
UFKUN ÖTESİ2012 OCAK98 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 99

Güney Gönenç Sadece Bir Elektrik Mühendisi Değildi
Güney Gönenç’i kaybettik. Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
gösterdiği olağanüstü çaba ile ülkemizin her yanından yüzlerce 
dostu ve  arkadaşı önce ODTÜ de düzenlenen cenaze törenine sonra 
da Maltepe Camii’ndeki törene katıldılar.

Öyle de yaptı 12 Eylül’de Barış derneğinin 
tüm yöneticileri tutuklanıp içeri atılmışken ve 
derneğin onur kurulu üyesi olarak hakkındaki 
soruşturma sürerken o büyük bir bilim adamı 
ve  barış mücadelecisi olan Frederic Joliot 
Curie nin yaşam öyküsünü kitaplaştırarak 
barış mücadelesine katkı vermeye çalışıyoru.

Yine 12 Eylül döneminin baskıcı ortamına karşı 
onurlu bir duruş sergilemeye çalışan Bilim ve 
Sanat dergisinin yayın kurulunda onun adını 
görüyorduk.

Türkiye Bilişim Derneği’nin genel başkanlığını 
ülkenin en karışık döneminde saygın bir 
biçimde sürdürdü.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından gençleri 
bilişim alanında bilim adamı olmaya 
özendirmek amacı ile konulan Necdet Bulut 
Genç Bilişimci Bilim Ödülü’nün juri üyeliğini 
her yaptığı işte gösterdiği titizlikle yaptı.

Ama ben ve benim gibi Maltepe Camiinde 
Güney Gönenç’i uğurlamaya gelen iki üç 
bilişimci yüzlerce elektrik mühendisinin ona 
gösterdiği saygıya hayranlıkla bakarken; 
maalesef bilişimciler çok önemli işlerini 
bırakıp cenazeye gelememiş olmalarına da 
üzülüyorduk. 

Oysa o sadece bir elektrik mühendisi değildi.

Elektrik Mühendisliğine yaptığı 
katkılar göz önüne alındığında 
onların  gösterdiği yüksek ahde vefa 
duygusunu anlamak mümkündü.Ama 

ben bin dokuz yüz yetmiş beş yılından bu yana 
tanıdığım Güney Gönenç ile yaşadıklarımın 
bir film şeridi gibi gözümün önünden 
geçtiğini gördüm bunları da mutlaka sizlerle 
paylaşmalıydım.

Güney Gönenç gerçekten çok renkli bir 
kişilikti. Dışarıdan bakıldığı zaman teknik 
bölümlerin en zorlarından birisi olan ODTÜ 
Elektrik Fakültesinde öğretim üyesiydi ama 
ben onun gençliğinde tiyatro eğitimi aldığını 
biliyordum.

Bir gün eşim Nurten ile beni evine tambur ile 
klasik Türk sanat müziği parçaları çalmak için 
çağırdı. O akşam oldukça fazla parça çalmıştı 
ve bize dönüp ‘ben aslında ilk kez gözaltına 
müzik parçalarına olan merakım yüzünden 
alındım’ demiş hikayeyi anlatmıştı. 

İTÜ de okurken müzik dinlemek amacıyla 
kendisine bir radyo yapıyor, dinlerken polis 
basıp kendisini casusluk hazırlığı yapmaktan 
gözaltına alıyor. Serbest kaldıktan sonra hem 
birkaç yıl radyo spikerliği yapmış hem de 
sonradan çok ünlü tiyatroculardan birisi olan 
Yılmaz Onay ile birlikte İTÜ tiyatro kulübünü 
kurmuşlar.

Ben kendisi ile hiçbir zaman bilimsel 
bir çalışma içerisinde bulunmadım ama 
kendisinden lisans ya da yüksek lisans 
dersi alan çok arkadaşım oldu. Ersin Töreci, 
Zeki Sagay, Haşim Aydıncak sizlerin de 
bilebileceği isimlerdir, hepsinin ortak söylemi 
Güney Hoca’nın herkese özel ilgi gösterdiği 
konusunda aynı görüşü paylaşmalarıydı.

Güney Gönenç bir savaşım insanıydı. Onun 
için düşünsel özgürlük ve bilimsel özgürlük 
kavramları birbirinden ayrılamayacağı gibi 
savaş da insanlığa karşı işlenen en büyük 
suçtu. Bu nedenle bir bilim adamı hangi 
şartlarda olursa olsun savaşa karşı mücadele 
etmeliydi. 
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