kabul ediliyordu. Hem de yapımın
tamamen ODTÜ vakıfları aracılığıyla ve ODTÜ mezunlarının şirketlerinin desteği ile yapılır
ve bununla öğünülürken, ODTÜ mezunu olmayan bir mimara mimari tasarımın
yaptırılması, sorgulanması gereken bir karardır. Projeyi seçen, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
öğretim üyelerinden oluşan bir kurul olmayıp, ağırlığı İnşaat Mezunu olan ODTÜ MD YK
tarafından yapılmış olması da ilginçtir.

7

(Özden, 2005)
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Hangi ilişkiler, motivasyonla, Bülent Çetiner’in projesinin hayata geçirilmesini sağladı?
Bilmiyoruz ve karanlık! O dönem ODTÜ MD Başkanının kim olacağına kadar karışan
Rektör Prof. Dr. Süha Sevük’ün bu seçime sessiz kalması da dikkat çekici! ODTÜ
bileşenleri ve mezunlar bunu hiç sorgulamadılar!

Süreyya Yücel Özden bakın nasıl savunmuş
binayı;

Belge 5 S. Yücel Özden
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A. Mahir Barutçu da
sorunlarının
farkında
küçültmeye çalışıyor.

Belge 6 A. Mahir Barutçu

binanın
ama

9

S. Yücel Özden ve A. Mahir Barutçu ‘nun örtmeye çalıştığı kadar basit değil olay. Binanın
mimari yapısı, ısıtma, aydınlatma, seslendirme ve alan kullanımı açılarından berbat
denecek kadar sorunlu ve kötü. Kuruluşundan bu yana onca yıl geçmesine karşın da
hiçbir iyileştirme yapılamadı. Bunun nedeni yapının hiçbir iyileştirmeye izin vermeyecek
kadar kötü tasarlanmış olmasıdır! Mızrak çuvala sığmıyor!
O dönemlerde dernek yöneticilerinin siyasi kimliklerini A. Mahir Barutçu sözleri çok açık
ortaya koyuyor.

8
9

(Özden, 2005)
(Barutçu, 2005)
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A. Mahir Barutçu 10

(Barutçu, 2005)
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Vişnelik İnşaatı Döneminde Başkan Krizi
1996 ODTÜ MD Yönetimi söz konusu yenileşmesi çok sancılı olmuştur. 1996 Mayıs –
Haziran da yapılan genel kurul sonucu:
Yönetim Kurulu:
Başkan Uğur Tola - mason
Başkan Yrd. Ahmet Sevük (OR'77) -11
Genel Sekreter Zeki Sagay ( EE'79 ) - mason
Sayman Özcan Yalçınkaya (MINE'82)
Üye Nezihi Çift (CP'78)
Üye Filiz Bal (ARCH'89)
Üye Iklil Kin (CHE'87)
Seçime 1994-1996 başkan olarak giren ve yeni yönetim kurulunun da başkanı olan
mason Uğur Tola YK ilk toplantısında başkanlıktan ve yönetimden istifa ederek ayrılır?
Neden acaba?
Uğur Tola ayrılınca, 1. yedek üye Prof. Dr. Çetin Hoşten göreve çağırılır ve yönetim
kurulu şöyle şekillenir:
Başkan Ahmet Sevük (OR'77) - mason
Başkan Yrd. Çetin Hoşten
Genel Sekreter Zeki Sagay ( EE'79 ) - mason
Sayman Özcan Yalçınkaya (MINE'82)
Üye Nezihi Çift (CP'78)
Üye Filiz Bal (ARCH'89)
Üye Iklil Kin (CHE'87)
Yönetim Kurulunun üçüncü toplantısında ise Ahmet Sevük, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
üyeliğinden ayrılır. Mason Ahmet Sevük, Rektör Süha Sevük ‘ün kuzenidir.
Yönetim Kuruluna başkan dayanmıyor. Güle oynaya girip kazandıkları seçim sonunda,
sanki birileri onları istemiyor, istifaya zorluyor gibi. Söylentilere göre bu kişi Rektör Süha
Sevük.
Bu sefer YK başkanlığına mason Zeki Sagay YK getirilir, mimar Filiz Bal da Genel Sekreter
olur;
Başkan Zeki Sagay ( EE'79 ) - mason
Başkan Yrd. Çetin Hoşten
Genel Sekreter Filiz Bal (ARCH'89); aynı zamanda YK adına inşaatın yapımını denetliyor.
Sayman Özcan Yalçınkaya (MINE'82)
Üye Nezihi Çift (CP'78)
Üye Iklil Kin (CHE'87)
Denetleme Kurulu:
Turhan Erdoğan (CE'62), Ismail Hakki Burçoğlu (ME'78), Cengiz Karacalık (IE'81)

11

Bu araştırmada açıkladığımız gibi, Ahmet Sevük o sırada mason olmamakla birlikte, 2001 yılında
masonlarca masonluğa uygun bulunmuş ve mason olmuştur.
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Vişnelik inşaatı yapımı ODTÜ EBİ’ye verilmişti. Başkan Zeki Sagay ‘a kulak kabartalım;

Belge 8 Zeki Sagay
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İnşaatın temel atma töreni 1996 Nisan ayında yapılır.
anlatmış;

İnşaat sürecini Zeki Sagay

Değişik kaynaklardan aldığım bilgiler ne yazık ki eski başkanlardan Zeki Sagay’ı
doğrulamıyor. O dönem içinde Dernek Yönetimi yarışma ve seçim kuralları belirlenmiş bir
proje yarışması açmadan, bazı yöneticilerin kafasındaki “çadır” biçimine uygun bir proje
doğrudan seçilmiş. Birkaç günde hazırlanan mimari projenin, Meksika’da bir yarışmada
mansiyon ödülü almış bir projenin kopyası olduğu da çok güçlü bir söylenti olarak
önümüze çıkmakta.
Söz konusu projenin seçimi için bir yarışma açıldıysa bunun tutanaklarının Mezunlar
Derneğinde bulunması gerekir, değil mi? Ancak bildiğim kadarıyla böyle bir
değerlendirme komisyonuna dair bir seçim yapılmadığı ortada. Aksi kanıtlanırsa
yayımlamaya hazırım.
Dahası bu projeyi seçen yönetim de, istifa etmiş başkanlar Uğur Tola ve Ahmet Sevük
dahil, 8 yönetici arasında mimar olan bir tek, halen Atılım Üniversitesinde öğretim üyeliği
yapan Filiz Bal var. Bu durumda “yönetimdeki arkadaşlar” hangi mimari birikim, ölçüt,
kıstas ile projeleri değerlendirip, bu her anlamda ucube yapıyı seçmişler. O da
Meksika’dan kopya olduğu savı ortada dururken.
Proje mimarının kimliğini ayrıca değerlendirdim.
Yukarıda ismi geçen, projenin seçiminde yer almış tüm yöneticiler, hangi gerekçe ve
ilişkilerle bu projenin seçildiğini açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde bu seçimlerinden
ötürü hepsi “şaibe” altındadırlar.
Yönetimdeki tek mimar Filiz Bal da göreve başladıktan kısa süre sonra istifa ederek
yönetimden ayrılmış. Neden acaba? Açıklarsa yayımlamaya hazırım.

12

(Sagay, 2005)
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Belge 9 Zeki Sagay
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Mason Tevfik Uğur Tola ‘nın başkanlıkta gözü kalmış ki; 1998 – 2000 döneminde
seçilerek yeniden başkanlık yapar.
13

(Sagay, 2005)
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Vişnelik Binasının Niteliği

Vişnelik Binasının bulunduğu bölge, adı da üzerinde eskiden Vişnelik’ti. Yüzlerce Vişnelik
ağacı vardı. O ağaçlar kesildi. ODTÜ Mezunları, yüzlerce ağaçlık bölgede ağaçlar kesilip ve
o bölgede yaşayan hayvanların yaşam alanı yok edilmesine ses çıkarmazken, son
dönemde yaşanan ağaç katliamına tepki gösterirken, ikiyüzlü davranmıyorlar mı?
Yapıldığından bu yana kendi gözlemlerim, tanıdığım tüm üyelerin konuşmaları ve yönetim
kurullarında görev almış arkadaşların değerlendirmeleri:
Binanın tüm ana salonları bir birine açık olması, katlar arasında bir ayrım olmaması, açık
ortam, ikinci kat balkon tipi…
-

Akustik berbat. Ana salonun tavanı en tepeye kadar açık olduğu ve her taraf beton
olduğu için, kabul edilmez, tüm sınırların ötesinde berbat, kötü.

-

Tamamı açık ortam olduğu ve diğer nedenlerden ısıtma mümkün değil. Kışın
soğuktur. Öte yandan gereken ısıtmanın sağlanması ise inanılmaz büyük
maliyetlerde gerçekleşmekte. Dış kapı açıldığı an, tüm ortam dışarı açılmış oluyor.

-

Aydınlatma da aynı sorun geçerli; yetersiz ışık ve çok yüksek maliyet.
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Dönemin Kilit Kimlikleri, Ne Çok Mason Var?
Uğur Tola, mason
Mason localarında verdiği konferanslardan;

Mason başı ile birlikte yönetici masonların , “kardeş kardeşe, hemşireler (eşler, çocuklar)
olmadan yat ile Yunan Adaları gezisinde Uğur Tola!

Zeki Sagay, mason
Mason Zeki Sagay, Denge Locasında mason olmuş. Dikkati çeken bir nokta da Uyum Locası
kurucularından olan mason – mimar Bülent Çetiner de Denge Locası kökenli! Uyum Locası da Denge
Locasından doğmuş!

Süreyya Yücel Özden, mason
Prof. Dr. Çetin Hoşten, Maden Mühendisliği
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Ahmet Sevük, mason
Mason localarında verdiği konferanslardan;

Vatan Partisinde siyasete atılmış;

Mason localarında verdiği konferanslardan;
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Ahmet Sevük’ten Gelen Düzeltme İsteği
Ahmet Sevük, 15 Şubat 2020’de WhatsApp hesabıma bir mesaj gönderdi; ODTÜ
Mezunlar Derneği hakkında yazdığım yazıda bazı konular hatalı aktarılmış olduğunu
belirterek düzeltmemi istiyordu.
Ahmet Sevük’ün ODTÜ Mezunlar Derneğinde yöneticilik yaptığı yıllara dair kendi
gözlemim yok; o döneme dair bilgileri odtülüler bülteninde yayımlanmış, çoğunu eski
başkanların yazılarından almıştım. O nedenle o dönemin en yakın tanıklarının
değerlendirmeleri tarihe not bırakmak anlamında çok önemli. Keşke bu araştırma
yazısında adı geçen kişiler bana birer yazı yollasalar da, ben de olduğu gibi aktarsam.
Ahmet Sevük “düzeltme” yapılmasını istiyor. Ben düzeltme sözcüğü yerine, Ahmet
Sevük’ün açıklamaları ve eklemeleri olarak kabul ediyor ve burada ilettiklerini
aktarıyorum.
Ahmet Sevük, ODTÜ Mezunlar Derneğinde etkin olduğu, başkan seçildiği yıllarda mason
olmadığını, daha sonra mason olarak eriştirildiğini (tekris edildiğini), bu nedenle
masonlarla birlikte hareket ediyor gibi gösterilemeyeceğini belirtiyor;
“Ben sadece 1994 -1996 Yılları arasında Derneğimiz Yönetiminde bulundum ve de o
zamanlar Mason Derneğiyle hiçbir alakam yoktu.
Dolayısıyla Mason olduğum sebebiyle Dernekte görev almışım görüşü DOĞRU DEĞİLDİR.
Dernek Yönetiminden 5 yıl kadar çok sonra Mason Locasına 27.12.2001'de kabul edildim
ve çalışmalarını da beğenmediğim için 6 yıl sonra 11.09.2027'da Masonluktan ayrıldım.”
Bu sözlerini kanıtlamak için de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ile e-posta
yazışmasını bana JPEG fotoğraf formatında iletti. Aslında böyle bir “kanıta” da gerek
yoktu bence, söylemesi yeterliydi benim için. Ancak bana ilettiği fotoğraf formatını teknik
anlamda bir belge, konunun kanıtı olarak kabul etmek de mümkün değil. Bu yazışmada
dikkatinizi çekmek istediğim bir kaç nokta var.
Ahmet Sevük, “kardeşim” diye hitap ediyor. Demek ki, masonluğu içselleştirmiş ve
Dernekten ayrılsa da hala kendisini mason birader olarak görüyor. Ancak, kendisine yanıt
veren yönetici mason, Ahmet Sevük’ü mason kabul etmiyor ki, “kardeşim” demiyor,
mason olmayan bir kişiye hitap ederek; “bey” diyor.
Ahmet Sevük yazışmayı gönderen kişinin adını da kapatmış, bana gönderdiği JPEG
formatındaki ekte. Bu da mason öğretisine hala bağlı kaldığını gösterir.
Ahmet Sevük bana yolladığı mesajda; “Bu mail benim isteğim üzerine Mason Derneği
tarafından ve tarafıma gönderilmiştir” de diyor.
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Ahmet Sevük’ün bu açıklamasını, kişi haklarına ve herkesin fikrini özgürce paylaşma
hakkına saygımdan ötürü olduğu gibi aktardım. Ancak, ODTÜ Mezunlar Derneğine başkan
seçildiği zaman mason olmaması çok mu önemli, bilemedim. Sonuçta masonlarla yakın
ilişkileri olan, mason olmaya uygun görülen ve kendisinin de bunu kabul ederek mason
olarak eriştirilmiş ve Usta (Üstad) mason olacak kadar da locada kalmış. Yazdıklarımda
yanlış yok. Yalnızca mason olarak eriştirilme tarihini bilmediğim için belirtmemiştim.
Ahmet Sevük’ün mason tarikatındaki yolculuğunu merak ettim, ufak bir araştırma
yaptım. Bakalım neler çıkacak karşımıza.
Ahmet Sevük, dediği gibi 2001’de Yıldız Locasında eriştirilmiş, mason yapılmış. Yıldız
Locasında eski Dekan ve Rektör Yardımcılığı da yapmış, Yüksek Şûra’da 33. Dereceye
kadar seçilerek yükselmiş aynı anne babadan gerçek kardeşler Prof. Dr. Altay Birand,
Prof. Dr. Tuncay Birand’ın ve daha birçok ODTÜ’lü akademisyenin yer aldığı özel bir loca.
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ODTÜ’lü akademisyen grup ağırlıklı olarak ayrılıp Tolerans Locasını kurmuşlar.

25
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Yıldız Locası içinde loca başı (Üstad-ı Muhterem) ve loca görevlileri seçimlerinde
çatışmalar; iktidar ve ego savaşları çıkınınca, Ahmet Sevük 2004 yılında bir grup masonla
ayrılıp Aydınlık Locasını kurmuşlar. Loca kurmak bedava değil; kurucuların cebinden
döneme göre değişir ama önemli miktar paranın çıkıp, Büyük Locanın kasasına girmesi
gerekiyor. Sonuçta Ahmet Sevük, Yıldız Locasında gruplaşmalar ve dediğim gibi uyduruk
bir loca başı olmak için kavgaların içindedir ve daha 3-4 yıllık masonken, yani yeni
Usta/Üstad mason olmuşken hem de…
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Ahmet Sevük orada da gene loca başı iktidar kavgaları, çekişmeleri içinde yer alır, loca
içinde tatsız dedikodular dolaşır ve Ahmet Sevük, ODTÜ mezunu, Mezunlar Derneğinde
da etkin olarak çalışan bir mason ile birlikte 2007’de ayrılır.
Ahmet Sevük 7 yıllık mason tarikatı üyeliği döneminde iki loca içi çatışmada yer alıp, yeni
loca kurucusu olup, 3 sene sonra gene loca içi sorun ve çatışmalar nedeniyle ayrılmak,
dikkat çeken bir mason özgeçmişi.
Ahmet Sevük, kendisinin ODTÜ Mezunları Derneğinde yönetici olduğu yıllarda masonlarla
ilişkisi olmadığı gerekçesi ile yazımda masonlarla birlikte hareket ediyormuş gibi
göstermemi düzeltmek istemişti. Ancak, Ahmet Sevük ‘ün mason olduğu Yıldız ve
kurucusu olduğu Aydınlık locaları ODTÜ’de yönetim kademelerinde görev almış, ODTÜ
Mezunlar Derneğinde de etkisi olan masonlarla çevrili. 2001 öncesi başlayan ilişkiler,
değişik nedenlerle 2001’de mason olmasını belirlemiş.
Ayrıca bana ifade ettiği gibi, masonluğu beğenmediği, kötü bulduğu için değil, localar
içindeki çatışmalarda, çekişmelerde yer aldığı ve çıkan dedikodular sonunda istifa etmek
durumunda kalmış gibi gözüküyor.
Ahmet Sevük bana ilettiği WhatsApp mesajlarında, birçok farklı yazışma gruplarında
paylaştığını söylediği yazılarını da gönderdi. Onlardan bazı bölümleri Ahmet Sevük’ün
kendisinin verdiği izinle paylaşıyorum. Yazılardaki imlâ, gramer, sözcük, ifade hataları
kendisine aittir, virgülüne dokunmadan, ancak bazı kısımları çıkararak paylaşıyorum!
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Şerefli sokak dönemi

“ANILARRR...
*ŞEREFLİ den VİŞNELİĞE tarihten bir sayfa...*
Değerli arkadaşlar,
1990'ların başlarında ben ve Özcan Yalçınkaya 40 yaşlarda Şerefli Sokakta *İLGİLİ
ETKİSİZLERDENDİK* çünkü Yönetimde Mahir Barutçu, Rahmetli Rüştü, Yücel Özden,
Uğur Tola, Cihat Kılıç ve 2 kişi daha vardı.
Ve Dernek Müdürü de Rahmetli Çınar Erdoğan dı.
Bu Gruptan da kurucular olan Mahir, Rüştü, Yücel abiler sürekli duauen yöneticilerdi ve
sürekli de dönüşümlü Başkanlık yapıyorlardı.
Bizleri ASLA bir işe karıştırmıyorlar ve de Dernek olarak da, OYUN ve YEMEK etkinlikleri
bir de ODTÜ HOUR kokteylleri haricinde bir şey yapılmıyordu.
Hele yukarı katta bir oda vardı ki burası sadece İnşaat ağırlıklı BABALAR Grubu dediğimiz
abilere aitti ve buraya kolay kolay kimse de giremezdi.
Özcanla başbaşa verip, burada *etkili bir yönetimle ODTÜ'lüler olarak nasıl TÜRKİYE
LİDERİ oluruz* diyerek çalışmalara başladık.
Öncelikle aynı yaklaşımdaki arkadaşlarla gruplar kurduk ve 1994 seçimlerine hazırlandık.
Yönetim için de Asıl Üyeler olarak :
* Ahmet Sevük
* Özcan Yalçınkaya
* Fehmi Uluç
* Sinan Gürtunca
* İsmail Hakkı Burçoğlu
* Şahin'i
Tesbit edip,
1994 Seçilerine çok iyi hazırlandık.
Sonra son anda devreye abiler girdi ve bu böyle olmaz dediler.
Uzatmadan, uzun ve sıkıntılı görüşmelerden sonra, ODTÜ edep ve kültürü içerisinde
ABİLERİN önerilerini 1994-1996 dönemi için kabül ettik ve seçime *ORTAK Listeyle*
girildi.
ABİLER (BABALAR) Grubu olarak, Uğur Tola ve Cihat Kılıç'ın mutlaka olmasını ve eski
yeni arasında da köprü vazifesi görmelerini istediler.
Grup lideri olarak da yeni grubun 5 kişsini de benim tesbit etmemi istediler.
Ben de kendimi dışarda bırakıp arkadaşlarımı Yönetime önerdim.
Ancak bizim Grup bunu kabül etmedi ve gönüllü olarak da İsmail ile Şahin yedek oldular.
Böylece Yönetim Kurulu da seçimden sonra, Uğur *Başkan* Cihat *Bşk.Yrd* .
Ahmet *Genel Sekreter*
Sinan *Muhasip* Üye
Özcan *Üye*
Fehmi *Üye*
olarak tesbit edildi.
Ve ilk icraatımız da yukarı katın duvarlarını yıkıp, her yeri birleştirmek oldu.
Ama ABİLER (BABALAR) hiç razı olmadılar da, ama iş de işten geçmiçti.”

30

-

ODTÜ Yerleşkesinde dernek binası dönemi

“TARİHTEN BİR BİLGİ...
Uğur iki kere başkan oldu ve ikisinde de sayemde oldu.
Nasıl mı...
Sayemde lafını EGOSAL bir duyguyla söylemiyorum.
*Birrr* ...
İlkin 1994'de, biz Yönetime 5 kişi, Uğur da kendisi ve Cihat'la iki kişi geldiler.
Grup lideri olmam dolayısıyla,
Doğal olarak ben Başkan olacekken, DERNEK BÜYÜKLERİ benden ricacı oldular ve Uğur
Başkan ben de G. Sekreter oldum.
Sonra 1996 Seçimleri geldi.
Uğur, beni ve Özcan'ı istemedi ve biz de ayrı bir listeyle seçime girdik. Ezici bir
çoğunlukla, biz 6 kişi, Uğur da sadece kendisi Yönetime girdi ve aynı günde de
tahammülsüzlük gösterip *İSTİFA* etti.
DERİN DERNEK hep bize karşıydılar.
Çünkü PLAN, PROJE, HAYAL, HEDEF, STRATEJİ ve ÇALIŞMALARIMIZ onların DÜZENİ ve
ANŞAYIŞININ çok dışın ve hatta tamamen tam tersiydi.
Örneğin biz nasıl çokça ve hızlıca ÇOĞALALIM olgusunu geliştirmeye çalışıyorsak, karşı
tarafta SINIRLI SAYILARI HEDEFLİYEREK,
DERNEK KÜÇÜK OLSUN HEP BİZİM OLSUN ZİYNİYETİNİ TAŞIYORLARDI.
Biz büyük bir farkla SEÇİMİ KAZANDIKTAN sonra, DERİN DERNEK ve REKTÖR birlikte
hareket ederek, ANTİ-DEMOKRAT tavır içinde ZORBALIKLA beni İSTİFA ettirdiler.
Ama DERNEKTE KARŞIMDA olanlar, dönem Rektörü Ahmet Süha SEVÜK'ü,
*ODTÜ'nün başında bir SEVÜK,*
*DERNEĞİN başında da diğer bir SEVÜK*.
Olmaz diyerek,
Bu durum da sizin Rektörlüğünüze ZARAR verir argümanıyla REKTÖRÜ etkilemişler.
REKTÖR ve yardımcıları da bu KUMPASA gelerek, İSTİFAMI istediler.
Önce ŞAKA gibi bu durumu çok CİDDİYE almasam da, sonra baktım ki her şey çok CİDDİ
ve ince ince PLANLANMIŞ.
Şiddetle HAYIR CEVABIM karşısında da, Derneğe o zamana kadar verilmemiş olan ARAZİ
(ARSA) TAHSİS belgesinin verilmeyeceğini REKTÖRLÜK (Rektör ve dönem yardımcıları)
KESİN bir dille ifade ettiler.
Bu durumda yapacağım tek şey de, ya İSTİFA edecektim,
Ya da etmeyip ARAZİSİZ ve YARDIM alamayan bir DERNEĞİN Başkanı olma inadında
olacaktım.
Biz neden YÖNETİME talip olmuştuk?
Tabii ki Derneğimizi çok çok ilerilere taşımak için.
Halbuki böyle bir durumda bir KOLTUK uğruna DERNEĞİN önünü tıkayacaktık.
Biz de;
KOLTUK SİZİN ARAZİ ve YARDIMLAR DA BİZİM OLSUN
Diyerek çok büyük üzüntüyle ZORLA ve KENDİMCE ZORUNLU OLARAK İSTİFA ettim.
Olayın özeti budur.
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Not:
1996 Olağan Genel Kurulda seçimi kazanan kişiler.
*Bizim grup:*
1. Ahmet SEVÜK
2. Özcan YALÇINKAYA
3. Çetin HOŞTEN
4. Nezihi ÇİFT
5. Zeki SAĞAY
6. Filiz BAL
Diğer grup:
7. Uğur TOLA
Diğer gruptan sadece bir dönem öncesinin *Başkanı Uğur TOLA* listeyi delip *7 kişilik
Yönetime seçildi.*
Ancak Uğur TOLA,
" _Yönetime seçilen ve çoğunluğu sağlayan grubun rahat çalışabilmesi gerekçesiyle_, ki
bana göre son derece saçma bir gerekçedir, ertesi gün İSTİFA etti ve yerine de yine
bizim grup adayımız *İklil KIN* arkadaşımız 7. Üye olarak katıldı.
Neden saçma gerekçe?
Çünkü seçilen insan ertesi gün istifa etmez, etmemelidir.”
Ama kimse bizim açık farkla kazanacağımızı düşünmediği için, bu konuyu
öngörememişlerdi.”
Dikkat ederseniz, Ahmet Sevük’ten sonra ODTÜ Mezunlar Derneği başkanı olan Zeki
Sagay, Ahmet Sevük listesinden seçime girmiş bir mason. Sonra Zeki Sagay da Ahmet
Sevük ve Uğur Tola ile yaptığı antlaşmaya bağlı kalmayıp, kendi yolunu çiziyor. Nasıl bir
guruptaşlıksa…
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Himmet Şahin nasıl başkan oldu?

“*_HİMMET ŞAHİN DÖNEMLERİNİN HİÇBİRİSİNE NEDEN OY VERMEDİM?_*
2004-2006 Yllarında *KONSESÜSLE* biraraya gelmiş *7 kişi*, yaklaşık *2yıl* birlikte ve
her onbeş günde bir biraraya gelerek çalıştık.
Bu çalışmaya katılanların özellikleri;
Dernekteki *temel DÜŞÜNLERİ temsil eden, TAŞIN altına elini koyacak, VİZYON sahibi,
EMEĞİNİ esirgemeyen, DEMOKRAT, İLKELİ ve DERNEK harici hiçbir beklentisi olmayan
farklı kulvarlardan Dernek KATKI PAYLI Üyelerdi* ki bunlar da; 1. Ahmet *SEVÜK* 2.
Ayhan *GÜLSOY* 3. Bayraktar *BAYRAKTAR* 4. Cem *YAŞİN* 5. Nafi *İPEK* 6. Nuvit
*DEMİRÖZ* 7. Özcan *YALÇINKAYA* Arkadaşlarla *DERNEĞİMİZ VİZYONU* için
*İLKELER* ve *Tüzük* dahil diğer temel konularda çok ciddi hazırlıkları, yanlış
gördüğümüz *o dönemki Dernek Yönetimine* karşı *MİSYON* üstlenerek çalışmalar
yaptık.
Benim isteğimle, *ben hariç* diğer arkadaşların *DERNEK Kurullarında* yer almalarının
iyi olacağı da aramızda kararlaştırıldı.
Bu toplantılar sonucunda alınan en önemli *İLKESEL KARAR* da, Dernek *Yönetim
Kurulu Başkanının* en fazla *2 DÖNEM* *GÖREVDE* kalması, yerine de mutlaka en az
*BİR İKİ* arkadaşı hazırlama *görev ve sorumluluğuyla*, *Yönetim Kurulu* üyelerinden
en az *üç kişinin* de değişimiyle, Yönetimlere hem *taze kan hem de heyecan, enerji
katılması* konularıydı.
O dönemki seçime *2 hafta kala*, önce *birer kişi* ve sonra da *ikişer kişiyle ANA GRUP
Toplantısı* planlandı.
Son hafta *Özcan YALÇINKAYA*'nın *ISRARLI ÖNERİSİYLE* Son Toplantıya
*Himmet ŞAHİN* de davet edildi.
Yeni katılan tüm arkadaşlara, 2 yıllık bu çalışmalar ve *İLKE KARARLARI aktarıldı*.
Çalışmaların ve *İLKELERİN tamını çoşku ve heyecanla kabul eden ÜYELERLE* de, *yine
ben hariç SEÇİMDE aday olundu.*
Ancakkk...
O dönemde yapılan *KONSESÜS* *çalışma ve toplantılarında*, son *2 yıl emek koymuş*
arkadaşlarımız dan sadece *Bayraktar BAYRAKTAR ve Cem YAŞİN o dönemki yönetimde*
yer aldı ama diğerleri de, *birtakım kataküllülerle DIŞLANDI.*
*Çok emek, bilgi ve birikimle 2 yıl DONANMIŞ arkadaşlarımızın AYAK OYUNLARINA
gelmesinden SORUMLU TUTTUĞUM Himmet ŞAHİN*'e, o dönemki Genel Kurula
gelmeyerek *OY VERMEDİM.*
Son Toplantıya gelip, *hiçbir EMEK koymadan çok HAKKANİYETSİZ bir pozisyonla
Yönetim Kurulu Başkanı olan Himmet ŞAHİN*, Sonraki dönemlerde de, kendisin en başta
*ÇOŞKUYLA kabul* ettiği ama sonrasında *ASLA tutmadığı*, en fazla *2 dönem Yön.
Kur. Başkanlığı* yapma konusundaki *İLKESİZLİĞİ ve ANTİ-DEMOKRATİK TEK ADAM
Yönetim hırsı* nedeniyle bir daha da *ASLA OY VERMEDİM*.
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*
*
*
*
*

*İLKESİZLİK*
*VİZYON ve MİSYONSUZLUK*
*EHLİYETSİZLİK*
*ANTİ-DAMOKRATİK YÖNETİMLER*
*TÜZÜK HARİÇ KIRMIZI ÇİZGİLERE*

Yine *OYUM YOK* ve yine *OYUM YOK OYUM YOKKK...*
Sevgilerimle
_Ahmet SEVÜK_
_25 Aralık 2019_ “
Bu araştırma yazımın tamamında adı geçen kişilerin, ayrıca Ahmet Sevük yazılarında
verdiği isimlerin, varsa sözleri, “düzeltme istekleri”, yanıtları; bana yazılı olarak
yollarlarsa, yazımın içinde olduğu gibi yayımlamaya hazırım.
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Vişnelik Binasının Mimarı; Mason Bülent Çetiner

ODTÜ bünyesinde mimarlık alanında ülkemizde ön sıralarda olan
Mimarlık Fakültesi olmasına karşın, ODTÜ Mezunlar Derneği
yöneticileri binanın mimari tasarımını ODTÜ’lü olmayan bir
mimara yaptırdılar. Her şeyden önce bu ODTÜ’lülük bilincine bir
ihanettir.

