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ANILAR-5

AHMET SORGUN*

1“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdır-
masın.” diyor ya Mehmet Akif, aynen öyle. Ne İstiklal 
Marşı yazdırsın, ne 27 Mayıs’ı, ne 12 Eylül’ü, ne 28 Şu-
bat’ı ne de 15 Temmuz’u bir daha göstermesin! 

Özellikle 1975 - 80 arası göz gözü görmeyen 
günlerdi. Kim kiminle ne için kavga ediyor, kim kimi 
niçin öldürüyor, kim kime niye düşman bilinmeyen 
günlerdi. Birbirini vuranların, niçin vurduklarını ve 
kimi vurduklarını, silahları kimin temin ettiğini bilme-
dikleri günlerdi. Ama aynı zamanda, silahları temin 
edip milleti birbirine kırdıranların neyi, niçin yaptık-
larını çok iyi bildikleri zamanlardı. 

Her zamanki gibi 16 Mart 1978 günü de solcu ve 
ülkücü öğrenciler hukuk fakültesine topluca girip 
çıkıyorlar, Sev-Genç2 takımı ve bizler ise müstakil gi-
rip çıkıyorduk. Ülkücü ya da solcu grubun içerisinde 
yer almadığımız için de her iki grup tarafından, ikin-
ci sırada hedef konumdaydık.

Solcular, “faşistlerin işi bitince sıra size gelecek” 
diye; ülkücüler, “komünistlerin işi bitince siz sıra size 
gelecek” diye tehdit ediyorlardı. 

Hüsnü ile birlikte yurttan çıktık. Eczacılık fakülte-
sinin önünden geçip Beyazıt Caminin avlusunda, sa-
bahçı hukuk öğrencilerinin topluca çıkışını bekledik 
okula girmek için. Öğrenciler polis kordonunda 
çıkmaya başladılar. Eczacılık fakültesinin önünden 

1  Konya Milletvekili
2  Siyasi olaylardan uzak duran, etliye sütlüye karışmayan, gününü 
gün eden gençlik olarak değerlendirilenler için o dönemde kul-
lanılan bir isim.

Süleymaniye’ye doğru gideceklerdi, çünkü her gün 
öyle yapıyorlardı. Solcular Süleymaniye’de toplanıp 
dağılırlardı, ülkücülerse Beyazıt’ın karşısındaki Kül-
lük’te. Öğrenci grubu tam Eczacılık fakültesi önün-
deyken çok büyük bir patlama oldu, akabinde ise 
silah sesleri. 

Herkes yere yattı, polisler dahil. Kim öldü, yara-
landı da yerde, kim kendini korumak için yerde belli 
değildi. Az sonra polisler ayağa kalkıp havaya ateş 
etmeye başladılar, ortalık ana-baba günü. Her şey 
gözlerimizin önünde dakikalar içinde olmuştu. Sa-
dece birkaç dakika önce aynı noktadan geçmiştik. 
Allah bizi açıkça korumuştu bu katliamdan. İşin can 
yakıcı tarafı şurasıydı: Öğrenciler polis kordonunda 
gidiyorlar, bir tarafı Eczacılık fakültesi bir tarafı kale 
gibi İstanbul Üniversitesi bahçe duvarı. Böyle bir 
konumda bombayı kimin attığı ve taramayı kimin 
yaptığı meçhul. Yıllarca süren davada da sağlıklı bir 
sonuç alınamadı. 

Bazı isimler üzerinde durulmuşsa da olayın arka 
planı asla aydınlanmadı. Belki de hiç aydınlanma-
yacak. Bülent Ecevit Başbakan olunca bazı bilgile-
re ulaşıp kontrgerilladan söz etti. Ama hemen lafını 
boğazına tıktılar. 

Bu olayda yedi tane hukuk fakültesi öğrencisi 
ölmüştü. Bir tanesinin ismi de Ahmet’ti. Okul süre-
siz kapandı. Belki 1-2 gün sonra açılır düşüncesiy-
le Konya’ya gitmedim. Ne var ki akşam TRT radyo 
haberlerinden olayı öğrenen ailem büyük bir me-
rak içinde kalmış. Hele birinin isminin Ahmet olması 
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onların endişelerini iyice arttırmış. Evimizde telefon 
yoktu. Cep telefonu da icat edilmiş değildi zaten. 
Postaneden telefon yazdırma zamanlarıydı. Birkaç 
defa yurdu aratmışlar, her defasında ayrı bir ce-
vapla muhatap olmuşlar. 

Üç gün sonra baktım okulun açılacağı yok, at-
layıp Konya’ya gittim. Bir de ne göreyim, abim bilet 
almış akşama, İstanbul’a beni aramaya gelecek-
miş. Beni karşılarında görünce yeniden doğmuşum 
gibi sevindiler. 

***

Olaylar sebebiyle Turan Emeksiz Lokantasın-
da yemek çıkmıyor, öğrencilere ücreti mukabilin-
de kumanya veriliyordu çünkü çatal-bıçak bir-
birlerine girerler endişesi vardı. Birkaç arkadaşla 
kumanyamızı aldık, avlunun Süleymaniye’ye bakan 
tarafına oturup yemeye başladık. Benim yönüm 
Süleymaniye’ye, arkadaşların yönü ise okula dönük-
tü. Süleymaniye avlusundan bize doğru biri elinde 
tabancayla yaklaşıyordu. 

Avlu kapısının kenarında kendisini sipere alıp 
bize doğru nişan aldı. Ben de bakıyorum, ne ola-
cak diye. Basiretim bağlanmış. Diğer arkadaşların 
sırtı dönük olduğu için görmüyorlardı. Bu arada bir 
müstahdem bize bağırmaya başladı, “Arkadaşlar 

yatın, ateş edecekler!” hepimiz yere yattık. Ben de 
“Müstahdem doğru söylüyor biri bize doğru nişan 
almıştı.” dedim. Biz duvarın arkasına yatınca, hiç 
tanımadığımız o silahlı kişi hızla geldiği tarafa doğ-
ru kaçıp gözden kayboldu. Bu sefer de Allah bizi sa-
niyelerle bir ölümden kurtarmıştı. 

Öldürmeyen Allah öldürmez. 

İstihbaratçı Mahir Kaynak’ın söyledikleri 
aslında olayı hem küresel ölçekte hem de Türkiye 
boyutunda anlatmaya yetiyor.

“Sabah solcunun elinde olan silahı, öğleden 
sonra sağcının elinde kim veriyordu?”

12 Eylül İhtilali’nin hemen öncesinde ve hemen 
sonrasında “kahrolsun faşistler” diyen solcular, ABD 
güdümündeki Batı Avrupa ülkelerine; “kahrolsun 
komünistler” diyen ülkücüler de komünist Sovyetler 
güdümündeki Doğu Avrupa ülkelerine sığındılar.

 Gerçekten çok manidar. Alavere dalavere, 
küresel ölçekte cark curk3 işliyor. Olan, sağcısıyla 
solcusuyla Anadolu’nun kavruk insanlarına oluyor. 

Allah’ım o günleri bir daha rüyamızda bile gös-
termesin.

3  Üç Taş olarak da bilinen bir oyun


