
Tarsus Amerikan Koleji’nde
okudu¤um y›llarda her gün biri
sabah, biri ö¤len yeme¤inden
sonra, ikisi de akflam olmak üzere
dört zorunlu çal›flma saati vard›.
Bu saatlerde, her ö¤rencinin kapakl›
ve kilitli bir s›ras› bulunan,
“Mütalaahane” diye adland›r›lan
salona gider, orada çal›fl›rd›k.
Ö¤retmenler, çal›flma saatleri içinde
salona gelir, yoklama yaparlard›.
Herkesin yeri belli oldu¤undan, bu
yoklama sessiz, kimseyi rahats›z
etmeden yap›l›rd›.

Kilitli s›ralar›m›z›n kapa¤›na Y›ld›z
dergisinden kesti¤imiz film
y›ld›zlar›n›n resimlerini yap›flt›r›rd›k.
Özellikle “pin-up girl” denilen k›zlar›n
mayolu resimleri tercih edilirdi!

Mr. Woolworth, ak›ll›, kültürlü, filozof
bir adamd›. Çok uzun süredir
Türkiye’de bulundu¤undan, Türkçesi
çok iyiydi. Mr. Woolworth iyi bir
pedagogdu ve tolerans sahibi bir
yöneticiydi. Bize, her insan gibi
ö¤retmenlerin de hata
yapabilece¤ini söyler, böyle bir olay
karfl›s›nda ö¤retmenle tart›flmay›p
kendine gelmemizi ö¤ütlerdi.
Bir akflam salonda çal›fl›yorduk.
Bu çal›flma saatlerinde konuflmak
kesinlikle yasakt›. Ben tam
yan›mdaki arkadafl›ma birfley
söylerken yandaki pencereden Mr.
Woolworth’un bafl› göründü ve
bana:

“Ersoy, Jr., one plus one,” dedi.
Yani, bir puan, art› cumartesi günü
bir saat bekleme cezas›. Ben
yan›mdakine “fiansa bak, bir kelime
konufltum, ceza yedim,” derken
Mr. Woolworth öbür pencereden
belirdi ve cezam iki art› iki oldu.

Uzatmayal›m, o gün bir saat içinde
benim cezam 4+4 oldu. Bu
durumda Cumartesi günü 4 saat
cezal› olaca¤›mdan, eve ancak gece
gidebilecektim. Ayr›ca, ayn› hafta
içinde al›nan dört puan, otomatik
olarak “ihtar”a dönüflüyordu. Yani
aileme yaz› yaz›lacakt›. Bunu son
derece haks›z buluyordum.

Ertesi gün Mr. Woolworth’un ofisine
gittim ve bir ö¤retmenden flikayetçi
oldu¤umu söyledim. Ö¤retmenin
ad›n› sordu, ben de “Mr.
Woolworth,” dedim. Gülümseyerek:
“Peki anlat bakal›m neden
flikayetçisin Mr. Woolworth’dan?”
diye sordu.

Bir gün önce çal›flma salonunda
olanlar› anlat›rken beni dikkatle
dinledi. Sonra, “Ben bir de Mr.
Woolworth’la konuflay›m,” diyerek
gözlerini yumup arkas›na yasland›.
‹ki dakika sonra gözlerini açt› ve
“Mr. Woolworth’la konufltum. O
akflam evde geçen bir olaydan
dolay› sinirliymifl. Verilen cezay› o
da çok a¤›r buldu ve cezan›n 2+2
olmas›n› önerdi,” dedi.
Sevinçle odadan ç›kt›m. Bugün bile
bu olgunlu¤u gösterecek kaç okul
yöneticisi vard›r acaba?

Yan›lm›yorsam y›l 1949, lisenin
birinci s›n›f›ndayd›m. Yemekten
sonraki çal›flma saatinde Mr.
Woolworth yan›ma geldi, “U¤ur,
baban›n bir arkadafl› seni görmek
istiyor. Onu ofisime ald›m, benimle
gel,” dedi.

Ofisin kap›s› aç›ld›¤›nda koltukta
oturan adam› gördüm. Orta yafll›,
kumral, saç› seyrekleflmifl bir beydi.
Mr. Woolworth’a dönerek:

“Bu adam babam›n arkadafl› de¤il,
onu tan›m›yorum,” dedim.
Woolworth, “Evet arkadafl›,”
dedikten sonra beni içeri do¤ru itti
ve kap›y› kapatt›. fiafl›rm›flt›m.
Woolworth neden böyle
davranm›flt›? Bu adam kimdi ve
neden benimle konuflmak
istiyordu?