Resim 1 Mason Bülent Çetiner

Yapılan bina, estetik, kullanım alanı, ısıtma, aydınlatma gibi açılardan çok kötü, hiç kimse
tarafından beğenilmeyen bir yapı ortaya çıktı. ODTÜ bilincine ihanetin yanı sıra,
beceriksizlik de söz konusu. O dönemin mezunlar derneği yönetimi, hangi
“motivasyonla”, ODTÜ Mühendislik Fakültesinden ve üyesi olan ODTÜ mezunu
mimarlardan destek, yardım almadan, kendi başlarına binanın tasarımını ODTÜ mezunu
olmayan, mimarlığından çok Köy Enstitüleri Dernek çalışmaları ile öne çıkmış ve benzer
bina yapma referansı bulunmayan bir mimara yaptırdılar ve ortaya bu ucube yapı çıktı?
O dönemlerde, araziyi sağlayan ODTÜ Rektörleri koşul olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesinin
mimari tasarımı yapacağı kararını alamaz mıydı? Bal gibi alırdı.
Anladığım kadarıyla, yapının bir sultan otağı çadırı şeklinde olması istenmiş. Bu söyleşide
bulunan mason Bülent Çetiner ‘de bir iki gün içinde projeyi çizip getirmiş. Hıza bak sen…
Bu mimari tasarımı kim hangi mimari birikimiyle değerlendirip, seçti? Yukarıda belirttiğim
gibi 1994 – 96 dönemi yönetim kurulu. Aralarında bir tek mimar var. Ahmet Sevük bu
ucube mimari yapının seçiminde birinci derece sorumluluğu var.
1996 – 98 dönemi yönetim kurulu da hiç itirazsız uyguladı.
Bülent Çetiner, ODTÜ Mimarlık Fakültesinde öğrenci iken 3. Sınıftan ayrılma(dismiss)
olmuş bir öğrenci olduğu savları da var. Yani ODTÜ Mimarlık Fakültesince mimar olmaya
yetersiz bulunmuş olduğu doğru mu? Sonra Gazi, Üniversitesinden mezun olmuş.
Projeler arasından proje mi seçildi; bazı özel ilişkiler nedeniyle, mimar mı seçildi? Yani
baştan mimarın Bülent Çetiner olacağı belli miydi?
Seçilip uygulanan projenin Meksika’da mansiyon almış bir projeden intihal olduğu doğru
mu?
Bülent Çetiner Gazi Üniversitesi mezunu ve mimari alanda çok öne gelen referansları yok.
Eşi Kadriye Fügen Çeliker, ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu ama onun da deneyimi yok.
Her ikisinin de yaygın bilinen nitelikleri, siyasi eylemleri.
Bir de Bülent Çetiner’in, kıdemli mason olduğu. Şimdi O da mı dediğinizi duyar gibiyim.
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Mason localarında verdiği konferanslardan;

***

***

***

Konferanslardan da anlaşılacağı gibi Bülent Çetiner, Uyum Locası üyesi masonlardan.
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Uyum Locasının kuruluşu, kurucuları:

37

2004 yılında Bülent Çetiner Uyum Locasında Sekreter görevindedir. Bir süre sonra loca
başı da olacaktır.
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2004 yılında loca başı Tuna Aksel, o sırada Yüksel İnşaatın Genel Müdürü.
2002 – 2004 döneminin loca başı Prof. Dr. Mehmet Kıcıman; Sebataycı ve 1980 öncesinin
öğrenci ve solcular aleyhine şaibeli işlere adı karışan ODTÜ Rektörü.
HKEMBL bir de ölüm duyurusu yayımlamış. Bu tür duyurular, ölen masonun ailesinden
izin alınarak yapılır:
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Vişnelik Dönemi
Prof. Dr. A. Metin Ger Dönemi
Son dönemlerde, Prof. Dr. Metin Ger ‘in YK Başkanı, Prof. Dr. Erol Sayın ‘ın YK üyesi
olduğu ekip, girdikleri ikinci seçimde karşılarında birleşik gruplara karşı kaybetti. Yeni
seçilen YK başkanlığına beklenmedik biçimde Himmet Şahin seçildi.
Metin Ger ve Erol Sayın yönetimi devir ederken ODTÜ MD kasasında nakit para vardı ve
oldukça küçük borçla derneği bırakmışlardılar.
Haziran 2004 – Haziran 2006
2004 - 2006
No

Adı-Soyadı

Bölümü

Görevi

1

A. Metin Ger (Prof. Dr.)

İnşaat Müh.

Başkan

2

Bahattin Tuncer

Mimar

II. Başkan

3

Erol Sayın (Prof. Dr.)

Endüstri Müh.

Yazman

4

Sema Onurlu

Metalürji Müh.

Sayman

5

Mustafa Atalay

EDS

Üye

6

İlkem Toker

FDE

Üye

7

Elif Baktır

Üye

Yedek

ElektrikElektronik Müh.

1

Eğitim

Himmet Şahin
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Himmet Şahin Demokrasi Karşıtı, Mutlak Egemenliği
Sonrasında Himmet Şahin tam 6 dönem üst üste YK Başkanı seçildi. Tüzükte başkan olma
sayısında sınırlamama olmamasından yararlanan Himmet Şahin, her türlü demokrasi
ilkelerini ve ODTÜ geleneklerini çiğneyerek, siyasi alanda gördüğümüz gibi sürekli seçilme
hakkını kendinde gördü. Ölünceye kadar da Yönetim Kurulu başkanı olarak kaldı.
Dernek içindeki çıkarları ve dengeleri iyi yöneten Himmet Şahin;
 ODTÜ öğrenciliği yıllarında Dev Gençli olduğu savı ile vaktiyle Dev Gençli olan ya da
sempati duyanların bir tarikat anlayışıyla bir birlerine bağlı olan grubun, koşulsuz –
sorgusuz blok halinde desteği,
Rahmetli Ertuğrul Karakaya, ODTÜ öğrencisi iken, öldürülmüş bir genç. ODTÜ
Mezunlarının Ertuğrul Karakaya ‘yı anmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ancak,
anmayı, 12 Eylül dönemi öncesinin sol siyasi görüş tarafının bir siyasi kliğinin
simgesi içinde anmak, bu görüşte olmayan tüm mezunlara saygısızlık ve kendi dar
ve imanlı ideolojisini dayatma anlayışıdır. Bu da zorbalıktır!
Himmet
Şahin,
aynı
dönemlerde
okumuşuz;
ODTÜ’de çok da siyasi görüşleri
ile ortada gözükmemiş bir
kimlik iken, MD çatısı altında
birden bire eski Dev Gençli
olarak ortaya çıkmış. Bu da
onun fırsatçı ve kişisel ikbali için
siyasi
cemaatleri
kullanma
kurnazlığından başka bir şey
değil. Tüm seçimlerde bu sol
gruplar, Kürt Milliyetçileri ve
HDP ’lilerle birlikte, sorgusuz
sualsiz, blok halinde Himmet
Şahin listelerine oy verdiler.
14

14

Bana saldıranlardan biri de Ümit Ragıp Üncü. Sanal ortamlardaki paylaşımlarına bakılırsa kafası çok
karışık… Siyasi yönünü bir türlü bulamamış; Dev Yolculukla Atatürkçülük arasında savruluyor. Tek kesin
belli tavrı ise Himmet Şahin yandaşlığı!
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 Türk solunun son dönemdeki en büyük tutarsızlığı, Kürt ırkçılığını sol diye
sahiplenip, hatta kendi içinden doğurmasıdır. Kürtçülerin de mutlak desteği,
 Dernek bünyesinde ciddi sayıları olan masonlarla işbirliği,
 CHP içindeki Atatürk ile sorunu olan gruplarla,
 Özellikle son dönemlerinde, ODTÜ Mezunlar Derneğini, TMMOB ‘un arka bahçesi
durumuna indirerek, TMMOB içindeki özellikle Kürtçü ve sol görünüşlü cemaatlerle
işbirliği,
 Seçimlerde yaptığı karşı olanları bezdirerek oy kullanmadan gitmelerini sağlaması,
 Neredeyse her gece lokalde bulunup, masa masa ziyaretlerle gelenlerle yakın
ilişkilerle,
ODTÜ MD egemenliğini 6 dönem, yaklaşık 12 yıl sürdürdü. Bu sırada borçlar sürekli arttı
ve şimdiki batak duruma gelindi. Bu dönemlerin iyi bir araştırılması ve sorgulanması
gerekir.
Himmet Şahin ve yönetim
kurulu,
günümüzde
Batı
emperyalizminin
işbirlikçisi
olduğu ortaya çıkmış Can
Dündar’a sahip çıkar.
Bülent Vargel ile peş peşe
paylaşımlar yaparlar. Bülent
Vargel de her zamanki gibi
sövmektedir.
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Himmet Şahin cemaatinin bağlılarından İhsan Soytemiz de bugün için Fetö çetesinin dâhil
olduğu, devlet sırlarını ifşa eden olaya, Başkanı gibi sahip çıkmaktaydı;

Bütün bu paylaşımlar “Çağdaş ODTÜ’lüler” grubunda paylaşılıyordu. Himmet Şahin ‘in
“Çağdaş ODTÜ’lüler”.
Bu dönemlerin başında kısa bir süre 3-4 ay boyunca MD aylık yayını olan “odtülüler
bülteni” seçiciler kurulunda görev yaptım. Ancak Himmet Şahin ve eşi Şule Şahin ‘in
demokrasi karşıtı, mutlak egemenliklerine karşı çıkarak ayrıldım. Ondan sonra sürekli
olarak Himmet Şahin ‘e karşıt durdum ve her ortamda eleştirilerimi sürdürdüm. Himmet
Şahin ile de ODTÜ MD internet yazışma gruplarında şiddetli tartışmalar yaptım, ağır
eleştiriler yönelttim.
Himmet Şahin öldükten sonra, YK olağanüstü seçime gitmek yerine, yeni bir başkan
seçerek devam ettiler ve olağan süreyi doldurduktan sonra genel kurulu topladılar ve
seçim yapıldı.
Seçim döneminde farklı gruplardan kendilerine destek vermem istekleri geldi. Tüm
gruplara uzak durarak, bireysel olarak sanal ortamlarda eleştirilerimi sürdürdüm.
Bu dönemde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasından ayrılmış ve eleştirel kitap
ve yazılarımı yayımlamaya başlamıştım.
ODTÜ MD Himmet Şahin yönetimlerine ve seçime giren gruplara eleştirilerimi
sürdürürken; masonlar, Kürtçüler, HDP ’liler ve Atatürk ile sorunu olan liberal ve sol
grupların karşımda birleşmesi süreci içinde, ilkel bir linç içgüdüleri bana internet ve sanal
ortamlarda saldırdılar, ODTÜ MD derneğinden atılmam için harekete geçtiler.
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Bu gruplara eleştirilerimin başında gelen de ODTÜ MD ‘ni dar kişisel çıkarları ve ideolojik
dayatmaları ile mezunların büyük çoğunluğunu dernekten uzaklaştırdıkları ve ODTÜ
mezunlarının demokratik gücünü yok ettikleri; en hafifi ile beceriksiz ve sorumsuz
harcamalarla derneği batırmakta olduklarıydı.
Son gelinen nokta, YK kendi içinde parçalanması ve bir birini suçlaması, suçlama
yazılarındaki ifadeler, ne yazık ki haklılığımı ortaya koymakta.
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Himmet Şahin Yönetimleri
Mason Prof. Dr. Metin Ger yönetimi, eski yönetimlerin haklı olarak bir devamı olarak
görülmektedir. Değişiklik amacıyla iki grup ortaya çıkar. Bir tarafta Nermin Fenmen ‘in
başı çektiği bir grup, bir de diğer grup. Metin Ger ekibine karşı kazanamayacaklarını
düşündükleri için birleşirler ve aralarında başkan olarak da Nermin Fenmen seçilir. İki
grubun da siyasi bir kimlik yerine, genel ortak paydada anlaşan, ODTÜ ve ODTÜ
Mezunlarının çıkarlarını göz ededen anlayıştadırlar.
İki grupta, aralarında uzlaştırıcı olarak Himmet Şahin’i alırlar. Aslında Himmet Şahin,
Metin Ger ekibinde de, yedek yönetim kurulu adayı olarak yer alan bir kimlik. İkbal
neredeyse o tarafa yanaştığı anlaşılıyor.
Genel Kurulda, Nermin Fenmen ekibi çok düşük bir oy farkıyla seçimi kazanır. Ancak
başkan adayları Nermin Fenmen ‘in adı çizilmiştir, liste delinmiş Metin Ger ekibinden
Savaş Ektirici yönetime girmişti. Başlangıçta iki grupta da olmayan Himmet Şahin,
Bayraktar Bayraktar’ın desteği ile beklenmedik biçimde yönetim kurulu başkanı seçilir.

2006 – 2008
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin

Eğitim

2

II. Başkan

Bayraktar Bayraktar

İnşaat Müh.

3

Yazman

Ünal Karasu /

Ekonomi /

F. Taner Özdemir

E. Elektronik Müh.

Savaş Ektirici /

Makina Müh. /

Nevres Dabil

İnşaat Müh.

4

Sayman

5

Üye

Sedef Somaltın

Elektrik-Elektronik Müh.

6

Üye

Cem Yaşin /

CP /

H. Selçuk

Biyoloji /?

M. Nilgün Egemen /

Kimya Müh./

Burçin Pamukçu

Biyoloji

7

Üye

Himmet Şahin ‘in Başkanlığına tepki olarak Ünal Karasu ve Savaş Ektirici istifa ederler; M.
Nilgün Egemen Yazmanlığa kaydırılır ve yedeklerden Nevres Dabil ve Taner Özdemir
yönetim kuruluna alınırlar. İlk yıl içinde Cem Yaşin de Himmet Şahin ile anlaşamaz ve
ayrılır, yerine H. Selçuk gelir. Dönem sonuna doğru da Yayın Kurulundan sorumlu yk
üyesi olan M. Nilgün Egemen, yayın kurulunda, Himmet Şahin eşi Şule Şahin ile başkan
Himmet Şahin ‘in “mobbing” varan baskılarına dayanamaz, yönetimden ayrılır ve yerine
Burçin Pamukçu gelir.
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Himmet Şahin – Şule Şahin ikilisi kendilerine “biat” etmeyenleri baskılarla yönetimden
uzaklaştırırken, müritlerinden oluşan cemaatini de kurmaktadır.
Himmet Şahin’i destekleyerek başkan seçilmesinin en büyük etmenlerinden
Bayraktar Bayraktar da, bir sonraki dönemde Himmet Şahin tarafından terk edilecek ve
karşısına geçecektir.

2008 - 2010
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin

Eğitim

2

Başkan Yrd.

Burçin Büyükpamukçu

Biyoloji

3

Başkan Yrd.

Oğuz Ülker

E. Elektronik Müh.

4

Yazman

Nilgün Ekermen

Kimya Müh.

5

Sayman

Nevres Dabil /

İnşaat Müh. /

Obahan Obaoğlu /

?/

Dilek Ergeçen (*)

?

6

Üye

F. Taner Özdemir

Elektrik-Elektronik Müh.

7

Sayman

A. Füsun Gönül

Ekonomi

(*) İlk yıl iki üye ayrılır
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2010 - 2012
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin

Eğitim

2

Başkan Yrd.

Taylan Ulaş Evcimen

İnşaat Müh.

3

Başkan Yrd.

Melda Tanrıkulu

Şehir Planlama

4

Yazman

Baki Arslan

İnşaat Müh.

5

Sayman

Erdem Tüzün

ADM

6

Üye

Emre Güner

İnşaat Müh.

7

Üye

Kamil Kancoğlu

Makina Müh.

Kamil Kancoğlu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Pusula Locası üyesi.
Aşağıda toplantı duyurusunu verdiğim dönemeçli merdiven konusu, tamamen Tevrat’tan
alınmıştır ve Genel Kurul (Konvan) ‘da çok fazla Yahudi simgesi olduğu için derece
tablosundan çıkarılmıştır. Böyle bir konuyu araştırıp, anlatmayı seçmiş.
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2012 - 2014
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin

Eğitim

2

Başkan Yrd.

Taylan Ulaş Evcimen (*) /

İnşaat Müh./

S. Melih Şahin

Makina Müh.

3

Başkan Yrd.

Melda Tanrıkulu

Şehir Planlama

4

Yazman

Baki Arslan

İnşaat Müh.

5

Sayman

Erdem Tüzün

İşletme

6

Üye

Burcu Dikmen

Kimya Müh.

7

Üye

Kamil Kancoğlu

Makina Müh.

Bu dönem için ben de Birlikte Yönetim Grubunda yer aldım:
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2014 - 2016
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin

Eğitim

2

Başkan Yrd.

Baki Arslan

İnşaat Müh.

3

Başkan Yrd.

Ümit Nevzat Uğurel

Şehir Planlama

4

Yazman

Kamil Kancoğlu

Makina Müh.

5

Sayman

S. Melih Şahin

Makina Müh.

6

Üye

Arzu Hancı Karademirci

CEIT

7

Üye

Sibel Dinçer /

Kimya Müh./

Tülay Ünlüevcek

Psikoloji

1

Haluk Direskeneli

Metalürji Müh.

2

Mehmet Kamil Sulubulut

E. Elektronik Müh.

3

Melda Tanrıkulu (**)

Şehir Planlama

4

Nadir Avşaroğlu

Maden Müh.

5

Tülay Ünlüevcek (**)

Psikoloji Makina Müh.

6

Tülay Tay

İstatistik Böl.

7

Yasin Kasırga

Metalürji Müh.

Yedek

Haluk Dreskeneli, 2010 – 2016 arasında yedek yönetim kurulu üyesi olmuş. Enerji
Komisyonunda, dışarıya kapalı ve hiçbir bilginin çıkmayacağı kuralı ile İngiliz gizli toplantı
yöntemini uygulattı.
ODTÜ’lüler Bülteni’nde İngilizce yazılar da çıkmasını savundu. İlginç ve dikkat çeken bir
kimlik! Amerikalılarla yakınlığı dikkat çekiyordu.
Şule Şahin’in ekibinden; Tülay Ünlüevcek, Günay Bulut, Melda Tanrıkulu, Kâmil Doğan
yayın kurulunda desteklediği ve koruduğu kişiler. Tülay Ünlüevcek, Nermin Fenmen ‘in
çok yakın arkadaşı iken, iktidar arkadaşlık arasında seçimini iktidardan yana yapanlardan.
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Ocak – Şubat 2015 Yayın Kurulu

Tülay Ünlüevcek
Şule Şahin
Melda Tanrıkulu
Emrah Delikan
Günay Bulut
Melih Yurkır
Erkan Özmacun
Şule Gökoğlu
Gökçen Gökyer
Kıvanç Yılmaz
Ümit Nevzat Uğurel
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Seçimleri öncesi e-posta gruplarında tartışmalarımız


Kişisel bildiri yazıp, ODTÜ mezunlar yazışma gruplarında paylaşmıştım.

“Hiçbir gruba bağlı olmaksızın, bir ODTÜ mezunu ve Ankara MD üyesi olarak kişisel
bildirimi sunarım.
-

Ankara'da yaşamakta olan kaç mezunumuz var; on binler olduğu kesin, 100 bin
var mıdır? Bence yakındır.

-

MD Ankara üyesi sanırım 10 bin civarında ve bunların ancak 1 bin civarında üyesi
seçimlere ilgi gösteriyor ve YK yaklaşık 450 - 500 üye ile seçiliyor. Komik mi, acı
mı?

-

Tüm gruplar da seçim zamanı bu 1000 kişiyi etkilemenin peşinde, yeni üye
kazandırmak çabasına gireni görmedim.

-

Sırf benim tanıdığım onlarca kişi derneğin adını bile duymak istemiyor.

-

Yaklaşık bir 50 kişi de sürekli seçimlerde etkin olmak peşinde. Bunların yaşı 50'nin
üstünde, hatta 60'lara gelmiş. Bakmayın ilke, dernek; vatan Sakarya demelerine;
hemen hemen hepsi de kişisel ikbal ve ego tatmini peşinde.

-

Bir kişinin 3 dönem başkanlık yapıp, 4 dönem aday olmak istemesi ve aynı şekilde
dernek bünyesinde onlarca yıldır etkin olmak isteyenlerin bu davranışları, her türlü
demokratik ve çoğulcu anlayışın ötesinde, tamamen kişisel hırsıdır. Bunun
örneklerini ülke yönetiminde ve belediye başkanlık seçimlerinde görüyoruz. Öz
itibarı ile hiçbir farkı bulunmamaktadır.

-

Dernek tüzüğünde 2 yıldan fazla YK üyeliği yapmayı yasaklayan bir madde
bulunmaması, büyük bir demokratik eksikliktir. Ancak yukarıda saydığım
yaklaşımlarda, dernek bünyesinde demokratik kültürün, gerçek anlamı ile var
olmadığının da göstergesidir.

Tüm bunların yanı sıra;
-

ODTÜ arazisi yıllardır korkulduğu sona ulaşmış ve önemli bir kısmı kaybedilmiştir.
Bu süreçte, 10 binlerce Ankara'da,100 binlerce Türkiye'de var olduğunu bildiğimiz
ODTÜ mezunları, demokratik yöntemler ile yapılması gereken mücadelede yer
almamıştırlar.

-

Bunun baş sorumlusu, dernek ve dernekler yönetimlerinde olan kişilerdir.
Mezunlar üzerinde hiçbir etkileri, ağırlıkları olmadığı ve güvenilmedikleri ortadadır.

Gerçekler bu kadar açık iken, derneğe bir şekilde etkin olanların, gerçekte ilkeler yerine
kişisel ilişkiler, duygusal tercihler; kapalı kapılar ardında, seçim ve iktidar işbirlikleri ile
hala seçilme hırsında olanları ve öte yandan dernek ile hiç ilgilenmeyen, sahip çıkmayan
mezunları hüzünle izliyorum.
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Yaşlılar, eskiler, gidin artık...
Anlıyorum çoğunuz iş hayatında ya isteğiniz dışında dışarda kaldınız ya da kendiniz
koptunuz. Ancak gidin, hobilerinizle uğraşın, farklı STK'larda, MD dernekleri dâhil yalnızca
üye olarak deneyimlerinizi paylaşın, torunlarınızla oynayın ama lütfen derneği artık
GENÇLERE bırakın...
Ancak biliyorum ki, gitmeyecekler. O zaman bir üye olarak demokratik haklarımdan yola
çıkarak, seçimlerde ODTÜ mezuniyet yılı 2000'den sonra olanları seçip karma bir liste
yaparak oy kullanacağım.
Tüm üyeleri de böyle yapmaya GENÇLERİ desteklemeye davet ediyorum.”
 TMMOB Başkanı, ODTÜ mezunu Himmet Şahin desteğini açıklar
Bir toplantıda TMMOB olarak Himmet Şahin grubunu desteklediklerini, karşısında olanların
da Demokrasi Karşıtları cephesinde yer aldıklarını söyler.
Günümüzde politikacıların söylemlerinin aynısı değil mi? Bizden olanlar iyi karşıtlar kötü…
Yuh ki ne yuh.
Bu duruma, vaktiyle Himmet Şahin yoldaşı olup, sonrasında karşıtı olan Hüsnü Solmaz
karşı çıkar ve bir yazı yazar.
Bundan sonraki yazışmalar;
-

“13 May 2014 tarihinde 12:32 saatinde, Özcan Yalcinkaya <xxx@metu.edu.tr
şunları yazdı:

Evet Husnu aynen katiliyorum.
Benim de bulundugum toplantida, ozellikle grubumuz uyesi okuldasimiz Mehmet
Soganc’nin TMMOB Baskani sifati ile yaptigi konusma, TMMOB kurullari kararini, 25 yilini
dernek calismalarina vermis biri olarak beni fazlasi ile uzdu. Boylesine bir mudahale ve
vesayet aciklamasini buyuk bir talihsizlik olarak goruyorum.
Senin de inanmadigin gibi gibi, gercekten uyesi olarak gurur duydugum TMMOB kurullari,
anti-fasist mucadele anlayina ODTU Mezunlari Dernegini de katip, kurullarinda gundeme
alip, diger demokratik mucadele veren okuldaslarimiza cephe aliyorsa cok yazik, ben de
inanmak dahi istemiyorum. (Zaten kulaklarimla duymasam inanmazdim)
Keske yasanmasaydi.
Ozcan Yalcinkaya
mine82”
Bu arada Mustafa Çobanoğlu15, Özcan Yalçınkaya Himmet Şahin’i eleştiren yazılar
da yazarlar.
Sonra sazı ben aldım;

-

15

Mezun Platformu Başkan adayı
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“13.05.2014 17:18 tarihinde, Hurol Tasdelen yazdı:
Ne garip... 3 dönem, 12 yıl, belki de çok daha fazla, 25 yıl mı Himmet Şahin ile uyum
içinde ol, birlikte mücadele et, aynı listelerde yer al veya destekle, ilkesel ve kişisel
çelişkilerin olmasın, ilkeler üzerinden sizi eleştirenlere tek vücut karşı çık; sonra birden
bire karşısına geç...
Bunu da ilkelere, kutsal değerlere, nedenlere bağla.. ODTÜ Mezunları Derneği için
yaptığını söyle... Uzun ve kocaman sözlerle âleme duyur...
Hep böyledir, kişisel nedenler, maçlar, hırslar; büyük ve kutsal nedeneler arkasına
gizlenir.
Bir günde mi Himmet Şahin ile ilkeleriniz çelişti? Siz mi değiştiniz, O mu? Hadi canım
sende...
Yüzde 65'i 35 yaş altı olan toplumda, yaşı 60'lara gelmiş sizler hala bıkmadınız mı?
Şu yaşlılar, iş hayatından çoktaan çekildiler, düştüler. Bir de dernekten çekilseler de artık
söz hakkı gençlerin olsa, dernek rahatlasa
Selamlar / Hürol”
-

Mustafa Çobanoğlu yanıtladı;

“Bel ki kimse değişmedi ama farketmek zaman alıyor olabilir. Sende önce destekçisi olup
sonra eleştirmedin mi? Şu gençleri bulda hep beraber çıkalım dernekten Hürol. Malum
sende genç sayılmazsın !!!
Selamlar
Mustafa”
-

Yanlış yerden gene anlamış ve yanıtlamıştı. Anlattım;

“Sevgili Mustafa Hocam, sen de fark edenlerle birliktesin demek...
Devrimci gelenekten beraberdiniz.
Sonra ayrıldınız rakip oldunuz, liste liderleri olarak. Sen kaybettin.
Sonra yeniden birleştiniz, aynı listede buluştunuz ve/veya destekledin Himmet Başkanı !
Doğru anladıysam Şimdi gene fark ettin, karşısına geçtin...
Başım döndü, bir karar versen artık...
Diğer arkadaşlar, Allah için, bir kez fark ettiler, bu fark etme sözü senin, o da 12 - 25 yıl
aldı. E bu kadar zamanda ancak fark edebilen kişinin, susup köşelerine çekilseler gerek...
Onlara inanan ve güvenen onca kişiyi kaç yıldır yanılttılar bu durumda. Vebali büyük ...
Bana gelince; Kısa bir dönem destekledim, hatta yayın kurulunda bile çalıştım; sonra
"fark ettim" ( bu süre 6 ayı geçmez) veee eleştirdim, hatta başka listeden aday da oldum.
Seçilemedim. Kaybettim. Çekildim!
Eleştirdiğim, karşısına geçtiğim kişiyle bir daha hiç yan yana gelmedim.
Benim davranışlarımda, hata varsa, ki bir çok hata yaptığımı ben görebiliyorum,
hatalarım benimdir, kişiseldir.
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Ama ben öyle kocaman, ilkeler, canım derneğim, onu kurtaracağım, ölseydim de
görmeseydim vesayet var filan demiyorum, "doğru" öğretmeye kalkmıyorum...
Seçimlerin hemen ardından bu yana, hiçbir liste, grupta da yokum. Senin anladığın
anlamda dernekte de yokum... Beni son 2 yıldır, bir etkinlikte, bir çalışmada, bir
komitede vs gören oldu mu? Sade ve aidat gibi yükümlülüklerini yerine getiren bir üye
olarak, lokalimden yararlanıyorum bir tek.
Ben 55 yaşında bir ihtiyar delikanlıyım ve Çıktım Mustafa Hocam... Korkarım fark
etmedin...
Çıktım derken, senin dediğin anlamda çıktım. Bak açık söyleyeyim, üyelikten çıkmam, o
benim aslanlar gibi ODTÜ Mezunu olmamdan gelen hakkım... Sen de çıkma. İyice
kocayınca karşılıklı tavla atarız, seçimleri filan, nasıl kaybettiğimizi konuşuruz... Belki
diğer ihtiyarlar da gelir, takılırız bir birimize... Nasıl takışmıştık vaktiyle der, güleriz...
Bir siz yaşlılar çekilseniz, vaz geçilmezler olarak görmeyip, hani 25 yıllık dernekçilikten
gayrı emekli olsanız, olsalar; derneği kurtarmaktan vaz geçseniz; hiç merak etmeyin.
Gençler En güzelini yaparlar... Onlar, yani gençler; bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar
iyiler...
Selamlarımla... / Hürol”
Savunabileceği ve bana getirebileceği eleştirisi kalmadığı için sustu.

