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Türkiye’nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara’da solcuların gittiği bir kahvehane 

10 Ağustos 1978 günü taranır. Bu olay daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacaktır.  

Olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü 

birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa 

Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa’nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep 

ve babası Ahmet Bey’in hukuk mücadelesi başlamış olur.  

Başta basit bir gözaltına alınma gibi görünen olay, Mustafa’nın içerde gördüğü işkence 

yüzünden işlemediği bir suçu kabullenmek zorunda kalmasıyla bir yaşam mücadelesi 

halini alır. 

Zeynep Hanım ve Ahmet Bey, çevrelerinde oluşan bütün korku ve çekinmeye rağmen, 

Mustafa’nın olay anında başka yerde olduğuna dair bir çok kişiyi şahitlik yapması 

konusundan razı etseler de, mahkeme bu tanıkların şahitliğini kabul etmez.  

İki sene boyunca göz göre göre, evlatlarının adım adım idama doğru ilerlemesi çaresizliği 

içinde kavrulan anne baba, evlatlarını bir daha göremeyecekler olsalar da, en azından 

hayatının kurtulması için Mustafa’nın hapisten kaçırılmasına razı gelirler. Dönemin hukuk 

sistemi, Mustafa Bey ve Zeynep Hanım’ın elinin kolunun bağlanmasına neden olur.  

Mustafa, hapishaneden kaçar. Zeynep ve Ahmet Bey, bağırlarına taş basıp, çocuklarının 

hayatının kurtulduğu için bir nebze olsun rahatlamış, yeniden yaşama tutunmak için 

çabalarlarken Mustafa’nın henüz yurt dışına kaçamadan yakalandığı haberi gözüyaşlı ana-

babaya gelir.  

Zeynep ve Ahmet Bey, yaşadıkları hayal kırıklığının şokuyla ne yapacaklarını bilemez bir 

halde iken 12 Eylül askeri darbesinin gerçekleşmesiyle de iyice elleri kolları bağlı bir hale 



gelir. Tam bütün umutlar bitti diye düşünürlerken hiç beklenmedik bir şey olur. Kahvehane 

baskını sırasında kullanılan silahlar, sol bir örgüt evinde bulunmuştur. Bu beklenmedik 

gelişme, diğer delillerle beraber göz önüne alındığında Mustafa’nın suçsuzluğu apaçık 

kanıtlanmış olmaktadır.  

Zeynep ve Ahmet Bey, bir kez daha umutlanırlar. Canhıraş bir şekilde çocuklarının 

suçsuzluğunu dönemin sıkıyönetim komutanlığına anlatmaya çalışırlar. Ama dönemin 

hâkim zihniyeti; bir bir taraftan bir diğer taraftan astık diyebilmek, gücünü ve yaptıklarını 

meşru gösterebilmek için suçsuz olduğu kanıtlarla sabit halde olmasına rağmen Mustafa’yı 

anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabaha infaz eder.  

Zeynep Hanım ve Ahmet Bey, Mustafa’nın ölüm haberininin ve cansız bedenini 3 gün 

sonra aldıklarında o birileri sadece Mustafa’nın değil o anne ve babanın da hayatlarına son 

vermiştir.  

 

 