Adam aya¤a kalkt› ve karfl›s›na
oturmam› istedi. O anda onu
tan›d›m. Bu bey Milli Emniyet
teflkilat›nda çal›fl›yordu. Milli
Emniyet’le benim ne al›flveriflim
olabilirdi ki? Adamca¤›z çantas›n›
açt› ve içinden üç befl ka¤›t
ç›kararak bana uzatt›. Ka¤›ttaki
yaz›lar k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›flt›.
Altta “K›z›l Ölüm Çetesi” yaz›s›, bir
de kuru kafa mühürü vard›.
Ka¤›tlara bakar bakmaz yaz›m›
tan›m›fl ve kurdu¤um çeteyi
hat›rlam›flt›m.

Bu çeteyi sekiz yafl›nda iki
arkadafl›mla birlikte kurmufltuk!
Gördü¤ümüz filmlerin etkisi alt›nda
bir çete kurmaya karar verdi¤imizde,
çetenin ad›n›, hayran oldu¤umuz
foto-roman kahraman› K›z›l
Maske’den esinlenerek, “K›z›l Ölüm
Çetesi” koymufltuk. Çetenin
amblemi olan kuru kafa da, asl›nda
K›z›l Maske’nin damgas›yd›. Peki,
çetenin eylemleri ne olacakt›?

Söylemeyi unuttum, çeteyi yaylada
kurmufltuk. Amac›m›z da¤da bir
kuytu yeri çete merkezi yapmak,
a¤abeyim ve arkadafllar›na mektup
yazarak onlardan haraç istemekti.
Haraç olarak elma, kuru üzüm gibi
fleyler isteyecektik. Amac›m›z,
mektubu alanlar›n peflimize
düflmesini ve merkezi bulmaya
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çal›flmalar›n› sa¤lamakt›. Biz de
yerimizi belli etmemeye
çal›flacakt›k. Bu oyun merkezimiz
bulununcaya dek sürecekti.
Evdeki k›rm›z› mürekkeple
mektuplar› yazd›m. Özenerek
patatesten bir kuru kafa mührü
yapt›m ve mektubun sonuna
bast›m. Do¤al olarak herkes bu
mektuplar› bizim yazd›¤›m›z› anlad›.
Amaç da buydu zaten. Sonra
müthifl takip bafllad›. Onlar har›l
har›l bizim merkezi ar›yordu.
Merkezimizde evden getirdi¤imiz
f›nd›k, f›st›k gibi yiyecekleri
sakl›yorduk.

Sonunda merkezimiz bulundu,
yiyeceklerimiz ya¤ma edildi ve bu
oyun sona erdi. Adam›n bana
gösterdi¤i ka¤›tlar o y›ldan kalma
mektuplard›. Ben bunlar› görünce
gülmeye bafllad›m, ama Milli
Emniyet görevlisi çok ciddiydi.
Aram›zda geçen konuflmay› akl›mda
kald›¤› kadar özetlemeye
çal›flaca¤›m:

“Bu yaz› senin mi?”
“Evet benim.”
“Çeteyi sen mi kurdun?”
“Evet efendim, ben kurdum. Ama
bu çok eski bir hikaye, o zamanlar
sekiz, dokuz yafl›ndayd›m.”
“Çetenin di¤er üyeleri kimlerdi?”
“Acar Tunçbilek ve Abdullah
Soykal.”

Görevli her söyledi¤imi yaz›yordu.
Benim ise bu ifle hiç akl›m
ermiyordu. Acaba koskoca Milli
Emniyet bizim çocukluk çetemize
neden bu kadar ilgi gösteriyordu?

“Çetenin ad› neden yeflil, siyah
de¤il de, k›z›l? Neden k›rm›z› de¤il
de k›z›l?”
“Efendim biz o dönemde foto-roman
kahraman› K›z›l Maske’ye
hayrand›k. O nedenle çeteye K›z›l
Ölüm ad›n› koyduk.”
“Peki, çetenin amac› neydi? Ne tür
faaliyetleriniz oldu?”

Ben gülmemek için kendimi zor
tutuyordum. Bu koskocaman adam
böyle çocukça bir ifli nas›l ciddiye
alabiliyordu? Bir an tereddüt ettim.
Çetenin gerçek amaç ve
faaliyetlerini söylersem, devletin
bu önemli örgütüyle alay etmifl
olurum gibi geldi bana. Sonra
gerçe¤i söylemeye karar verdim.
Madem ki bizim çeteyle
ilgileniyorlard›, gerçe¤i duymak
haklar›yd›! Hem biraz da dalgam›
geçerim diye düflündüm.
Karfl›mdaki görevli bunu haketmiflti
çoktan.