2016 - 2018
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

Himmet Şahin /
İ. Seyhan Çamlıgüney

Eğitim /
Fizik

2

Başkan Yrd.

S. Melih Şahin

Makina Müh.

3

Başkan Yrd.

Tülay Ünlüevcek /

Psikoloji Makina Müh. /

Melda Tanrıkulu

Şehir Planlama

4

Yazman

H. Can Doğan

Maden Müh.

5

Sayman

Gülşah Gülen

Ekonomi

6

Üye

İ. Seyhan Çamlıgüney /

Fizik /

Taylan Ulaş Evcimen

Şehir Planlama

Ali Dalgalı / Kamil Akdoğan

Fizik

7

Üye
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Yedek
1

Arzu Hancı Karademirci

CEIT

2

Melda Tanrıkulu

Şehir Planlama

3

Tülay Tay

İstatistik Böl.

4

Kamil Kancoğlu

Makina Müh.

5

Taylan Ulaş Evcimen

Şehir Planlama

6

Haluk Direskeneli

Metalürji Müh.

7

Kamil Akdoğan

Mühendislik Bilimleri

Bu dönemde ODTÜ MD için gelenekselleşmiş mezunlar derneği e-posta açık tartışma
oturumu önce bakım yapıyoruz denerek kapatıldı ve bir daha açılmadı.
Üyelerin özgür tartışma ortamı, Himmet Şahin zamanında bile olabildiğince açık olmasına
karşın, onun yerine geçen müritleri ve demokrasi, özgürlük diye çığlıklar atanlar
tarafından kapatıldı. ODTÜ MD ağır abilerinden hiçbirisi de “ne yapıyorsunuz? demedi.
İşte ODTÜ MD yönetimi için zaman zaman omuz omuza, kişisel çıkarlar çelişince bir birine
omuz, dirsek atanların demokrasi anlayışı!
Beğenmedikleri herkese cahilce “faşist” yaftasını yapıştıranların, faşizm başka şey, onlar
gibi cahillik yapmayayım; zorbaca, demokrasi karşıtı, önce kendilerine sonra başkalarına
saygısı olmayanların davranışını göstermeleri şaşırtıcı değil.
Üyelerin özgür tartışma ortamının yasaklanması,
onaylayanlar ve ses çıkarmayanlar için utanç vericidir.

kapatılması;

bunu

yapanlar,
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İlk listelerde YK yedek, denetleme kurulu, disiplin kurulu üyeleri bilgilerine ve Himmet
Şahin karşıtı grupların listelerine erişemedim. Ancak bu dönemlerde mezunlar derneği
yapısı içinde yoğun görülen bazı isimler var ki, bunlar zaman zaman Himmet Şahin
yanında zaman zaman da karşısında yer alıyorlar. Bir dönem yanında, sonraki dönem
karşısında, sonra gene yanında, karşısında… kısır bir döngü içinde gidenler var. Bu da çok
açıkça göstermektedir ki, ilkesel ve dünya görüşü çevresinde yandaş ya da karşıt
olunması söz konusu değil. Kişisel hırslar, paylaşım çatışmaları belirleyici olmuş.
Bu dönemde yoğun gördüğümüz isimler mason Özcan Erdoğan, siyasi yapısı döneme
göre değişen Bayraktar Bayraktar,16 Mustafa Çobanoğlu, Hüsnü Solmaz, Mehmet
Tomanbay, Bülent Vargel…
Himmet Şahin yönetimlerinde yer alan bir de yayın kurulunun, Şule Şahin “yakın
arkadaşları” var. Her koşulda, yayın kurulunun ele geçirilip, Şule Şahin tarafından
denetlenmesi için tam destek veren çoğu hanımefendi olan “kankaları”; Türkay
Ünlücivelek, Melda Tanrıkulu, Günay Bulut ve Kamil Akdoğan…
Yaklaşık 50 kişinin etrafında döndü ODTÜ MD yönetim birimleri!

16

Bayraktar Bayraktar, benim kısa bir dönem yayın kurulunda olduğumda, kendisi YK Başkan Yardımcısı
iken, odtülüler bülteni’nde yayımlamak istediğim Nazım Hikmet ‘in “Şehitler” şiirini milliyetçi bularak
veto etmişti! Sonrasında CHP’li olduğu dönemlerde bu şiiri sanal ortamda kendisinin paylaştığını da
gördüm.
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2012 ve 2018 Seçimlerinde aynı yöntem; böl ve seçimi kazan!
Dikkatimi çeken bir benzerlik de, 2012 – 2014 dönemi için Atatürk kimliğini en azından
yarısının sahiplendiğini düşündüğüm “Birlikte Yönetim” grubunda seçimlere girmiştim. Bu
dönemde Başkan adayı mason Ersan Ener olurken, seçimlerde gerçekte hiç çalışmadığını
hayretle görmüştüm.
Seçim günü Ersan Ener ‘in koalisyon grubu ile hazırladığı aday listesinde 2 ya da 3
adayın, dernek üyeliğinden çok önceden düştüğünü öğrenip, yerine benim bulduğum
isimleri yazmıştık. Bu da Ersan Ener ‘in ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor.
Aslında Himmet Şahin karşısında tek grupla çıkmanın pazarlıkları yapıldığı bir dönemde,
Birlikte Yönetim grubu muhalefeti bölmüştü. Sonrasında Ersan Ener ‘in, ODTÜ MD ‘ne çok
sayıda kendi üretimi olan sandalye sattığı dedikodusu ortalıkta dolaştı. Bunu kendisine
Facebook da herkese açık ortamda sorduysam da yanıt alamadım!
Ersan Ener ‘den bir yanıt gelirse burada yayımlarım.
Bu dönemde yanıldığımı ve kullanıldığımı düşünüyorum!
Benzer bir durum da, 2018 – 2020 seçimlerinde Değişim Listesi için söz konusu oldu.
Onlar da seçim günü adaylarının bazılarının dernek üyeliğinden düşürülmüş olduğunu
öğrenip, listelerini değiştirdiler! Başta grubun lideri görülen İhsan Soytemiz, 2008’lerden
beri Himmet Şahin ekiplerinde yer almış, Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız grubu ile hep
yakın ilişkisi olmuş bir kişi. Hatta daha önce belirttiğim, benim aleyhime sahtecilik ve
kışkırtama yapan Can Karaosman isimli sahte hesabın gerçek sahibi olduğu da söylendi.
Hem de kendi grubundan kişiler tarafından.
İhsan Soytemiz, son anda hatta başkanlık adaylığından çekilip, gene zamanında Himmet
Şahin YK’da görev yapmış Ayşe Füsun Gönül ‘ü öne itti.
İhsan Soytemiz ’den bir yanıt gelirse burada yayımlarım.
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Himmet Şahin Sonrası
Himmet Şahin, her ölümlü gibi yaşamını kaybetmesinden sonra, var olan yönetimin
tamamen Himmet Şahin tarafından atanmış – seçilmişler oldukları için, yönetimden
ayrılıp, yeniden seçime gitmeleri gerekirdi. Ancak iktidar ve nimetleri tatlıydı, bu uygar ve
demokratik davranışı gösteremediler. Kendi aralarından birisini başkan seçip, yedekten
üye alarak olağan seçim döneminde kadar sürdürdüler.
Bu dönemde özellikle başkan gibi gözüken İ. Seyhan Çamlıgüney ve diğerlerinin de
etkisiyle MD daha fazla HDP – Kürt milliyetçiliği çizgisine kaydı.
Bu dönemin YK listesi:

Son Dönemi, H. Şahin Ölümü ve Devam Eden Yönetim - 2016 2018
No

Görevi

Adı-Soyadı

Bölümü

1

Başkan

İ. Seyhan Çamlıgüney

2

Başkan Yrd.

S. Melih Şahin

Makina Müh.

3

Başkan Yrd.

Melda Tanrıkulu

Şehir Planlama

4

Yazman

H. Can Doğan

Maden Müh.

5

Sayman

Gülşah Gülen

Ekonomi

6

Üye

Taylan Ulaş Evcimen

7

Üye

Kamil Akdoğan

Fizik

1

Arzu Hancı Karademirci

CEIT

2

Tülay Tay

İstatistik Böl.

3

Kamil Kancoğlu

Makina Müh.

4

Haluk Direskeneli

Metalürji Müh.

Fizik

Şehir Planlama

Yedek

Himmet Şahin’in kurduğu son yönetimde, kardeş kardeş aynı kurulda görev yapanlara
dikkat edin. Sonraki seçimlerde bir birlerini ağır, hakaret dolu eleştirilerle yıpratmaya
çalışacaklar…
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2018 Seçimleri ve Paylaşılamayan Himmet Şahin Rantı, Gruplar
Seçim
Himmet Şahin sonrasında, seçimlere 3 grup giriyordu; ikisinde de Himmet Şahin
ekiplerinde görev almış, işbirliği yapmış ama Himmet Şahin tarafından işleri bitince
uzaklaştırılmış olanlar ve son dönemlerde yanında tuttukları ağırlıkta olurken, üçüncü
grupta gene Himmet Şahin ekiplerinde yer almışların önderliğinde yeniler vardı.
Himmet Şahin’in yaptığı işbirliği koalisyonu; Mason, HDP, Kürtçü işbirliği tam örgütlü,
çakma solcu bu seçimlerde de omuz omuza tam örgütlü olarak seçimlere girerler.
Ancak koalisyon gruplar aynı olmak üzere, kişisel hırs ve çıkar temelli bölünmüşler.
Biz Çağdaş ODTÜ ’lüler karşısında Çağdaş ODTÜ ‘lüler Buradayız.
Otobüs firma adları gibi; “en hakiki …”, “öz …” Şaka gibi. Bunlar ODTÜ mezunu…
Himmet Şahin getirim (rant) kavgası insanları böyle küçültüyor ve komikleştiriyor. Kişinin
kendisine öz saygısı olmayınca, başkasının oluşturduğu kimliği sahiplenmek için çırpınır.
Bölünme yalnızca bu iki grupla sınırlı olmayacaktır. Yönetimi ele geçiren “Biz Çağdaşlar”,
yönetim içinde çıkar kavgaları ile bir daha bölünecektir! Hem de benim onları eleştirdiğim
kimi kanıtlarla bir birlerini suçlayarak. Bunu ileride göreceğiz.
Seçim sonuçları:
Biz Çağdaş ODTÜ’lüler:
Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız:
Değişim Grubu:

522
426
86

“Çağdaş” sözcüğünü isimlerinde kullananlar, Himmet Şahin sonrası taht kavgasına
girişen Himmet Şahin ekipleri…
Himmet Şahin yönetim listelerine bakınca durumu açıkça görülüyor.
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Biz Çağdaş ODTÜ’lüler - Kazanan Grup
YK, Disiplin ve Denetleme Kurulu

61

Listeden anlaşılanlar
 Büyük çoğunluğu Himmet Şahin yönetim birimlerinde görev almış, ekibinden,
 Dev-Genç kökenliler (Oğuz Ülker yoldaşlarından kopmuş anlaşılan),
milliyetçiliği savunucuları ve HDP’ liler bu grupta ağırlıklı değiller,

Kürt

 Masonlar, liberaller,
 Himmet Şahin eşi Şule Şahin ‘in “odtülüler bülteni” yayın kurulundan ekibinin
tamamı,
 Amerika dostu iş adamları ve özel kontenjanından gelenler,
 Dev-Genç kökenliler (Oğuz Ülker yoldaşlarından kopmuş anlaşılan),
milliyetçiliği savunucuları ve HDP’ liler bu grupta ağırlıklı değiller,

Kürt

YK ve Kurullardan Bazı Kimlikler
ODTÜ MD Yönetiminde olan bazı üyelerin kimliklerine bakarsak, sözlerim daha iyi
anlaşılacaktır.
Bu yönetim kurulu mu ODTÜ ‘nün haklarını arayacak?
Ad-Soyadı

Dernekte
Görevi

Ahmet İrfan Türkkolu YK Başkanı

Kimliğine Dair

ODTÜ Maden Mühendisliğine 1972 ‘de başlamış, 1990 ‘da
Metalürji Mühendisi olarak mezun olmuş. Tam 18 yıl!
Büyük başarı.
Önemli bir mühendislik çalışma yaşamı yok. Ağırlıklı
olarak TMMOB çevresinde çalışmış. Metalürji ve Malzeme
Mühendisleri Odası Genel Sekreterlerinden,

Şölen Şen

YK Başkan
Yrd.

ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu.
Şirketinin referanslarının en önemli kısmını, Coğrafyamız
içinde, İncirlik Üssü ve Afganistan, Gürcistan ve
Afrika’da birçok ABD Üslerinin ve şirketlerinin, su arıtma
işleri oluşturmaktadır.
ABD ordusunun en
başında gelmekte.

güvenilir

yüklenici

firmalarının

http://makrocevre.com.tr/referans.php
Nükhet Özdemir
(Altıncı - Sümer Özdemir)

YK Üye

İşletme Bölüm mezunu.
Fatih Projesi kapsamında yolsuzluk yapıldığı savı ile CHP
Milletvekilleri Nur Sertel ve Tuncay Özkan tarafından
TBMM’de MEB’na verilen soru önergelerinde adı geçen
kişi.
Paylaştığı özgeçmişlerinde son birkaç işi öncesini
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yazmıyor…
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-61207s.pdf
Mete Kubilay Mutlu

YK Başkan
Yrd.

İşletme Bölüm mezunu.
İki ismi ve soy ismi, en önemli Sebataycı ailelerin soy
isimleri. Ne büyük tesadüf.

Selçuk Güzeloğlu

YK Üye

Van üzerine hazırladığı Bloğunu yalnızca İngilizce
yayınlıyor, Türkçe ile ilgisi yok. Ermeni tarihi ile ilgili.
https://selcukguzeloglu.wordpress.com/about/

Ahmet Necdet Pamir YK Üye

Petrol Mühendisi.
Kıdemli Mason
CHP Enerji Komisyonu Başkanlarından.

İbrahim Seyhan
Çamlıgüney

YK Üye

Himmet Şahin’in yönetiminde yer almış, vefatından sonra
dönem sonuna kadar YK Başkanı.
Halen ODTÜ’de Akademik Uzman olarak görev yapıyor.
Ama “odtülüler bülteninde özgeçmişini “Uzman Öğretim
Görevlisi olarak veriyor. Akademisyen olmak içinde
kalmış bir karmaşık korkarım. Çünkü İ. Seyhan
Çamlıgüney’in bulunduğu kadroda ben de, Yüksek Lisans
yaparken bulunmuştum. YÖK’ün çıkardığı
laboratuvarlarda kullanılmak üzere “Akademik Uzman”
kadrosudur ki, Öğretim Görevliliğiyle hiç ilgisi yoktur.
İnsan utanmaz mı, gerçeği çarpıtırken?
Akademisyen değil, yalnızca teknik bir eleman olmasına
karşın, akademisyenlerin bildirilerini imzalamakta sakınca
görmüyor.
Merkel’in Türkiye’yi ziyareti sırasında, ziyaretin seçimler
öncesi 17 Ekim 2015’de Cumhurbaşkanı R. Tayyip
Erdoğan’a destek anlamı taşıyacağı için gelmemesini
isteyen, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı, Almanya
Başbakanına şikâyet eden mektubu imzalayanlardan.
Türkiye’yi Batıya şikâyet eden Kürtçü sözde Barış
Bildirisini imzalayanlardan.
Güneydoğu sınırlarımızda sınır güvenliği duvarına da
karşı ve Kasım 2013’de HDP’li Belediye Başkanına destek
bildirisini imzalayanlardan.
Himmet Şahin döneminde YK üyeliği yapmış, ekibinden.

Tülay Tay Stat

YK Üye

İstatistik mezunu
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Nihal Uysal

YK Üye

Maden Mühendisi ama hiç mühendislik yapmamış.

Yusuf Bayrak

YK Yedek
Üyesi

TEİAŞ Genel Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı unvanı ile
görev yapmakta iken 672 sayılı KHK 2017 tarihinde
kamu görevinden çıkarmış, 692 sayılı KHK ile kamu
görevine iade edilmiş.

Mahir Kırmızı

YK Yedek
Üyesi

ODTÜ Metalürji Müh. Bölümünü bitirdiğini söylüyor ama
üstüne Hukuk okumuş, Avukatlık yapıyor. Yaptığı meslek
ile ilgili olarak ODTÜ ile ilgisi yok ama MD YK yedek üyesi
olabiliyor.

Ekmel Kadıoğlu

Disiplin Kurulu Mason eşi, masonların ifadesi ile Hemşire.
Başkanı
Eşi, Kenan Ekrem Kadıoğlu Mason.

Ankara Dikmen Locası, mason toplantılarında ana dilleri Türkçe konuşmak yerine, İngilizce
konuşmak isteyen Türk Vatandaşı masonların üye oldukları bir locadır!
Hemşire Ekmel Kadıoğlu’nun eşi Ekrem Kadıoğlu da Türkiye’de Türkçe konuşulmayan bir locaya
üye olmayı yeğlemiş bir mason!
Tam Türk ve Türkçe karşıtlarına uyuyor.

Ahmet Haşim Köse

Disiplin Kurulu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Eski Öğretim
Üyesi
Üyelerinden.
Kürtçü ve Türkiye’yi Batıya şikâyet eden sözde Barış
Bildirisini imzalayanlardan.
KHK ile Devlet Memuriyetinden ve Üniversiteden ihraç
edilmiş.

Ethem Torunoğlu

Disiplin Kurulu Çankaya Belediyesi’nde Müdür, TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi
Üyesi.

Oğuz Ülker

Disiplin Kurulu 12 Eylül öncesi, Dev-Genç denetiminde olan ODTÜ
Üyesi
Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) eski eleman ve
temsilcilerinden, Himmet Şahin yönetimlerinde yer
almıştır.
İş hayatındaki etik olmayan davranışlarını saklamayı iyi
biliyor.
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Destekleyen Bazı Masonlar
Seçimlerde o sırada yönetim birimlerini yürüten gruba destek bildirisini imzalayan bazı
masonlar;
Süreyya Yücel Özden, Uğur Tola,
Mehmet Ali Cevrem, Işıkhan Güler,
Ersan Ener, Ahmet (Süreyya) Ural,
Serdar Erler, Ergün İşgör, Malik Aviral, Güner İnci.
ODTÜ MD yönetim, disiplin ve diğer kurullarında kaç kişi Sebataycı dersiniz? Bence çok!

Seçim Bildirileri
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 Tam masonik ve bölücü unsurların ortak anlayışını yansıtan; ulus, vatan, ülkeyi
dışlayan bir tümce ile başlıyor.
 Seçim bildirilerinde tek bir Atatürk, Türkiye sözü yok.
 Himmet Şahin ‘in 12 yıllık geçmişini tam sahiplenme var.

Himmet Şahin ve Şule Şahin ekibinin has elemanlarının duyurusu
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Facebook sayfaları :
Çağdaş ODTÜ’lüler
https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F-ODT%C3%9Cl%C3%BCler203586640366969/
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Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız
Aysel Ö. Buğdaycıoğlu ‘nun rant paylaşımına yorumu
Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız destekçilerinden, Aysel Özelkut Buğdaycıoğlu, Facebook da
bir ODTÜ yazışma grubunda bölünmeyi anlatmış17:
“8 Haziran 2018
9-10 Haziran ODTÜ Mezunlar Derneği seçimleri yaklaşıyor.Ve grupların seçim
propagandaları son hızla devam ediyor.Dernek seçimine katılan gruplar 1-ÇAĞDAŞ
ODTÜ'lüler 2-Biz Çağdaş ODTÜ'lüler 3-Odtümd-Değişim belirlendi.1 ve 2 nolu gruplar
aynı grup adı ve aynı renkle seçime katılıyorlar.
Benim de içinde bulunduğum Çağdaş Odtü'lü grup toplantıları dernekte tek liste
oluşturma
girişimleri
için,tartışmalar
çok
uzun
süre
sürmüş
ancak
sonuçlandırılamamıştır.En son toplantıda aynı ad ve renkle iki grup olarak seçimlere
katılmaya karar verilmiştir.Ben de birlikte liste oluşturma çabaları için aktif rol
aldım.Ancak olayın bir türlü çözülmemesi sonucunda durumu kabullendim.
Bu durum hakkında bir çok şey yazıldı,çizildi ve söylendi.Gerçek durum; yönetimde
çalışan bir kısım arkadaşımızın-yönetim grubu başkanı ve üç denetim üyesi bulundukları
grupla tekrar çalışmak istemiyor olmasıydı ve yeni bir grup temeli atmışlardı.
Yönetim grubunun geri kalanı bana ve Bülent Vargel'e disiplinde yer verirken daha genç
ve katılımcı arkadaşlarımızı ÇAĞDAŞ ODTÜLÜ grubuna kattılar.Böylece iki grup
oluştu.Hala Çağdaş Odtülü geniş grubu var,grup üyeleri hala beraberler ,kimse küs
değil,kavgalı değil.Ve biliyorlar ki seçim sonucu ne olursa olsun birlikte çalışacak ve
birlikte direnecekler.
Bazı kaotik durumların güzel sonuçları da doğurduğu bir gerçek.Aynı grup içinde hemen
hemen aynı Devrimci ruh geleneğini taşıyan iki farklı liste...İşte bu durum tam da grup
içinde ben daha iyi yönetirim ''rekabet''i anlamını taşıyor.
İçinde bulunduğum ÇAĞDAŞ ODTÜLÜ grubu, bu rekabeti bir ''Yarış'' olarak
değerlendirdi.Büyük bir kısmı hala çalışan ve 2018 yıl mezunu adayın var olduğu
grup,geçmiş yönetimin tüm sorumluluğunu yüklenip raporları hazırlarken, hem de
inanılmaz bir hızla internet teknolojisi işlevlerini kullanarak geçmiş dernek yönetimi
çalışmalarına sahip çıkarken, aday oldukları yeni yönetim için çok güzel görseller,
yazılımlar ,videolar ve bunlarla ilişkin projeler yarattılar.Hızlarına yetişmem çok kolay
olmuyor ama inanılmaz derecede hem bilgi hem de teknolojik kullanımlarda birçok
yenilikler öğrendim.Bu arada Çağdaş olmakla duyduğum gurur biraz zedelendi.Çağ; siber
şehir uzmanı,yol arkadaşı ,arttırılmış gerçeklik,kişisel hafıza kuratörü... gibi onlarca
meslek oluşturmuş ve de onların eğitim programları için yaptıklarını öğrenince
etkilenmemek olası görünmüyor.

17

Yazısını hiç düzeltmeden paylaştım. Türkçe noksanlıkları kendisine ait.
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Sonuçta içinde bulunduğum ÇAĞDAŞ ODTÜLÜ grubu 2018 seçimleri için dernek üyeleri,eş
ve çocukları,ODTÜ ve ODTÜ'lü genç arkadaşlarımızı,bazı etkinliklerde Ankaralıları
içeren,çevreyi ve hayvanlarımızı korumaya önem veren, geniş katılımcıyı hedefleyen
proje kökenli birçok projeden oluşan bir program hazırladı.Sevgili Himmet Başkan'ın
dernek yönetiminde gençlerin aktif olarak yer alması hayali yavaş yavaş gerçekleşiyor
diye düşünüyorum.Bizler de gönül rahatlığı ile görev ve sorumluluklarımızı gençlere
devrediyoruz artık.
Bu seçimler, Dernek üyesi ODTÜ'lülere seçme konusunda çok büyük sorumluluk
yükledi.Seçeceğiniz grubun önerdiğiyönetim programlarını 9 Haziran günü dinlemeniz
gerekiyor.Ve bizleri çağdaşlık ve yaşadığımız çağa ulaşım konularında sorgulayın,katkıda
bulunun ki bizler de sizlerin katılımlarınız ile daha güçlenelim.
ÇAĞDAŞ ODTÜLÜ Beyni ,Düşünceleri ve Nesli genç grubuma 2018 seçimleri için çok
güveniyorum.Çok
araştırdılar,çalıştılar,projelerini
hazırladılar
ve
bunları
sizlere
sunacaklar...
ÇAĞ ''Değişim'' Çağı...
Ancak bu değişim genç beyin,genç ruh ve gençlik değişimi,çağın hızla gidişine ulaşma
değişimi...
Bizlere düşen görev ise- eğer onlar tarafından gereksinim duyulursa, deneyim ve
bilgilerimizi aktarma olmalıdır,benim için budur...
Bu Seçim bir ''YARIŞ''...Bu yarışta temel duygu sevgi,sorumluluk ve duyarlılık... 9
Haziranda Vişnelik'de ol ve yarışmacıları dinle...
''AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFA BAKILMAZ''
Ve 10 Haziranda ''Oyunu Kullan''...
ÇAĞDAŞ ODTÜLÜ grubuma inanıyor ve güveniyorum...”
Bir de tablo hazırlamış, Himmet Şahin ekiplerinde yer alan adaylarını:
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Kendisine 3 Ocak 2019 tarihinde sormak isterdim; hala bir demokratik yarış olduğunu
düşünüyor mu?
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Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulları
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Seçim Bildirileri
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12 Eylül öncesinde Türkiye’de sol onlarca alt gruba bölünmüştü. Hepsi de birbirini
suçlar, çok da anlamadıkları kavramları alt alta sıralarlardı. Hepsi demokrasi, özgürlük,
emek, devrim derlerdi ama bir birlerini boğazlamaktan geri durmazlardı.
Kimi “devrimciler”, köy delikanlısı edasında geceleri çamlık alanlarda dolaşır, sevişen çift
varsa döverlerdi. Mahallenin namus bekçileri onlardı.
Bir İlkyaz Şenliğinde Polonya Kız Voleybol takımı da gelmişti. Kızlar güneşi görünce yurt
bölgesinde çimler bikinilerle güneşlenmeye kalkmışlardı. O dönemin “devrimcileri”
hemen müdahale ettiler, Polonyalı sporcu kızlar oradan gönderildiler. Ertesi gün maça
protesto için eşofmanla çıktılar!
Gene o günlerde, ÖTK devrimcileri bir bildiri dağıttılar; ODTÜ içinde küçük burjuva
davranışlara dikkat çekerek, ODTÜ’de kız-erkek sevgililerin el ele tutuşmasını
yasakladılar. Tepkiler üzerine bildiriyi topladılar. Uçlu sigara içmek de karşı devrimci,
burjuva davranışıydı!
Devrimci abilerin uygun görmediği davranışlar içine girenler, faşist olarak nitelenirdi.
Daha birçok zorbalık, köy ahlakı düzeyinde bakış, “devrimci” ahlak olarak sunuluyordu.
Atatürk adını asla ağızlarına almazlardı. Türk tarihinin tek toplum tarafından
benimsenmiş, ardına düşülmüş aydını; ilk emperyalizm karşıtı ulusla birlikte savaşı
yapmış ve kazanmış; yüzlerce yıllık tarihimizin tek devrimci önderi Mustafa Kemal
Atatürk adını ağızlarına almazlardı.
Himmet Şahin’in derneğe yerleştirdiği anlayış özünde budur!
Aşağıdaki bildiri bana o zamanın bildirilerini anımsattı. Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız
grubunun söylemleri, paylaşımları; tam bu davranışlarla örtüşüyor.
Dahası Kürt Irkçılığı, Türk ve Atatürk düşmanlığı güçlendirilerek.
Çağdaş ODTÜ’lüler Grubunun siyasi ve Kürt Irkçısı gerçeğini ve demokrasi karşıtı
zorbalığını, dahası masonlarla işbirliğini, kendi paylaşımları ve Hürol Taşdelen
demokratik siyasi eleştiri hakkına, ilkel sövmelerle saldıran ve ODTÜ MD’den atılmasını
isteyen davranışlarında, ilerleyen bölümlerde göreceğiz.
Himmet Şahin’in cemaat kankası Bülent Vargel ‘in de bu grupta olduğunu anımsatmakta
da yarar var. Yukarıda anlatmıştım.
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Kim bu Asli Zeytinci, Buradayız Grubunun sahte hesap sözcüsü mü?
9 Ekim 2019 / 06.01.2020
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Oysa 2014 yılında Facebook hesabında paylaştığı:
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Nevay Samer aklınca “Biz” Grubu ile dalga geçiyor ama aynı işi kendileri de
“Buradayız” ismi ile yapıyorlar. Diğerleri “Öz” demeyi bilememiş ama Nevay Samer
ve Buradayız Grubu, “Hakiki” deseydiler keşke…
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Bülent Vargel; Himmet Şahin ve Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız
Bu isme ayrı bir başlık açmak istedim. Himmet Şahin ‘in karşısında olan herkese ağız
dolusu sövecek düzeyde, iman etmiş bir cemaat müridi gibi Himmet Şahin yandaşı,
sözcüsü…
Dev-Genç davasında yargılanmış, ODTÜ sunucularında koşan, Özcan
Erdoğan tarafından yönetilen ODTÜ mezunlar e-posta listesinden, diğer
üyelere ağır ve galiz küfürler ettiği için çıkarılan, sanal ortamlarda
küfürleri ile ünlü bir garip kimlik.

