
YÜZYILLIK YALNIZLIK 18 MART 1971 – 12 EYLÜL 1980 

 

18 Mart 1971'de SBF dekanı, Mümtaz Soysal Ankara 

Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı. 

1968'den beri okuttuğu Anayasa'ya Giriş ders kitabında 

komünizm propagandası yapmakla suçlandı, 6 yıl 8 ay 

ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası'nda emniyet gözetimi 

altında bulundurulmaya ve kamu haklarından ebediyen 

mahrumiyete mahkûm edildi. Toplam 14.5 ay Mamak 

Cezaevi'nde kaldı. Mamak Cezaevi'nde iken yazar Sevgi 

Soysal ile evlendi.  

 

19 Mart 1971 Nihat Erim hükümeti kurmakla 

görevlendirildi. 

 

  

26 Mart 1971-11 Aralık 1971 I. Nihat Erim Hükümeti 

 



Kocaeli milletvekili Nihat Erim5 APli ,3 CHP li 1 MGP li 1 

Milli birlik gurubu üyesi ile parlemento dışından 14 

teknisyen görev aldı . 

30 Mart 1971 Kızıldere Olayı  

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamını 

engellemek isteyen THKP-C ve THKO militanları Ünye 

radar üssünde görevli üç İngiliz teknisyeni kaçırdı. 

Tokat'ın Niksar ilçesi, Kızıldere köyünde güvenlik 

güçlerince kuşatıldılar. Çatışma sonucu militanların biri 

hariç (Ertuğrul Kürkçü), hepsi öldürüldü. 

2 Nisan 1971 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(TÜSİAD), İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet 

kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk 

sermayedarlarınca kuruldu. Kurucuları 

  Vehbi Koç, Nejat 

Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, Sel- 

çuk Yaşar, Raşit Özsaruhan, 

Ahmet Sapmaz, Feyyaz Berker, 

Melih Özakat, İbrahim Bodur, 

Hikmet Erenyol, Osman Boyner 

ve Muzaffer Gazioğlu... 

23 Nisan 1971 Başbakan Nihat Erim, “Milli Egemenlik 

Bayramı” nedeniyle yayımladığı bildiride, “Tedbirler 

balyoz gibi kafalarına inecektir. Anayasa 

değiştirilecektir” açıklamasını yaptı. 



 

26 Nisan 1971’de on bir ilde sıkıyönetim ilan edildi. 

Yüzlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı. Partiler, 

örgütler kapatılmaya başlandı. 

27 Nisan 1971 –Dev-Genç ,Doğu Kültür Ocakları ve Ülkü 

Ocakları kapatıldı. 

1 Mayıs 1971’de Başbakan Erim, yaptığı açıklamada, 

“Bugünkü anayasa Türkiye için lükstür. Değiştirilecektir” 

dedi. 

17 Mayıs 1971 İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim 

Elrom, THKP-C militanlarınca kaçırıldı ve öldürüldü. 

21 Mayıs –Anayasa mahkemesi Milli Nizam Partisinin laik 

devlete karşı olduğu gerekçesiyle kapattı. 

29 Mayıs 1971'de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir 

birlikte kaldıkları evden kaçıp, sığındıkları bir başka bir 

evde Sibel Erkan’ı alıkoydular. Burada güvenlik 

kuvvetleri tarafından kuşatıldılar. 

31 Mayıs 1971’de Kürecik Radar Üssü’ne yapacakları 

baskın öncesinde Sinan Cemgil ve arkadaşları, İnekli 

Köyü muhtarının ihbarı üzerine kuşatıldı. Nurhak 

dağlarında askerlerle çıkan çatışmada öldürülür. 

Dört bir yana haber salsam,  

Öldü desem inanır mı?  

Dağlar bana geri verin  



Kadir'imi, Sinan'ımı...  

 

Jandarma kurşunu çaldı,  

Canımı tenimden aldı  

Nurhak'a abide kaldı  

Dağlar aldı selamımı...  

 

Nurhak sana güneş doğmaz,  

Uçan kuşlar yuva kurmaz  

Dökülen kan, yerde kalmaz  

Soracağız hesabını...  

 

Böyle kalır sanma devran,  

Yola devam eder kervan  

Öldü Sinan, doğdu Sinan  

Omuzladı silahını... 

  

Hasan Hüseyin Korkmazgil 

1 Haziran 1971'de polisin açtığı ateş sonunda Hüseyin 

Cevahir öldü. Mahir Çayan yaralı olarak ele geçti. 

21 Temmuz 1971 TİP kapatıldı. Liderleri tutuklandı, 15 

yıla kadar değişen hapis cezaları aldı. Bir kısmı 1974 

affıyla serbest kaldı. 

5 Ağustos 1971 Türkiye Kızıl Çin’ı tanıdı. Ankara’daki 

Milliyetçi Çin mensupları ülkeden ayrıldılar. 

12 Ağustos 1971 tarihinde yapılan duruşmada söz alan 

Deniz Gezmiş, “1961 Anayasasının değiştirilmesini 



kınamak için açlık grevine başladıklarını” söylemiş, bu 

konuda şöyle demiştir: 

“İstanbul ve Ankara’da tutuklu bulunan tüm devrimci 

arkadaşlarımız şu andan itibaren 1961 Anayasasının 

değiştirilmesini protesto için açlık grevine başlamış 

bulunuyoruz. Bu konuda hazırlanmış bir bildirimiz 

mevcuttur. Onun mahkemede okunmasını talep 

ediyoruz.” 

 

10 Eylül 1971 Robert kolej okulu T.C ye devredilerek bu 

ad altında öğrenime başladı .Okul 1863 yılında 

Christopher Robert adlı bir tacir tarafından kurulmuştu 

26 Eylül 1971 Yılmaz Güney, Altın Koza Film 

Festivali'nde tüm ödülleri aldı. Güney, Altın Koza 

ödülünü Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 

 verdi. 

 



 

 



11 Ekim 1971 Hikmet Ali Kıvılcımlı, (1902, Priştine - 

1971, Belgrad) Komünist lider ve kuramcı, yazar, yayıncı 

ve çevirmen. 

 

 

11 Aralık 1971-22 Mayıs 1972 II. Nihat Erim Hükümeti 

 

 

1972 



 

 

10 Ocak 1972–Askeri yargıtay Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan, 

Hüseyin İnan hakkındaki ölüm cezalarını onayladı. 

 



23 Ocak 1972 İstanbul’da sabah 03.00 dan akşam saat 

18.00 a kadar sokağa çıkma yasağı konuldu. Fırtına –1 

adlı operasyonda 512.000 daire  arandı . 

 

8 Şubat 1972 –Türkiye’de haşhaş ekiminin 

yasaklanmasından sonra Amerika devleti ilk tazminat 

olarak 35 milyon TL verdi. İnönü ve Churchill’in 2.Dünya 

savaşı sırasında Adana’da yaptığı görüşmeler aradan 25 

yıl geçmiş olduğu için İngiliz usullerine göre incelemeye 

açıldı. 

24 Şubat 1972 229 sanıklı Dev-Genç davasınas Ankara 1 

nolu sıkıyönetim mahkemesinde başlandı. 

11 Mart İPRAŞ rafinerisi hükümete devredildi, 

23 Mart 1972 Cumhurbaşkanı Sunay; Gezmiş, İnan ve 

Aslan hakkındaki cezayı onayladı. 

2 Nisan 1972 Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti oyunu, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine oynanırken, 

Ankara Sıkıyönetim Kumandanlığı'nın bildirimi ile 

yasaklandı. Bildirimde şöyle denilmekteydi: 

 

“ "Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı oyunlar 

bugüne kadar tetkik edilmiş, özellikle Nafile Dünya ve 

Hitler Rejimi sebebiyle kasıtlı ve maksatlı olduğu açıkça 

belirmiş olduğundan topluluğun faaliyeti sakıncalı 

mütalaa edilerek süresiz olarak kapatılmıştır." ‘Ana’ 

oyunuda sıkıyönetimce kapatıldı. 

 

18 Nisan 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 

İnan, Salı günü Mamak 1 Numaralı Askeri Cezaevi’nde, 



işkenceleri, yasa-dışı uygulamaları, basına konulan 

sansürü, yapılan Anayasa değişikliklerini ve zamları 

kınamak için 12 gün süren bir ölüm orucuna başladı. 

29 Nisan 1972 Cumartesi günü Ölüm Orucu’na son veren 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden cezaevine gelen üç 

profesör tabip tarafından muayene edildi. 