Size yukar›da anlatt›¤›m amaç ve
faaliyetleri teker teker ona da
anlatt›m. San›yordum ki bunlar›
duyan Milli Emniyetçi gülmeye
bafllayacak ve sorgulama sona
erecek. Fakat öyle olmad›.
Adamca¤›z her söyledi¤imi büyük
bir ciddiyetle yaz›yordu. Sorular
tekrar bafllad›: “Bu mektuptaki
elma ve üzüm neyi simgeliyor?”
Ben art›k kendimi zor tutuyordum.
Gülümseyerek: “Efendim, elma
elmay› simgeliyor. Bilirsiniz, yeflil,
sar›, k›rm›z› olur. Aman lütfen yanl›fl
anlamay›n, k›z›l de¤il, k›rm›z›. Elma
bir meyvedir. Ben elmay› çok
severim. Üzüm, salk›m salk›m
yetiflir, de¤iflik cinsleri vard›r.”

Milli Emniyetçi’nin kafllar› çat›lm›flt›
ama yine de düzenli not tutuyordu.
Baflka sorular da sordu, flimdi
an›msam›yorum. Sonunda kalemi
b›rakt›, gözlerini gözlerime dikti.

“Bak evlad›m, bafl›n belada. Sen
iflin ciddiyetini idrak edemiyorsun,
iflin alay›ndas›n. E¤er baban Yakup
Ersoy olmasayd› flimdiye kadar
çoktan kodese t›k›lm›fl olurdun.
Hayat›n kayard› evlad›m. Sorular›m›
yad›rgad›n, benimle alay ettin.
Verdi¤in cevaplarla kendini
kurtarabilecek misin bilmiyorum.
Neden girdin bu çete ifline? Rahat
m› batt› sana? Neden “K›z›l”
sözcü¤ünü kulland›n?”

Aya¤a kalkt›: “Allah yard›mc›n
olsun,” diyerek ayr›ld›. ‹lginç olan
flu ki, bu sorgulama ve de Milli
Emniyetçi’nin son sözleri beni hiç
korkutmam›flt›. Neden korkay›m ki?
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bizim
bu çocukluk oyununu ciddiye mi
alacakt› sanki? Evet, me¤er ben
Türkiye’yi tan›m›yormuflum. Bu
yapt›¤›m›z cocuklu¤u hem ciddiye
ald›lar, hem de y›llarca unutmad›lar.
O hafta sonu eve gitti¤imde babam
beni karfl›s›na ald› ve K›z›l Ölüm
Çetesi nedeniyle son dört günde
yaflad›klar›n› anlatt›.

Bizim evde bizimle beraber
büyüyen, benden yaklafl›k yedi yafl
büyük bir ablam›z vard›, ad›
Münevver. Bir gün Münevver abla
benim bir köfleye at›lm›fl, çocukken
giydi¤im ceketimi bulmufl ve
anneme bunu eskiciye sat›p
satamayaca¤›n› sormufl. Annemden
olumlu yan›t al›nca, ceketi satm›fl.
Rastlant›ya bak›n ki, eskici sivil
polismifl. Ceketin ceplerini ararken,
K›z›l Ölüm Çetesi’nin mektuplar›n›
bulmufl. Nedense “Bu bir çocuk
ceketi, içinden ç›kan mektuplar da
çocukça fleyler,” dememifl. Hemen
koflup bunlar› Mersin’e yeni atanan
Emniyet Müdürü’ne sunmufl.
Emniyet Müdürü Mersin’e gelir
gelmez az›l› bir “gominist” çetesi
yakalad›¤›na inanm›fl. Bu
baflar›s›ndan dolay› nas›l
ödüllendirilece¤inin hayali içinde
savc›y› aramaya bafllam›fl. Amac›,
bizim evi aramak için savc›dan izin
almak. ‘Bu ev herhalde çetenin
merkezidir’ diye düflünmüfl. Vakit
akflam, mesai çoktan bitmifl.
Emniyet Müdürü ertesi günü
bekleyip çeteyi elinden kaç›rmak
istemiyor! Savc›y› evinde buluyor
ve elindeki delilleri ona da
gösteriyor. Savc› da mektuplar›
okuyunca Türkiye Cumhuriyeti’ne
karfl› bir komünist komplosunun
haz›rland›¤›na ikna oluyor!
Savc› gerekli izni vermek için evin
adresini sorunca, ifl de¤ifliyor.
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Adamca¤›z babam› iyi tan›yor ve
sayg›nl›¤›n› biliyor. “Yakup Bey
kesinlikle böyle birfley yapmaz,”
diyor ve izni vermeyi reddediyor.
Savc›ya göre bu, CHP’li Yakup
Ersoy’a karfl› Demokrat Partililerin
düzenledi¤i siyasi bir komploydu!
Hat›latay›m, y›l 1949, Demokrat
Parti henüz iktidarda de¤il.