Bu yazışmalardan kullandığı ifadelerden bir kaçı:

“

Özcan Yalçınkaya yönetici olarak yazmış

Tarih: Mon, 03 Mar 2014 19:23:03 +0200

Kimden: Ozcan Yalcinkaya <xxxx@metu.edu.tr
Konu: [ODTU-MD: 59247] arkadaslarin dikkatine
Kime: odtumd <odtu-md@metu.edu.tr
sevgili arkadaslar
yaklasik bir haftadir islerim ve seyahatim nedeniyle odtu-md mesajlarina bakamiyordum,
bakmaya da niyetim yoktu. ancak bazi arkadaslarin uyarilari nedeniyle okumak zorunda
kaldim.
listemizde uzun suredir devam eden hakaret iceren yazismalara, maalesef tum uyarilara
ragmen engel olamadik. karsilikli provakatif yazismalara bir de listemizde olmayan 3.
kisilere, ulkenin yoneticilkeri de olmak uzere sistematik hakaretler artik kabul goremez
boyuta ulasmistir. Bir universite serverindan bu sistematik hakarete yer verilmesi
dusunulemez.
bu nedenlerle, universiteden arkadaslara da danisarak bulent vargel, namik guler ve
gurkan kaya arkadaslarin uyeliklerini uzulerek askiya aldim.
dilerim bundan sonra tum listenin katkilsriyla hakaret iceren mailler olmaz ve stressiz bir
ortamda yazisabiliriz.
selam ve sevgiler
ozcan yalcinkaya
mine82”
Bu arada ODTÜ mezunu, Dernekte yönetim kurulunda görev yapmış Özcan Yalçınkaya’nın
Türkçesinin berbatlığına bakar mısınız? Dil bilgisi ve ana dili doğru kullanım, bilinç ve
kültür düzeyini gösterir. Dahası Türkçe klavye bile kullanmaya tenezzül etmemiş, İngiliz
alfabesi ile Türkçe yazacak kadar Türkçe diline saygısız!
Dahası Özcan Yalçınkaya yazışma grubu içinde her zaman Büğlent Vargel’i korumuş,
hakaretlerine göz yummuştur.
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Ne de olsa ikisi de “evet ama yetmezci”!
- Şubat 2004’de Özcan Yalçınkaya’ya yanıt veriyor
“aşağıdaki yazınızı hayal kırıklığı içinde okudum.tabii yazacaktır.yazmak, yazanın
özgürlüğü ise, hangisi uyarsa, ona darbeci, faşist, postal yalayıcısı olarak hitap etmek
benim özgürlüğüm..”
 2014-02-07 Bülent Vargel <xxxxx:
“arkadaşlar,
şimdi bu vatandaşa provokatör veya useless idiot desem ona hakaret etmiş olur muyum;
olmaz mıyım?
ne dersiniz?”


01.2.2013 Bülent Vargel

“milliyetçiliğin panzehiri olan, insanlığın entegrasyonu ya da kozmopolitizmin
diyalektiğinin; doğal asimilasyon yani asimile ederken asimile olmak yani ekonomik ve
toplumsal süreçler içinde kendiliğinden ve doğal olarak oluşan sentezlerden de geçmekte
olduğunu, geçmeye devam edeceğini de biliyoruz.
Bu anlamda doğal asimilasyon süreçleri en azından arkasında durulması gereken
süreçlerdir.
Ancak, cebri asimilasyon politikaları yargılanmaları geren insanlık suçlarıdır.
Selamlar
Bülent Vargel”
Ne dediğini kendi anlamış mıdır acaba?
 30 Mayıs 2013 ODTÜ mezunları grubunda tartışırken kullandığı ifadeler.
“CHP bitince Ergenekon satmakta olduğun için üzerine alınmakla haklısın.
Aşırı alkol tüketimi nedeniyle dumura uğramış, "alt yapı" ile yer değiştirerek "üst yapıya"
dönüşmüş bir beyinden böylesine bir ilkel bir ironi anlayışı ile karışık bir savunma
refleksinden başka ne beklenebilir ki..
bilmem anlayabiliyor musun?”
“"moron" sendromları yükseldiği için mi okuduklarını anlamıyor musun, yoksa yazılanları
çarpıtarak ergenokon lolipopu mu yalıyorsun?
adiliği bırak; adam ol.”
“iğne takıldı galiba.çok mu kızıyorsun? o zaman adam ol; etrafa pislik saçma..”
“asgariden ne işe yaradığımı bizzat kendi pratiğinde göremiyorsan, o zaman durum daha
da "moronik" ..
arada bir de iğneyi değiştir ve lolipopu yala..
belki iyi gelir..”
“anladım. lolipop hoşuna gitti. devamlı istiyorsun ama sıktın artık.
şimdi başka kapıya git.bu günlük bu kadar; başka işlerim var.”
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Haziran 2013 tartışmalarından

“bu gün için xxxx hoca' ya söz verdim. seni yarın elleyeceğim. unutursam hatırlat
olurmu?”
Bülent Vargel cehaletin dibinde belden altı söverken, Türkçe bilgisi de ve bilinci de İlkokul
eğitiminin altında neredeyse.
Gelelim siyasi kimliğine
Tam anlamıyla koşulsuz Himmet Şahin destekçisi.
Dev-Genç devrimciliği yenilip, tarihin sayfalarında kalınca, bu sefer bilim ve akıl dışı
çakma solculuğunu, Kürt milliyetçiliği saflarında sürdürdü; Atatürk ve Türk Devletine her
zaman nefret kustu ve kusuyor.
Himmet Şahin Ocak 2020 seçiminde sonrası Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız grubunda yer
aldığını söyleyip, Facebook hesabından bazı alıntıları paylaşayım. Bülent Vargel bu
paylaşımların büyük kısmını, Himmet Şahin “Çağdaş ODTÜ’lüler” grubunun Facebook
sayfasında yapmaktaydı.


Silahlı mücadeleyi yani terörü açıkça savunmakta. Kürt milliyetçiliği ve HDP
çerçevesinde terörün örgütü alçak bölücü PKK değil mi?

Bölücülüğü, HDP ‘nin Kürt Irkçılığı ve terör ile dirsek temasında gruplarını bölücülüğü ve
terörü
desteklediği
paylaşımları
alt
alta
yorumsuz
sıralıyorum.
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İhsan Soytemiz’e dikkat çekmek istiyorum. Çağdaş ODTÜ’LÜLER grubunda, Bülent Vargel
ve diğerleri ile paylaşımlar yapıyor!
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Atatürkçülere her fırsatta yalan ve iftiralarla sövmeye çalışan ve Türk Devleti
düşmanlığını sürdüren;
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Tüm azınlıkları, Batı istihbarat birimlerinin adamları ve kalemleriyle Türkiye
Devletine ve Türk Ulusuna karşı kışkırtmanın peşindedir

Emperyalizm çıkarlarına hizmet eden, Batı istihbarat birimlerinin satın aldığı ve
emirlerinde çalışan hain Taner Akçam ‘ın ve diğer bölücülerin adi iftiralarını paylaşır.
Paylaşımlar emperyalizmin, Türkiye’ye düşman söylemleridir.
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Kürt ırkçılarının, Dersim ve katliam söylemini sahiplenir



Hain darbeci Fetö çetesinin Türk Ordusunu yıkmak için iftira, yalan ve sahte
belgelerle oluşturduğu Ergenekon Davasını da, Fetöcülerle koşut sahiplendi Bülent
Vargel;

Yukarıdaki paylaşımının verdiği bağlantıya tıklayınca, karşınıza mahkeme kararıyla
yayımın durdurulduğu bilgisi, sahte bir terör örgütü kaynağı olduğu anlaşılıyor.

Fetö örgütü üyeliğinden yargılanan, Türk, Türkiye ve Türk Ordusu düşmanı,
mason Çetin Altan oğlu Ahmet Altan ile aynı saftadır;
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Paylaşımlarının önemli bir kısmına bugün mahkeme kararı ve diğer nedenlerle
kapatıldığı için ulaşılamayan, suç unsuru taşıyan paylaşımlardır.

88



Bülent Vargel, Atatürkçü, Devrimci sanatçılara da düşmandır.

http://marksist.org/icerik/Haber/2956/Ulusalci-sanatcilardan-AKP%E2%80%99ye-ve-savasadestek?fbclid=IwAR0GuK83JEzIvFfhMHvtNracrsRHkRQqEE6_H7lh50rCWSsYmb2g8rrwRr0
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Bülent Vargel, ODTÜ MD’nin Himmet Şahin döneminin önde gelen adamlarından,
yukarıdaki paylaşımlarının çoğunu Facebook gibi sosyal ortamlarda, Çağdaş ODTÜ’LÜLER
grubunda yaptı. İlginçtir, son zamanlarda bu tür paylaşımlarını durdurdu.
Bu kişi, Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız grubunda Disiplin Komitesi adayı!
Grubun “disiplin anlayışı” çok açık görülüyor.
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Değişim Grubu
Aday Listesi
Seçimlere giren liste bu değil. Çünkü seçim günü dernekte bazı üyelerinin, Mezunlar
Derneği üyeliklerinin düştüğünü öğrenmişler ve alel acele yeni isimler eklemişler. O
isimleri bulamadım.

Listenin Söyledikleri
 Bu grupta bana sanki Biz Çağdaş ODTÜ’lüler Grubunu bölmek için birileri tarafından
hazırlanmış gibi.
 Burada başkan adayı olarak önce İhsan Soytemiz söylenirken sonra birden bire A.
Füsun Gönül öne çıkarılmış. İlginç!
 Bu listede de Himmet Şahin ekibinden birçok kişi görüyoruz. Ancak A. Füsun Gönül,
Özcan Yalçınkaya, Hüsnü Solmaz, Levent Tosun, Oğuz Ülker gibi, Himmet Şahin ‘in
ekibinden uzaklaştırdığı, yolda terk ettikleri dikkat çekiyor.
 Atilla Tahmaz gibi masonlar da yer almış.
 İhsan Soytemiz en ilginç olanlarından.
 Oğuz Ülker, kazanan Çağdaş ODTÜ’lüler Biz grubunda da Disiplin Kuruluna aday
gösterilmiş, burada da aynı pozisyonda. Büyük olasılıkla seçim günü mükerrer durum
anlaşılmış ve adı buradan çıkarılmıştır. Ancak, Oğuz Ülker her iki tarafa da mavi
boncuk vermiş anlaşılan.
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Seçim Bildirilerinden
9 Haziran 2018 ·
“Değerli ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Üyesi arkadaşlarımız
Değişim grubu olarak 12 yıldır devam eden Çağdaş ODTÜLÜLER yönetiminden daha iyisini
yapabileceğimiz inancı ile manifestomuzu hazırladık ve sizlere ilan ettik, projelerimizi ve
programımızı sunduk.
Amacımız 12 yıldır devam eden ve borcu olduğu söylenen yönetimi eleştirmek değil.
Yepyeni bir ruh ve heyecanla Derneğimizi her yönü ile ileri götürecek bir yönetimi
gerçekleştirmektir.”


Burada hemen soralım; Yıllarca içtiğiniz ayrı gitmeyen, 12 yıllık Himmet Şahin
yönetim ve diğer kurullarında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan, nasıl olacak ki
daha iyi yapacaksınız? Ruhunuz bile aynı, nasıl yepyeni olacaksınız?



Yapacaktınız bugüne dek birlikte batırmadınız mı?

Bundan sonra, köyden ülke yaygınlığına kadar hep duyduğumuz tutarsız, desteksiz
“vaatler”! Okurken ben çok sıkıldım, siz de sıkılmayın diye çıkardım.
Şu tümcelerine dikkat çekmek istiyorum; “Dernekte Digital Bir Transformasyonu
gerçekleştireceğiz:”
Beş sözcüklü tümcede 2 sözcük Türkçe değil, o kadar ki “Digital” Türkçeye devşirilmiş
halini bile yazamıyorlar. “Transformasyon” deyince, yani Türkçesi “Dönüşüm”, Turgut
Özal aklıma geldi. O da Türkiye’yi “transformasyon” yapmıştı!
“Çağdaşlık , Devrimcilik, İlericilik sadece söylemlerde kalamaz. Maalesef 12 yıldır böyle
oldu. Biz Atatürk’ün Devrimcilik anlayışında, nasıl Osmanlı’dan farklı bir bakış açısı ile bizi
20. Yüzyıla taşıdıysa, biz de DEĞİŞİM VE PROJELERLE bunu gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. “
Değişim Grubu adayları Devrimciliği de, kendilerinin de içinde olduğu 12 yılın
Devrimciliğinden üst tutuyorlar. Tanımları da, Türkçe sefaletlerini bir yana bırakalım,
Tarih bilinci ve devrim kavramlarından o kadar bilgisizce kullanmışlar ki. Yazık!
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Haziran 2018 Seçimlerinde Hürol Taşdelen‘e Linç Kampanyası
Dünya üç beş bilgisizin elinde;
Onlarca her bilgi kendilerinde.
Üzülme; eşek eşeği beğenir:
Hayır var sana kötü demelerinde.
Ömer Hayyam
(Türkçesi Sabahattin Eyüboglu)
ODTÜ MD Yönetimlerine 2010 Yılından Beri Eleştirilerim
ODTÜ MD e-posta yazışma gruplarında ve sanal ortamlarda eleştirilerimi uzun yıllardır
tutarlılıkla sürdürüyorum. Bunlardan birkaç tanesini yalnızca, o da Facebook’ta
yayımladıklarımdan paylaşıyorum.

Facebook; 13 Haziran 2010
ODTÜ MD bilançoları açıklandı. 2003-2004 dönemi içinde Vişnelik'in yapımından
kaynaklanan borçlar ödenirken; son dönem gelinen borç batağı 610.000 TL...
Yapılan bir yatırım mı var? Hayır. Denetleme yapması gereken, yönetimin denetiminde ve
emrinde olursa böyle olur işte... Derneğin kapısına kilit vurmaya ramak kaldı..
Bugün tüm ODTÜ MD üyelerini derneğimizin geleceği için oy kullanmaya çağırıyorum.

Facebook; 24 Mayıs 2014
ODTÜ MEZUN DERNEKLERİNDE YAŞLILARA OY YOK...
TÜM OYLAR GENÇLERE, 2000 YILINDAN SONRA MEZUN OLANLARA
Merhaba,
Hiçbir gruba bağlı olmaksızın, bir ODTÜ mezunu ve Ankara MD üyesi olarak kişisel
bildirimi sunarım.
 Ankara'da yaşamakta olan kaç mezunumuz var; on binler olduğu kesin, 100 bin var
mıdır? Bence yakındır
 MD Ankara üyesi sanırım 10 bin civarında ve bunların ancak bin civarında üyesi
seçimlere ilgi gösteriyor ve YK yaklaşık 450 - 500 üye ile seçiliyor. Komik mi, acı
mı?
 Tüm gruplar da seçim zamanı bu 1000 kişiyi etkilemenin peşinde, yeni üye
kazandırmak çabasına gireni görmedim.
 Sırf benim tanıdığım onlarca kişi derneğin adını bile duymak istemiyor.
 Yaklaşık 50 kişi de sürekli seçimlerde etkin olmak peşinde, bunların yaşı 50'nin
üstünde, hatta 60'lara gelmiş. Bakmayın ilke, dernek, “Vatan Sakarya” demelerine;
hemen hemen hepsi de kişisel ikbal ve ego tatmini peşinde.
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 Bir kişinin 3 dönem başkanlık yapıp, 4 dönem aday olmak istemesi ve aynı şekilde
dernek bünyesinde onlarca yıldır etkin olmak isteyenlerin davranışlarının altında,
her türlü demokratik ve çoğulcu anlayışın ötesinde, tamamen kişisel hırstır. Bunun
örneklerini ülke yönetiminde ve belediye başkanlık seçimlerinde görüyoruz. Öz
itibarı ile hiçbir farkı bulunmamaktadır.
 Dernek tüzüğünde 2 ya da 4 yıldan fazla YK üyeliği yapmayı yasaklayan bir madde
bulunmaması, büyük bir demokratik eksikliktir. Ancak yukarıda saydığım
yaklaşımlarda, dernek bünyesinde demokratik kültürün, gerçek anlamı ile var
olmadığının da göstergesidir.
Tüm bunların yanı sıra;
 ODTÜ arazisi yıllardır korkulduğu sona ulaşılmış ve önemli bir kısmı kaybedilmiştir.
Bu süreçte, 10 binlerce Ankara'da, 100 binlerce Türkiye'de var olduğunu bildiğimiz
ODTÜ mezunları, demokratik yöntemler ile yapılması gereken mücadelede yer
almamıştırlar.
 Bunun baş sorumlusu, dernek ve dernekler yönetimlerinde olan kişilerdir. Mezunlar
üzerinde hiçbir etkileri, ağırlıkları olmadığı ve güvenilmedikleri ortadadır.
Gerçekler bu kadar açık iken, derneğe bir şekilde etkin olanların, gerçekte ilkeler yerine
kişisel ilişkiler, duygusal tercihler; kapalı kapılar ardında, seçim ve iktidar işbirlikleri ile
hala seçilme hırsında olanları ve öte yandan dernek ile hiç ilgilenmeyen, sahip çıkmayan
mezunları hüzünle izliyorum. Yaşlılar, eskiler, gidin artık...
Anlıyorum çoğunuz iş hayatında ya isteğiniz dışında dışarda kaldınız ya da kendiniz
koptunuz. Ancak gidin, hobilerinizle uğraşın, farklı STK'larda, MD dernekleri dâhil yalnızca
üye olarak deneyimlerinizi paylaşın, torunlarınızla oynayın ama lütfen derneği artık
GENÇLERE bırakın...
Ancak biliyorum ki, gitmeyecekler. O zaman bir üye olarak demokratik haklarımdan yola
çıkarak, seçimlerde ODTÜ mezuniyet yılı 2000'den sonra olanları seçip karma bir liste
yaparak oy kullanacağım.
Tüm üyeleri de böyle yapmaya GENÇLERİ desteklemeye davet ediyorum.
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Facebook; 6 Haziran 2014
Hürol Taşdelen, “ODTÜ'ye Destek'te bir şey paylaştı,
Bu grup kimin bilmiyorum ama az önce Ahmet Acar beyin duyurusu altında sorduğum bir
soruyu üstüne alınacak herkese burada yöneltmek istiyorum;
 Bir kişinin 4 dönem başkan olmak isteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir bir
kişiyi bu kadar vaz geçilmez kılan? ODTÜ mezunu olarak erişilmez başarılara mı
imza atmış, bilim ve ye sanat alanında başarılarla mı dolu geçmişi? Ya da ülkemiz
sanayi hayatında önemli kurumlar mı kurmuş?
 Gelişmiş demokrasilerde, seçim sayısı ile yazılı veya yazılı olmayan kuralların en
başında, 2 dönem ile sınırlama var. Çünkü daha ötesinde "güç hastalığı" denen
psikolojik bozulmalar başlıyor. Bilim ve demokrasi anlayışları böyle söylüyor ve
uyguluyor. Yalnız az gelişmiş veya demokrasiden nasiplenememiş ülkelerde, iktidarı
ele geçiren, bir daha bırakmıyor. Örneğin siyasi liderlerimiz böyle, Ankara Belediye
Başkanı da böyle. Bu çerçeveden bakınca Himmet Şahin'in, 4 kez, yoksa 5 miydi,
başkan olma hırsını, bu çerçevede nasıl açıklıyorsunuz?
 Bir de devrimcilik ve faşizme karşı birlik masalıdır gidiyor. İki grupta devrimciliği
kimseye bırakmıyor. Çok gülüyorum;
o

Vahşi
kapitalist
düzende,
iş
yapacaksın,
ticaret
yapacaksın,
nemalanacaksın, güzel güzel arabalar, olanaklar, yaş da gelmiş 60'lara...
Sonra ben devrimciyim diyeceksin...

o

“yetmez ama evetci” olacaksın; iktidar cumhuriyetin kazanımlarına
saldırırken yaşasın demokrasi geliyor diyeceksin; odtü çiğnenip geçilirken
içten söylenerek tepki vereceksin; sonra kalkıp biz faşizme karşıyız, hadi
birleşelim diyeceksin...

Hadi canım sende...
İş hayatından emekli olmuş, ODTÜ mezunu olarak; üniversitelerde, fabrikalarda,
şirketlerde artık iş bulamayan veya çalışamayan veya çalışacak enerjisi, isteği olmayan
emekliler, ODTÜ MD 'den de emekli olsanız diyorum...
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Facebook; 5 Ekim 2016
ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin hakkında…
Himmet Şahin tüm ölümlüler gibi günü geldi, vadesini doldurup, hakkın rahmetine
kavuştu bir diğer deyişle hakka yürüdü… İnancımız doğrultusunda, önce Himmet Şahin’e
Allah’tan rahmet, sevenlerine de baş sağlığı dilerim…
Himmet Şahin’i okuldan tanımam, benden birkaç yaş büyüktü sanırım. Bölümlerimiz de
ayrıydı. Bir gün ODTÜ Mezunlar Derneği’ne, dernek bünyesinde faaliyette bulunmak için
gittim ve orada tanıştık. Hemen “odtülüler bülteni” nde yayın kurulunda yer aldım, 3-5 ay
çalıştım. O süreç sırasında, Himmet Şahin’in yönetim anlayışından kişisel ve ideolojik
düzlemde rahatsız oldum ve ayrıldım. Ondan sonra da hep muhalif oldum…
Himmet Şahin, kişisel bir dünyamda kişi olsaydı yalnızca, elbette yazmazdım. Ölünün
ardından konuşulmaz iradesi ile. Ancak, Himmet Şahin bir kurumda, başkan sıfatıyla yer
almış bir kişi olması hasebiyle, dönemi sonunda görüşlerimi kayda alıyorum…
Başlıklar halinde, uzatmadan veriyorum…
 ODTÜ Mezunlar Derneğinde ben diyeyim 5, siz deyin 6 dönem başkanlık yaptı.
Tüzükte sayı sınırlaması olmamasını kullanarak, Derneği, eşi ile birlikte, Çiftliği gibi
yönetti. Bir kişinin 6 kez başkanlık yapması hiçbir demokratik anlayışta yer almaz.
 Hiçbir zaman demokrat olmadı. 17.000 civarında üyeye sahip ODTÜ MD seçimlerde
gittikçe azalan bir katılım ve oyla, 400 civarında oyla seçilerek yönetti. O oy da,
kemikleşmiş ve bir tür tarikatlaşmış, eski Dev Genç sempatizanları üyelerin desteği
idi. Seçimlerde “yasal zeminde” her türlü seçim hile, oyun ve taktiklerini kullanarak,
insanları kullanmaktan çekinmeyerek; kendi başkanlığı ve iktidarı için savaşım
vermiştir. Bu süreçlerde, TMMOB ‘un yönetimleri ile birlikte dayanışarak, iktidarını
sürdürdü. TMMOB’nin zaman zaman Kürtçü siyasetle kol kola girdiği malumdur.
 Seçimlerden birinden, üyeler tarafından seçimlerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle
mahkemeye verilmişse de, bilirkişi raporları ile dava açılması engellenmiştir. O
bilirkişi raporları uzun süre tartışılmıştır.
 Döneminde yeni mezunların derneğe katılımı çok düşük seviyelerde kalmışken, var
olan üyeler de dernekten kopmuş, soğumuştur. ODTÜ’ye yönelik dışarından gelen
hücumlar karşısında, hiçbir zaman ODTÜ kitlesini toplayamamış, birkaç yüz üye ile,
göstermelik tepkiler yapmıştır. ODTÜ’lüleri, kendi kişisel iktidarı için, şahsi ego,
hırsları ve ideolojik olarak da kadrocu, anti demokratik görüşleri doğrultusunda
birleştirememiş, dağıtmıştır.
 Son dönemlerde, her seferinde bir daha aday olmayacağını söylemiş, ancak her
seferinde de yeniden aday olmuştur. Hayattayken, Himmet Şahin Başkanlığı
kaybettiği takdirde, yaşayamaz demişimdir, çeşitli ortamlarda.
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 ODTÜ MD Tüzüğünün ilk maddesi, derneğin Atatürk İlke ve Devrimleri için çalışması
gereği iken, hiçbir zaman bu yönde faaliyet göstermedi; tam aksine sürekli
seçilmesinin tek nedeni, eski sözde devrimci kliğin, müritlerinin koşulsuz desteğinin
gereği, bu doğrultuda çalışmıştır.
 Dernek komisyonlarında ve faaliyetlerinde Türk kimliğinin konuşulmasına, bu yönde
faaliyetler asla izin vermemiş, her türlü engellemeyi yapmıştır.
 Seçilmesinde bir diğer etken de, neredeyse 7 gün/52 hafta her akşam dernek
restoranında bulunması ve gelen bir kısım üyeler ile akşam muhabbetleridir.
 Eğitim Bölümü mezunu olmasına rağmen, berbat bir Türkçesi vardı… İki tümceyi
yan yana yazamayan; ilkokul ilk yılları seviyesinde, imlâ, gramer, ifade becerisi ile
yazamayan bir Üniversite Eğitim Fakültesi mezunu….
ODTÜ MD başkanlığı yaptığı yaklaşık 12 yıl boyunca; demokratikleşme, hep bir olma,
kültürel ve sanatsal gelişim, özgür düşünme ve tartışma ve birçok başka açılardan büyük
zarar vermiştir. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum…
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2018 seçimleri öncesinde bildirim
Facebook da, 8 Haziran 2018’de ODTÜ MD ile ilgili bir bildiri yayımladım;
ODTÜ Mezunları Derneği Seçimleri
Himmet Şahin, ODTÜ MD diktatörüydü. Ülkemizde çokça gördüğümüz, seçim
kazanabilmek için her türlü çıkar ilişkisine giren, seçim kazanabilmek için her türlü
demokrasi karşıtı davranışları rahatlıkla gösteren, seçim hilelerine başvuranı kişisiydi.
Başkan kalabilmek için, Kürtçü faşistlerle, ağzından küfür eksilmeyenlerle, sahte
devrimcilerle, masonlarla her zaman işbirliği yaptı...
Dernekten birçok mezunu soğuttu, birliği dağıttı, yeni Mezunları getirmedi ve ODTÜ'ye
saldırılarda mezunların gücünü dağıttığı için karşı çıkılmadı.
Dernek borç içindedir.
Öldükten sonra ilk seçimlerde ekibi, cemaati doğal süreç içinde bölündüler ve iki grup
halinde seçime giriyorlar.
Yukarıda saydığım çıkar birlikteliği içinde yer alanlar şimdi en hakiki çağdaş biziz diye
bölündüler ve diğerini suçluyorlar.
Bunların hepsi Himmet emri altında, Himmet'in tüm kirli işbirlikleri içinde yer aldılar.
Kürtçülük, yozlaşmış devrimcilik yalanı, emperyalizm işbirlikçiliği, her zaman mason
oyları için ekibinde hatırı sayılır mason almak; Atatürk ve Türkiye düşmanlığı içinde
yapılandılar.
Şimdide seçim beyanatlarına bakın, ne Atatürk, ne vatan, ne ülke, ne ulustan söz yok.
Okuduğum zaman tipik mason bildirgesi okuduğumu hissettiren metinler...
Her iki "Çağdaş" adı altında çağdışı grup, Himmet 'in yetiştirdiği müritleridir...
Hürol”
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Hürol Taşdelen’e Planlı Saldırı
Seçim Bildirim, Facebook Hesabımdan Alınır ve Yayılır
Aynı gün Can Karaosman isimli bir hesap, kendisinin İhsan Soytemiz’in ekibinden
olduğunu söyleyerek benimle iletişime geçti ve bazı sorular sordu. Her zaman her
ortamda düşündüğümü, gizlenmeden söyleyen karakterim gereği, bu hesabın sahte
olduğunun farkında olarak düşündüklerimi söyledim.
Dernek çevresindeki dedikodulara göre perde arkasında İhsan Soytemiz ‘in çakma hesabı
olduğu yaygın bir söylenti. Olabilir mi? Evet olabilir. Bunu İhsan Soytemiz’e de
sorduysam da yanıt alamadım. Eğer bu söylenti doğruysa İhsan Soytemiz için büyük bir
karakter yoksunluğu. Kendisinden herkesin önünde açıklama bekliyorum.
Son yazdığıma benzer eleştirileri, yıllardır çeşitli ortamlarda yapan, hatta Himmet Şahin
‘in yüzüne söylemiş biri olarak, bunlar yeni değildi.