 

2 Mayıs 1972  



 

4 Mayıs 1972 Jandarma genel komutanı Org .Kemalettin 

Eken’e suikast, 



 

6 Mayıs 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 

İnan'ın idamlarının infazı Ankara Cebeci Sivil 

Cezaevi'nde uygulandı. 

Bizim Deniz – Mare Nostrum 

 

En uzun koşuysa elbet 

Türkiye’de de Devrim 

O, onun en güzel yüz metresini koştu 

En sekmez luverin namlusundan fırlayarak … 

En hızlısıydı hepimizin, 

En önce göğüsledi ipi… 

Acıyorsam sana anam avradım olsun 

Ama aşk olsun sana çocuk, Aşk olsun… 

 

7 Mayıs 1972 CHP olağanüstü kurultayı İnönü 498 Ecevit 

709 oy aldı. 

 

8 Mayıs 1972 İnönü Atatürk’ün ölümünden beri aralıksız 

olarak 33 yıldır oturduğu CHP liderliğinden istifa etti. 

Ecevit  ‘Devrimci kadrolar CHPyi Atatürk ve İnönü’ye 

layık bir şekilde yaşatacak’dedi . 

14 Mayıs 1972 Ecevit CHP Başkanı. 

22 Mayıs 1972-15 Nisan 1973 Ferit Melen Hükümeti 

 

20 Temmuz –500.000 .işçi Almanya’ya yollandı. 

 13 Ağustos 1972 "Gırgır" Dergisi (1972) 



Oğuz Aral'ın yönetimindeki "Gırgır" dergisi Türk mizah 

dergiciliğinde bir patlama yaparak 500 Bin tiraja ulaştı.  

Önce Gün gazetesinin iç sayfalarından birinde Oğuz Aral 

tarafından hazırlanan dörtte bir sayfa boyutunda bir 

köşe olarak yayına başladı. Daha sonra okuyucunun ilgisi 

ve talebinin artmasıyla önce yarım sayfa, sonra tam 

sayfa, en son da gazete içinde arkalı önlü yaprak halinde 

ilave olarak verilmeye başladı. 13 Ağustos 1972’de, Gün 

gazetesi tarafından verilen ücretsiz ilave bir dergiye 

dönüştü, bu hızlı büyümenin sonunda 1973’te Haldun 

Simavi’nin isteğiyle, bağımsız bir dergi oldu. 

 

 



2 Kasım 1972 Ankara’da Marmara Köşkü’nde  Devlet 

Brifingi yapıldı. Toplantıya zamanın Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay dahil, devlet ricali katılmıştır. Org. Turgut 

Sunalp’ın komutanlığındaki Brifing Ekibi, devlet 

büyüklerine gizli bir rapor sunmuştur. Bu raporun 

“Türkiye’de Aşırı Sol Akımlar ve Anarşinin Oluşumu” 

başlığını taşıyan I. Bölümünde, “Türkiye İhtilalci İşçi 

Köylü Partisi” hakkında şu değerlendirme yapılmaktadır: 

 

“Milli Demokratik Devrim stratejisini benimsemiş 

olmasına rağmen, diğer örgütlerin aksine, terörcü, 

kendiliğindenci ve aceleci eylemlerden kaçınarak, uzun 

devrede faaliyet gösteren bu örgüt,aynı zamanda 

militanı en çok, teşkilatı en yaygın olanıdır.  

5 Kasım 1972–İnönü Malatya milletvekilliğinden ve 

CHP’den istifa etti. 

16 Kasım 1972 –İnönü ilk tabii senatör olarak göreve 

başladı. 

11 Ekim 1972'de MNP kadrolarıyla Milli Selamet 

Partisi'ni (MSP) kuruldu. 

 

1973 

12 Ocak 1973 Millî Gazete, 12 Ocak 1973 tarihinde 

İstanbul'un Cağaloğlu semtinde kiralık bir binada Hasan 

Aksay tarafından yayın hayatına başladı. Millî Gazete'nin 

yayın ilkeleri; 

"Önce Ahlak ve Maneviyat” sloganıyla özetlenmektedir. 

"Hak Geldi, Batıl Zail oldu" sözünü çıktığı günden 

itibaren logosunun üzerine yerleştiren Millî Gazete, 

"Hakk’ı üstün tutanların" görüşünü temsil eder. Bu görüş 

kısaca Millî Görüş olarak adlandırılmaktadır. 

12-13 Ocak 1973 DİSK 4. Genel Kurulu  Şişli'de, Nis 

Düğün Salonu'nda toplandı.  Toplu sözleşme yetkisinin 



alınmasında en geçerli ve en kısa yolun "Referandum" 

olduğu savunuldu. 

DİSK, 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde CHP'yi 

destekleme kararı aldı. Yönetim Kurulu'nun 8 ve 12 Eylül 

tarihlerinde  yaptığı iki toplantı sonucunda alınan kararın 

gerekçesini şu şekilde açıklandı; 

"- 12 Mart sonrası tavrı, 

- Anayasa ve demokratik hayata aykırı yasaların iptali 

için uğraş vermesi, 

- İnsanca ve demokratik bir çalışma hayatını 

gerçekleştirecek bir düzen değişikliği anlayışına 

yönelmesi, 

- Grevleri yasaklayan, lokavtları serbest bırakan devlet 

politikasına karşı çıkması, 

- Seçim bildirgesinde 'halkının bütün fertlerinin yaşama 

ve çalışma koşullarının demokrasi ve özgürlükler içinde 

gelişmesini ve mutluluğa ulaşmasını sağlayıcı tedbirler' 

getirmeyi öngörmesi," 

13 Ocak 1973 Sabahattin Eyüboğlu (d. Akçaabat, 1908 – 

ö. İstanbul,) yazar, akademisyen ve çevirmen. 147lik 

oldu 12 Mart’dan sonra Vedat Günyol ve Azra Erhat’la 

gizli komünist partisi kumaktan tutuklandı. Atatürk'ü 

İlyada kahramanlarindan Hektor'a benzetmesinin bir 

dönem sebep olduğu tartışmalarla da gündeme gelmiştir. 

27 Ocak 1973  Kalifornia’nın Santa Barbara kentinde 

Ermeni Mıgırdıç Yanıkyan, Baltimore Oteli’nde Los 

Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Bahadır 

Demir’i kurşunlayarak öldürdü. 

4 Mart 1973 MGP ,CP ve bağımsız halkçıların 

birleşmesiyle oluşan partiye Cumhuriyetçi Güven 

Partisinin başkanlığına Turhan Fevzioğlu seçildi. 

7 Mart 1973 İsmail Beşikçi komünizm propagandasından 

8 yıla mahküm edildi. 



21 Mart 1973 Veysel Şatıroğlu veya mahlası ile Âşık 

Veysel Sivrialan, Sivas öldü(d. 25 Ekim 1894, Şarkışla, 

Sivas) Halk ozanı. Avşar boyunun Şatırlı obasına 

mensuptur. 

 

Allah birdir Peygamber Hak  

Rabbül alemindir mutlak  

Senlik benlik nedir bırak  

Söyleyin geldi sırası  

Kürdü, Türkü ne Çerkezi  

Hep Adem'in oğlu kızı  

Beraberce şehit gazi  

Yanlış var mı ve neresi  

Kuran'a bak İncil'e bak  

Dört kitabın dördü de Hak  

Hakir görüp ırk ayırmak  

Hakikatte yüz karası  

Yezit nedir ne kızılbaş?  

Değil miyiz hep bir kardaş  

Bizi yakar bizim ataş  

Söndürmektir tek çaresi  

Kişi ne çeker dilinden  

Hem belinden hem elinden  

Hayır ve şer emelinden  

Hakikat bunun burası  

Şu alemi yaratan bir  

Odur külli şeye kadir  



Alevi sünnilik nedir  

Menfaattir varvarası  

Cümle canlı bu topraktan  

Var olmuştur emir Haktan  

Rahmet dile sen Allah'tan  

Tükenmez rahmet deryası  

Veysel sapma sağa sola  

Sen Allah'tan birlik dile  

İkilikten gelir bela  

Dava insanlık davası  

 

26 Mart 1973 Boğaz Köprüsü tamamlandı ve hizmete 

açıldı. 