Savc›n›n gereken izni vermemesi,
ödül ve baflar› hayalleri kuran
Emniyet Müdürü’nü adeta y›k›yor.
San›r›m kendini av›n› elinden
kaç›ran bir kedi gibi hissediyor!
Ama pes etmeye hiç niyeti yok.
Valiyi ar›yor, bulam›yor. Sinemada
oldu¤unu ö¤renince, do¤ru
sinemaya gidiyor ve valiyi d›flar›
ça¤›r›yor. Emniyet Müdürü’nün
anlatt›klar›n› duyan vali k›z›p
azarl›yor. “Yakup Bey’in evini ben
kimseye aratmam,” diyor. Vali
Tevfik S›rr› Gür, babam›n
Mülkiye’den s›n›f arkadafl›yd›.
Savc› Seyfettin Bey telaflla babam›
ar›yor, bulam›yor. Bunun üzerine
doktor olan amcama gidiyor ve
babama düzenlenen bu müthifl
siyasi komployu anlat›yor! Doktor
amcam anlat›lanlar› dehfletle
dinliyor ve hemen babam› aramaya
ç›k›yor.

Amcam babam› geceyar›s› evde
yakal›yor. Babam›n dedi¤ine göre
amcam›n surat› allak bullakm›fl.
“Birader mahvolduk. Sana büyük
bir komplo düzenlemifller,” diyerek
olay› anlat›yor.

Amcam› sonuna kadar dinleyen
babam: “Abtullah, sen korku ve
telafltan mant›¤›n› yitirmiflsin. Olur
mu böyle fley? Bu, komploya de¤il,
çocuk oyununa benziyor. Eminim
bu U¤ur’un marifeti. Çocukken
yazm›flt›r bunlar›. Nas›l ciddiye
alabiliyorsunuz böyle bir olay›? Ben
yar›n vali ve savc›yla konuflurum.
Sen flimdi eve git ve uyu. Sak›n
kendini üzme, herfley k›sa zamanda
ayd›nlanacak,” diyor.

Gürdü¤ünüz gibi, bir tek babam
do¤ru teflhis koymufl olaya. Babam
ertesi gün vali ve savc› ile
konuflmufl. Sonunda onlar da ikna
olmufllar. Ama görevine çok ba¤l›
Emniyet Müdürü olay› Milli
Emniyet’e de yans›tm›fl. Tüm
yetkililer gereken soruflturmadan
sonra olay›n kapat›laca¤› sözünü
vermifller babama. Yani büyük
lütufta bulunmufllar! Hala hayret
ederim. ‹nsanlar›n bu kadar ciddiye
ald›¤› bir olay› babam neden
önemsemedi? Neden hiç
telafllanmad› ve ortal›¤› velveleye
vermedi?

‹ki hafta sonra Tarsus Koleji’ne bir
ziyaretçi daha geldi. Bu kez gelen
Milli Emniyet’ten de¤il, Birinci
fiube’dendi. Konu da K›z›l Ölüm
Çetesi de¤ildi. Bu kez bafl›m› belaya
sokan bir fliir ve bir tabloydu!
‹ngiliz Edebiyat› hocam›z Mr. Savage
s›n›fa birkaç tablo getirmifl ve birini
seçerek bir fliir yazmam›z› istemiflti.
fiiir, ‹ngilizce veya Türkçe olabilirdi.
Tablolar›n tümü empresyonist
ressamlara aitti. Benim seçti¤im
tabloda, tarlada çapas›na dayanm›fl
bir köylü kad›n vard›. Yoksul ve
yorgundu. Ben de fliirime flöyle
bafllam›flt›m:
“As›rlar›n yüküyle bükülmüfl beli.”
fiiirin gerisini hat›rlam›yorum, çünkü
bu ilk eserime Türk polisi el koydu!
Sorgulama bir saat devam etti.
Memur ›srarla benim itiraf etmemi
istiyordu. As›rlar›n yüküyle beli
bükülen Türk köylüsüydü de¤il mi?
Ben K›z›l Ölüm Çetesi nedeniyle
sab›kal› bir komünisttim ya, flimdi
de Türk köylüsünün ezildi¤ini
söyleyerek propaganda yap›yordum!
O zaman anlad›m ki bu ülkede
“Köylü eziliyor,” demek büyük bir
suç! Ben de art›k olaylar› alaya
alam›yordum. Korkuyordum. Neyse,
araya yine babam›n girmesi ile bu
olay da kapat›ld›.