Can Karaosman
Benim duvarımdan aldığı bildirimi, adi bir kışkırtıcı olarak ODTÜ mezun gruplarında
paylaşır. Gerçek bir kimlik olmayıp, sahte yani çakma bir hesap. İhsan Soytemiz’in çakma
hesabı olduğu söyleniyor.
Can Karaosman isimli çakma hesap, son yazımı bütün ODTÜ gruplarında yaydı.
“ODTÜ’ye Destek” grubunda ahlak, terbiye ve kültür düzeyi yerlerde sövmeler; ilkel linç
kültürü anlayışı ile saldırı başladı. İnanılır gibi değil, çok üzücü ama bunların hepsi ODTÜ
mezunu...

Sonra edepsiz yorumlar, saldırılar, sövmeler başlar;
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Çağdışı ilkel sövmeler ve sövenlerin Bazıları
Ümit Nevzat Uğurel, bir sokak magandası gibi sövüyor. ODTÜ mezunu olması bir yana,
bu kişi Mimarlar Odası Başkanlığı yapmış. Mimarlar Odası için utanılası…
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Yukarıda yazılanlar bana bakın ne anımsattı;

Ama Çağdaş ODTÜ’lüler ve tüm türevleri, Hürol Taşdelen özgürlüklerine zorbaca, kap
kara bir bağnazlık içinde saldırdılar.
Hepsi de Çağdaş ODTÜ’lüler ailesinden “BURADAYIZ” grubunun adayları ya da
destekçileri. Bir diğer ortak noktaları ise Kürt Irkçılığını benimsemiş HDP destekçileri!
Şaşırdım mı?

Ümit Nevzat Uğurel
2018 ‘de “Çağdaş Odtülüler” grubunun başkan adayı:
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Ümit Nevzat Uğurel, 2019 ‘da “Çağdaş ODTÜ’lüler” grubunun yönetim kurulu adayı. 2019
Bildirilerinde bakın ne diyorlar;
“- Derneğimizin giderek artan ve nerede ise içinden çıkılamaz bir hal alan mali durumunu
düzeltmek ve kurumsal bir yapıya oturtmak için, projelerimiz ve oluşturacağımız yeni
gelir kaynaklarımızla
- Kamuoyunda yaşadığımız itibar kaybını onarmak amacı ile dün olduğundan daha fazla
heyecanla”
Benim, “derneği batırdınız ve itibarsızlaştırdınız” eleştirimi benimsemiş gözüküyorlar.
Himmet Şahin ‘in tüm ekiplerinde ya yer aldılar ya desteklediler!
Denetleme Kurulu birinci asil üye adayları mason Özcan Erdoğan da, Himmet Şahin
yönetimlerinde Denetleme Kurulu başındaydı.
Derneği bu hale getirenler, nasıl yüzleri kızarmadan bu durumu eleştirebiliyor ve çözüm
üreteceklerini söyleyebiliyorlar?
Pes doğrusu!

Ali Uğur Tunçay
Eleştiri mesajım altında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, Mason Ali
Uğur Tunçay;
“Hesap vermemiz değil, sormamız gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum.
Genel Kurul kararıyla, camiamıza saldıran bu zat-ı derneğimizden atalım. ODTÜ MD de
değerlerimize saldıran kişi ve kuruluşlara da emsal olsun..”
dedikten sonra, başka üyeler küfürlere varan saldırılarda bulundular.
Türk Demokrasisi içinde Ana Muhalefet Partisinin bir yöneticisinin demokrasi bilincinden
yoksun anlayışı, ülkemiz ve demokrasimiz için üzüntü ve utanç vericidir.
Uğur Tunçay’ın camiadan kastı, ODTÜ camiası değil elbette ki. Kendi işbirliğinde olduğu
çelişkiler yumağı camiası. Ali Uğur Tunçay kimdir bakalım:
Mason,
CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili aday adayı,
Mason Uğur Tuncay’ın yeri CHP değil; HDP’dir.
İşçi Köylü Öğrenci Genç Öncüler Derneği (Kurucu),
Emeğin Kurtuluşu Yolunda Sosyalist Gençlik Dergisi
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DÖB – Devrimci Öğrenci Birliği (Kurucu)
Türkiye Öğrenci Dernekleri Genel Koordinatörlüğü
Böyle bir koordinatörlük yok. Uydurmuş. “Türkiye Öğrenci Dernekleri Genel
Koordinatörlüğü” görevini yüklendiğini ifade etmektedir. Böyle bir görev gerçekte
olmamakla beraber, kast ettiği yapı, “Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu“ ise,
Federasyon hakkında şu bilgileri vurgulamakta yarar görüyorum:
“Bu konuda "Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı olduğunu" [12] ve "Kürt ulusal
sorununun çözümünün gençliğin sorunlarından farklı olmadığını, bu çözümün de ancak
Kürt ve Türk halklarının ortak mücadelesi ile sağlanabileceği" [13] tezlerini
savunmuştur.
Bu görüşler doğrultusunda Mayıs 1991'de "Kürdistan Kürt halkınındır" ve "Kürdistan’da
emperyalist işgale son" sloganları ile bir kampanya örgütlemiştir. 10 Nisan 1991
Boykotu'ndaki talepler arasında ise Kürt halkına uygulanan baskıların durması,
"okulların ulusal baskı ve asimilasyonun bir parçası olmaktan çıkarılması"[14]
bulunmaktaydı.
Aynı yıl TÖDEF’li öğrenciler, Newroz’da Kürt halkına karşı gerçekleştirilen katliamları
protesto
için,
DYP
Beşiktaş
İlçe
Merkezi’ni
işgal
etmişlerdir.
[15]”
(Kaynak, https://www.wikisosyalizm.org/Türkiye_Ögrenci_Dernekleri_Federasyonu) "
BGİAD Beşiktaşlı Genç İşadamları Derneği
Yalancı. Kişisel web sayfasında, 1968 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından
kurulmuş olan DÖB’ün kurucusu olarak yazmış ama o sırada 9 yaşında idi.
Bu ilkel sövücü için başka bir şey yazmaya gerek var mı? Kimliğini ortaya koymuş!
Facebook’ta, 9 Haziran 2019’da bir yazı yayımladım.
“ODTÜ MD'de aday iki Grup Çağdaşgiller için dün duvarımda bir eleştiri yazısı yazdım.
Benim yazımı, bir çakma hesap benim üye olmadığım ODTÜ gruplarında paylaşmış.
ODTÜ’yü Destekleyenler Grubunda da, yazım üzerine iğrenç yorumlar yapılmış. Bir tanesi
de CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay, anladığıma göre, Biz Çağdaş grubunu
desteklemekte. Benim eleştiri yorumum altında yaptığı yorumları ekte iletiyorum.
Uğur Tunçay, bana yönelik ifadesinde eski dönemden hesap sormaktan söz ederken, eski
dönemin Başkanı ve birkaç üyesi de desteklediği grupta. Bu kadar gerçeklerden uzak,
kopuk bir yorum! Bu arada bir daha belirteyim, ben hiçbir ODTÜ MD Yönetiminde yer
almadım, seçimlerde hiçbir grupta değilim, hiçbir grubu da desteklemiyorum. Genel
Sekreter Yardımcınızın durumu bu!
Bir siyasi eleştiri karşısında, eleştiriyi yapanı, hemen dernekten atmaktan söz eden,
olmadık saygı ötesi ifadeler kullanan kişi, sıradan bir vatandaş değil. CHP Kurumsal
Kimliğini taşıyan ve her ortamda bu kimliğini ortaya koyan kişi.
Ben tam 33 yıllık ODTÜ Mezunu, bir dönem ODTÜ Akademik kadrosunda yer almış,
Atatürkçü olarak, bir çok seçimde de CHP'ye oy vermiş birisi olarak; kimliği ile bu
düzeysizlik ve demokrasi karşıtı anlayışta, insanları dernekten atmakla tehdit etmeye
kalkışan, (ki bu konuda hiçbir yetkisi yok, Dernek tüzüğünü bile bilmiyor) olarak bundan
utanç duydum. CHP bu anlayışla mı iktidar olacak?
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A. Uğur Tunçay'ın yaptığı gibi arkasından, yanıt veremeyeceği yerlerde yazmıyorum. Eğer
bana yanıt vermeye cesareti varsa, özelden mesaj yollasın, duvarımda ona söz hakkı
vereceğim...
Hürol...
Mason - Kürtçü Uğur Tunçay, yüzü kızarmadan demokrasi siyaset diye ortalıkta
dolaşıyorsun. Döne döne başın dönmedi mi hala?
A. Uğur Tuncay’ın kişisel web sayfasına baktım bugün; 30.12.2019. Kişisel sayfasını
Türkçeleştiremeyen, doğru düzgün çalıştıramayan Uğur Tuncay!

Feryal Halatçı
Tipik bir HDP’li olarak, bir vatansever gördüğü zaman saldırıyor;
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Nevay Samer
Hem yurtdışında yaşayıp, hem de Ankara da bir dernek bünyesinde eleştiriye, o da bir
maganda ve ilkel bir canlı olarak saldırıyor. Kendisinden farklı olan kimseye tahammülü
yok. İnancı gereği başı örtülü bir kadının TKP üyesi olmasına da tahammülü yok.
Siyasi eleştiri yazıma verdiği tepki;
“iğrenç, pislik, alçakça, faşist… “
Büyük anne yaşında bir kadının ağzından çıkan sözler bunlar. Sağlıklı bir insan olabilir mi?
Aynaya baksa, “faşisti” kendi yüzünde görecek!
Amerika emperyalizminin kullandığı, Türkiye’yi parçalayıp, bölmek isteyen, şehirlerimizde
yasa dışı hendekler, yapılar yapan, güvenlik görevlerimize alçakça saldırıp şehit eden,
teröristlerin temizlenmesi, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için harekete geçen güvenlik
güçlerimiz karşısında, teröristleri savunan; her türlü akıl, ahlak ve vicdan ötesi biçimde
“soykırım” sözlerini ağzına alan, yurt dışında yaşamakta olan bir terör ve ölüm sevici
kimlik Nevay Somer. Paylaştığı haber, teröristlerin sitesinden alınma ve sonrasında
mahkeme kararı ile yasaklanmış, kapatılmış hain bir karalama. 2020, Ocak ayında hala
sitesinde tutuyor.
Nevay
Samer18
Batı
emperyalistlerinin alçak
yalanı “sözde soykırımı”
benimsemiş.
“Nevay”
sözcüğü TDK ve Türk Dil
D sözlüklerinde yok, yani
Türkçe
değil.
Büyükanne yaşında bir
kadının hiç tanımadığı
birine bu kadar ilkel ve
nefretle
sövmesinin
altında Türklere düşman
bir
aşırı
milliyetçilik
olabilir mi?

Yukarıdaki bağlantıya
yasaklanmış.

18

tıklayınca

aşağıdaki

görüntü

çıkıyor;

mahkeme

kararı

ile

Kadriye Neval Samer mi?
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Aşağıdaki paylaşımı yapan Hüseyin İçen (Hüso İçen) ODTÜ’den emekli bir okutman!
Paylaşım da görüleceği gibi paranoya içinde öngörüsüz. Bana saldıranlardan biri de oydu.
Nevay Somer yorumuna bakar mısınız? Sağa sola “faşist” diye saldıranın, kendi
düşüncesinden başka düşüncelere tahammülü olmayan zorba ve ilkel kimliğin ifadeleri.
Dini inancı nedeni ile başını örten, siyasi düşünce olarak Komünizmi savunan birinin, TKP
saflarında olmasını kabul edemiyor.
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Ümit Ragıp Üncü
Sanal ortamlarda eskinin Dev – Yol örgütünün
simgesini defalarca paylaşan, kendisini arslan olarak
gören biri:

Yasal İşlemler
Şule Şahin’in ve Ümit Ragıp Üncü ‘nün söz ettikleri yasal işlemleri halâ bekliyorum. Hodri
meydan o zaman da dedim, şimdi de diyorum. Eğer azıcık medeni cesaretleri varsa.

Korkudan Silmişler
Bugün Aralık 2019 ‘da aynı yazışmalara baktım. Tamer Türesay’ın yazdıkları hariç,
diğerlerinin hepsini silmişler. Yazdıklarınızın arkasında duramayacak korkaklar mısınız?
Sözünün arkasında duramayacak kadar zavallı mısınız?

108

Tamer Türesay, mason şirketinde yönetici
Patolojik bir durum onun ki. Tamer Türesay; İçinde büyük bir nefret ve ağzında sürekli
küfür. Şimdi bu çağdışı ve eziklik içindeki küfürbaza bakalım.
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Kaderin kötü rastlantısına bak ki, Tamer Türesay ile sınıf arkadaşıyız. Öğrenci iken tam
bir “lumpen”di. Hiçbir siyasi yönü olmayan, silik bir öğrenciydi. Ne yaşadıysa Kürtçü
olmuş, dengesiz yorumlar yapıyor duvarında.
En son mason Sadık Açan ‘ın yanında çalışıyor. Güney Doğu’da stratejik projeler içinde
yer alıyordu.
Mason Sadık Açan rahatlıkla söz verip, sonra ortadan kaybolan, kazandığı paralarla
çoğunlukla Amerika’da yaşayan bir mason. Kendisini iyi tanırım.
Tamer Türesay da her fırsatta şahsıma söver. Bunu kendisinin Kürtçülere olan ilgi ve
olumlu görüşlerinden mi, yoksa masonlara karşı yazılarımdan mı?
Tamer Türesay ‘ın yazdığı hakaretler orada duruyor. Bir insan nasıl küçülür, nasıl
ezikliğinin esiri olarak saldırganlaşır, yazdıklarından görebilirsiniz:
Tamer Türesay, benim Kürtçü değerlendirmelerim sonunda, Facebook hesabındaki tüm
Kürtçü, HDP destekçisi paylaşımlarını silmiş.
Hiç anlamıyorum, arkasında duramayacaksanız, niye ortaya çıkar, ileri geri laflar
edersiniz?
Ama birkaç tane paylaşımı var ki, sanırım unutmuş.


HDP;



Polis düşmanlığı yapanlara lanet olsun!
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Kendisine hak ettiği yanıtı vermiştim;
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Tamer Türesay her durumda ilkel sövücüdür.

Tamer Türesay saldırganlığı ve sövücü özelliği yalnızca benimle sınırlı değil. Hoşlanmadığı
bir şey gördü mü başlıyor sövmeye.
“Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız” grubu ile birlikte bana söverken pek bir dayanışma
içindeydiler ve kimse kimsenin davranış ve konuşma biçeminden (üslup) yakınmıyordu.
Ama gün geçip Tamer Türesay sövme özelliğini Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız grubuna
yöneltince bakın ne oluyor:
Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız bildiri yayımlar, eski kardeşleri Biz Çağdaş ODTÜ’lüler
yönetimini topa tutar:
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Bir de yorum yazarlar ama her şeyi en bilen - nöbetçi sövücü Tamer Türesay derhal
durumdan sövme çıkarır:
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Asli Zeytinci kim bilmiyorum. Ne fotoğrafı var ne de hakkında hesabında açık bilgi. Malum
bu bazı gruplarda sahte hesap kullanma alışkanlığı da var. Öyle midir bilemem.
Yukarıda getirdiğim başörtülü TKP üyesi paylaşımını anımsıyoruz, değil mi? Orada da
herkesi “salak” yapmıştı:



Yeri gelmişken, Çağdaşgillerin her şeyi “faşizm”, “ faşistlik” olarak nitelemeleri

beni hem güldürüyor, hem de üzüyor.
ODTÜ mezunu insanların, üstelik “solcu” makyajı yapmış olanların, “faşizmin” ne
olduğundan habersiz, cahilce sürekli faşist diye sövmeleri.
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Eleştirilerimi Sürdürdüm, Kışkırtmalara Dikkat Çektim
ODTÜ ve Kışkırtmalar - 12 Tem 2018 21:24
ODTÜ tarihinde birçok kışkırtma vardır.

En önemlisi, söylence haline dönüştürülmüş, ABD
Elçisinin arabasının yakılmasıdır. Eski Rektörlerden
Prof. Dr. Nuri Sayral ve o gün orada olan başkaları da
anılarında yazdılar Rektör Kemal Kurdaş'ı devirmek
için Vietnam kasabı CIA kökenli yeni ABD elçisi Komer
‘in, Rektörden habersiz olarak ODTÜ’ye geldiğini,
gelirken asıl makam aracını değil de bir eski araç
getirdiğini, rektörlük önünde izin verilmeyen yere park
ettiğini, rektör yardımcıları duruma karışıp, aracı
oradan çektiremeden bir grubun hamlesi ile bir anda
devrildiğini, yakıt kapağının da pat diye açıldığını …
Yani bazı yerli işbirlikçilerle birlikte kimi solcu gençleri
kullanarak aracı yaktıklarını.
Amerika karşıtı eylem olarak gözüken, pazarlanan bu
eylem, oysa Amerika'nın çıkarları için ve devrimci
çocuklar kullanılarak yaptırılmış bir kışkırtılmış.

Kimi “devrimci” makyajlıların da bu araba yakma olayını, Türkiye’de devrimci gençliğin
köşe taşı saydıklarını ve hala bunu kutlayan ODTÜ Mezunları olduğunu görünce; hiç mi
aymaz, hiç mi sorgulamaz bir kişi diye düşünmeden üzülemiyorum.
Benim de tanık olduğum 12 Eylül döneminde, bir açılış töreninde yapılan kışkırtma vardı.
Devrim Stadında, Dz. K. K. bandosu getirilmişti. Devrimci çocuklar Enternasyonal'i
söylediler, bando yan döndü. Sonra bando İstiklal Marşını çaldı. Birçok kişi ayağa kalktık,
tribünlerde idik. Bir grup oturun “oturun” diye bağırıyordu. Onlardan etkilenip oturanlar
da oldu. Bunların içinde solculuk ve devrimcilik yaptığını sanan ÖTK / Dev Genç militanları
aymazlar olduğu gibi, eminim kışkırtıcılar da vardı. Ertesi gün tüm gazetelerde ODTÜ
manşetlerde, Türkiye düşmanı olarak tanıtılıyordu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kıcıman'ın
odasında çözüm için davet edilen 2 öğrenciden biriydim.
2018 mezuniyet töreninde, heyecanlı çocukların gene kışkırtmaya kurban gittiklerini
düşünüyorum. ODTÜ öğrencilerinin tarihinde siyasi parti yandaşlığı yoktur. Yeni bitmiş
seçimlerde Muharrem İnce gibi seçim geçesi ve sonrasında kendisini destekleyenlere
ihanet etmiş birisine sahip çıkmak ise, garabetin dibidir. Cumhurbaşkanına yönelik
taşıdıkları pankart ise belli ki sorun çıkaracaktır ve çıkardı. Bunların kesinlikle arkadan
birileri tarafından planlandığını, kışkırtma olarak sahneye sürüldüğünü deneyimlerim
söylüyor. Hemen ertesi gün, kendi tüzüğünde olmamasına rağmen, ODTÜ MD Muharrem
İnce'yi "teşekkür” için davet etmesi ve sonrasında alelacele iptal etmesi de bir çok soru
işareti taşıyor...

116

ODTÜ'lü gençler...
Genç heyecanlılar anlıyorum. Ama artık akıllarını başlarına alsınlar ve kullandırmasınlar.
Aileler, çocuklarınıza sahip çıkın, sokmayın bu ucuz olaylara. Yanan gencecik, hayalleri
olan gençlere ve ailelerine oluyor... Yararlananlar da ODTÜ üzerinde planı olanlara...
ODTÜ Mezunlar Derneği yeni yönetiminin davranışlarını da izliyorum. Orada da
kuşkularım var. Şimdi izliyorum, ama yakında bir basın bildirisi ile çıkmayı da
düşünüyorum...
Hürol
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Genel Kurul da Gündem Hürol Taşdelen
Taptıkları kişi ve yapının gerçeği ayna olup gösterince, içlerindeki nefret ve ezikliği,
“çağdışı” ilkel biçimde kusanlar, gerçeği ortaya koyan kişiye, “dernekten atıla”
haykırışları ile Genel Kurul da şikayet dilekçesi verdiler.
Dernek finans olarak içi boşaltılmış, yakında çalışanların maaşları bile ödenemeyecek;
ODTÜ MD’nin itibarı yerle bir edilmiş ne gam; demokrasi ve başkasının fikirlerine
saygıdan nasip almamışların Genel Kurulda hedefleri, Hürol Taşdelen.
9-10 Haziran 2018 tarihli genel kurul tutanaklarından, benimle ilgili kısımlar;
1.

2.
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3.

4.

On binin üzerinde üyesi olan ODTÜ Mezunlar Derneği Genel Kurul Tutanağına bakar
mısınız? Özensiz, karalamalar dolu, yazı ise okunaksız… Düzeyleri bu işte!
Sanal Ortamda Hürol Taşdelen’e saldıranların öncüleri ODTÜ’lüler Çağdaş – Buradayız
grubunun HDP yandaşı – Kürt Milliyetçileri ve elbette Himmet Şahin müritleri ile mason
işbirlikçileri!
Tam Bağımsız Türkiye sevdalısı, Türklüğü ile gönenç duyan Atatürkçü – Kemalist olarak,
her zaman, Kürtçülerin, Kürt Irkçıları faşistlerin ve Masonların saldırılarından onur
duyarım. Elbette bana saldıracaklar, karşılarına dikilen “benim özümdür”!
Genel Kurulda alınan bu karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Hürol Taşdelen ‘i Disiplin
Kuruluna gönderir.
Ancak Hürol Taşdelen ‘i Genel Kurulda şikâyet edenler bırakın çağdaşlığı, en temel
medeni cesaretten yoksun oldukları için adlarının saklanmasını isterler.
Divan Başkanlığı ise, bu isimleri okutmayarak ve kaç kişi olduğunu da belirtmeyerek,
hem usul hatası yapmıştır hem de gizli ispiyonculuğu desteklemiştir. Söz alanlardan,
halen YK Başkanı olan Ahmet İrfan Türkkolu, önergenin içeriği değil, şahsımın üyelikten
“atılmasının” yöntemi üzerinde konuşmuştur, konuşan diğer üyeler gibi.
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Önerge sahiplerinin isimlerini, ODTÜ MD YK ‘na defalarca e-posta ile sorduysam da, hiçbir
yanıt alamadım!
Bu önerge sonunda, önergenin doğruluğu veya haklılığı değil, Türkçü ve Kemalist Hürol
Taşdelen’in, mahkeme kararı ile nasıl geri dönemeyeceği şekilde dernekten atılması
tartışılmıştır. Hürol Taşdelen’den ne kadar korktuklarının ibretlik göstergesidir.
ODTÜ MD tüzüğündeki ilgili madde ve yönetimin bunu uygulaması gerçek demokratların
eleştirdiği gizli tanık, gizli muhbir sisteminden başka bir şey değil.
Bu kadar korkak, bu kadar tutarsız ve demokrasi anlayışları gelişmemiş bir topluluk; beni
disipline verenler ve ODTÜ MD’yi maddi manevi batıranlar.
Genel Kurulda Hürol Taşdelen’in disipline verilmesi için Yönetim Kurulunu görevlendirme
kararı, yönetim kurulunun ilk icraatı olarak Hürol Taşdelen’i disipline vermesi ve Disiplin
Kurulunun da yemeyip içmeyip benden savunma istemesi.
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Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Karar Süreci
Disiplin Komitesi Savunma İster
Savunma istek yazısı Disiplin Kurulu Başkanı, mason hemşiresi Ekmel Kadıoğlu imzalıdır.
Malum, masonlar eşlerine kız kardeş yerine, Hıristiyan uygulaması olarak “Hemşire”
derler.
“Tarih: 06.07.2018
Sayı: 2018.02/46
Konu: Disiplin Soruşturması ( Hürol Taşdelen)
Sayın Hürol TAŞDELEN,
ODTÜ Mezunları Derneği'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 9-10 Haziran 2018
tarihlerinde
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde yapılmıştır.
Söz konusu Genel Kurul sürecinde, tarafınızca sosyal medyada yapılan paylaşımlar
gündem olmuş, bu paylaşımların eleştiri sınırlarının çok ötesinde hakaret ve ithamlar
içerdiği dile getirilmiştir. Bu noktada, Derneğimiz Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından
Merhum Sayın Himmet Şahin başta olmak üzere, ODTÜ mezunlarına, ODTÜ Mezunları
Derneği bünyesinde yer alan kişi ve oluşumlara yönelik, sosyal medya üzerinden hakaret
içeren bir takım paylaşımlar yaptığınız dile getirilmiş, Genel Kurul'da dernek üyeliğinden
çıkarılmanız yönünde verilen önerge görüşülmüş ve Genel Kurul kararıyla öncelikle
hakkınızda disiplin soruşturması başlatılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul tarafından ODTÜ Mezunları Derneği'nin yeni seçilen Yönetim Kurulu'na
verilen yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı çağrı ile 03.07.2018
tarihinde toplanan Disiplin Kurulumuz konunun soruşturulmasına karar vermiştir.
Soruşturma kapsamında Dernek Disiplin Kurulu Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereğince
işbu yazının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün (15) içerisinde
soruşturmaya konu olan paylaşım ve yazılarınızla ilgili olarak yazılı savunmanızı "ODTÜ
Mezunları Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı'na” sunmanızı, bu süre içerisinde
savunmanızı vermemeniz halinde yine Dernek Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin 11.Maddesi
gereğince savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı tarafınıza bildirmek isteriz.
Ayrıca, Dernek Disiplin Kurulu Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereğince, talep etmeniz ve
haklı ve kabul edilebilir gerekçelerinizin olması halinde, yazılı savunmanızı iletmeniz için
size bir (1) ay ek süre verilebileceğini, bu bir aylık süre içinde de savunmanızı
vermemeniz halinde yine savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı tarafınıza bildirir,
gereğini bilgilerinize rica ederiz.
Ekmel KADIOĞLU
ODTÜ Mezunları Derneği Disiplin Kurulu Başkanı”
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Savunma istenmesi üzerine bir Basın Bildirisi Yayımladım
“BASIN BİLDİRİSİ
ODTU Mezunlar Derneği Yönetimi, Kürtçü, Mason ve Batıcı Politikaları ile ODTÜ
Mezunlarını Temsil Etmiyor
06.07.2018
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 34 yıl önce Elektrik-Elektronik Yüksek
Mühendisi olarak mezun olduğumdan bu yana, mezuniyetimden bu yana arada kısa bir
dönem hariç, ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜ MD) üyesiyim…
Son yıllarda, Himmet Şahin isimli bir kişinin başkanlığından bu yana, son 5
dönem;
kuruluş görevleri olan, ODTÜ ve mezunlarının sorunları ile ilgilenmek
yerine, güncel siyaset içinde, siyasi bir örgüt gibi tavır almaya başlamıştır. ODTÜ
MD yönetimleri bu dönemlerde, TMMOB yörüngesine girmiş, bazı siyasi partilerin ve
Kürtçü gruplarının arka bahçesi haline gelmiş ve masonlarla da çok yakın işbirliği içinde
bulunmuşlardır. Himmet Şahin dönemlerinde her dönem Yönetim Kurulunda bir mason
üye bulunurken, Himmet Şahin’in tüm yönetimlerinde mason Özcan Erdoğan, Denetleme
Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
ODTÜ MD ile etkin ilgilenmeye başladığımdan sonra, birkaç ay içinde, Himmet Şahin ile
siyasi konularda çatışmaya başladık ve ondan sonra, kendisi ölünceye kadar, karşıt olarak
tavrımı sürdürdüm. Kendisi ile de sanal tartışma gruplarında sürekli tartıştım, en ağır ve
en sert eleştirenlerden biriydim.
Himmet Şahin 2017 içinde vefat edince, Yönetim Kurulu başkanlığına İbrahim Seyhan
Çamlıgüney geçmiş ve Dernek yönetimi, HDP çizgisine kaymasını hızını artırarak
sürdürmüştür.
9-10 Haziran 2018’de yapılmış olan Genel Kurul’da seçilmiş Yönetim Kurulu ve
kurulları, CHP içindeki HDP çizgisine yakın olanlar, HDP’liler , Masonlar ve
çakma devrimciler iş birliği içinde güncel siyasette yerini derinleştirerek
sürdürmektedir.
ODTÜ’nün yaklaşık yüz otuz bin mezunu ve ODTÜ MD’nin on binin üzerinde üyesi
bulunmaktayken, 500 civarında oyla seçilen ODTÜ MD Yönetim Kurulu ve kurullarının,
ODTÜ’nün, Atatürk ve Türkiye sevdalısı bir bilim yuvası kimliğini temsil etmemekte, çok
küçük azınlığın siyasi tercihleri ile ODTÜ’ye ve ODTÜ Mezun kimliğine zarar vermektedir.
ODTÜ’ye 40 yıl önce girmiş ve halen ODTÜ’lü olmaktan onur duyan kimliğimle bütün bu
anlayıştaki yönetimlere karşıt oldum. 2018’de yapılan seçimlerde de, Türkçü ve Kemalist
olarak, halen YK görevini yürüten ekibe karşı duruşumu sürdürdüm…
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve Derneği’nde (HKEMBL-HKEMD) 10 yıllık
bir üyelik sürecinden sonra, üye olma nedenim olan, Mason Tarikatını içinden öğrenip,
Türk Ulusuna anlatma görevim doğrultusunda, 2017 sonunda ağır bir eleştiri mektubu ile
Milli olmadıkları, emperyalizmin uzantısı Yahudi-Hıristiyan Batı kültürünün temsilcisi bir
yapılanma içinde oldukları eleştirisi ile istifa etmiştim. Halen Mason Tarikatı üzerine bir
dizi kitap yazma çalışmalarım sürmektedir.
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Türkçü kimliğimden ve kitap yazma çalışmalarımdan HKEMBL tüm üst yönetimi
ve kıdemli masonları haberdar olup, biraderlerine bana bilgi verilmemesi
konusunda sms mesajları ile talimat vermekteler.
Yukarıda belirttiğim işbirliği çerçevesinde, eleştiriye ve kendilerinden başka görüşte olan
insanlara tahammülü olmayan Demokrasi bilincinden yoksun koalisyon, HDP ve kimi
CHP ortamlarında, Mason localarında, TMMOB odalarında alınan kararlar
doğrultusunda, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Uğur Tunçay’ın açıkça ifade
ettiği gibi, Türkçü ve Kemalist Hürol Taşdelen’i ODTÜ MD’den atarak, benzer
düşüncede olanlara ibretlik gözdağı vermek üzere harekete geçmişlerdir. Yasa,
tüzük, kişilik hakları ile etik değer ve gelenekleri çiğneyerek Hürol Taşdelen hakkında
disiplin soruşturması açtılar.
ODTÜ MD küçük siyasi grupların koalisyonunun tekeli altındadır.
ODTÜ’lü olarak, tam bağımsız Türkiye tutkusu ile Türk Milletine ve önderi Mustafa Kemal
Atatürk’e bağlılığım, bende emanet olan canımı Tanrı’ya teslim edinceye kadar sürecek,
hiçbir faşizan baskıya karşı boyun eğmeyeceğim.
Eleştiri ve hukuk tanımazlar koalisyonuna, ODTÜ’lü olmanın onuru ile;
ODTÜ kimliğini temsil etmediklerini, ideolojik saplantı içindeki Yönetim Kurulu ve Disiplin
Kurulu’nun açtıkları Disiplin Soruşturmasını tanımadığımı ve Türkiye’de bağımsız
mahkemeler olduğunu, ODTÜ camiası ve Türk Ulusu önünde bildirmeyi bir görev
saymaktayım…
Basın Bildirim ekinde, yaşanan süreç, ayrıntıları ve belgeleri ile aktarılmaktadır.
Esenlik olsun…
Hürol Taşdelen”
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Savunma istek yazılarına verdiğim 13.7.2018 Tarihli Yanıt
“İlgi yazınızı 09.07.2018 tarihinde aldım. Hakkımda Disiplin Soruşturması açıldığına dair
tarafıma yolladığınız yazıda ve ekinde yollanan eksik tutanakta belirtilen Disiplin
Soruşturması bir iftira üzerine açılmış olduğu için hukuken yok hükmündedir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5253 sayılı Dernekler
Kanunu ve ODTÜ MD Tüzük ve Disiplin Yönetmelikleri ilgili maddeleri dikkate alındığında;
Genel Kurul’da yaşananlar
a. Genel Kurul’da bir önergenin tartışmaya açılabilmesi için, ODTÜ MD Tüzük 14.3