15 Nisan 1973-26 Ocak 1974 Naim Talu Hükümeti 

15 Nisan 1973’te  kanunun 32. Maddesinde ise İHO şöyle 

tanımlanmıştır: 

“İmam-Hatip liseleri imamlık, hatiplik ve Kuran Kursu 

öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile 

görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim 

Bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde hem 

mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar 

uygulayan öğretim kurumlarıdır.” Bu kanunla İmam 

hatip okulları da liseye dönüştürülmek suretiyle Yüksek 

İslam Enstitülerinin yanında üniversitelere giriş kapısı da 

aralanmıştır. 

21 Nisan 1973 Kemal Tahir Demir (13 Mart 1910 -), Türk 

romancı. 



  

 

 

14 Ekim 1973   

12 Mart dönemi sonrası ilk seçimler yapıldı. CHP 185, AP 

149, MSP 48, CGP 13, MHP 3, TBP 1 milletvekili 

çıkardılar. Ardından CHP-MSP hükümeti kuruldu. 14 Ekim 

1973 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde TBMM 

15. dönem milletvekilleri seçilmiştir.  

28 Mart 1973–7 yıllık görev süresi dolan 5. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay görevinden ayrıldı. 

Emekli Oramiral kontenjan senatörü Fahri Korutürk 6. 

Cumhurbaşkanlığına seçildi 

Naim Talu Talu Hükümeti 

(15 Nisan 1973-26 Ocak 1974) 

5 Temmuz 1973 Üniversite sınav soruları çalındı 

8 Kasım 1973 Onununcu Yıl Marşını yazan (Behçet 

Çağlar Çamlıbel ile beraber) Faruk Nafiz Çamlıpınar öldü. 

Ankara ve İstanbul’daki öğretmenlik yıllarında çeşitli 

dergi ve gazetelerde şiirler fıkralar yayınladı. Mizah 

dergilerinde “Deli Ozan” ve “Çamdeviren” takma 

adlarıyla mizahi manzumeler yazdı 1946’da siyasete 

atıldı ve 1946'dan 27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti 

İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Ankara 

ve İstanbul’daki öğretmenlik yıllarında çeşitli dergi ve 



gazetelerde şiirler fıkralar yayınladı. Mizah dergilerinde 

“Deli Ozan” ve “Çamdeviren” takma adlarıyla mizahi 

manzumeler yazdı 1946’da siyasete atıldı ve 1946'dan 

27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti İstanbul 

milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 

27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından tüm milletvekilleri ile 

birlikte kısa bir süre Yassıada'da, daha sonra da Celâl 

Bayar ve diğer DP milletvekilleri ile birlikte Kayseri 

Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 16 ay sonra aklanarak 

serbest kaldı. Han Duvarlarının yazarı anılarını Zindan 

Duvarları adlı bir şiirle anlattı.  

15 Kasım 1973 –yazar Nihal Atsız tutuklandı. 

8 Aralık 1973 Korutürk Çetin Altan’ı affetti. 

25 Aralık 1973 Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski 

Başbakan ve Cumhurbaşkanlarından ve CHP genel 

başkanlığı yapan İsmet İnönü saat 16 .10’da öldü. 

  

1974 

 

26 Ocak 1974-17 Kasım 1974 I. Bülent Ecevit Hükümeti 

CHP-MSP koalisyonu arasında Güzel İstanbul Heykeli 

krizi. 50. Yıl kutlamaları dolayısı ile Gürdal Duyar 



tarafından yapıldı. Başı omuzları göğüsleri ve dizleri ile 

İstanbul’un yedi tepesini andırıyordu, cüssesi ile de 

bereket tanrıçalarını. Kaidesinde İstanbul’un tabiat 

zenginliğni temsil eden meyve arı çiçek motifleri vardı. 

Duruşu da İstanbul’un çekiciliğini ve geneleve yakın 

olması ile alaycı bir şekilde çağrışım kuruyordu.  



 

4 Şubat 1974 Aziz Nesin'in girişimleriyle Türkiye 

Yazarlar Sendikası kuruldu. "Türkiye'nin özgürlük, barış 



ve kültürel gelişim ve dayanışma mücadelesinde üzerine 

düşen görevi onurla yerine getiren bir aydınlar kuruluşu" 

dur. 

11 Mart 1974 Alkollü içki olduğu için biranın ruhsatsız 

yerlerde satılması yasaklandı. 

19 Mart 1974 Güzel İstanbul Heykeli kaldırıldı. 

1 Temmuz 1974 Nihat Erim hükümetinin yasakladığı 

haşhaş ekimine bakanlar kururu kararıyla izin verildi. 

5 Temmuz 1974 Haşhaş kararına Amerika sert tepki 

gösterdi .ABD Ankara büyükelçisi Macomber’i istişare 

için Washington’a çağırdı. 

10 Temmuz 1974 DİSK/Petro Kimya-İş Sendikası üyesi 

Ümit Tok, Petkim işyerinde yapılan işyeri temsilciliğini 

kazanıp baştemsilci olunca, seçimi kaybeden faşistler 

tarafından  katledildi. 

15 Temmuz 1974 Kıbrıs’ta Yunanistan’a bağlı subayların 

yönetimindeki ulusal muhafız gücü kuvvetleri ,bir 

hükümet darbesi yaparak yönetime el koydu .Lefkoşe 

Rum radyosundan yaptıkları yayınlarda Cumhurbaşkanı 

Makarios’un öldüğünü iddia eden darbeciler ,bir 

ulusalkurtuluş hükümeti kurulduğunu belirterek ,eski 

ENOSİSçilerden Nikos Sampson ‘un cumhurbaşkanı 

sıfatıyla and içtiğini ve Kıbrıs’ta bir Yunan cumhuriyeti 

kurulduğunu ilan ettiler. 

 

 

 

16 Temmuz 1974 ABD ve İngiltere ,Türkiye’in Kıbrıs’a 

karışmamasını istedi .Moskova darbeyi faşist olarak 

niteledi. Amerika 6. Filosunu Kıbrıs’a gönderdi. Ecevit 

siyasi parti liderleriyle son gelişmeleri görüştü. Demirel 

oldu bittiye kalkanlar hüsrana uğrar dedi. Kıbrıs Türk 

radyosu Bayrak yaptığı yayınlarda Kıbrıstaki Yunan 



alayının darbeye katıldığını bildirdi. İngiliz Dışişleri 

Bakanı Callagan ‘Atina ve Ankara’ya sakin olmalarını 

tavsiye etti .’Başpiskopos Makarios’un ölmediği belli oldu 

ve  Makarios’un Yunanistan’daki cuntacı subaylara 

yazdığı mektup açığa çıktı . 

Bu mektupta Makarios 10.000 kişilik Rum muhafız 

gücünün başındaki 650 subayın Yunanistan’a 

çağrılmasını istiyordu. 

Başbakan Ecevit Türk yönetimi Kıbrıs’ta yegane meşru 

yönetim sayılmalıdır diyordu  

17 Temmuz 1974 Başbakan Bülent Ecevit İngiltere 

Başbakanı Harold Wilson’la görüştü. 

Gazetecilere Yunan hükümetini olayların tahrikçisi ve 

sorumlusu sayıyoruz cevabını verdi. Bazı zırhlı Türk 

birlikleri Mersin limanına geldi. Ataş petrol rafinerisi 

ansızın revizyona girerek petrol üretimini düşürdü. BM 

Kıbrısla ilgili olarak toplandı . 

Yunanistan’da darbeyi doğru bulmayan 22 general 

emekliye sevk edildi. İngiltere Kıbrıs’a müdahaleye 

taraftar olmadığını söyleyerek garantör devlet olarak 

Türkiye’yi yalnız bıraktı. ABD Dışişleri bakanlığı Kıbrıs 

konusunda karasız olduğunu söyledi. 

18 Temmuz 1974 TBMM gizli bir toplantı yaptı. Kıbrıstaki 

darbenin lideri EOKA’cı Sampson Türkiye’nin müdahalesi 

için hiçbir sebep yoktur dedi. Yunanistan’dan 5 uçak 

dolusu asker ve silah Kıbrıs’a gitti. Darbeciler Kıbrıs’ta 

Rumlar ile Türkleri ayıran yeşil hatta mevzilenmeye 

başladılar .New York’a gelen Makarios BM adaya silahlı 

müdahalede bulunmamalı dedi. Sovyetler BM’nin 

müdahalesini istedi. Yunan ordusu alarmda . 

19 Temmuz 1974 NATO daki Yunan delegesi Kıbrıs’taki 

Yunan subaylarının geriye çağrılabileceğini söyledi sonra 

sözünden caydı. Ecevit BM delegesine adadaki tek meşru 

yönetimin Türk yönetimi olduğunu iletti . 