Aradan y›llar geçti. Tarsus Amerikan
Koleji’ni bitirip Robert Kolej’de

mühendislik e¤itimine bafllad›m.
Art›k K›z›l Ölüm Çetesi ve Türk
köylüsünü hedef alan fliirim
dolay›s›yla bafl›ma gelenleri
unutmufltum. Sonunda 1955
y›l›nda Robert Kolej’den ‹nflaat
Mühendisi olarak mezun oldum.
Ço¤umuz ABD’ye gidip Yüksek
Mühendis olmak üzere ‘master’
yapmak istiyorduk. Buna göre
baflvurular›m›z› yapm›flt›k.

O dönemde pasaport al›p yurtd›fl›na
ç›kmak için, Maliye Bakanl›¤›’ndan
döviz izni gerekiyordu. Döviz izni
alabilmek için de ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n onay› isteniyordu.
Ankara’da arkadafllar›mla döviz
izninin ç›kaca¤› günü heyecanla
beklemeye bafllad›k. Sonunda o
gün geldi ve bakanl›¤a gittik. Herkes
sevinçle döviz ve pasaport için izin
ka¤›tlar›n› al›yordu. S›ra bana geldi.
Benim baflvurum reddedilmiflti.
fiafl›r›p kalm›flt›m ve buna bir anlam
veremiyordum. Yetkililer hiçbir
gerekçe göstermiyordu. Bana izin
verilmiyordu, bütün bildikleri buydu.
Söyledim ya, ben K›z›l Ölüm Çetesi
saçmal›¤›n› çoktan unutmufltum.
Aradan tam alt› y›l geçmiflti. O kadar
unutmufltum ki, izin ç›kmam›fl
olmas›n›n nedeninin bu olabilece¤i
akl›mdan bile geçmiyordu. Me¤er
benim unuttu¤umu devlet
unutmam›fl!

Otele döndüm. Ne yapaca¤›m›
bilmiyordum. O s›rada telefon çald›.
Arayan Say›n Refik Koraltan’d›.
Koraltan, o dönemde Büyük Millet
Meclisi Baflkan›yd› ve babam›n
arkadafl›yd›. Beni akflam yeme¤ine
davet ediyordu.
Koraltan beni karfl›lay›p, kucaklad›.
Kendine özgü abart›l› üslubu ile
babam›n bu ülkeye yapt›¤›
hizmetleri s›ralad›. Koraltan
yemekte konuyu döndürüp
dolaflt›r›yor, komünizme getiriyordu.
Komünizmi yerin dibine bat›r›yor,
komünistlerin idealist gençleri nas›l
sinsice zehirlediklerini anlat›yordu.
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Koraltan yeme¤in sonunda baklay›
a¤z›ndan ç›kard›.
“U¤ur, sen bugün yurtd›fl› izni
alamad›n de¤il mi?” diye sordu.
“Evet” yan›t›n› al›nca, ikinci soruyu
sordu.
“Sebebini biliyor musun?”
“Hay›r,” yan›t›n› verdim.
“Bak o¤lum, güzel evlad›m. Sen bu
ülkeye birçok hizmet yapm›fl flerefli
bir arkadafl›m›n o¤lusun. Müftü
torunusun. Genç yafl›nda maalesef
bu komünistlerin pençesine
düflmüflsün. K›z›l Çete kurmuflsun!
Zararl› faaliyetlerin olmufl. Devlet
de seni fifllemifl do¤al olarak. Çok
yanl›fl bir yola sapm›fls›n. Ama
gençsin, olur böyle fleyler gençlikte.
fiimdi bana söz vereceksin. Bundan
böyle bu tür faaliyetlerden uzak
duraca¤›n› söyleyeceksin. Senden
bu sözü al›rsam, a¤›rl›¤›m› koyup
izni alaca¤›m.”