maddesine göre, Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin en az 1/10’nun önergeyi
imzalamış olması gerekir. Söz konusu hakkımda verilen ve tarafımdan ısrarla gizlenen
önergede imza sayısının bunu sağlamadığı ortadadır. Tüzük ilgili maddesinin
gereklerini karşılamayan önergeyi tartışmaya açarak Divan Başkanı usul hatası ve
kabahati yapmıştır.
b. Divan Başkan ve Kurulu, atılan iftiranın doğruluğu araştırılmadan, Tüzük ilgili maddesi

karşılamamasına rağmen, bu önergeyi tartışmaya açarak, şahsi kimliğim hakkında
karalama ve küçük düşürücü eylemi desteklemiş ve sürdürmüştür. İlgili kanun
maddelerine göre açıkça bir suç işlenmiştir.
c. İlgi yazınızda söz edilen Genel Kurul’da hakkımda önerge verildikten sonra, söz alan

hiçbir konuşmacı, Divan üyeleri dahil, suç olarak isnat edilen fiil üzerinde ve doğruluğu
hakkında tek söz etmemiş, hiçbir görüş beyan edilmemiş, tüm konuşmalar Dernek
üyeliğinden atılmamın teknik olarak ve mahkemeden dönmeyecek şekilde yöntemi
üzerinedir. Bu da açıkça göstermektedir ki, Dernek üyeliğinden çıkarılmam peşinen
kararlaştırılmıştır.
d. Tutanakta, “Tüzükteki 16. Madde başkan tarafından okundu” denmektedir. Tüzük 16.

Madde Genel Kurul yetkilerini belirlerken, bir üyenin dernek üyeliğinden çıkarılması ile
ilgili hiçbir alt madde veya tanım bulunmamaktadır.
e. Genel

Kurul’da hakkımda verilen önergenin içeriği üzerine hiçbir görüş beyan
edilmemesine rağmen, Divan Başkanı bir üyenin sözlü önerisi üzerine Hürol
Taşdelen’in Disiplin Kuruluna sevk edilebilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
önerisini oylamaya koymadan, bu görüş hakkında açık bir biçimde oylama
yapmaksızın, ayrı ayrı müspet ve menfi oyları sorup, belirlemeden “oybirliği” ile karar
alındığını açıklamıştır. Bir tek üyenin sözlü olarak verdiği öneri oylamaya
konamayacağı gibi, oylama yapılmamasına rağmen “oybirliği” ile karar alındı olarak
tutanağa geçirilmesi hakikate uymadığı gibi usul hatası yapılmıştır. Üstelik şahsım
hakkında haksız olduğu kadar, kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir, yasal olarak da
suçtur. Tutanaktan açıkça anlaşıldığı gibi, bir grup üyenin, bilemediğim nedenlerle
Dernekten çıkarılmam isteği, bir iftira ile oluşturulmaya çalışılmış, yasa, hukuk ve
yönetmelikler tanınmadan Genel Kurul’da sahneye sürülmüş, Divan da buna katılarak
Genel
Kurul’un
iradesi
çarpıtılarak
ve
hakikate
hilaf
biçimde
sürdürülmüştür.
Disiplin Soruşturması ve tarafıma yapılan bildirim
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f. Bir fiilin suç olarak tanımlanabilmesi ve üzerine disiplin, yasal vb sorgu ve soruşturma

açılabilmesi için; isnat edilen suçun açık olması, işlendiği tarih, yer, mekân, işlenme
biçiminin somut olarak bilinmesi ve belgelenmiş olması gereklidir.
İlgi yazınızda isnat edilen fiilin yalnızca dile getirildiği açıkça itiraf edilmekte, tarafıma
isnat edilen ve Disiplin Soruşturması açılmasına karar verilen fiil hakkında hiçbir bilgi
bulunmamaktadır.


Sosyal medyada yaptığım söylenen paylaşımlar hangileridir, yöntemi nedir; yazı,
resim vb?



Hangi sosyal medya ortam ve uygulamasında, hangi tarihte



Tarifinize göre eleştiri sınırını aşıp, hakaret olarak nitelenen fiil, yazı, resim nedir?
Eleştiri sınırlarını aştığını, hakaret olduğunu hangi nesnel kıstaslarla



Sosyal medyada paylaşıldığı söylenen, ama ortada olmayan ve tarafıma bildirilmeyen
paylaşımın tarafımdan yapıldığı hangi teknik, takip yöntem ve yasal araştırmalarla
belirlenmiştir?



Hakkımda iftira olarak nitelediğim önerge metni neden birçok talebime rağmen
tarafımdan gizlenmektedir. İlgi yazınız ekinde Genel Kurul tutanakları eksik olarak
gönderilmiş, hakkımda verilen önerge tarafıma iletilmemiştir.



Genel Kurul’da sahneye konan, ne olursa olsun Dernekten çıkarılmam kararına,
Divan’dan sonra Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun da koşulsuz destek verdiği
açıkça ortadadır.

ODTÜ MD Dernek Tüzük ve Yönetmelikleri :
ODTÜ MD Disiplin Yönetmeliği Madde 8 son cümlesi; “Bildirimde bulunan kişinin kimliği,
zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.” İfadesi Dernekler Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk
Medeni Kanunu’na aykırı olmanın yanı sıra, ilgi yazınızda gerçekleşen iftira atma, kişisel
husumet duyduğu kişileri gerçek dışı ifadelerle ispiyonlamayı sağlamaktadır.
ODTÜ MD Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinde yer alan bu ve bazı maddelerin, Dernekler
Kanununa aykırı olduğu, Dernekler Masası tarafından yeniden incelenmesi gerektiği
kanısındayım. Bunun için gereken girişimler yapılacaktır.
İlgi yazınıza cevap olarak yazdığım bu yazı bir savunma değildir. Çünkü;
Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk ve kanunlar devletidir. Kanunlar tüzel kimlikleri olduğu
kadar şahsi kimlikleri de korumaktadır. ODTÜ MD’de ilgili kanunlara göre hareket etmek
durumunda olan tüzel bir kimliktir. Yukarıda sıraladığım çerçeve içinde, söz konusu
Disiplin Soruşturmasının Hukuken geçerli ve tutarlı bir tarafı olmadığını, şahsıma iftira
niteliğinde suç isnat edilmeye çalışılırken, her aşamasında ODTÜ MD ilgili kurum ve
yetkililerince kanun ihlalleri yapıldığı ve bu şekilde kimliğime ve ismime zarar verilmeye
çalışıldığı değerlendirmemi; kanun ve tüzükleri, genel etik değerleri ve kişi haklarına
saygıyı çiğneyerek bu disiplin soruşturmasını açan, hiçbir fiilimi ortaya koymadan benden
savunma isteyen, böylece taraftarlığını açıkça ortaya koyan Disiplin Kurulu’nun da derhal
istifa etmesi gerektiğini ve beklediğimi, Kanuni maddi ve manevi tüm haklarım saklı
kalarak bilgilerinizi rica ederim.

126

Hürol Taşdelen”
ODTÜ MD Disiplin Kurulu yaptığı görevin gereği hukuk bilincinden yoksun, “yandaş” ve
“basit bir yazışmayı bilmeyen” acemiler topluluğudur. Linç emrini alıp, gereğini yerine
getirme ateşi ile yanıp tutuşurlar.
Benim tutarlı yanıtım karşısında, beceriksizce hazırladıkları Savunma İstek yazısını,
benden aldıkları ders doğrultusunda yeniden hazırlar ve gönderirler…

Disiplin Kurulu Beceriksizliği Sonucu, Tekrar Savunma İsterler
Yasal olarak disiplin soruşturması açan kurul, ancak bir kez savunma isteyebilir. Verilen
savunmaya göre yeniden savunma istemek, hukuksuzdur, yasaya aykırıdır. Dahası,
benim verdiğim savunmada yaptığım eleştirileri, bağımsız biçimde araştırmak yerine
benimle yazılarında tartışmaya girerek, zaten olmayan tarafsızlıklarını ne denli
yitirdiklerini, tamamen şahsıma karşı düşmanca duygularla ve peşin verilmiş kararla
hareket ettiklerini göstermektedir.
Derhal istifa ederek, gereğini yapmaları gerekir. Ama nerdeee.
“Sayın Hürol TAŞDELEN,
İlgi-2'deki cevap yazınızı aldık. Hakkınızda başlatılmış olan disiplin soruşturmasında
Dernek Tüzüğü , Disiplin Kurulu Yönetmeliği ve mevzuata uygunsuzluk bulunmamaktadır.
İlgi-1 yazımızda soruşturma konusu açık ve net bir biçimde açıklandığı halde
soruşturmaya esas alınan paylaşımınızın (Facebook sayfanızdaki 8 Haziran 2018 tarihli ve
"ODTÜ Mezunları Derneği Seçimleri" başlıklı yazınız) yazımızın ekinde gönderilmemiş
olması bir eksiklik olarak değerlendirilmiş ve söz konusu paylaşımınız bu yazımız ekinde
gönderilmiştir. (Ek-1)
İlk yazımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, Ek-l'deki paylaşımınızdaki bazı ifadeler eleştiri
sınırlarının ötesindedir. Şöyle ki;
1. Merhum Başkanımız Himmet Şahin'in hakkında yazınızın ilk paragraf son cümlesinde

merhumun "seçim hilelerine" başvurduğundan söz etmişsiniz. Bu çok ağır bir
suçlamadır. Eğer varsa, bu konudaki gereğince savunma hakkından vazgeçmiş
sayılacağınızı tarafınıza bildirmek isteriz.
Ayrıca, Dernek Disiplin Kurulu Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereğince, talep etmeniz ve
haklı ve kabul edilebilir gerekçelerinizin olması halinde, yazılı savunmanızı iletmeniz için
size bir (1) ay ek süre verilebileceğini, bu bir aylık süre içinde de savunmanızı
vermemeniz halinde yine savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı tarafınıza bildirir,
gereğini bilgilerinize rica ederiz.
Ekmel KADIOĞLU
ODTÜ Mezunları Derneği Disiplin Kurulu Başkanı
Ek-1: Facebook sayfanızda paylaştığınız yazı”

127

128

129

130

İkinci Savunma İsteğine Yanıtım
“Hürol Taşdelen ’i ODTÜ MD ’den atmak üzerine kurgulanmış, hukuk, yasa, tüzük, etik
değer tanımaksızın amaca ulaşmak için açılmış bu Disiplin Soruşturmasını tanımıyorum
ve cevabımı da tüm ODTÜLÜLER ve Türk Ulusu önünde veriyorum. Dahası sorguladıkları
kişinin eleştirilerini değerlendirmek yerine, savunma isteme yazısında tartışmaya girerek,
çürütmeye çalışmakta. Bu da açıkça taraf olduğunun bir başka somut kanıtı ve oyunu
belirtmedir.”

Hürol Taşdelen ODTÜ MD Üyeliği Sonlandırılır
Kendi yönetim kurulu tarafından, başkanlık yapması sakıncalı görülüp, başkanlığı
sonlandırılan A İrfan Türkkolu, “Başkan” sıfatı ile imzaladığı yazı ile Disiplin Kurulu kararı
ile üyeliğimin sonlandırıldığı cezasını bana 14 Aralık 2018 tarihinde bildirir. İhraç kararının
kesinleşebilmesi için ilk yapılacak Genel Kurul’da onaylanması gerekmektedir. O günden
sonra Mali Genel Kurul yapıldı. YK, Disiplin Kurulu kararını Genel Kurul onayına sunmadı.
Kendi dertlerine düşüp, derneği batırdılar. Artık hukuki olarak bir sonraki Genel Kurula
getiremezler. Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar…
Şimdi yapmaları gereken bu hukuksuzluğa son verip, askıya aldıkları üyeliğimi geri
vermeleri.
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2018 Seçimlerinden Sonra
Muhalefet “BURADAYIZ” Çağdaş ODTÜ’lüler Paylaşımları
Bölücü Zihniyet ve Kürt Irkçılığı
utanmadan 30 Ağustos Bildirisinde bile gösterirler. Kurtuluş Savaşında Türk Ulusu
savaştı. Elbette Türk Ulusun u oluşturan farklı etnik kökenden insanlar da omuz omuza
savaştılar. Bunlardan özellikle birisini söylemek, açıkça ırkçılıktır, faşistliktir, bölücülüktür!

Nazım Hikmet ‘ten de paylaşım yaparlar ama kördür gözleri ve duyguları bilmezler ki,
Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı ve Büyük Zaferi Türk Ulusu ile gururlanarak anlatır:
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Gidip altında paylaştım Nazım Hikmet’in konuşmasını:



Bölücülük ve terör ile suçlanıp, yargılananlara sahip çıkarlar;



Komer’in arabasının yakılmasının bir CIA planı
ve kışkırtması olduğu ve amacının da
vatansever
Kemal
Kurdaş’ı
görevden
uzaklaştırmak olduğu bugün için açıkça
ortaya çıkmışken;
“BURADAYIZ” grubu ve Çağdaşgillerin hepsi,
bu olayı sol adına sahiplenir, hatta Türkiye
Devrimci Hareketin mihenk taşı sayarlar.
Bazılar için aymazlık ve cahillik, bazıları için
görevi sürdürme denebilecek bağnazlık;
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Dersim; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasal olarak “Dersim” diye bir kasaba,
şehir yokken; hatta geçmişte de bir bölgenin adıyken Dersim, Dersim adını
kullanırlar, tüm bölücüler gibi;

Bunları paylaşanlardan bazılar:
Baki Arslan, H. Can Doğan,
Ayfer Kelleci. Ayfer Kelleci
duvarındaki paylaşımda soruya
yanıt veremez.
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Türkiye – Ermenistan ilişkilerine de karışırlar.



Aralarında gizli Ermeni milliyetçileri olmasından mı acaba?

Yönetim K. Üyesi Kamil Akdoğan, Denetleme Kuruluna Hakaret Eder
Himmet Şahin takipçilerinden ve bir önceki dönem YK üyelerinden Kamil Akdoğan, birlikte
seçildikleri, aynı dönemin Denetleme Kurulunun raporuna sinirlenir ve “whats up” tan ağır
tepki gösterir, yazılı eleştiriler yönlendirir.
Öncelikle bu tepki demokratik değil. YK kendi işini Denetleme K da kendi işini yapıyor.
Denetleme Kurulu raporunu, YK üyesi beğenmiyor, dahası “Bu rapor bile değil” diyorsa,
Kamil Akdoğan davranışında zorbalık, eleştiriye hoşgörüsüzlük ve demokrasiden nasip
almama durumu vardır.
Kamil Akdoğan ‘ın aldığı ceza da topu topu “yazılı uyarı”.
Aynı dönemin Disiplin Kurulu, kendi iç çatışmaları ve Genel Kurulun zamanının gelmiş
olması nedeniyle karar alamaz.
Bir sonraki dönemin Disiplin Kurulu dosyayı inceler ve yazılı uyarı cezasına karar verir.
Buradayız Grubu ve Kamil Akdoğan, bunu da hazmedemezler ve akıl dışı saldırıya
geçerler.19
Dikkatinizi çekmek isterim. Kamil Akdoğan hakkında uyarı cezası veren Disiplin
Kurulunun başkanı, mason hemşiresi - eşi Ekmel Kadıoğlu, 2020 seçimlerinde Kamil
Akdoğan ile omuz omuza “BURADAYIZ” grubuna destek bildirisine isim verenlerden. Ne
ilişkiler, ne dönüşler ama!
Buradayız grubu hakkaniyetten, tarafsız olmaktan anlarlarmış gibi bildiri yayınlamışlar:

19

http://buradayiz.net/2019/01/
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Can Doğan ismine ileride ayrı bir başlık açacağım.
Bu yorumu altına bir arkadaşım bilgi yazdı. Çünkü H. Can Doğan 5 kişilik bir kurulun
yarısından 1 fazlasının 4 olduğunu bilmiyor; bilmediğinin de farkında olmadan cesaretiyle
yorum yapıyor. Arkadaşımın ders niteliğinde verdiği ama Buradayız Grubunun yetkilisinin
sildiği bilgiyi bir daha vereyim. Umudum yok ama belki Can Doğan öğrenir.
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Aslında basit bir matematik, bir mühendis bunu bilmiyorsa ne denir!
5’in yarısının bir fazlası 3’dür diyen, temel matematiği öğrenmemiş demektir.
5’in yarısı 2,5 eder. 2,5 + 1 = 3,5 eder ki bir üste tamamlanır, 4 eder.
Disiplin Kurulu 4 olumlu oy ile karar alabilir ancak.

25 Ocak 2019 - “Buradayız” Grubunun Derdi Hürol Taşdelen
Buradayız Grubu, eski dönemlerde kardeşlik duyguları içinde Himmet
yönetimlerinde birlikte çalıştıklarını unutup, ağır bir eleştiri metni yayımlar.

Şahin

Bu metin bir maddesi de Hürol Taşdelen ile ilgili.
“7.3- Disiplin Konuları
Hürol Taşdelen’in sosyal medya hesabında yer alan ve Derneğimiz eski başkanı Himmet
Şahin hakkında eleştiriyi aşan itham ve hakaretler içeren gönderisi nedeniyle disiplin
kuruluna sevki istenmiştir. Bu konuya dair gelişmelerin üyelerle paylaşılması gerektiğini
düşünüyoruz.”20
Oysa ben tüm gelişmeleri kişisel sanal ortamımda sayfa sayfa yayımlamıştım o sırada.
Amaçları öğrenmek olsa sanal ortamımdan okuyup, öğrenebilirlerdi. Dertleri öğrenmek
olsaydı elbet…
Amaçları Yönetime baskı yapıp, Hürol Taşdelen’i MD üyeliğinden attırmak.
Nefretlerine bakar mısınız? Yönetime aday bir grup, kalkıp bir üye atılsın diye raporlarının
içine madde olarak ekliyorlar. Ne kadar korkutmuşum gözlerini.
Bu nefretin temeli nedir diye düşündüğümüzde; Atatürkçü, Türkçü, devrimci bir
vatansever kimliğimle, yüzlerine doğruyu söylemiş olduğum gerçeği çıkıyor. Tahammül
edemiyorlar.
Demokrasiden nasiplenmemiş, zorbalığın; farklı etmenler altında, gizli Ermeni, Kürt
Irkçılığı ve Bölücülük, Türk ve Tam Bağımsız Türkiye düşmanlığı, Mason Tarikatına
açtığım sancağın karşısında duydukları öfke altında Hürol Taşdelen ‘e saldırıyorlar.
Bunların davranışları, benim için bir onurdur, doğru yolda olduğumu göstermektedir.

20

http://buradayiz.net/2019/01/
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Mali Genel Kurul, 16/17 Mart 2019
Genel Kurul öncesinde “BURADAYIZ” grubunun açıklamaları
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Mali Genel Kurul - 16/17 Mart 2019
Hürol Taşdelen’i, siyasi eleştiri özgürlüğünü kullandığı için dernekten atmakta birleşenler,
gerçek çıkar konusunda karşı karşıya gelirler. Öncesinde Disiplin Kurulu Hürol Taşdelen’e
ihraç cezası kesmiş, YK da onaylamış ve bana bildirmişken; ilk genel kurulda oylanması
gerekirdi. Anlaşılan unuttular ya da getiremediler. Hürol Taşdelen ‘e yapılan bildiride de
belirtildiği gibi, ceza sonrası ilk Genel Kurula getirmek zorundaydılar. Artık Genel Kurula
getirme hakları kalmadığı için üyeliğimin askıdan indirilmesi gerekir.

Çağdaşgillerden Buradayız, Çağdaşgillerden Biz’in Yönetimindeki Genel Kurulu
Terk Eder
Genel Kurul da yapılan sert tartışmalardan sonra, Buradayız, Genele Kurulu terk eder.
Sonra peş peşe bildiriler savaşı başlar.

16 Mart 2019 – Yönetim Kurulu
“ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde Olağan Seçimsiz Genel Kurul yeterli
çoğunluğun sağlanması ile sabah 10.00 sıralarında başladı. Çalışma Raporunun ve mali
durumun açıklandığı 1. gün görüşmeleri; divanın seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasından sonra Dernek Başkanı A. İrfan Türkkolu’nun konuşmasıyla
başladı. Başkan Türkkolu üyelerimize “hoşgeldiniz” diyerek başladığı konuşmasını iyi bir
Genel Kurul olması dilekleri ile bitirdi. Üyelerimizin bir bölümü; üyelere mali genel kurul
ve tüzük genel kurulu adı altında iki genel kurul yapılacağının duyurulmuş olduğu, ancak
uygulamada bir genel kurul yapıldığını ve bu durumun usule aykırı olduğunu, 17 Mart
Pazar günü yapılacak Tüzük Genel Kurulu’nda yeniden divan seçilmesi gerektiğini
belirttiler. Divan Başkanı ve Dernek Hukuk Müşavirimizce bu durumun yasalara uygun
olduğu ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile de bu konuda mutabık kalındığı
açıklandı. Usul tartışmasını başlatan üyelerimiz bu açıklamalara rağmen Genel Kurulu
Salonunu terk ettiler.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Yusuf Bayrak 9 aylık dönemde yapılan etkinlikler hakkında
bir sunum yaptı. Ardından mali durum hakkında sunumu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mete Mutlu yaptı. Sunumunda Derneğin bugüne kadar mali açıdan iyi yönetilmediğine ve
işletmenin geçmişten gelen yüklü borçlarına ağırlıkla değinen Mutlu kötü giden mali
durum hakkında, Yönetim Kurulu’nun itinalı çalışmaları sonucunda aldığı ve alacağı
tedbirler ile bu duruma müdahale ettiğini ve müdahalelerin devam edeceğini söyleyerek
bu gidişatı durduracaklarını tablolar ile açıkladı.
Gündem maddelerini takip eden divan, salonda söz isteyen katılımcılara söz verdi ve eski
başkanlarımızdan üyelerimize herkes önerilerini, eleştirilerini ve tebriklerini kürsüde dile
getirdi.
Genel Kurul’un ilk günü, 17 Mart 2019 tarihinde saat 10.00’da yeniden toplanmak üzere,
saat 16.00’da sona erdi.
17 Mart 2019 tarihinde devam edecek Genel Kurul’umuza tüm üyelerimizi görüş ve
21
önerilerini sunmaya, katılımcı ve demokratik bir dernek için çalışmaya bekliyoruz.”
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https://www.odtumd.org.tr/secimsiz-olagan-genel-kurulun-ilk-gunu-sona-erdi/

140

17 Mart 2019 – Buradayız Grubu, “Genel Kurulu Niçin Terk Ettik?”
“ODTÜ Mezunları Derneği Üyelerimizin bilgisine,
Derneğimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için “Buradayız” diyerek ODTÜ Mezunları
Derneği çatısı altında örgütlenen bizler, 16 Mart 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Seçimsiz
Olağan Genel Kurulu’nu terk etmek durumunda kaldık. Buradayız demenin sorumluluğu
ile derneğimizin güncel durumunu ve kararımızın sebeplerini kamuoyunun bilgisine
sunarız.
Genel Kurulda gündeme getirmek istediğimiz, defalarca yönetim kurulundan bilgi
istediğimiz ve alamadığımız önemli konuları siz dernek üyelerimizin bilgisine sunarız;
1- ODTÜ’lü öğrencilere destek olmak isteyen ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarının
katkılarıyla oluşturulan Burs Fonunda gerek bağışçılar ve gerekse maraton çalışma
grubunun topladığı bağışlarla yaklaşık olarak 1 milyon 150 bin TL civarında para olması
gerekmektedir. Fakat 31 Ocak 2019 itibari ile bu rakam bilançolara 664 bin TL olarak
yansımıştır. Başka bir deyişle, burs olarak toplanan yaklaşık 500 bin TL ihtiyacı olan
öğrenciler için değil, derneğin başka harcamaları ve borçları için kullanılmıştır.
2- Yine Genel Kurula gelinirken, uzun süredir maaşları düzenli ödenmeyen çalışanların
maaşları, salonda eleştiri almamak için apar topar ödenmiştir. Bu ödemenin yaklaşık 150
bin TL kadar bir miktarının yine burs fonundan kullanıldığı bazı yönetim kurulu üyelerinin
ikili konuşmalarından duyulmuştur.
İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK İÇİN BURS FONUNDA TOPLANMIŞ
YAKLAŞIK 650BİN TL GİBİ BİR RAKAMIN BAŞKA AÇIKLARI KAPATMAK İÇİN ÇEKİLDİĞİ
VE YERİNE KOYABİLMENİN OLDUKÇA GÜÇ OLACAĞI GÖRÜLMEKTEDİR.
3- Seçilen yönetim kurulunun göreve başladığı Haziran 2018’den Aralık 2018 sonuna
kadarki 6 aylık kısa süreçte yaklaşık 1 milyon TL gibi zararla dönemi kapatmıştır. Bir
önceki dönem yönetim kurulu görevi devrederken gelir gider farkı arttı 271 bin TL iken
Aralık ayı sonunda görevdeki yönetim mali yılı eksi 663 bin TL ile kapatmıştır.
4- “Derneği kurtarma projesi” olarak sunulan Çim Amfinin kiralanması ile ilgili sözleşme
defalarca kez endişelerimizi dile getirmemize ve sözleşmeyi imzalanmadan üyelere açık
bir ortamda tartışılmasını talep etmemize rağmen, şeffaf bir süreç izlenmeden
imzalanmıştır. Aldığımız duyumlar bu anlaşmanın var olan borç batağını düzeltmek yerine
daha da derinleştireceği bu yetmezmiş gibi derneğimizin geleceğini de ipotek altına
alabileceği riskini taşımaktadır.
Genel Kurulu terk etme nedenlerimiz;
Yeni yönetimin belirlendiği son genel kurulda (9-10 Haziran 2018) alınan karar gereği,
2018-2020 döneminde görev yapacak yönetim kuruluna Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerin
değiştirilmesi / güncellenmesi için olağanüstü genel kurul yapma görevi vermiştir. Bu
doğrultuda yönetim kurulu yasal süresi içinde geçtiğimiz günlerde 16 Mart Cumartesi
günü için Seçimsiz Olağan Genel Kurul çağrısı ve 17 Mart Pazar günü ise bahsedilen
olağanüstü genel kurul çağrısını yapmıştır. Ancak bugüne gelindiğinde (16 Mart) her iki
genel kurulu ortak gündemle toplamaya çalıştığı görülmüştür. Bunun usul olarak
yanlışlığına ve genel kurulun hukuki olarak tehlikeye düşebileceği gerçeğine itirazlarımıza,
kürsü konuşmalarımıza rağmen ben yaptım oldu dayatması ve divan başkanının
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tarafsızlık ilkesine aykırı biçimde yangından mal kaçırırcasına gündemi oylamaya
çalışmıştır.
Yönetimin Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerin değişikliklerinin kabulü yönündeki, madde
madde tartışıp oylanması yerine çok iyi bildiğimiz torba yasa modeline benzetip tümünü
oylayıp bitirelim tutumu ve duyarsızlığı – ısrarlı itirazlarımıza rağmen – çok manidardır.
Tüzüğümüzde, ki tüzük değişikliği Genel Kurulda, yönetmelikler ise yönetim kurulu
tarafından değiştirilir ancak bu değişikliklerin Genel Kurul onayı şartı değiştirilerek bazı
yönetmelikleri tamamen Yönetim Kurulunun sorumluluğuna bırakmak acaba bunun bir
sebebi midir? Yetkileri tek elde toplayan anlayışı bize hatırlatmaktadır. Parmak sayısı
kadar demokrasi anlayışı ile, tamamen usulsüz olan genel kurulda kalmamızın bir anlamı
olmadığına karar vererek, görüşmelere geçilmeden salonu terk ettik.
Sonuç olarak,
Derneğimiz hem idari hem mali yönden bir açmaza sürüklenmeye devam etmektedir.
Böyle devam etmesi durumunda Derneğimizin geri dönülemez bir noktaya gideceği
açıktır. Dernek yönetim kurulunun kendisinin yarattığı bu süreci tersine çeviremeyeceği
net olarak görülmüştür. Derhal daha fazla zarar vermeden istifa etmelidir.
Tüm dernek üyelerimizin süreç hakkında bilgi sahibi olmaya ve sürece müdahil olmaya
davet ediyoruz.
#BURADAYIZ””22