Kıbrıs Türk toplumunun lideri ve devlet başkan 

yardımcısı Rauf Denktaş tüm ümidim Türkiye’nin buraya 

gelmesidir dedi. 

20 Temmuz 1974 Uluslararası görüşmeler olumlu sonuç 

vermeyince Ecevit adaya müdahale kararı aldı. Çıkarma 

hazırlıkları başladı. 



 

21 Temmuz 1974 Kıbrıs’ta havada ve karada savaş 

başladı. Türk uçakları Kıbrıs’a çıkarma yapmak isteyen 

ve savaş gemileriyle korunan büyük bir Yunan filosuna 



ateş açtı. Türk ve Yunan donanmaları Kıbrıs sularında 

fiilen çatıştı. 

Adadaki Türk alayına saldıran Yunan alayı püskürtüldü. 

Kıbrıs’ın kuzey sahillerine ve Girne limanına Türkiye 

çıkarma yaparken paraşütçülerimiz Lefkoşenin Türk 

kesimine indi. Rumlar bazı köylerdeki sivil Türkleri 

öldürmeye başladı. ABD dışişleri bakanı Kissinger 

Ecevitle telefonda 2 defa görüştü. Türk ordusunun 

indirme ve çıkarmadaki başarısı Türkiye’de bayram 

havası yarattı. Pakistan ,İran, Afganistan ve Libya 

yardım sözü verdi. TBMM hükümete savaş açma yetkisi 

verdi. 14 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Bütün sivil uçak ve 

gemiler Türk ordusunun emrine verildi. BM genel 

sekreteri Wadheim ikinci kez barış çağrısı yaptı. 

 

22 Temmuz 1974 Kıbrıs barış harekatı BM ateşkes 

çağrısına uyularak sona erdirildi . 

 

23 Temmuz 1974 Sampson istifa etti. Türk ordusunca 

esir alınan 700 Yunan askeri Mersin’e getirildi. 

Sampson’un yerine Klerides geçti. 

24 Temmuz 1974 Atina’da Karamanlis hükümeti kuruldu. 

Siyasal af ilan edildi. Washington Post gazetesi 2 CIA 

ajanı Makarios’u devirdi, Kissingerde Sampson’u 

destekledi diye yazdı. 

25 Temmuz 1974 Ecevit ‘Türk Yunan işbirliği Kurtuluş 

savaşı sonrası kadar zorunludur’ .dedi. Kıbrıs için 

ateşkes görüşmeleri Cenevre’de başladı . 

30 Temmuz 1974 Kıbrıstaki yabancı kuvvetlerin 

çekilmesinin Türkiye tarafından reddedilmesi üzerine 

kesilen görüşmeler yeniden başladı ve Cenevre 

anlaşması imzalandı. Anlaşmada müdahale hakkı 

yeniden belirtildi. 



1 Ağustos 1974 ABD temsilciler meclisinde ,Türkiye’ye 

ABD yardımlarının kesilmesi onaylandı . 

3 Ağustos 1974 Yunanistan Cenevredeki 2. Konferansa 

katılmak için TSK’nin ateşkes öncesi sınırlara çekilmesini 

istedi. 

5 Ağustos 1974 Girne’deki Rumlar denizden ve havadan 

takviye alıp Türk kuvvetlerine gece yarısı saldırdı. 

Çarpışmalar sabaha kadar sürdü. 

9 Ağustos 1974 Cenevre konferansında Türk tezinin 

coğrafi temele dayalı konfederasyon olduğu açıklandı. Bu 

teze göre Rum yönetimi ile olan sınır Erenköy,Lefke ve 

Lefkoşe’nin güneyinden geçecekti. 

11 Ağustos 1974 Yunanistan ve İngiltere Cenevre’de 

Türk tezini görüşmeyi kabul etti . 

İngiltere Kıbrıs’taki üslerden uçaklarını çekmekten 

vazgeçti. Adaya maaşla çalıştırdığı Nepalli Gurka’ları 

gönderdi. Aktori üssünden ayrılan İngiliz komando 

bölüğünde adaya döndü. 

 

13 Ağustos 1974 Yunanlılar Meriç kıyısına mayın döşeyip 

siper kazdılar. 

14 Ağustos 1974 İkinci Kıbrıs harekatı.  

Yapılan diplomatik görüşmeler netice vermeyince, Türk 

ordusu tekrar harekete geçti ve adada ilerlemesini 

sürdürdü. 

14 Eylül 1974  

Türk Sinemasının "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney, Adana'nın 

Yumurtalık ilçesinde tartıştığı yargıç Sefa Mutlu'yu 

vurarak öldürdü. 

18 Eylül 1974 Ecevit hükümeti istifa etti. 

27 Ağustos 1974 Keban Barajı elektrik üretimine başladı. 



17 Kasım 1974-31 Mart 1975 Sadi Irmak Hükümeti. 

CHP'nin Milli Selamet Partisi (MSP) ile kurduğu koalisyon 

hükümetinin istifasından sonra Sadi Irmak 

görevlendirildi. Oluşturduğu partiler üstü hükümet için 

TBMM'de yapılan güvenoylamasında, 450 

milletvekilinden yalnızca 18'inin lehinde oy kullanması 

dolayısıyla güvenoyu alamamasına karşın 31 Mart 

1975'e değin başbakanlık yaptı. 

19 Kasım 1974 Haftalık Aydınlık 

 

13 Aralık 1974 Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara’da 

öldü (27 Mart 1889,), Yazar, gazeteci, şair ve diplomat. 

 

 

24 Aralık 1974  

MİT İstihbaratçısı Sabahattin Savaşman CİA adına 

casusluktan tutuklandı. ‘Yargılama sırasında Savaşman, 

operasyonun Mehmet Eymür ve Hiram Abas'ın da içinde 

olduğu grubun komplosu olduğunu iddia ederek, "MİT'in 

CIA ile kardeş kuruluş olduğunu ve yaptığı işlemin bilgi 

paylaşmak olduğunu" ileri sürdü. 

1975 



 

1 Ocak 1975 Militan Dergisi Ataol Behramoğlu ve Nihat 

Behram yönetiminde çıkan amacını şöyle açıklıyor: ‘İlk 

hedef, sanat-kültür ortamında çeşitli görüşlerde 

yaygınlığını sürdüren küçük burjuva kökenli tutumlara 

ve yönelişlere karşı toplumcu sanat-kültür anlayışının 

kavgasını vermektir.’ 

 



 

 

11 Ocak 1975 Kıbrıs Barış Harekatında 38 subay 36 

astsubay 409er 1 sivil işçi olmak üzere 484 kayıp verdiği 

açıklandı.  

18 Ocak 1975 İmar yönetmenliğine göre kıyıdan 30 

metre içeri kadar hiçbir yapının yapılmayacağı açıklandı. 

 

3 Şubat 1975 Siyasal Bilgiler Fakültesi İsmail Beşikçi’yi 

eski işine almadı. 

  
 



  

31 Mart 1975-21 Haziran 1977 IV. Süleyman Demirel 

Hükümeti 

Türk siyasi hayatına "Milliyetçi Cephe Hükümetleri" 

olarak geçecek olan Süleyman Demirel Başbakanlığında  

ilk hükümet kuruldu. Ondan sonra ülkede cepheleşme 

iyice artacak. MC hükümetlerinin belkemiğini AP, MSP, 

MHP ve CGP oluşturacaktır. 

15 Nisan 1975  

 

30 Nisan 1975 TİP yeniden kuruldu. 

6 Mayıs 1975 

 



 

  

13 Mayıs 1975 Prof Uğur Alacakaptan ve Prof Muammer 

Aksoy’un evlerine dinamit atıldı. 



31 Mayıs 1975 Urfa’da Toprak Reformu uygulanması 

ertelendi.  

24 Haziran 1975 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 

'Ülkücü Gençler Devletin Güvenlik Kuvvetlerine Yardımcı 

Oluyorlar' dedi. 

15 Ağustos 1975’ Harun Karadeniz de hapishanede 

kanser den öldü. 1962’de İTÜ İnşaat Fakültesine girdi. 

Öğrencilik yıllarında Öğrenci Derneği başkanlığı ve İTÜ 

Öğrenci Birliği başkanlığı yaptı. Kısa süre içinde anti-

faşist oluşumların militan kadrolarına girdi. Birçok anti-

emperyalist eylemin en ön saflarında, boykotlarda, okul 

işgallerinde kitleleri yönlendiren isimlerden biriydi. 