Ben dilimin döndü¤ü kadar olay›n
gerçek yüzünü anlatmak için ç›rp›n›p
durdum. Nafile, anlatt›klar›m›
dinlemiyordu bile Koraltan.
Sonunda yoruldum. ‹zni almak için
tek yol buysa dedim, yapmad›¤›m
birfleyi yapmayaca¤›ma söz veririm.
Öyle yapt›m. Koraltan bana sar›ld›
ve ertesi gün izin ç›kaca¤›n› söyledi.
Çok sevinmiflti. Ne de olsa bu ülkeyi
bir komünistten kurtarm›flt›!
Ertesi gün döviz ve pasaport iznimi
ald›m. ‹ki günüm vard›. Hemen
Mersin’e hareket ettim. Aileme
veda edecektim. Olay› babama
anlat›nca çok sinirlendi. Yaln›z
yetkililere de¤il, benim söz
vermeme de sinirlenmiflti.
“Nas›l yapars›n bunu? Yapmad›¤›n
birfley için neden özür dileyip söz
veriyorsun. fiu anda senden
utan›yorum. Senden böyle bir
davran›fl beklemezdim.”

Babamdan böyle bir tepki
beklemiyordum. Babam hakl›yd›
ama, o anda ne yapabilirdim ki?
Ya yapmad›¤›m fleyleri bir daha
yapmamaya söz verecektim, ya da

Amerika’daki e¤itim benim için
hayal olacakt›.
Babam bunu kabul etmiyordu. Taviz
vermemeliymiflim. Direnseydim,
birlikte Ankara’ya gider, Ankara’y›
onlar›n bafl›na y›karm›fl›z. Benim
yapt›¤›m, ifllemedi¤im bir suçu
kabullenmekmifl ve bir tür yalan
söylemekmifl!
Birkaç gün içinde ifllerimi bitirip
Amerika’ya hareket ettim. Babam›n
söylediklerinden sonra, elimdeki
pasaporta utançla bak›yordum.
Babam hakl›yd›. Ç›kar›m u¤runa
mücadeleden kaçm›fl, ifllemedi¤im
suçu kabullenmifltim. Bunu bir daha
asla yapmayacakt›m.

Aradan çok uzun bir zaman geçti.
Türkiye’de köprülerin alt›ndan çok
sular akt›, ihtilaller oldu, muht›ralar
verildi, anayasalar de¤iflti. Y›l 1982.
Art›k bu ülkede K›z›l Ölüm Çetesi
gibi saçmal›klarla u¤rafl›lmad›¤›na
inan›yordum.

Günün birinde elime bir doküman
geçti. Bu 1980 Eylül’ünde
tutuklanan ODTÜ ö¤renci liderlerinin
Emniyet 1. fiube’de verdikleri,
imzal› ifadelerdi. Okudukça
gözlerime inanam›yordum. Me¤er
ben kat›ks›z bir Marksist’miflim,
ama fraksiyonumu anlayamam›fllar.
Bir örgüte mensup oldu¤umu da
sanm›yorlarm›fl!

O y›llarda üçüncü kez Rektör
Yard›mc›l›¤› yap›yordum. Do¤al
olarak S›k›yönetim Komutanl›¤› ile
temaslar›m›z oluyordu.
Üniversitenin bir ifli ile ilgili olarak
karargaha gitmifltim. Üst düzey bir
generale ele geçirdi¤im doküman›
gösterdim. fiafl›rd›, bunu nas›l elde
etti¤imi sordu. Do¤al olarak
söylemedim.
“Paflam, benimle ilgili iddialar var.
Tahmin ederim bunlar mahkemeye
intikal edecek, ben de orada
kendimi savunabilece¤im.”
Pafla s›k›nt›l›yd›. Emniyet Birinci
fiube, K›z›l Ölüm Çetesi’ni

kastederek, geçmiflte de sol bir
örgüt kurdu¤umu öne sürüyormufl.
Pafla, ayn› ö¤renci liderlerinin
S›k›yönetim’de verdikleri ifadelerde
benimle ilgili bu tür görüflleri dile
getirmediklerini, bu nedenle
savc›n›n benimle ilgili soruflturmaya
gerek görmedi¤ini söyledi. Elimdeki
evrak›n da gizli oldu¤unu ve
kimsenin göremeyece¤ini vurgulad›.
“Bak›n Paflam, benim hakk›mda
böyle bir iddia var ama gizli! Benim
bunu bilmemem gerekiyor. Yani
ben kendimi savunamayaca¤›m.
Ama birisi bu evrak› bulup beni
itham edebilecek. Bunu do¤ru
buluyor musunuz? Bunu adil buluyor
musunuz? Sonra bak›n bu evrak
gizli diyorsunuz, ama benim elime
geçti. Demek ki baflkalar›n›n eline
de geçebilir.”