22

http://buradayiz.net/2019/03/
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20 Mart 2019 – Genel Kurul Divanı
“ODTÜ Mezunları Derneği Üyelerine,
16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Genel Kurul üzerine yayımlanan bildiriler ve
tartışmalar, bu yazılı açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu yazıda Divan’ın gözünden tüm
tarafsızlığıyla Genel Kurul’un nasıl geçtiği anlatılmaya çalışılmaktadır.
ODTÜ Mezunları Derneğimiz tarafından tüm üyelere 22 Şubat ve 13 Mart tarihli e-posta
bildirimleri ile iki günlük, iki oturumlu ve tek gündemli olarak duyurulan Seçimsiz Olağan
Genel Kurulumuz 16 ve 17 Mart 2019’da ODTÜ Vişnelik Tesisimizde, Derneğimizin Kurucu
ve önceki dönem Başkanları ile üyelerinin geniş katılımıyla yapılmıştır.
Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra, Divan’a göre sol arka tarafta
oturan bir grup arasından bir üye, Genel Kurulun gündem maddesinde usul hakkında söz
istemiştir. Divan tarafından usul hakkında söz isteyen bu üyeye ve aynı tarafta oturan
başka bir üyeye defalarca söz verilmiş ve kürsüyü kullanmaları sağlanmıştır.
Konuşmalarında ısrarla usulün hatalı olduğunu belirtmekte iken grup arkadaşları da
sürekli olarak seslerini yükseltmeye ve olumsuz tavırlarda bulunmaya başlamışlardır.
Divan gündem hakkındaki önerilerin alınacağı ve öneriler üzerinden söz verileceği
hususunu Genel Kurul’a, belirtmiştir. Tüm uyarılara rağmen bu grup olumsuz tavrında
ısrar etmiş, salonda üyeler arasında karşılıklı sözlü atışmalar başlamış ve Divan sessiz
olmaları, kürsüyü kullanmaları ve kürsüyü kullananların sözünün kesilmemesi,
dinlenilmesi, tek tek konuşulması konusunda salonu defalarca uyarmıştır.
Onlara yanıt vermek isteyen bir Yönetim Kurulu Üyesi kürsüdeyken, Grup hep birlikte
ayaklanmış, protesto etmiş, bağırarak yürümüştür. Diğer taraftaki üyelerin karşılık
vermesi üzerine karşılıklı bağırmalar olmuştur. Sonunda bir kadın üye ve arkasındakiler
Yönetim Kurulu masasının önüne gelerek bağırmaya devam etmişlerdir. Kadın üyemiz
“dokunma bana” diye çığlıklar atarak ısrarla kendisinden “özür dilenmesini” istemiştir. Ne
olduğu, neden dolayı böyle bir durumun oluştuğu Divanımız tarafından anlaşılamamıştır.
Sonunda bir üyemiz, “özürlük bir durum olmadığını, ancak illa özür isteniyorsa Genel
Kurul‘un selameti için özür dileyeceğini” bildirip, kürsüye çıkarak özür dilemiştir.
Bunun üzerine grup bağırarak ve protesto ederek Genel Kurulu terk etmiştir. Bu
noktadan sonra ortam sakinleşmiş, Genel Kurul gündem önerileri üzerinden, usulüne
uygun olarak devam etmiştir. Genel Kurul sırasında en yetkili organ Divan Kurulu
olmasına rağmen anılan grup, Yönetim Kurulu masasına gidip orada bağırmış, itirazlarını
gerektiği gibi Divan’a yapmayarak Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir.
Genel Kurulu terk ettikten sonra Divan’a grup halinde imzalı bir açıklama vermişlerdir.
Divan, Genel Kurul’da o an görüşülen madde bittikten sonra, açıklamayı ve imzaları tek
tek okumuş ancak açıklamayı verenler salonda olmadıkları için konuyu görüşmeye
açmamıştır. İkinci günün sonundaki dilekler ve öneriler bölümünde söz alan Genel Kurul
üyeleri, birinci gün ortaya konan tavrın ve Genel Kurulu terk etmenin, ODTÜ’lülüğe ve
Derneğimize hiç yakışmadığı konusunda hem fikir olmuşlardır.
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Yönetim Kurulu’nun şeffaflık ve açıklıkla sunduğu mali tablolardan, özellikle önceki
dönemlerde, uzun vadeli Derneği bağlayan ve parası önden alınarak yapılan ve ağır
şartlar barındıran sözleşmelerin, Derneğimizi çok büyük mali sıkıntılara soktuğu
görülmüştür. Yönetim Kurulu mali durumu tüm açıklığıyla paylaşmıştır. Söz alan üyeler
tarafından, mevcut durumun, eski ve yeni Yönetim Kurulları arasındaki yanlış çekişmenin
ve bundan dolayı karşılaşılan zorlukların üyelerle bütün açıklığı ile paylaşılarak tüm üyeler
tarafından bilinmesinin ve Derneğimizin saygınlığının korunmasının ve sahiplenilmesinin
gerekliliği belirtilmiştir.
İkinci gün yeterli katılımla Genel Kurul’un gündemi çerçevesinde Tüzük oturumu
başlatılmıştır. Her madde, tek tek ve ayrı ayrı Tüzük Komisyonu’nun önerisi, Divan’a
gelen diğer yazılı öneriler ve o madde konuşulduğu anda salonda önerilenlerle birlikte
tartışılmış, söz isteyen üyelerimizin tümüne lehte ve aleyhte sözler verilmiştir. Genel
Kurul’un isteği doğrultusunda, uzun uzadıya tartışılarak bir sonuca ulaşılmış ve
oylanmıştır. Bütün maddelerin tek tek görüşülüp tek tek oylanmasının ardından, Tüzüğün
tamamı tekrar oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Bildiri yazarak çeşitli sosyal medyada yayımlayan bu grubun bildirisinde yer alan Tüzük
oturumu ile ilgili “torba yasaya çevirdiniz” ithamı Divanımıza yapılmış asılsız, haksız ve
taraflı bir ithamdır ve kabulü mümkün değildir. Bazı hukukçular, bir defada oylanabilir
dese de Genel Kurulumuz demokratik yapısını ve geleneğini bozmadan, her maddeyi tek
tek görüşmüş ve tek tek oylamıştır. Yasa gereği bütün maddelerin tek tek oylanması
bittikten sonra Tüzüğün tamamı bir seferde tekrar oylanarak kabul edilmiştir.
Derneğin mali durumunun gözden geçirildiği, Derneğimizin ve hepimizin olacak
Tüzüğümüzün maddelerini tartışıp el birliği ile birlik ve beraberlik içinde hoşgörü ve saygı
sınırları dahilinde en doğruyu bulabileceğimizi umduğumuz seçimsiz Genel Kurul’umuza
daha başlarken yaşanan bu gerginliğin ve bu gerçeklikten uzak yaklaşımın ne kadar
doğru olduğunun ve Derneğimize katacaklarının veya alıp götüreceklerinin kararını siz
sayın üyelerimize bırakıyoruz.
Genel Kurul’un başladığı oturuma katılmadan ve yanlış bilgilenme ile ‘tüzüğü torba
yasaya çevirdiniz’ söyleminin bildirilerde kullanılması bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu
söylemin bir kez daha gerçeklerle alakası olmadığını belirtir saygılar sunarız.
ODTÜ Mezunları Derneği
16-17 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Divanı”23

23

https://www.odtumd.org.tr/divan-kurulu-aciklama/, Erişim 07,01,2020
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20 Mart 2019 – Buradayız Grubu
Buradayız grubu sanal ortamında da bir rapor yayımlar. Meraklısı orada ayrıntıları
okuyabilir.
Benim dikkat çekmek istediğim bu raporda açık olarak vurguladıkları, Himmet Şahin
dönemlerinde Biz grubu ile nasıl iç içe olduklarının itirafıdır.
2016 – 2018 Dönemi için Himmet Şahin başkanlığında “Çağdaş ODTÜ’lüler” Grubu
yönetimdedir. Dönem içinde Başkan Himmet Şahin ölür ve yönetim seçime gitmek yerine
içinden Başkan seçer; İ. Seyhan Çamlıgüney.
2018 – 2020 Döneminde, Himmet Şahin büyük işbirliği koalisyonunun, kilit taşı Himmet
Şahin ortadan çekildiği için, çatı tuzla buz olur dağılır ve dağılmaktadır.
2018 – 2020 Dönemi için seçimlere giren 3 grup da, dağılan bu çatının parçalarıdır.
Buradayız Grubu, bu raporlarında bunu söylemişler:
“- Bu anlaşma ve anlaşmanın eki olan taahhüt senedi, o dönem yönetim kurulu üyesi ve
Himmet Şahin’in vefatından sonra yönetim kurulu başkanı olan ve mevcut yönetim
kurulunun da bir üyesi olarak görev yapmaya devam eden İ. Seyhan Çamlıgüney ve
yönetim kurulu sayman üyesi H. Can Doğan tarafından kişisel kefalet verilerek
imzalanmıştır.”24
Rapordan gene;
“Bu tarz sözleşmelerin şartları ve yaratacağı sonuçlara ilişkin denetim yapmakla sorumlu
dönemin25 Denetleme Kurulu (DK) (DK Başkanı Günay Bulut–mevcut yönetimde de DK
üyesidir26– , DK üyesi Emre Güner – mevcut yönetimde de DK üyesidir-, DK Üyesi Ümit
Ragıp Üncü – mevcut yönetimde yedek yönetim kurulu üyesi ve işletme komitesi üyesi
olarak görev yapmaktadır. (…)
Himmet Şahin’in vefatından sonra göreve seçilen YK Başkanı İ. Seyhan Çamlıgüney’in
önerisi ve yönetim kurulunun kabulü ile A. İrfan Türkkolu (mevcut YK Başkanı), mali
konularda Mete Mutlu ( YK Başkan Yardımcısı -Mart 2018 e kadar- ve mevcut Sayman)
ve hukuki konularda Av. Mustafa Özer danışman olarak atanmıştır. (…)
Sürece tanık olan Ümit Ragıp Üncü ve Emre Güner’in bu konuda mutlaka söyleyecekleri
olmalıdır.”27

24

http://buradayiz.net/2019/03/
2016 – 2018. Belli ki Günay Bulut, Kamil Akdoğan’ın mesajı ile eleştirdiği ve uyarı cezası aldığı
Denetleme Kurulu Üyesi. Parçalanma o zaman başlamış.
26
2018 - 2020
27
http://buradayiz.net/2019/03/
25
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Yazılanların açık anlamı;
Bu rapor yazıldığında, karşıt gruplarda bir birlerini ağır suçlayanlardan, itham edenlerden
Biz Grubunun YK üyesi İ. Seyhan Çamlıgüney ve Buradayız Grubunun önemli isimlerinden
ve adaylarından H. Can Doğan; 2016 - 2018 Dönemi YK ‘da birlikte görev yapmışlar,
hatta Derneğe büyük mali külfet getirdiği savlanan Tuborg antlaşmasının taahhüdünü
birlikte imzalamışlardılar.
Ağır eleştirdikleri Mete Mutlu, Himmet Şahin yönetiminde Başkan yardımcısı, yani
Buradayız grubunun üyelerinin de olduğu yönetimde, Himmet Şahin ardında ikinci adam!
Şimdi derneği batırmakla suçladıkları isimlerden.
“Durun siz kardeşsiniz” diyesim geliyor ama “Habil – Kabil” aklıma gelince vazgeçiyorum!
Görüyor musunuz; birliktelikler, özgür bireylerin ilkesel temellere dayanmak yerine; bir
kişinin mutlak otoritesi altında ve çeşitli çıkarlar, iktidar güç paylaşımı üzerine
kurgulandığında, otorite kişisi ortadan kalktığında, kilit taşı yok olmuş kubbe gibi çöker ve
çöküyor!
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22/29 Mart 2019 – Yönetim Kurulu – Biz Grubu
“ODTÜ Mezunları Derneğimizin, son Genel Kurulumuzdan bu yana olan dönemdeki
çalışmalarını ve tüzük değişikliklerini kapsayan Seçimsiz Genel Kurulu, 16 – 17 Mart
2019’da ODTÜ MD Vişnelik Tesisleri’mizde; Derneğimizin Kurucu Başkanları, diğer eski
Başkanları ve üyelerinin de geniş katılımıyla yapıldı.
ODTÜ’lü olmanın doğal sonucu olarak, rutin gündemin ötesinde ülke ve toplum
sorunlarının tartışılması beklenirken; Divan oluştuktan sonra yaratılan yapay gerilim
sonrasında, 147 üyeye ulaşan katılımcılar arasından, 24 kişi salonu terk etti. Böylece
Genel Kurul’da yüz yüze, tabloları ekrana yansıtarak tartışma olanağı ortadan kalkarken,
isimsiz ve kimliksiz bir takım yazılar ortalıkta dolaşmaya başladı.
Son Genel Kurul’da seçimi kaybeden ve bunun yarattığı travmayı hala aşamadıkları
anlaşılan bu dar grubun, ODTÜ ruhu ve örgüt bilinciyle bağdaşmayacak şekilde yarattığı
yapay gerilim ve ardından da Genel Kurulu terk etmeleri bile, Genel Kurulumuzun çalışma
azim ve kararlığını, etkilememiştir.
Genel Kurul’da ülkemizin, üyelerimizin, Derneğimizin içinde bulunduğu durum ve bunların
ODTÜ mezunlarına yüklediği görevlerin değerlendirilmesi ışığında sürdürülen, yorucu ama
son derece verimli çalışmalarla; çözümleyici, yapıcı ve geleceğe ışık tutacak kararlar
alındı. Derneğimizin gereksinimi olan ve son Genel Kurulumuzda yapılması kararı alınan
tüzük değişiklikleri yapıldı, hedefler belirlendi, ortak aklımızın ve birlikteliğimizin,
sorunların üstesinden geleceğine olan güven pekiştirildi.
Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun ve Derneğimizin doğru bilgilenmesine, isabetli
kararlar almasına hizmet edici, şeffaf, katılımcı, kucaklayıcı; Derneğimizin idari ve mali
durumunun tespitine yönelik titiz, zahmetli ve sistemli bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçek
tabloyu tüm ayrıntıları ve belgeleriyle, Genel Kurulumuzun bilgisine sundu.
10 Haziran 2018’de Genel Kurul’un bize verdiği yetki doğrultusunda çalışan Yönetimimiz;
bugüne dek yaptıklarını anlatmak ve yapacaklarını konuşmak isterken; kimliksiz iddiaları
ciddiye almaksızın, üyelere geçmişe ve geleceğe dönük kapsamlı bilgi vermeyi gerekli
görmüştür ve gereğini yapacaktır. Ancak, Dernek Yönetim Kurulu’nu, göreve geldiği 10
Haziran 2018 tarihinden beri, asılsız dedikodularla karalayıp aşağılamaya çalışan, hakaret
eden ve böylelikle hem bütün derneği, hem de tüm ODTÜ camiasını rahatsız eden ve
şiddetini her geçen gün artıran bu tarzın daha fazla kabul edilemeyeceği tartışmasızdır.
Derneğin (İşletme ile birlikte) uzun yıllardan beri mali darboğaz yaşadığı, dernekle
ilgilenen tüm üyelerimizin malumudur. BİZ, Dernek Yönetimi’ne geldiğimizden beri,
önceki yönetimlerin çalıştırdığı personelle çalıştık ve bu personele, bizden önceki
yönetimin 10 Haziran 2018’deki Genel Kurul’un hemen öncesinde apar topar imzaladıkları
ücret sözleşmeleri kapsamında ödeme yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Benzer
biçimde, gene bizden önceki yönetimlerin imzaladığı yüksek kota taahhütlü ve uzun yıllar
alım garantisi verilmiş (bira, içki, kola, vb.) tedarik sözleşmeleri ile alım yapmak zorunda
kaldık ve bu durumun uzun yıllar sürmesi söz konusu… Dolayısı ile yaşanmakta olan mali
sorunların temel nedenleri olan ve bizden önce imzalanmış olan söz konusu
sözleşmelerde, karşılıklı anlaşmaya dayalı bir iyileştirme ya da fesih söz konusu
olmadıkça, yaşanmakta olan darboğazın sürmesi kaçınılmaz görünmektedir. Yönetimimiz,
söz konusu sözleşmelerin tarafları ile hukuki ve kurumsal bazda görüşmelerini
sürdürmektedir.
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Sürekli gündeme getirilmeye çalışılan burs fonunun kullanımı konusunda ise, tüm
yönetimler yıllardır aynı yöntemi kullanmış ve aynı duyarlılığı göstermiştir. Bu durum,
Vişnelik’teki yüzme havuzunun yapımından beri böyledir. Buradaki duyarlılık, bursiyerlere
yapılan ödemelerin asla aksatılmaması ve bankaya ödenecek faizi de üzerine ekleyerek,
fonu yerine koymak şeklindedir. Vişnelik ile asgari ilişkisi olan her üyenin bildiği bu
gerçek üzerinden söz söylemek için, “Ben kullanmadım” diyebilmek gereklidir.
10 Haziran 2018’de söylediğimiz gibi; ODTÜMD’yi birilerinin arka bahçesi
yaptırmayacağız; kimsenin Dernek üzerinden ailesine rant sağlamasına izin
vermeyeceğiz. ODTÜMD’nin tüzel kimliğine sahip çıkacağız, sosyal medya hesaplarına,
üyelerin e-posta adreslerine, kişisel verilerine sahip çıkacağız.
ODTÜ’lüler sorunlarını ve sorularını üç aylık, altı aylık faaliyet raporu sunumlarında, 16-17
Mart 2019 tarihlerindeki Genel Kurul’da sordu ve tartıştı. Tartışmaya da devam edecek…
ODTÜMD Yönetim Kurulu’nun muhatabı bu kurullardır; kimliksiz ve kişiliksiz sosyal
medya mesajları değil…
Yönetime geldiğimizden beri; “Bu Dernek, bütün ODTÜ mezunlarınındır” ilkesi
doğrultusunda; Derneğe kırgınlığı, küskünlüğü olan herkesi yeniden kazanmaya, bunların
nedenlerini anlamaya ve ayrımsız bütün ODTÜ camiasını kucaklamaya çalıştık ve
çalışıyoruz. Tüm etkinliklerimizi, şeffaf biçimde üyelerimizle paylaşmayı ve tüm
üyelerimizin Yönetim Kurulu toplantıları dahil katılımına açık olduğunu ilan ettik. Kısaca;
polemiklerden ve sataşmalardan uzak durarak, bütün enerjimizi Derneğe harcamayı ve
Dernek için çalışmayı tercih ettik.
Üyelerimizin geçmişte yaşananlar, günümüzün gelişmeleri ve geleceğe yönelik
projelerimiz adına daha iyi bilgilendirilmeleri için gerekli duyarlılığı göstereceğiz. Geçmişin
birikimi olan ekonomik darboğazdan, ülke çapındaki krize rağmen çıkacağız. ODTÜMD’yi
borç konuşan değil, mezunlarının, öğrencilerimizin, ODTÜ bileşenlerinin ve toplumun
konularını tartışan ve çözüm önerileri sunan bir platform haline getireceğiz.
Bu anlamda en büyük güvencemiz BİZ olma anlayışına sahip çıkan üyelerimizdir.
Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, ODTÜ’lülük değerleri doğrultusunda ortak akıl,
kolektif yönetim anlayışı ile büyüyeceğiz.
Saygılarımızla,
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU”28

28

https://www.odtumd.org.tr/uyelerimize-ve-kamuoyuna-duyuru/
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Bir de “Kadına Şiddet” Savları
Kubbe param parça demiştim. Bir de “kadına şiddet” savları var Buradayız Grubunun.
Anımsatayım, hepsi “Çağdaşlar” bu grupların. Çağdaşları buysa, ya çağdaş olmasaydılar?
Buradayız Grubu sanal ortamında yayımlanmış sava göre;
“Maaşını alamadığı için hakkını arayan kadın çalışana, 2018 – 2020 Dönemi Başkanı A.
İrfan Türkkolu işten atmakla tehdit edip, mobil telefonunu fırlatmış. Doğruysa ODTÜ MD
YK Başkanının “öfke kontrolü” yok ve şiddet eğilimli!
“Bu süreçlerin sonunda yapılan bir toplantıda Dernek çalışanı Merve Büyüktaş yönetim
kuruluna tepki göstermiş, bunun üzerine ise tehdit ile karşılaşmıştır. Genç bir kadına
yapılan bu şiddet ne yazık ki Dernek yönetiminin son dönemde daha da açığa çıkan eril
tutumunun bir yansımasıdır.”29
Dahası bu durumu protesto edip ayrılan kadın 2 YK üyesi yerlerine de, kadın yedek üye
yerine erkek üyeler çağrılmış.30
2020 Ocak seçimlerinde, her üç grupta erkek egemen, erkek söylemi anlayışı ile listelerini
hazırladılar ve kadını ikinci planda, listelerde çoğunlukla var densin diyerek aday
göstermişler. Sonraki bölümlerde hepsini sayıları ile veriliyor.

29
30

http://buradayiz.net/2019/03/
http://buradayiz.net/2019/03/
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Çim Amfi Meselesi
3 Temmuz 2019 - Moğollar Konseri İptali Hakkında Açıklama
28 Haziran’da, 29 Haziran’da yapılacak Moğollar Konseri iptal edilir ve 3 Temmuz’da YK
açıklama yayımlar;
“Sayın Üyemiz,
Mezunlar Günü etkinlikleri içinde düşünülen konserin iptal edilmesinin bu denli “konu”
edilmesini ibretle izliyoruz.
Organizasyon firması ile aramızdaki eksik veya yanlış bilgilendirme/bilgilenme sonucu
oluşan olumsuz durum nedeni ile elbette üzgünüz.
Ancak konseri iptal edilen bir sanatçı ya da grubun açıklama yapmasını ve bir kısım
medyanın bunu muhatabına sorma gereği duymadan haber yapmasını garipsediğimizi de
belirtmek zorundayız.
Konserin
Derneğimize
mali
yükü
olmayacağı
doğrultusundaki
bilgilenmenin/
bilgilendirmenin yanlış olduğunun anlaşılması üzerine konser, tarafımızdan değil,
organizasyon firması tarafından iptal edilmiş ve durum üyelerimizle paylaşılmak zorunda
kalınmıştır. Elbette bu konu, organizasyon firması ile değerlendirilecektir.
Bizim kusurumuz olmasa da yaşadığı bu olumsuzluktan dolayı Moğollar Grubu’ndan ve bu
seçkin grubu dinlemek için beklentiye giren üyelerimizden özür dileriz.
Keyfiyeti saygılarımızla duyururuz.
31

ODTÜ Mezunları Derneği”

10 Ekim 2019 – Çim Amfi Dinleti Sözleşmesinin “Patladığının” Duyurusu
Duyuruda “hikaye” kısımlarını çıkarıp, bizim için önemli kısımları aşağıda sunuyorum;
“Üyelerimize ve Kamuoyuna Zorunlu Açıklama
10 Ekim 2019
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik tesislerinde, 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında
yapılması planlanan müzik festivaline ilişkin olarak; İyi Eğlenceler (Atlantis) şirketi … “
diye başlıyor.
Özetle, ODTÜ MD, İyi Eğlenceler (IE) – Atlantis firması ile bir sözleşme imzalamış, ama
taraflar sonraki uygulamada anlaşamamışlar. ODTÜ MD YK, özetle sözleşmeye
uymayarak bizden haksız kazanç elde ediyorlar diyor.
2019 Başında sözleşme imzaladık diyor yönetim. Soruyorum; kim seçti bu firmayı ve
hangi ahlaki, açık ihale yöntemi ile seçildi? Şartnamesi var mı, rekabet oluşturuldu mu?
Bu firma ODTÜ mezununa mı ait, yoksa herhangi bir organizasyon firması mı?
ODTÜ MD ‘nin elinde Ankara’da bulunmaz bir olanak olan Çim Amfi varken, Dernek hızlıca
bir şirket müzik organizasyon şirketi kurup, mümkün oldukça da ODTÜ mezunlarına iş
31

https://www.odtumd.org.tr/mogollar-konseri-iptali-hakkinda-aciklama/
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verip, tüm karı alamaz mıydı? Bal gibi alırdı. Bu yola gitmeyi hangi motivasyon nedeni ile
gitmediler, yönetimler? Bir üye olarak hesap soruyorum.
Bu firmanın seçimi, sözleşmeye gereken ceza maddelerinin konmaması, firma lehine
sürekli harcama yapılıp, ödenmesinin beklenmesi en hafifinden yönetim birimlerinin ağır
ihmal ve beceriksizliktir.
Bu kadarla da kalmıyor. Milyonlarca TL ‘lık bir ticari işte, yönetim bir birine giriyor;
birbirini ağır suçluyor.
Asil ve yedeklerle 12 kişilik, yalnızca manevi duygularla yönetime gelen ODTÜ mezunu bir
ekip, akçalı bir konuda nasıl bu kadar birbirini ağır suçlayarak, kendi içinde çatışır? Maddi
bir çıkarları söz konusu değil ki? ODTÜ bağlılığı ile dernek yönetiyorlar. Öyle değil mi?
Hep söylüyorum; Himmet Şahin hiçbir ilkeye, dünya görüşüne dayanmadan; farklı siyasi
görüşte ve farklı yapılarda olan insanları, kendi mutlak iktidarı etrafında topladı. Kişisel
hırsların, yetersizliğin büyüttüğü egoların yanı sıra; dernek farklı siyasi grupların bir de
paylaşım alanı yapıldı. Yıllarca böyle yönetti derneği. Kendisi kubbenin kilit taşıydı. Kilit
taşı ortadan yok olunca; taşlar, hiçbir etik, bilimsel, ilkesel nedenlerle bir biri ile bağlı
olmadığı için, kubbe paramparça dağıldı ve yıkıldı. Olan onca emekle yapılanmış ODTÜ
Mezunlar Derneğine oldu.
Konuya dönelim.
YK toplam 6 asıl 6 yedek 12 üyesi, bir birlerini ağır suçluyorlar. Birbirlerinden gizli akçal
boyutları olan sözleşmeler, protokoller imzalamakla hem de.
YK ‘nun bir gurubun bildirisi şeklinde sürüyor duyuru;
“Derneğimizi büyük sıkıntıya sokan (hukuken “mutlak butlan, yani yok” hükmündeki) bu
yetki aşımı nedeniyle, Sayman üye görevden alınmış ve Başkan’ın da YK kararı
olmaksızın herhangi bir belgeye imza atamayacağı karar altına alınmıştır. Durum
Denetleme Kurulu’na da aksettirilmiştir. İlgililer hakkında yasal girişim de ayrıca
yapılacaktır. Kanımızca, camiamızın asıl sorgulaması ve üzüntü duyması gereken husus,
söz konusu YK üyelerinin bu sorumsuz ve fütursuz eylemleri olmalıdır.”
Soruyorum bu bildiriyi imzalayan, o sıradaki YK üyelerine;
-

Yasal işlem yaptınız mı?
Camia sorgulasın dediğiniz kişiler, kendi özgür iradelerinizle bir birinizi seçip,
kader birliği yaptığınız, üyelerden oy isteyerek kurduğunuz yönetim kurulunun
diğer üyeleri. Bu kişileri hangi motivasyon, ilke ve nedenlerle seçtiniz? Siz de mi
kandırıldınız? Önce bunun yanıtını verin.