Köylü ve işçi direnişlerinin içinde yer aldı. Olaylı Yıllar ve 

Gençlik, Eğitim Üretim İçindir, Devrimcinin Sözlüğü, 

Yaşamımdan Acı Dilimler ve Kapitalsiz Kapitalistler gibi 

dönemi anlatan teorik kitapları kaleme almıştır.  



 



 



8 Haziran 1975 Kıbrısta halk oylamasında federe devlet 

anayasası Kabul edildi. 

25 Temmuz 1975 45 ABD üstlerine silah ambargosuna 

karşı Türk Bayrağı çekildi. İncirlik Nato üstü olarak 

bunların dışında tutuldu. 

6 Eylül 1975'te İzmir, 20 Eylül'de İstanbul "Demokratik 

Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele Mitingleri" yapıldı. 

9 Eylül 1975 

 

 



24 Ekim 1975 İsmail Erez, Paris, Büyükelçi, ve 

Talip Yener, Şoförü öldürüldü. 

22 Eylül 1975 1956 yılından itibaren yasaklanan kitap, 

dergi, gazete, bülten, afiş ve plakları kapsayan bir kitap 

bastırarak valiliklere ve emniyet müdürlüklerine 

gönderdi. Kitap, ‘Adli Mercilerce Toplatılmasına Karar 

Verilen Basılı Eserler’ adını taşıyordu.  

27 Ekim 1975 Daniş Tunalıgil, Viyana, Büyükelçi, 

öldürüldü. 

1 Kasım 1975'te DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler 

Adana'da bir yürüyüş yaptı. İşçilere karşı artan baskıları 

ve yasa dışı davranışları protesto etmek için yapılan 

yürüyüşte referandum isteği dile getirildi ve “Bağımsız 

Türkiye” sloganları atıldı. 

29 Kasım 1975 DİSK, kuruluşundan itibaren tüm 

çalışanların grevli ve toplu sözleşmeli  sendika hakkının 

en önde gelen savunucusu oldu. Bu hakkın kazanılması 

için kamu çalışanlarıyla ortak etkinlikler düzenledi, kamu 

çalışanları örgütlerinin düzenlediği etkinlikleri 

destekledi. Taleplerin ortaklaştırılması doğrultusunda 29 

Kasım'da DİSK, TİB, TMMOB, Töb-Der, TÖD, Tüm-Der, 

Tüs-Der ve TÜTED ortak bir forum düzenledi. 

10 Aralık 1975 Tariş fabrikalarında çalışan yüzlerce işçi 

topluca DİSK/Tekstil Sendikasına üye oldu. Tariş Genel 

Müdürü, eski AP milletvekili Orhan Barut, işçileri sarı 

sendika Mensucat-İş'e geçmeleri için tehdit etti. İşçilerin 

iradesini görmezden gelen iktidar ve yönlendirdiği 

işletme yönetimi iki yüz kadar faşist militanı fabrikaya 

getirdi. Fabrikanın ışıkları söndürüldü, elerinde 

tabancalar, bıçaklar olan "komandolar" önlerine gelen 

işçilere saldırdı, birçok işçi yaralandı. 

Yaralı işçiler kaldırıldıkları SSK Hastanesinde yine faşist 

çetelerin saldırısına uğradı. Bir işçiyi camdan atmaya 

çalışan faşistler son anda hastane çalışanlarının 

müdahalesiyle kurtarıldı. 



İşletme yönetimi 19 Aralık'ta yüz elli kadar faşist 

militanı yine fabrikaya sokunca işçiler işbıraktı. 

Yoğunlaşan baskı ve saldırılar üzerine Tariş işçileri 24 

Aralık'tan itibaren can güvenliklerinin kalmadığını 

açıklayarak süresiz olarak işbırakma eylemi başlattı. 

1976 

 

Kitap, aslında Vatan gazetesi için hazırlanmış bir yazı 

dizisiydi ve yazılar yüzünden gazete her gün toplatma 

cezası aldı. Nihayet 1976'da, May Yayınları tarafından 

kitap olarak basıldığında, kitabı yasaklanmadan almak 

isteyenler yayın evinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Ve beklenen oldu, kitap sadece yasaklanmakla kalmadı, 

ilk 6 baskısından kalanlar kitabevlerinden tek tek 

toplatıldı. Hatta bir daha rafa çıkmaması için polis 

ekipleri dizgicileri, basımevlerini, ciltçileri bastı; dizgilere 

el kondu. 



16 Şubat 1976 Oktar Cirit, Türk Büyükelçiliği Birinci 

Sekreteri, Beyrut,  öldürüldü. 

28 Şubat 1976  

AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in 

yeğeni Yahya Demirel hakkındaki yolsuzluk iddialarından 

dolayı tutuklandı. 

9 Mart 1976 Gecekondu Affı. 

25 Mart 1976 Şevket Süreyya Aydemir, (d. 1897, 

Edirne), Yazar, düşün insanı, iktisatçı, tarihçi. 

   

26 Mart 1976 ABD ile Savunma Birliği Antlaşması 

üstlerin açılmasına karşılık 1 milyar dollar verdi. 

 

1 Mayıs 1976 51 yıllık bir aradan sonrasında ilk büyük 

kitlesel 1 Mayıs kutlaması DİSK'in öncülüğünde İstanbul, 

Taksim Meydanı’nda onbinlerce emekçinin katılımıyla 

yapıldı. 

 

 

12 Haziran 1976  



 

Pol-Der, 1970"li yıllarda polis içinde faaliyet gösteren 

Ortak Derneği temel alınarak oluşturuldu. Daha sonra 



tüzük değişikliğine giden OrtaK Derneği, 1975"te Polis 

Derneği (Pol-Der) ismini aldı. Pol-Der"in 1977 Genel 

Seçimleri"nde yaklaşık 17 bin kayıtlı üyeye ulaşmış 

olduğunu anlatan Sıtkı Öner, o tarihlerde CHP"yi 

desteklediklerini kaydediyor. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

11 Temmuz 1976 Niyazi Ünsal, Necmettin Erbakan’ın 

Erzincan’da temelini attığı bir tesise ait temeli arabasının 

bagajına yükleyerek tarihinde TBMM önünde basın top  

lantısı düzenlemiştir. 

  

 

 

22 Temmuz 1976 Milliyet Gazetesi  



Süleyman Demirel: Bugün sağ tedhişçi diye bir şey 

yoktur Türkiye'de. sol tedhişçi vardır, sağ tedhişçi 

yoktur. Adam öldüren yoktur yani. 

Abdi İpekçi: adam öldüren yok mudur?  

Süleyman Demirel: Efendim karşılıklı çatışmalar oluyor, 

onlar ayrı mesele. Ama gidip ev basıp adam kaçıran, 

adam öldüren yoktur. 

 

Abdi İpekçi : sınıf basıp adam öldüren? 

Süleyman Demirel: mekteplerde birtakım çatışmalar var. 

ama benim dediğim şey, mekteplerin dışında bütün 

hareketleri, türkiye'deki bütün tedirginlikleri medyana 

getiren sol tedhişçiliktir. 

Abdi İpekçi: okul dışında adam öldürme olaylarında 

sağ... 

Süleyman Demirel : hiçbir tane yoktur. 

Abdi İpekçi: hiç yoktur diyorsunuz. 

Süleyman Demirel: evet. 

1 Ağustos 1976 



 

16 Eylül 1976 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri  Yasası, MC hükümeti 

tarafından yeniden çıkarılmak istendi. DİSK 16 Eylül'de 

bir günlük "Genel Yas" eylemi yaptı. Yüzbinlerce işçi iş 

bıraktı. DİSK yeni bir eylem tarzı uygulayarak, yüzlerce 

araçlık bir konvoyla İstanbul caddelerinde trafiği felç 

etti. 

22 Kasım 1976 - İstanbul) Sevgi Soysal (d. 30 Eylül 

1936, İstanbul) öldü. Yazar. 

8 Aralık 1976 



 

1977 

 

21 Şubat 1977 DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar 

Konseyi'nin 21 Şubat'ta yapılan ortak toplantısında 

Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde CHP'nin 

desteklenmesi kararı alındı. Konuya ilişkin yapılan 

açıklamada "DİSK, hem demokratik bir ortamdan yana, 



hem de hükümeti kurmaya en yakın parti olduğu için 

1977 Genel Seçimlerinde CHP'yi destekleme kararı 

almıştır" denildi. 