Pafla bana S›k›yönetim olarak
garanti verdi, do¤al olarak Birinci
fiube için garanti veremiyordu.
Bir süre sonra ö¤renci liderlerinden
birini gördüm ve neden böyle bir
ifade verdiklerini sordum. Onun
söyledi¤ine göre, ö¤rencilere Birinci
fiube’de büyük bask› yap›lm›fl.
Polisler me¤er benim marksist
oldu¤uma eminmifller, ama beni
tutuklamak için bir örgüt iliflkisi
ar›yorlarm›fl! Çocuklar da taktik
icab› bana Marksist deyivermifller,
ama örgüt iliflkisi yoktur diyerek
beni kurtarmaya çal›flm›fllar! Evet,
ö¤renci liderleri, ifadelerinde yer
alan gerçek d›fl› iddian›n nedenini
böyle aç›klad›lar bana.

San›r›m iki veya üç y›l sonra, Say›n
Sak›p Sabanc› Ankara’ya gelerek
beni arad›. Amac› bir üniversite
kurmakt› ve benim bu konuda çok
ayr›nt›l› bir rapor haz›rlamam›
istiyordu. Sabanc›’n›n kurmak
istedi¤i üniversite ile ilgili görüflleri
hofluma gitmiflti. Kurulufl ve iflletme
için gereken finansman› da
sa¤lamaya haz›rd›. Hemen her
konuda fikir birli¤ine ulaflt›ktan
sonra raporu haz›rlamaya bafllad›m.
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Sabanc› bana rapor için talep
edece¤im ücreti de sordu.
“Say›n Sabanc›, madem ki siz ülke
için bu kadar yararl› bir ifle
girifliyorsunuz, bu yat›r›m›
yap›yorsunuz, rapor da benim
katk›m olsun, ücret istemem,”
dedim.

Aylarca bu kapsaml› rapor üzerinde
çal›flt›m. Bu arada Sabanc› ile de
s›k s›k bulufluyorduk. Sabanc›,
kurulacak üniversitenin bafl›na
benim geçmemi istiyordu. Ben bu
konuda bir söz vermekten özenle
kaç›n›yordum. Say›n Sabanc› ile
iliflkilerimiz çok iyi gidiyordu.
Aylar sonra raporu bitirdim ve
Ankara’daki büroya teslim ettim.
Aradan uzun bir zaman geçti,
Sabanc›’dan hiç ses ç›kmad›.
Telefon aç›p, raporu ald›¤›n› bile
söylemedi. Teflekkür bile etmedi.
Bu davran›fl› anlamama olanak
yoktu. Hiçbir ücret talep edilmeden
yaz›lan bir rapor için insan›n en
az›ndan nezaketen teflekkür etmesi
gerekmez miydi? Bu rapora 25 y›ll›k
deneyimimi yans›tm›fl, büyük emek
vermifltim.

‹stanbul’a gitti¤imde Sabanc›’y› iyi
tan›yan bir arkadafla durumu
anlatt›m. Telefon aç›p, nezaketen
bile teflekkür etmedi¤ini
vurgulayarak, a¤z›ma geleni
söyledim. Ankara’ya döndü¤ümde
Sabanc›larda çal›flan bir flöför
elinde bir paketle geldi. Paketten
gümüfl bir tabak içinde çikolata,
bir de Sabanc›’n›n kart› ç›kt›. Kartta,
“Teflekkürlerimle” yaz›l›yd›. Sabanc›
gümüfl tabak göndererek gereken
nezaketi göstermiflti! Nedense
telefon etmekten kaç›nm›flt›.
Günlerce bu davran›fl için bir neden
arad›m, ama bulamad›m. ‹nsan
raporu be¤enmese bile, bir
teflekkür bile etmez miydi? Halbuki
bana ne iltifatlar etmiflti. Kuraca¤›
üniversitenin bafl›na beni
getirmekte o kadar kararl›
görünüyordu ki!