Duyurunun sonu:
“Sonuç olarak; söz konusu Festivalin, tarafımızdan İPTALİ söz konusu değildir. Biz,
derneğimizi zarara sokacağını gördüğümüz, abartılmış olduğunu değerlendirdiğimiz,
ayrıntıları belirsiz, 1.115.000 TL’lik festival bütçesini onaylamadık. Üyemizin hakkını ve
hukukunu korumak için, yapılması gerekeni yaptık. Festival İPTALİNİ yapan,
ATLANTİS/İyi Eğlenceler şirketidir. Bu konuda elimizde ilgili şirket yöneticisine ait 6 Ekim
tarihli kayıtlar da mevcuttur. Kiralama yöntemi ile diğer organizasyon firmaları gibi
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festivali gerçekleştirebilecekken, festivali tek taraflı İPTAL EDEN Atlantis/İyi Eğlenceler
firmasıdır.
Keyfiyet, ilgili ve duyarlı kesimlere saygı ile duyurulur.”

32

Bu şirket mahkemeye verilmiş midir? Sözleşmeye aykırı uygulamalar ve şenliğin iptali ile
MD maddi ve manevi kayıplarının geri alınması için dava açılmış mıdır?
Ayrıca duyurularda şirket adı neden tam ve açık olarak verilmiyor?
Eğer YK da çatışan iki grup bir biri hakkında yasa önünde hesaplaşmaz, şu anda seçime
giden YK ve 2020 Ocak ayında seçilecek YK, derneğin çıkarları için kim bu süreçte yer
sorumluluk almışsa, mahkeme önünde hesap sormak zorundadır. Aksi takdirde vebal
altındadırlar.

32
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Mali Durum
ODTU MD resmi web sayfasındaki Bağımsız Denetçi Raporlarını ve Dernek Denetleme
Kurulu Raporlarına göz atınca, kişi dehşete düşüyor. 33
Borçlanma yıllardan gelen bir sorun, yeni değil. Şimdiye kadar hiçbir önlem alınmadı.
Son dönemde ise, açıkladığım gibi kubbe paramparça olunca, derneğin finans durumu da
berbatlaşmış.
İsteyen herkes bu raporları inceleyebilir. Üzerine fazla yorum yapmayacağım.
Ancak dikkat çekmek istediğim birkaç tablo var. Tabloları aşağıda verdim. Yorumlarıma
gelince;
-

Üyelerin 1836 kişisi, Mezunlar Derneğine 5 yıldır aidat ödemiyor: yaklaşık 2.9
Milyon TL.
5831 üye de çeşitli miktarlarda ve süreden beri derneğe borçlu. Yaklaşık 3.6
Milyon TL
İnanılır gibi değil.
Özellikle 5 yıldır aidat ödemeyen üyeler, dernekten kopmuşlar!

-

2016 – 2019 arası, son 5 yılın üye aidat gelirlerine bakarsak, hemen hemen aynı
kalmış. Enflasyonu dikkate alıp, ona göre yeniden hesaplama yapılırsa, ciddi
oranda azalmış olduğu görülecek.

-

Bir dernek aidatlarla ve üyelerin sahip çıkmasıyla yaşar. Rakamlar da gösteriyor
ki, Himmet Şahin yönetimlerinin ve anlayışının sonuçları bu! Üye artmaması, var
olan üyelerin dernekten kopması, aidat toplayamama, aidat gelirlerinin dramatik
azalması.

-

Çağdaşgiller, siz bir birinizi yemekle, kişisel hırslarınızı tatmin, siyasi amaçlarınızı
hizmetle bir de Hürol Taşdelen’i üyelikten çıkarmakla uğraşın…
Dernek maddi, manevi açılardan batmış, STK olarak ciddiliği kalmamış, ne gam.

33

https://www.odtumd.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/ODTU-MD-BA%C4%9EIMSIZDENET%C4%B0M-RAPORU-01.02.2019-30.09.2019.pdf

153

Tablolar:
Üye borçları

Üye gelirleri
Kasım 2019 itibarıyla aylara göre üye aidat gelirleri aşağıdaki gibidir.
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Burs Fonunun Soyulması
Aşağıdaki rakamlar utanılasıdır.
Üyelerin, öğrencilere destek olunması için yönetime emanet ettiği bağışlar, yönetim
birimlerinin namusudur.
Eski dönemlerde de borç alındı mı?
Korkunç bir ahlâk çöküntüsü.
Burs Fonu için yapılan koşularda, ODTÜ MD formasının rengi, HDP simgesindeki iki
renkten biri. Oysa ODTÜ ve ODTÜ Mezunları Derneğinin renkleri Kırmızı ve Beyaz. Kırmızı
Beyaz, Türk Bayrağının da renkleri. Derneğin renkleri dururken, formanın mor seçilmesi,
kesinlikle HDP rengi olduğundandır.

34

34

https://www.odtumd.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/CALISMA-RAPORU-Olaganustu-GK-2020-7Ocak-2020-2.pdf
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Yönetim Birimleri, Haziran 2018 – Ocak 2020
 Yönetim Kurulu
Sıra no

Ad-soyad

Dönemi

1

Ahmet İrfan Türkkolu

B - 4.11.2019

2

Şölen Şen

B – 7.12.2018 (ölüm)

3

İ. Seyhan Çamlıgüney

B – 4.11.2019

4

Mete Mutlu

B – 4.11.2019

5

Nükhet Özdemir

B – 24.12.2018

6

A Necdet Pamir

Tüm dönem

7

Tülay Tay

B - 05.08.2019

8

Nihal Uysal

B – 4.3.2019

9

Selçuk Güzeloğlu

Tüm dönem

Yedeklerden Asil olanlar
1

Yusuf Bayrak

7.1.2019 - S

2

Celal Aydın

7.1.2019 - S

3

Mahir Kırmızı

4.3.2019 -S

4

Ümit Ragıp Üncü

11.11.2019 - S

5

Tülay Ünlüevcek

4.11.2019 - S

6

Sevilen Güney

2.9.2019 – 21.10.2019

7

Doğan Kabaş

4.11.2019 – 12.11.2019

8

Arzu Hancı Kandemir

4.11.2019 – 5.11.2019

9

Onur Alptekin

21.10.2019 – 24.10.2019

-

B: Başlangıçtan beri, S: Sonuna kadar

-

Şölen Şen YK Başkan Yardımcısı iken maalesef sağlık nedeniyle hayatını
kaybediyor. İlk kez MD yönetiminde yer alan Nükhet Özdemir de 2 hafta içinde
istifa ediyor. Nükhet Özdemir, üyeler tarafından seçilmiş bir YK üyesiyken, Şölen
Şen ‘in ölümü ile derhal yönetimden ayrılması dikkat çekiyor.

-

9 Asil + 9 Yedekten geride YK ‘da 11 üyenin istifa edip, geride 3 Asil ve 4
Yedekten Asil olan üye kaldığı

-

Bir yedek üye, asil olur olmaz 3 gün içinde istifa ettiği
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-

YK Başkanı A İrfan Türkkolu başlangıçtan bu yana Başkan iken, yapılan bir iç
seçimle 4.11.2019 ‘da Başkanlıktan düşürülüp, yerine kıdemli mason A Necdet
Pamir getiriliyor.

-

Bunun üzerine A İrfan Türkkolu, İ. Seyhan Çamlıgüney, Mete Mutlu birlikte
4.11.2019 ‘da, Arzu Hancı Kandemir de ertesi gün 5.11.2019’da istifa ediyor.
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-

Saymanlar:
Celal Aydın (07.11.2019 - 11.01.2020)
Nihal Uysal (12.06.2018 – 04.03.2019)
Mete Mutlu (04.03.2019 – 07.10.2019)
? (08.10.2019 – S)

 Denetleme Kurulu başlangıçtan sona kadar aynı üyelerle devam ediyor: Köksal Köksal,
Günay Bulut, Emre Güner.
 Disiplin Kurulu
Sıra no

Ad-soyad

Dönemi

1

Ekmel Kadıoğlu

B – 20.5.2019

2

Ahmet Badem

B – 18.11.2019

3

Ahmet Haşim Köse

B – 18.11.2019

4

Ethem Torunoğlu

B – 18.11.2019

5

Oğuz Ülker

B – 18.11.2019

6

Mehmet Seven

18.11.2019 - S

7

Gönül Özdemir

18.11.2019 - S

-

Disiplin Kurulunun başkanı mason eşi Ekmel Kadıoğlu, 2019 başlarında ayrılmış.

-

Başlangıçtan asil üyelerin diğer dördü,, A İrfan Türkkolu ekibi ile, yönetimi tüzük
gereği seçime mahkum etmek için birlikte ayrılmışlar.

 Genel Değerlendirme
-

Birlikte seçime giren yönetim ve kurulların üyeleri, süreç içinde bir birine girmiş, 2
gruba bölünmüşler.

-

Bölünme nedeni siyasi, ilkesel, dünya görüşü gibi düşünsel bir gerekçe olmayıp;
tamamen AKÇALI bir iş!

-

YK, dönemini tamamlayamadan yaklaşık 6 ay önce erken ve zorunlu seçime
gitmek durumunda kalır;

“ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2019 Cumartesi
günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem gereğince ve belirtilen adreste toplanacaktır. Bu
tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 11
Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 09:00-15:00 arasında genel kurul, saat 16:00-19:00
35
arasında seçimler için, aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır .”

35
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-

İşte Himmet Şahin mirası!

Atatürk Anıtı
ODTÜ MD kurulduğundan ve dahası Vişnelik Binası yapıldığından bu yana, içinde ya da
dışında Atatürk heykeli yoktu. ODTÜ MD Vişnelik Binası önünde bir Atatürk Heykelinin
yapılmış olmasını büyük mutlulukla karşıladım. Emeği geçen herkes sağ olsun…
Bağış ile yapıldığını yazmışlar. Bağışın kaynağının da açıklanmasını bekliyorum.
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2020 Ocak Genel Kurulu ve Aday Gruplar
Bu araştırma, değerlendirme yazısını yazdığım ve yayımladığım sırada, ODTÜ MD 2020
Ocak Genel Kurulunda aday olarak katılacak 3 liste ortaya çıktı.
Çağdaşgiller 3 liste ile katılıyorlar; Biz ve Buradayız. Mezun Platformunu oluşturan YK
üyelerinin Başkan Mustafa Çobanoğlu dahil bir çoğunun kökeni de Çağdaş ODTÜ’lüler.

Biz Çağdaş ODTÜ’lüler
Biz Grubu, son seçimleri kazanan grup. Ancak kendi içinde büyük çatışmalar ile
parçalanmış bir grup. Parçalardan bir taraf ortada gözükmüyor. Diğer parça ise gruba
sahip çıkıp, seçime giriyor.
Öncelikle son yönetim birimlerinden hiç kimsenin, bir birlerine yönelttikleri suçlamalar,
geçtiğimiz dönemin mali durumu ortada iken, bir şekilde aklanmadan yeniden yönetim
birimlerine etik değerler çerçevesinde aday olmamaları gerekir.
Biz Grubundan, parçalardan biri, 29 Aralık 2019 ‘da Biz Grubu adına bir açıklama
yapmışlar. Kader Birliği yaparak seçimlere birlikte girdikleri, seçilerek yaklaşık 1,5 yıl
birlikte yönettikleri halde, sanki bütün sorunlar son birkaç ayda çıkmış gibi; derneğin
içine düştüğü büyük finans darboğazı son bir ayda oluşmuş gibi; savunma içgüdüsü
içinde, tutarsız olarak eski ortaklarına saldırıyorlar.

Aday Listesi

160

Adaylar Hakkında
-

Masonlar; Atilla Özgit ve eşi Hemşire Goncagül Ayşe Özgit

-

Hürol Taşdelen hakkında “ihraç” kararı çıkaran Disiplin Kurulundan; Ahmet Haşim
Köse, Oğuz Ülker buradalar.

-

İbrahim Seyhan Çamlıgüney; 2016 – 2018 Dönemi Başkan yardımcısı ve ikinci yıl
Başkanı, 2018 – 2020 Dönemi Başkan Yardımcısı Disiplin Kurulu – Yedek olarak
listede. Son dört yılın en üst yönetim kademesinde yer almış bir kişi olarak,
Derneğin içinde bulunduğu sorunların baş sorumlularından. Hala nasıl oy istiyor?
Geçmiş dönemlerde aldığı görevler, İ. Seyhan Çamlıgüney kadar olmasa da,
sorumlulukları yüksek Mete Mutlu, hızını alamamış Yönetim Kurulu – Asil adayı.
Her ikisine de pes doğrusu.

-

Nüket Altıncı, geçen dönem Şölen Şen hayatını kaybettiğinden hemen sonra
yönetimden istifa ederek ayrılmış. Arkadaşlarını yarı yolda bırakmış. Şimdi de sırf
bir mirastan oy almak için mi yedekler arasında adı var?

-

Barış Emek Ergin, Facebook Grup Hesaplarında, grup adına yaptığı bir açıklamanın
ilk maddesinde şöyle diyor;
“Keskin Kırmızı Çizgilerimiz ve Yapmaya Söz Verdiklerimiz:
1- Dernek yönetimini tüm komite ve komisyonlar dahil gençleştireceğiz. Yaş
ilerledikçe muhafazakarlaşıyoruz, üretkenliğimiz azalıyor; bu nedenle tüm yönetim
kademelerinde gençlerle çalışacağız.”
Aday listelerinde genç göremedim ben. Asıl listelerinde 17 kişi arasında, 0 tane,
yani hiç 2000 sonrasında mezun olmuş üye yok. Yönetim kurulu adaylarının büyük
çoğunluğu 1970 öncesi doğumlu. Yönetim kurulu yedek listesinde 2 tane 2010
sonrası mezun var.
Eylem, söylem ile tutarlı gözükmüyor, bu durumda da inandırıcılığı kalmıyor.

-

Himmet Şahin dönemlerinde, yönetim birimlerinde görev yapmış oldukça çok isim
var. İsteyen paylaştığım tüm listelere bakıp görebilir.

-

Biz Grubu erkek egemen bir grup. Yönetim Kurulu asil listesinde 1 kadın, % 11,
toplam asil listesinde, her kurul da süs niyetine birer olmak üzere toplam 3 kadın
% 17. Toplam 34 kişi arasında 10 kadın, % 10. Az sayıda kadın aday yedeklerde.

-

Sonuçta Biz Grubu, önder isimler ve sayısal ağırlıkla, Himmet Şahin ekibinin bir
bölümü ve geçmişin, ilkesel, düşünsel, ahlaki ve finans yanlışlarının, bataklarının
sorumluluk ortağı.
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Çağdaş ODTÜ’lüler Buradayız
2 Ocak 2020’de bildiri yayımlamışlar. Hiçbir yeni söylem yok. Politikacıların ecek/acak ile
biten sözleri. O nedenle bildirilerinden hiçbir kısmı aktarmaya değer görmüyorum.
Oysa ODTÜ MD ‘nin ulaştığı durumdan Himmet Şahin cemaati olarak baş sorumlular bu
grupta. Diğer Çağdaşgillerden “Biz” grubunda olduğu gibi.
Destekleyenlerin listesini, bildirinin ardına eklemişler. Şöyle başlıyor;
“İnandığımız BURADAYIZ Çağdaş ODTÜ’lüler ekibini destekliyoruz.”
ODTÜ MD bünyesinde seçimlere giren grupların üyeleri; sorgulayan akıl ve düşünce ile
üretilmiş ilkelerle bir araya gelmiş, bireylerden oluşmuyor; dini bir söylem olan ve
kesinlikle “akıl” ürünü olmayan, dinsel bir kavram olan “inanç” temelinde yan yana
gelmiş cemaatlerdir. Bunu söylediğimde bana kızıyorlar, hakaret ediyorsun diyorlar. Oysa
kendileri daha gruplarını desteklemeyi inanca, inanmaya bağlamışlar. Daha ne diyeyim?
Destekçiler de, ODTÜ’lü çağdaşlar kavramını geriye atmış, öne kocaman harflerle
“BURADAYIZ” yazmışlar. Simgelerindeki anlayışı doğrular biçimde.
“BURADAYIZ” olanlar içinde dikkatimi çeken bir isim var; 2018 seçimlerinde Disiplin
Komitesi Başkanı, Hemşire (mason eşi) Ekmel Kadıoğlu.

Hürol Taşdelen ‘i dernekten çıkarma cezası veren disiplin komitesinin başkanıydı. Şimdi
ahlaki olarak sormak isterim kendisine; geçen seçimlerde de Buradayız grubu vardı,
mason eşi Ekmel Kadıoğlu Biz grubunu seçmişti. “Biz” ona bir “post” vermişti. Şimdi ne
değişti de transfer oldu? Biz grubu hala var olduğuna göre orada bir “post” bulamayınca
aslına mı döndü? Bu sorumu ahlaki ve ilkesel düzlemde yanıtlarsa, burada yayımlamaya
hazırım.
Dönmüş, mason eşi Ekmel Kadıoğlu, hakkımda soruşturma açıldığında, eğer ben hala Hür
ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olsaydım, bana o cezayı kesemezdi. Hangi
masonlar araya girerdi ve kendisine baskı yapılırdı, ben biliyorum… İhraç Kararımı
savunur ve onaylarken, HKEMBL ‘dan sert eleştiri ile ayrılıp, mason derneğine giriş
amacım doğrultusunda, masonlara karşı fikir ve yazı düzleminde verdiğim savaşımın bir
intikamı olmadığını kimse söyleyemez.

Grup Simgesi
Grup simgesi gözüme battı. Batmayacak gibi değil ki; estetikten ve
içerik bilincinden yoksun bir çalışma olmuş.
“Buradayız” kavramını, yani kendi gerçek adlarını ODTÜ
simgesi ile eş ve Bilim Heykelini, hatta “Çağdaş ODTÜ’lüler”
ifadesinin tepesinde, ezen bir büyüklükte.

162

Şişmiş ego, dar grupçuluk hastalığı burada başlıyor. Aslında bilinçaltlarındaki kendilerini
tanımlama adı da ortaya çıkıyor: “Buradayız” ! Biz buradayız, gerisi önemli değil!

Aday Listesi

Adaylar Hakkında
-

Grubun sanal ortam hesapları ve belirgin adayların kişisel sanal hesaplarına
bakınca, bir üniversitenin mezun derneği kimliğinden çok, 12 Eylül öncesi, dar “sol
klik” anlayışının, demokrasiyle bağdaşmayan söylemi hemen görülüyor. Buna
ağırlıklı olarak bir de Kürt Irkçılığı eklenmiş.

-

Adaylar temel olarak, Himmet Şahin mirasının, HDP ve çakma alt ekipleri, Ünlü
isimlerle makyaj

-

ODTÜ MD, Himmet Şahin son dönemlerinde iyice belirginleşen, başka bir sivil
toplum kuruluşunun, TMMOB güdümünde, arka bahçesi Buradayız Grubunun ana
kimliği olmuş.

-

Arada serpiştirilmiş masonlar da yok değil; Himmet
Denetleme(me) asil üyelerinden, mason Özcan Erdoğan

-

Himmet Şahin fedaisi Türk düşmanı, Kürt Irkçısı ve sövücü Bülent Vargel, Kürt
Irkçısı H. Can Doğan ve TMMOB adına atanmış başkan ve o da Kürt Milliyetçisi
Ümit Nevzat Uğurel.

-

Erkek egemen bir grup; 9 kişilik yönetim de 2 kadın, 17 kişilik tüm kurullar asil
listesinde 17 kişi de 2 kadın (%11) ve toplam 34 kişide ezici çoğunluğu 9’u
yedekten toplam 11 kadın! Asil 17 kişide 2 kadın süs olarak yazılmış duruyor.

Şahin

Gruplarında
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-

Himmet Şahin eşi Şule Şahin, Facebook Gruplarında üye olarak yer alıp,
söylemleri beğenen kişi. Hem de Kürtçü söylemleri, sonra kişisel hesaplarında
Atatürkçü gözüküyor. Hangi tarafta takiye yapıyor acaba? Aslında ikisi de olabilir.

-

Bir önceki dönem Biz Grubunun Disiplin Kurulu Başkanı olan mason hemşiresi
Ekmel Kadıoğlu, saf değiştirip, ceza verdiği Kamil Akdoğan Grubuna gelmiş.

-

Buradayız Grubundan birçok isim hakkında, Hürol Taşdelen ‘e yapılan sövme
korosu ve linç kampanyası bölümünde paylaşımlarını göz önüne getirmiştim. Başta
Ü. Nevzat Uğurel ve Bülent Vargel.

-

Buradayız Grubu 34 kişilik aday listesinde,2000’li yıllarda, yani son 20 yılda mezun
yalnızca 4 kişi var. Gerisi 50 yaş üzerinde, 30, 40, 50 yıl önce mezun olmuşlar.

-

Sonuçta Biz Grubu, önder isimler ve sayısal ağırlıkla, Himmet Şahin ekibinin bir
bölümü ve geçmişin, ilkesel, düşünsel, ahlaki ve finans yanlışlarının, bataklarının
sorumluluk ortağı.

Gene bu grubun önde gelen bir diğer ismi kimliğini önünüze getiriyorum.

H. Can Doğan

Facebook ‘da paylaştığı bir “portre” fotoğrafı ve altında, yakın arkadaşları ile
yaptığı çok düzeyli ( o kadar düzeyli ki, düzeyi gözükmüyor) sohbeti aşağıda
sunuyorum. Erkek egemen söylemin, hakaret sözcüklerinin yanı sıra hayvan aşağılama
da var. Bilinçaltı!
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HDP Destekçisi
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Ermenice Şarkılar İlgi Alanında



Mason sövücü Uğur Tunçay ‘ı anımsıyorsunuz değil mi?
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Uygulama ve sitelerden kaldırılmış paylaşımlar
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Mezun Platformu
İsimlerini hiç beğenmedim. Bana bir grup adı gibi gelmedi. Niteliklerine dair hiçbir şey
söylemiyor. Oysa adları, kimliklerinin bir yansıması olması gerek. Silik bir ad.
Mezun Platformu da bir bildiri yayımladı. Aslında geçmiş yaklaşık 15 yılın yönetim
anlayışını doğru bir çözümleyip, sağlıklı yorumlar getirmişler.
Ancak son 15 yıl içinde, başta başkan adayları Mustafa Çavuşoğlu, gene önemli
adaylarından Bayraktar Bayraktar ve daha bir çok isim, son 15 yıl içinde sorumluluk
almış, yönetim kurullarında bulunmuş isimler. Eski, kendisinin de ait olduğu eskiyi
eleştirip, yeniyi yapması ne zaman ve nerede gerçekleşmiş? Hiçbir yerde. Bir de 15 yıl
öncesinin sorumluları önlerde yer almış.
Grubun kimliklerini belirleyen en temel nitelikleri yaşlılar ve masonların ezici çokluğu.
İsimlerinde Çağdaş lafı yok ama bu grupta Himmet Şahin’in Çağdaş Grubunun bir başka
sürümü.
Dediğim gibi, bildirilerinde doğrular var, onları okuyalım;
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Aday Listesi

Adaylar Hakkında
-

Kıdemli masonlar Topluluğu burada.
Disiplin Kurulu toplantılarını masonik erkâna göre yapabilirler. Mason biraderler;
Tevfik Uğur Tola, M. Bülent Özgür, Zeki Sagay, Işıkhan Güler.
Bu ekip aslında Şerefli Sokaktaki dernek lokalinin briç kadrosu.
Aynı zamanda, Vişnelik Binasının her anlamda, estetik, kullanışlılık, işlevsellik,
teknolojiden yararlanabilme gibi temeller açısından ve ısıtma, aydınlatma,
seslendirme niteliklerinde
“berbat ötesi” mimarisinden sorumlu değil mi?
Türkiye’de ekol olan, koskoca ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve mezunları dururken;
Gazi Üniversitesinden mezun mimar ve hiçbir mimari başarılı ve benzer
uygulaması olmayan Mason Bülent Çetiner biraderlerine mimari çizimini nasıl
yaptırdılar? Seçimlerinin arkasındaki adil ve görüngen ihale ve karar verme
kriterlerini bir açıklasalar?
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-

Berna Gücüm, 2000 - 2002 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Yani o da
eskilerden!

-

Iklil Kın, mason Ahmet Metin Ger yönetim kurulunda yer almış.

-

Mustafa Çobanoğlu, eskinin devrimcisi mason kardeşliğe ne der, o da mı katıldı
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar arasına? Yanlışsam bana yazsın, düzelteyim.

-

Mustafa Çobanoğlu, Bayraktar Bayraktar bıkmadılar mı seçimlere katılıp katılıp
kaybetmeye. Ben de hasbel kader bir kez katıldım, seçilemedim bir daha hiçbir
seçime gitmedim. Zorla güzellik olmaz ki.

-

Mezun Platformu, listelerinde kadın mezuna yer vermek konusunda, diğer iki
gruptan toplam sayıda bir farkı yok, yani toplamda erkek egemen anlayış burada
da var ancak yönetim kurulu listesinde 9 kişiden 4’ünü kadın mezunlardan seçmiş
olması oldukça olumlu. Keşke bu oranı Disiplin Kurulu (kadın hiç yok, mason
biraderler yeri) ve toplamda da tuttursaydılar.

-

Listede birçok isim, Işıkhan Güler, İhsan Soytemiz, Hüsnü Solmaz eleştirdikleri
Himmet Şahin dönemlerine içten katkı vermiş, desteklemiş isimler. Şimdi mi
akıllarına geldi eleştirmek?

-

Mezunlar Platformu 34 kişilik aday listesinde, 2000’li yıllarda, yani son 20 yılda
mezun yalnızca 3 kişi var. Gerisi 50 yaş üzerinde, 30, 40, 50 yıl önce mezun
olmuşlar.

-

Sonuçta Mezun Platformu Grubu, önder isimler ve sayısal ağırlıkla, Himmet Şahin
ekibinin bir bölümü ve geçmişin, ilkesel, düşünsel, ahlaki ve finans yanlışlarının,
bataklarının sorumluluk ortağı.
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Erkek – Kadın, Yaşlı – Genç Aday Sayıları
Kadın aday sayıları ve listedeki konumları, ODTÜ mezunları, kendisine çağdaş, devrimci
diyenler için utanç verici bir durumda. Toplumumuzdaki erkek egemen anlayış, listelere
çok açık olarak yansımış.
Grup temsilcilerinin söylemleri de öyle…
Genç meselesine gelince;
Hiç bir grupta 2010 ve sonrası mezun olmuş aday yok. Bence dikkate alınır üye de yok.
2000 – 2009 arası; yani 2000 ve sonrası bir anlamda 102 toplam aday arasında 7.
Rakamla 7 yazı ile yedi! Buradayız ve M. Platformunda yönetim asilde 1’er, Biz Grubunda
0, yani hiç yok!
Buyurun, sayılar ve oranlar. Matematik yalan söylemez!

Kadın Aday Tablosu

Grup adı

Yönetim Asil

Tüm Asil

Toplam Aday
(YK + Disiplin K +
Denetleme K)
34 kişi

9 kişi

17 kişi

Çağdaş – Biz

1 (%11)

3 (%17)

3 + 7 = 10 (%29)

Çağdaş – Buradayız

2 (%22)

2 (%11)

2 + 9 = 11 (%32)

Mezun Platformu

4 (%44)

5 (%29)

5 +6 = 11 (%32)

Yaşlı – Genç Aday Tablosu
2000 ve sonrası mezun sayılarına göre.

Grup adı

Yönetim Asil

Toplam Aday
(YK + Disiplin K +
Denetleme K)

9 kişi

34 kişi
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Çağdaş – Biz

0

2 (%5)

Çağdaş – Buradayız

1 (%11)

4 (%11)

Mezun Platformu

1 (%11)

3 (%8)

Son Söz
Mezunlar Derneğinin maddi, manevi her anlamda içinde bulunduğu çıkmazda, kişisel
çıkarları karşılığı katkısı, payı olanlar; derneği bu bataktan çıkaramazlar.
Bu bataktan yalnızca aday olmuş, yönetimlerde, kurullarda yer almış kişiler değil; tüm
Genel Kurullara katılan üyeler de sorumludur. Aşağı yukarı 1000 kişi!
ODTÜ MD sözde demokrasi ve yönetim anlayışı, acıdır ki ülkemizde siyasi alanda egemen
demokrasi ve yönetim anlayışının aynısı; cemaatçilik, koltuğa yapışma, dar grupçuluk,
çıkarcılık, beceriksizlik, ilkesizlik ve dalkavukluk.
Yazık… çok yazık.
Ankara, 9 Ocak 2020

Hürol Tasdelen
ODTÜ, Elektrik Elektronik Y. Müh.
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