1 Mayıs 1977 1 Mayıs Katliamı  

DİSK'in Taksim meydanında düzenlediği 1 Mayıs İşçi 

Bayramı mitingine, toplantının bitimine doğru ateş açıldı. 

34 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Olay "sol gruplar 

çatıştı" diye gösterilse de, sonradan "Kontgerilla" ile 

izah edildi. Bu olayla Türkiye'de sola yönelik kitle 

katliamlarının pimi çekilmiş oldu. 

 

 

 



Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır  

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez  

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde  

1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı  

 

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı  

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından  

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından  

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir  

1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı  

 

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı  

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor  

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor  

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor  

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider  

Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider 

1 Mayıs 1977 yılında ilk sayısını çıkaran 

Devrimci Yol dergisi, yüzbinlere varan tiraja ulaşmıştır. 

 



2 Mayıs 1977 

 





 



 



 



 

29 Mayıs 1977 Çiğli Olayı  

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e İzmir-Çiğli 

havaalanında şüpheli suikast girişimi. İstanbul Belediye 

Başkanı Ahmet İsvan ayağından yaralandı. 



 

2 Haziran 1977: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

Namık Kemal Ersun ve 200 subay emekli edildi. 1 Mayıs 

1977 olayları, Çiğli Suikasti gibi operasyonlar ordu 

içinden tasfiye edilen bu kanat ile ilişkilendirilmişdi. 

6 Haziran 1977 CHP Birinci Parti  

Seçim sonuçları belli oldu. CHP %41.4, AP %30.9 oy aldı. 

 

9 Haziran 1977 Taha Carım, Vatikan City, Büyükelçi, 

öldürüldü. 

15 Haziran 1977 Doç. Orhan Yavuz Erzurum Atatürk 

Üniversitesinde bıçaklanarak öldürüldü. 

 

21 Haziran 1977-21 Temmuz 1977 II. Bülent  Ecevit 

Hükümeti 

 

20 Temmuz 1977 DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, 28 

Temmuz'da tarihi Ulusal Demokratik Cephe çağrısını 

yayınladı. Türkler yayınladığı çağrı mesajında şu 

görüşleri dile getirdi: "Milliyetçi Cephe, işbirlikçi tekelci 

sermayenin en gerici, şoven kesimlerinin oluşturduğu 

gericilik ve faşizm cephesidir. Bu cepheye karşı ve 

güvenoyu aldığı takdirde 2. MC'yi bir an önce iktidardan 

uzaklaştırmak için, ulusal bağımsızlıktan, demokrasi, 

barış ve toplumsal ilerlemeden yana olan parlamento 

içindeki ve dışındaki tüm örgüt ve güçlerin Ulasal 



Demokratik Cephe (UDC), içinde biraraya gelmeli ve 

UDC'yi güçlendirmeleri acil bir görev ve zorunluluktur." 

 21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978 V. Süleyman Demirel 

Hükümeti 

2. MC iktidarı devrildi.  

Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde ilk defa bir hükümet, 

gensoru ile devrilmiş oldu. 

22-27 Aralık 1977 DİSK 6. Genel Kurulu tarihlerinde 

Harbiye Şehir Tiyatrosu Salonu'nda toplandı. Kemal 

Türkler, genel başkanlığı Genel-İş Sendikası Genel 

Başkanı Abdullah Baştürk'e devretti. 

1978 

 

 

 

 

 

5 Ocak 1978-12 Kasım 1979 III. Bülent Ecevit Hükümeti 

Ecevit, "Kumar borcu olmayan 11 milletvekili arıyorum" 

sözüyle AP'den ayrılan 11 milletvekiline (Güneş Motel 

Olayı) ek olarak Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Güven 



Partisi'nin de desteğiyle II. Milliyetçi Hükûmeti'ni 

devirip, yeni bir hükûmet kurarak tekrar başbakan oldu. 

16 Ocak 1978 

 

30 Ocak 1978 Türkiye İşçi ve Köylü Partisi  Gün Zileli, 

Durmuş Uyanık, Hasan Yalçın ve 31 arkadaşınca kuruldu 

ve Doğu Perinçek Başkan seçildi. 



 

2 Şubat 1978: Bülent Ecevit Hükümetinin Milli Savunma 

Bakanı Hasan Esat Işık, 'Ordu içinde kontrgerilla yoktur' 

dedi. 

1 Mart 1978 Develüasyon TL %38 değer kaybetti. 

1 Mart 1978'de Aydınlık gazetesi çıktı. 2.5 yıl süreyle her 

gün yayımlanan Aydınlık; 1925, 1971, 1975’te olduğu 

gibi, 12 Eylül 1980 günü askeri yönetim tarafından 

kapatıldı. Türkiye tarihinde sıkıyönetimlerce dört kez 

kapatılmış ikinci bir yayın organı yoktur. Bu dönemde 

kontrgerillaya karşı yürüttüğü mücadele ile adını 

duyuran 1978-80 dönemi Aydınlık’ında, başyazar Doğu 

Perinçek'in yanında Cemal Süreya, Muzaffer Buyrukçu, 

Rıfat Ilgaz, Tahir Özçelik, Sina Çıladır, Nimet Arzık, 

İsmet Zeki Eyüboğlu, Abdullah Rıza Ergüven ve Nezih 

Coş’un yazıları yayımlandı. 

16 Mart 1978  Katliamı.  

İstanbul Üniversitesi önünde sol görüşlü öğrencilerin 

üzerine bomba atıldı. 7 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. 

Gerçekleştirilen katliamda Cemil Sönmez, Baki Ekiz, 

Ahmet Turan Özer, Murat Kurt Abdullah Şimşek Hatice 

Özen ve Hamit Açıl yaşamını yitirdi. 

20 Mart 1978'de "Faşizme İhtar Eylemi"ni gerçekleştirdi. 

Bir saatlik işbırakma eylemine 600 bini aşkın işçi katıldı. 



20 Mart 1978  Aydınlık'ın  gazetesinin "Bilinmeyen Sol" 

yazı dizisi büyük ses getirdi. 

22 Mart 1978 

 

24 Mart 1978 Doğan Öz Ankara Cumhuriyet Savcısı  

Yardımcısı ülkücü İbrahim Çiftçi ve arkadaşları 

tarafından öldürüldü.  Açacağı dava için raporundan: 

‘Şiddet olayları, anarşik eylemler olarak 

nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç, 

demokrasi umudunu yok etmek; onun yerine faşist 

düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla 

yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çokuluslu 



ortaklıklar, Ortadoğu sorununu büyük ölçüde çözmek 

amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada 

CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi 

vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi 

amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi 

düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.’ 

 

8 Nisan 1978 Server Tanilli Felç  

Doç. Server Tanilli evinin önünde uğradığı saldırı sonucu 

aldığı yaralar yüzünden felç oldu. Yasaklara uğrayan 

Uygarlık Tarihi adlı kitabı yazmıştır. 

 

 



17 Nisan 1978  

Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu evine 

gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldürüldü. 

20 Nisan 1978 Dev-Genç ve Ülkücü Memurlar Derneği 

kapatıldı. 

1 Mayıs 1978, yapılan onca karşı propagandaya ve 

kışkırtma çabalarına rağmen yüzbinlerin katılımıyla yine 

İstanbul, Taksim Meydanı’nda kutlandı. 

 



 



 

9 Mayıs 1978  

 

10 Mayıs 1978 Çiçek Pasaşı çöktü 12 kişi öldü. 

19 Mayıs 1978: Ankara’da kız öğrencilerin kıyafetlerine 

karşı tezahürat yapıldı. Antakyada kız öğrenciler 

saldırıldı elbiseleri yırtıldı. Necmettin Erbakan Anıtkabire 

gitmedi. Ankara Etlik Piyangotepe'de ülkücü bir grup, 

solculara ait bir kahvehaneyi bastı. 7 kişiyi öldürdü. 

2 Haziran 1978 Saldırıda Büyükelçi Zeki Kuneralp, eşi 

Necla Kuneralp, emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve 

Makam Şoförü İspanyol Antonyo Torres hayatını 

kaybetmiştir. "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" 

ESAK'ın üstlendiği bu olayda Türkler dışında ilk kez bir 

yabancı öldürülmüştür. 

