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Güney Gönenç’i kaybettik
Semih Bilgen
semih-bilgen@metu.edu.tr ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün değerli hocası, 

emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Güney Gönenç’i 3 Aralık 2011 tarihinde 
kaybettik. Şair Ayten Mutlu ile evliydi. Çocuğu yoktu.

Y aşamı toplumsal mücadeleyle, bilim 
ve sanatla dolu geçti. Türkiye’de 
bilişim biliminin öncülerindendi. 
Evi bir sosyalizm, bilim ve sanat 

müzesi gibiydi. Odalar dolusu kitap, müzik 
kayıtları; yalnızca depolanmış değil, nice kez 
yaşanmış, her an yeniden yaşanmaya hazır 
birer kültür hazinesi... Oraya her ziyaret ayrı 
bir kültür olayıydı. Okuduğu kitap, makale 
alıntılarına, şiirlere eşlik edecek müzikler 
hep özenle seçilirdi. Hocalığı yalnız elektrik 
mühendisliğiyle, bilişim bilimiyle kısıtlı değildi; 
devrimci halk türkülerinden klasik Türk 
müziğinin en özgün, en değerli örneklerine, 
Alevi deyişlerinden klasik batı müziği 
yapıtlarının en seçkin kayıtlarına, hiç kimsenin 
bilmediği nice gizli mücevher, Güney Hoca’nın 
söyleşilerinde parıldardı... 

* * * 
Her yaptığı işi olağanüstü titizlikle, kılı kırk 
yararak yapan Güney Gönenç, 1969 yılında 
yayımladığı bir makale ile bilişim biliminin 
dünya çapında tanınan isimleri arasında yer 
almıştı. Artık temel klasik niteliğini kazanmış, 
yayınından kırk yıl sonra da sürekli atıf 
yapılan, alanında araştırma yapacak herkesin 
başlangıç noktası olarak alması gereken bu 
çalışmasıyla yıllar sonra bile uluslararası bilim 
insanlarının ODTÜ’ye geldiklerinde “Burada 
Gönenç’i görebilirmişiz; ne mutlu bize!” dediği 
bir değerdi. 
1960’lı yılların sonunda ODTÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı’nın yanı sıra, 
Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan 
teknolojik atılımlarda çok önemli yer tutan 
Elektrik Mühendisleri Odası yöneticiliği 
ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanlığı gibi 
toplumsal sorumlulukları da üstlenmişti. 
1969 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) 

senatör adayı olarak İstanbul varoşlarında 
yaptıkları çalışmaların fotoğrafları da Türkiye 
toplumsal tarihinin köşe başlarından birinin 
tanığıydı. 1970’li yıllara girilirken Güney 
Gönenç, ODTÜ’de Akademik Konsey’in en etkin 
üyelerinden biri olarak toplumsal olaylarda 
hep devrimci kişiliğini ortaya koyuyor, 
toplumsal dönüşümün öncülüğü rolünü 
ödünsüz yerine getiriyordu. 
5 Mart 1971 sabahı Deniz Gezmişlerin orada 
saklandığı duyumu üzerine ODTÜ yurtlarına 
yapılan asker saldırısında kurşunlarla 
delik deşik olmuş bir çaydanlık evinin baş  
köşesinde durur, ziyaretçilere bu ülkenin yakın 
tarihindeki zor dönemeçleri anımsatırdı. O 
korkunç günde yurtlarda öğrencilere yapılan 
saldırıyı engellemek, öğrenci kitlesinin 
düşman olarak görülmemesini, yaralıların 
hastaneye gönderilmesini sağlayabilmek 
için insanüstü çaba gösteren öğretim 
elemanlarının arasında elbette Güney Hoca en 
önlerdeydi. 

1977, ODTÜ’de Hasan Tan dönemi... 12 Eylül 
öncesi. Faşist işgal; “işçi” kisvesi altında 
okulda yuvalandırılan militanlar, öğrencilere 
saldırılar, ölüler, yaralılar... Hoca, o yıllarda 
da hep özgürlük, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesinin ön saflarında...
 
Sonra 12 Eylül dönemi. 1402 sayılı sıkıyönetim 
yasasıyla bir günde işine son verilmeden 
önce Gaziantep’e gönderiliyor. Ama orayı bir 
sürgün yeri olarak değil, pırıl pırıl gençlere 
bilimin, aydınlığın ışığını taşıma ortamı olarak 
değerlendiriyor. ODTÜ Gaziantep yerleşkesinin 
en sevilen hocalarından oluveriyor kısa 
zamanda. Sıkıyönetim, “görülen lüzum 
üzerine” kendisinin her türlü kamu 
hizmetinden kopartılmasına karar verildiğini 
orada tebliğ ediyor.
 

12 Eylül sonrasında Güney Hoca, Ana 
Britannica Ansiklopedisi’nin ve Türkiye kültür 
tarihinde hep ışıldayacak Bilim ve Sanat 
Dergisi’nin yazarları arasında... Çok uzun 
bir süre değil belki ama çıktığı 1980’li yıllar 
içinde her sayısı ayrı bir hazine olan, 12 Eylül 
karanlığında bile ümidi yeşertebilen Bilim ve 
Sanat, tüm yasaklara, baskılara karşın insan 
onurunun, direncinin, saygınlığının belgesi 
oluyor. 
Nice dava sürecinden sonra, nice ipe un 
sermelere, nice utanç verici kaçınmalara 
karşın Güney Gönenç 1990’lı yıllarda ODTÜ’ye 
geri dönüyor ve 2000 yılında emekli olana dek 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün, 
öğrencilerce hep en yüksek sıralarda 
değerlendirilen hocalarının başında geliyor. 
Emekliliğinde de sağlığı elverdiği sürece yarı 
zamanlı olarak verdiği dersler, hep bölümün 
en başarılı dersleri arasında... 
Soğuk savaş yıllarının dünyaca ünlü bilim 
insanı, barış mücadelesinin unutulmaz ismi 
Frederic Joliot Curie’nin romanı olarak 
kaleme aldığı “Hep Aranızda Olacağım” 
kitabı Güney Gönenç’in araştırmacı kişiliği 
ile sanatçı, edebiyatçı yanının birleşimini 
dışa vuruyor. Kötüye giden sağlığına karşın 
çalışmayı sürdürerek hazırladığı, 2011 yılında 
yayımlanan ve ne yazık ki hâlâ son derece 
güncel olan bir konuyu ele alan “Karanlık 
Dönemlerin Şarkısı” kitabı ise 1940’lı, 50’li 
yıllarda Türkiye üniversiteleri üzerindeki 
faşizan baskıları ortaya seriyor. 

* * * 
İnsanlığın bilim ve sanat, barış ve sosyalizm 
arayışları sürdükçe Güney Hoca da yaşayacak. 
Anısı önünde saygıyla, sevgiyle, özlemle 
eğiliyorum.
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