6 Mayıs ve ODTU

Baslik garip degil! Özel bir okulun özel bir döneminde okumak gibi bir şansım oldu. 1967-72
yılları arasında bu okulda öğrenciydim. Öğrenciliğim yüksek lisans ile birlikte 1974'e kadar
sürdü, ama bu iki sene o kadar önemli değildir.
THKO, büyük oranda ODTÜ
kaynaklıdır. Örgütün üç kurucusu olan Sinan Cemgil, hüseyin İnan ve Yusuf Aslan bu okulda
okumuşlardı. 1969'dan itibaren halen öğrenciydiler ama kağıt üzerinde...
Deniz Gezmiş,İstanbul'da iken THKO'lu değildi. O kentte sürekli gözaltınaalınması nedeniyle
barınamadığından, o yıllarda ülkenin "en özgür" yeri sayılan ODTÜ'ye geldi ve yurtlarda
kalmaya başladı. Bu sırada THKO'lu olacaktı.
THKO'nun diğer kadrolarının önemli bir bölümü de bu okuldandır. (Hasan Ataol gibi)
Cihan Alptekin ve Ömer Ayna İstanbul'dandır.
THKP-C için de bu kadar olmasa bile benzeri bir durumdan söz edilebilir.
Münir Aktolga, İrfan Uçar, Ertuğrul Kürkçü, Ulaş Bardakçı ve sayılabilecek başka isimler bu
okuldandır.
İkinci Milli Kurtuluş Savaşımızın meşalesi olarak adlandırılan ABD Elçisi Komer'in arabasının
yakılması 1969 yılı başında bu okulda olmuş, araba hep birlikte devrilmiş, ateşleyen Hüseyin
İnan olmuştu.
1974 sonrasında değişik örgütlerin ön planında yer alan insanlar arasında bu okul kökenliler
hayli fazladır. Mesela Mahir Sayın, İrfan Cüre, Ahmet Kardam, Erdal Talu, İbrahim Seven,
Taner Akçam, Atilla Keskin, Metin Çulhaoğlu, daha sonra TKEP içinde Erbakan namıyla
bilinecek Ergun Adaklı ve adları şimdi aklıma gelmeyenler...
26 Ocak 1976'da Beylerderesi'nde öldürülen İlker Akman, Hasan Basri Temizalp ve Yusuf Ziya
Güneş de aynı okuldandılar.
Şu sıra değişik örgütlerin ön planında yer alanların -mesela Küresel Bakış gibi- önemli bölümü
okul arkadaşlarım...
Bilinir ama nedense üzerinde yeterince durulmamıştır. 1969-1971'de Ankara'nın Türkiye
devrimci hareketinde özel bir yeri vardır. Silahlı mücadele örgütlerinin hepsi Ankara kaynaklıdır.
(Mahir Çayan da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmişti.)
Yabancı dil bilmek bize büyük avantaj sağlıyordu ve bunu da sonuna kadar kullandık.
ODTÜ'lüler İngilizce, Mahir Fransızca bilirdi.
THKO önemli eylemlerini Ankara'da yapmıştı: Emek'te -ki Ankara'nın ODTÜ'ye en yakın
semtidir- bahka soygunu, ABD'li bir askerin kaçırılıp serbest bırakılması, ardından 4 ABD'li erin
kaçırılması eylemleri gibi... Son eylemde Hüseyin İnan ile ABD'lilerden alınan askeri arabayı
terk ederken yakalanan (Hüseyin kaçmıştı) Mete Ertekin de sınıf arkadaşımdı.
İnsanın tanıdıkları öldürülünce ya da idam edilince duyguları da biraz daha farklı oluyor. Bunlar
fotoğraflarından değil de bizzat tanıdığınız insanlar olunca, hele de bazılarını yakından
tanıyorsanız, insanın duyguları daha farklı oluyor.
Bu durum o dönem hepimizi fazlasıyla etkiledi...
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