3 Ağustos 1978 Devrimci Gençlik Birliği 21 yaşındaki 

‘Asistan Doktor’ Galip Üstün. Çapa Tıp Fakültesi 5. sınıf 

öğrencisi, İstanbul Fatih’te bulunan Bolu Öğrenci 

Yurdu’nda Gladyo’nun komandoları tarafından gecesi 

baskın sonrası kurulan pusuda kurşunlanarak katledildi.  



 

8 Ağustos 1978 

 

11 Temmuz 1978 Hacettepe Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığını 

üstlenmiş Doç. Bedrettin Cömert öldürüldü. 



  

24 Ağustos 1978 

 

  

9 Ekim 1978 7 TİP'li katledildi  



Ankara'da 7 TİP üyesi öğrenci kaldıkları evde 

katledildiler. Katillerin "ülkücü komandolar" olduğu 

bildirildi. 

20 Ekim 1978  

İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı Bedri Karafakioğlu 

öldürüldü. 

25 Kasım 1978'de 33 örgütün katılımıyla "Demokratik 

Platform" toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Ecevit 

Hükümeti’nin hazırlıklarını yürüttüğü yeni baskı 

yasalarına karşı ortak bir mektup yayınlandı. 

 

27 Kasım 1978: Diyarbakır ili Lice ilçesi Fis köyünde 

yapılan bir toplantıda Abdullah Öcalan liderliğinde PKK 

(Kürdistan İşçi Partisi) isimli örgüt kuruldu. PKK, 

Temmuz 1979'da Milletvekili Celal Bucak'a yönelik bir 

saldırı düzenleyerek varlığını kamuoyuna duyurdu. 

23 Aralık 1978 Maraş Katliamı   

Kahramanmaraş ilimizde, öldürülen kişilerin cenazeleri 

sonrası, muhtelif provakasyonlar tertiplenmiş, özellikle 

Alevilere yönelik kitle saldırıları düzenlenmiştir. 

Kundaktaki bebekler dahil, resmi verilere göre 150 kişi 

ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, evler, dükkanlar yakıldı. 

Bülent Ecevit, olayların kendisini uzun süredir direndiği 

sıkıyönetim talebine zorlamak için kontrgerillalar 

tarafından çıkarıldığını bildirdi. 



 

 

 

24 Aralık 1978 Süleyman Demirel "Bana sağcılar ve 

milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz, böyle bir şey 

söylemiyorum, devlet cinayet işleyenin yakasına 

yapışmak zorundadır" 

1979 



5 Ocak 1979 . Niyazi Ünsal ile TBMM kontragerilla’ın 

varlığını sorgulayan ve  Bıçağın sırtındaki Türkiye: 

CIA/MİT kontr-gerilla (1978) adlı kitabın yazarı CHP 

milletvekili Süleyman Genç’in' Ankara'da Karyağdı 

Sokak'ta evine bomba attıldı.  

 

1 Şubat 1979 Abdi İpekçi öldürüldü  

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi 

İpekçi kontragerilla hakkında yapacağı yayın öncesi 

öldürüldü. Sızıntı Dergisinin ilk sayısı Fetullah Gülen 

tarafından yayınlanıyor.  

 

21 Mart 1979 tarihinde Yunanistan'ın Temyiz Mahkemesi 

2658/79 sayıyla bir karar veriyor. Türk Ordusunun 

Kıbrıs'a müdahalesi yasaldır. Suç, Yunan subaylarına 

aittir, şeklinde özetleniyor. Bu karar. o dönemin 

Başbakanı Konstantin Karamanlis tarafından, 



"Yunanistan aleyhine kullanılabilir" gerekçesiyle 

kamuoyuna duyurulması yasaklanıyor. Arkasından, dava 

dosyaları "Çok gizli" kaydıyla kasaya konulup. 

saklanıyor. 

15 Mayıs 1979  

TÜSİAD İLANLARI 

TÜSİAD, Ecevit hükümetini ülkedeki ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle eleştirmek amacıyla tüm ulusal gazetelerde 

aşağıdaki ilan metnini tam sayfa olarak yayınlattı. İlanlar 

-Turgut Özal’ın fikir önderliğinde- Manajans (daha sonra 

da Özal’ın seçim kampanyalarını hazırlayan ajans) 

tarafından hazırlandı.  

 

Gerçekçi Çıkış Yolu 

 

Dünyada, “orta gelirli” ülkelerin başlarında gelen 

Türkiye’miz, şu sırada, yoksul ülkelerde görülen “yok”lar 

içindedir. Geçen yıl, 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat 

yapabildik. 

Bu yıl, ithal etmemiz gerekli pterol için yaklaşık 2 milyar 

dolara ihtiyacımız var. 

 

Ekonominin yürümesi için ise, en az 5 milyar dolarlık 

ithalat yapılması zorunludur. 



 

Bir yandan döviz kıtlığı, öte yandan enerji yetersizliği, 

yatırımları ve mevcut sanayinin üretimini hızla 

düşürmektedir. 

 

Nüfusumuz 44 milyonu aşmıştır. 

Yıllık artış 1 milyon kişinin üzerindedir. 

 

İşsiz sayısının geçen yıl 2 milyon 240 bin kişi olduğu 

ifade edilen ülkemizde, çalışabilir her 100 kişiden 14’ü 

işsizdir. 

 

Oysa, uygulanan ekonomi politikaları ve sendikaların 

davranışları, Türkiye’de, işsizlik sorunun, giderek daha 

da ağırlaştırmaktadır. 

 

Ve… bir yılda %60’ı aşan korkunç enflasyon sosyal ve 

ekonomik bünyemizi kemirmeye devam etmektedir. 

 

Türkiye nereye gidiyor? 

 

Bir ülkede ekonomik bunalım neden doğar? 

 

Dünyanın zengin ülkeleri arasına girebilecek potansiyele 

sahip yurdumuz neden yoklar içine girmiştir? 

 

Dünyanın bugünkü ekonomik gidişinde bunalım geçiren 

tek ülke Türkiye değildir. 

 



Ama bunalım karşısında kendisine yardım etmeyen tek 

ülke de Türkiye olmamalıdır. 

 

Artık enflasyonun hızı yavaşlatılmalıdır. 

Halkımızın eline geçen paranın değerinin bekçisi olması 

gereken Devlet, karşılıksız para basmak yerine, başka 

yollar aramalıdır. 

Örneğin, Maliye’mizin doğru yöntemler kullanarak vergi 

kaçakçılığını asgari düzeye indirmesi şarttır. Ve 

mümkündür. 

Parlamento’muzun ise, henüz vergilendirilmemiş 

kesimleri artık vergi kapsamına alması tarihi bir 

görevdir. 

Şiddetle ihtiyaç duyduğumuz dış kredilerle, 

uyguladığımız ekonomik sistem birbirine çok yakından 

bağlıdır. 

Pazar ekonomisinden gitgide uzaklaşan bir anlayışla, ne 

Batı dünyasında hak ettiğimiz yeri, ne yeterli kredileri, 

ne de yatırımlara gerekli dış sermayeyi bulabiliriz. 

Demokratik toplumumuzun üreten -verimli üreten- temel 

gücünün hür teşebbüs olduğunu artık anlamalıyız. 

Ekonomimizi bir yasakçı “mevzuat ağı” içinde boğan, 

kişinin teşebbüs şevkini kıran, kişiyi yanlış yönlere sevk 

eden aşırı müdahaleci ve güven sarsıcı zihniyet 

bunalımın asıl sebebidir. 

Daha çok çalışmanın, daha çok üretmenin ve bolluğa 

kavuşmanın gerçekçi yolu: “Kişiyi rekabet içinde 

teşvik”tir. 

Zorlayıcı, önleyici önlemlerle üretim artmaz. Olsa olsa 

ekonomik yapı çarpılır. Giderek rejim değişir. 

Hür teşebbüsün zayıflaması hürriyetçi demokrasinin 

zayıflamasıdır. Hür teşebbüsün yok olması ise, politik, 



ekonomik, sendikal, düşünsel, bütün hürriyetlerle 

birlikte, hürriyetçi demokrasinin de yok olmasıdır. 

 

Kutuda: Biz, Türk Özel Sektörünün üyeleri olarak beyan 

ederiz ki: 

 

Ülkemizi Hürriyetçi Demokrasi içinde refaha götürecek 

temel güç hür teşebbüstür: 

Kişiyi her zaman daha çok ve daha verimli çalışmaya 

sevk etmiş olan hür teşebbüs. 

Çağımızın ileri toplumları refaha hürriyet içinde yalnız bu 

yolla erişmişlerdir. 

Bir başka yol yoktur. 