Üç befl y›l sonra Sak›p Sabanc›’n›n
bu davran›fl›n›n nedenini, Erbil
Tuflalp’in “Ben Tarihim Say›n
Baflkan” adl› kitab›n›n 45 ve 46.
sayfalar›nda buldum. Say›n
Tuflalp’in konu ile ilgili yazd›klar›n›
aynen aktar›yorum:

“YÖK Baflkan› bir kokteylde Sak›p
Sabanc›’n›n yan›na yaklafl›p
kula¤›na birfleyler f›s›ldad›.
‘U¤ur Ersoy’a üniversite
kurduruyormuflsun, hay›rl› olsun,’
dedi. Yüzünde herfleyden haberli
olman›n sevinci vard›. Son bir tümce
söyledi Prof. Do¤ramac›, ‘Aman
dikkat et!’ dedi.
“Özel üniversitesi için 12 milyar
lira yat›r›m yapaca¤›n› aç›klayan
Sabanc›, YÖK Baflkan›n›n ne demek
istedi¤ini bir süre sonra anlayacakt›.
“Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nün
iflkence odalar›nda sorgulanan
ODTÜ’lü ö¤renciler, ‘Baz› ö¤retim
üyelerinin demokrat kiflili¤inden’
söz etmifllerdi.
“YÖK’ten Sabanc›’ya gönderilen
kurye çantas›nda polis ifadeleri
vard›. Ayn› kurye, bir süre sonra
SODEP’e* de u¤rad›.
“ODTÜ’lü ö¤rencilerin sorgu
metinlerinde, Mehmet K›c›man,
U¤ur Ersoy gibi ö¤retim üyelerinin
adlar› vard›.
“Do¤ramac›, Sabanc›’y› bir
solcunun elinden dedikodular›yla
kurtar›yordu!”
Bu sat›rlar› okuyunca Sabanc›’n›n

neden böyle davrand›¤›n› anlad›m.
K›z›l Ölüm Çetesi maceras›ndan bu
yana k›rk y›la yak›n zaman geçmiflti.
Demek ki az gitmifl, uz gitmifl, dere
tepe düz gitmifl ve sonunda bir
arpa boyu yol alm›flt›k.

‹flte say›n okurlar, bilmedi¤iniz bir
yönümü daha tan›d›n›z.
Komünistli¤e sekiz yafl›nda
soyundum! Yaln›z komünistlik olsa
neyse. Faflistli¤e de bulaflt›m. Solcu
geçinenlerin soytar›l›klar›na karfl›
ç›k›nca, faflistlikle de itham edildim.

Ülkemizde, betonarme dal›nda
deneysel araflt›rman›n
bafllat›lmas›nda katk›da
bulundu¤um için gurur duyarken,
yapt›¤›m bu araflt›rmalarla
emperyalizme hizmet etmifl
oldu¤umu ö¤rendim! Amerika’dan
ald›¤›m araflt›rma ödülü nedeniyle
de bas›n arac›l›¤› ile k›nand›m. Bir
doçent, Milliyet Gazetesi’nde
yazd›¤› makalelerinde benim
Amerika’dan ödül almam› fliddetle
elefltirdi. Dikkatinizi çekerim, ödül,
hizmet ödülü falan de¤il, araflt›rma
ödülü! Ödül almakla bu ülkeye ne
büyük kötülük etti¤imi de bu
makalelerden ö¤rendim!

Özetle say›n okurlar, sekiz
yafl›mdan bu yana hep muz›r ifller
yapt›m ve bu ülkeye zarar verdim.
Yaln›z hala tam anlayamad›¤›m bir
fley var. Ben acaba bu muz›rl›klar›
komünist olarak m›, yoksa faflist
olarak m› yapt›m? Bu yaz›y›
okuduktan sonra siz bir kan›ya
var›rsan›z, lütfen benim de haberim
olsun. Hiç olmazsa, y›llar sonra
ben de kendimi daha iyi tan›m›fl
olurum ve biraz rahatlar›m!

Not: Bu yaz›, yaklafl›k on befl y›l
önce “Bir Zamanlar Mersin’de” adl›
kitab›mda yer alm›flt›.

* SODEP, Sosyal Demokrat Parti. Eski
ODTÜ rektörü Prof. M. K›c›man SODEP’in
kuruluflunda katk›da bulunmufltu.

Ben acaba bu muz›rl›klar›
komünist olarak m›, yoksa
faflist olarak m› yapt›m?

Bu yaz›y› okuduktan sonra siz
bir kan›ya var›rsan›z, lütfen
benim de haberim olsun.

Hiç olmazsa, y›llar sonra ben
de kendimi daha iyi tan›m›fl
olurum ve biraz rahatlar›m!