 

Bu mesaj -demokratik toplumumuzun üretici güçlerinden 

özel sektörü temsil eden bir kuruluş olarak- Türk 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından 

hazırlanmış ve sayın halkımıza, izlenmesi, incelenmesi 

ve tartışılması amacıyla sunulmuştur. 
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7 Haziran 1979: Malatya'da öğretmen Nevzat Yıldırım, 

Oral Çelik ve Bedri Ateş tarafından öldürüldü. 

10 Temmuz 1979 Abdi İpekçi'nin katili M. Ali Ağca 

yakalandı. 

12 Eylül 1979 Agop Dilaçar öldü(Martayan) (22 Mayıs 

1895 –  



 

Dilaçar, Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadının verilmesini 

TBMM'ye teklif eden kişidir. 

28 Eylül 1979  

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ülkücü katillerce 

öldürüldü. 

12 Ekim 1979 Ahmet Benler, Lahey, Büyükelçinin oğlu 

öldürüldü.  

12 Kasım 1979-12 Eylül 1980 VI. Süleyman Demirel 

Hükümeti 

 

19 Kasım 1979 İlhan Egemen Darendelioğlu; (d. 1921 - 

ö. 19 Kasım 1979) Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci, yazar, 

tarih araştırmacısı. 

1948’de Yeni Bozkurt dergisini yayımladı. 1954 yılında 

Toprak - Aylık  dergisi isimli mecmuayı yayımlamaya 

başladı. 1965 yılında Türkiye Komünizmle Mücadele 

Derneği genel başkanlığına seçildi. 1969 seçimlerinde 

Adalet Partisi’nden İstanbul milletvekili oldu. Partide 

milliyetçilerin tasfiyesi üzerine, tasfiye edilenlerin Ferruh 

Bozbeyli başkanlığında kurdukları Demokratik Parti’nin 

kurucularındandı. Bu partinin Adalet Partisi tarafından 

yutulması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. 



   

 

 

20 Kasım 1979: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğanay öldürüldü. 



22 Kasım 1979'da Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet 

gazetesinde onun ardından yazdığı satırlarda 

anlatmaktadır Ümit Doğanay'ı: 

 

"Prof. Ümit Doğanay, ilerici öğretim üyelerinin en önde 

yürüyenlerinden biriydi. devrimciydi, namusluydu, 

cesurdu. medeni hukuk alanında yorulmaz bir 

araştırmacı, bir aydın olarak hukuk devletinin yılmaz bir 

savunucusuydu. İstanbul Üniversitesi'nde üniversite 

reformunun soluklu izleyicilerinden biriydi. Dedim ya, 

'mert, yiğit, namuslu...' böyle bir insandı. yirmi üç hain 

kurşun saplanan gövdesinde hep dik tuttuğu başı ile, 

gerisinde kolay kolay doldurulamayacak bir boşluk 

bırakarak aramızdan ayrılıp gitti." 

 

 

 

25 Kasım 1979 

Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca cezaevinden 

kaçırıldı. 

7 Aralık 1979 İktisat Fakültesi öğretim üyesi, demokrat 

kimliğiyle tanınan Prof. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. 



 

Alanı "Gelişme Sosyolojisi" idi. Tütengil'e göre, Türkiye, 

bir geçiş ülkesidir. Bu geçişte pusula ise Atatürk'ün 

düşünceleridir. Atatürk'ün gençlere öğütleri arasında yer 

alan "benim yapmak istediklerimi tamamlayınız" sözü 

onun için özel bir yere sahip olmuştur. Cavit Orhan 

Tütengil, Ağrı Dağındaki Horoz adlı kitabında 1966 

yılında yazdığı Temeldeki Çatlak adlı yazıda: ‘Atatürk 

Türkiye’sinin tasfiye etmeğe savaştığı Tanzimat’ın 

ikinciliği yeniden hortlatılmıştır. Sağdan yazı, peçe ve 

fes, şeriat hukuku ve kadın anlayışı, ahrete ve Şark’a 

yönelen bir dünya görüşü, teokratik devletin erdemleri 

açık pazarlara sürülür metalar olmuştur. Böylece, kendi 

çıkmazlarına bir çözüm yolu bulduklarını sanmaktadırlar. 

Halbuki bölme ve parçalama üzerine kurulan, kısa vadeli 

kazançlar uğruna temeldeki çatlak üzerine oynanan 

oyunlar tekin değildir’ 

11 Aralık 1979 



 

 



22 Aralık 1979 Yılmaz Çolpan, Paris, Turizm Müşaviri 

öldürüldü. 

 

1980 

5 Ocak 1980  

AP genel başkanı Süleyman Demirel, CHP genel başkanı 

Bülent Ecevit'in teröre karşı işbirliği önerisini reddetti. 

 

22 Ocak 1980’de Cumhuriyet tarihinin belki de en sert, 

uzun ve kitlesel direnişlerinden biri başlar. Sabahın 

erken saatlerinde panzerler eşliğinde yüzlerce polis ve 

jandarma arama yapma gerekçesiyle işletmelere gelir. 

Fabrika kapılarının kırılarak adeta bir saldırı biçiminde 

gerçekleştirilen sözde “arama” işçilerde başlangıçta bir 

şaşkınlık yaratır. Ancak kısa sürede toparlanan işçiler 

derhal direnişe geçerler. Özellikle Çiğli İplik Fabrikası’nın 

işçileri polis ve jandarmaları fabrikaya sokmaz. 

 Direnen işçiler yalnız kalmaz. Tariş’te çalışan işçilerinin 

yoğun olarak oturduğu Çimentepe (Bugünkü adı 

Güzeltepe) ve Gültepe’e gibi gecekondu semtlerinde 

operasyonun başladığı duyulunca halk kendiliğinden 

sokağa dökülerek operasyonu protesto eder. Ege 

Üniversitesi öğrencileri de üniversiteyi işgal ederek, 

Tariş işçileri ile dayanışma içinde olduklarını bildirirler. 

6 Şubat 1980 



 

14 Şubat 1980 



 

15 Şubat 1980 Asker TARİŞ’e girdi. 

23 Mart 1980 Partiler bir isim üzerinde uzlaşamadığı için 

yapılan turlarda Cumhurbaşkanı seçilemedi. 

24 Ocak 1980 Kararları, tarihinde ekonomik literatüre 

geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir program. 

Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık 

Müsteşarlığı'na getirdiği Turgut Özal'a yeni bir ekonomik 

istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu program 

kısa sürede hazırlanmıştı.  



24 Ocak 1980 Kararları'nın ana hatları şu şekildedir: 

 %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı 

uygulamasına gidilmiş, 

Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış, 

KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri 

destekleme alımları sınırlandırılmış. 

Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar 

kaldırılmış. 

Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları 

teşvik edilmiş, kâr transferlerine kolaylık sağlanmış. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiştir. 

İthalat kademeli olarak liberalize edilmiş, ihracat; vergi 

iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal 

girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan 

teşvik sistemi ile teşvik edilmiştir. 

11 Nisan 1980  

Yazar, TRT Yapımcısı Ümit Kaftancıoğlu öldürüldü. 

Eserleri 

 

Kaftancıoğlu Dönemeç, Çarpana ve İstanbul Allak Bullak 

öykülerini, Hakullah röportajını, Yelatan ve 

Tüfekliler(Ahmet Türk’ün ilkokul öğretmenliğini de 

anlatır) romanlarını, Tek Atlı Tekin Olmaz ve Köroğlu 

Kolları halk destanlarını ve Kekeme Tavşan, Çizmelerim 

Keçeden, Altın Ekin, Dört Boynuzlu Koç, Hızır Paşa, 

Çoban Geçmez, Şülgür Deresi ve Salih Bey çocuk 

kitaplarını kaleme aldı. 



 

  

   

 

 



 

19 Mayıs 1980 

 

27 Mayıs 1980: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gümrük 

ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak öldürüldü. 

 

23 Nisan 1980 

 

12 Haziran 1980 İzmir’in İnciraltı öğrenci yurdu, 

Anadolu’nun dört bir yanından üniversite kapılarında 

“umut” aramak için gelen liseli öğrencilerle doluydu... 

Yurdun üniversitede okuyan sürekli öğrencileriyle 

liseliler, yurt bahçesinde toplanmış, sınav öncesi bir 

eğlence tertiplemişlerdi. MHP’li faşist Üsteğmen Hasan 

Dimici, öğrencilerin şenliği sürerken, binlerce askeriyle 

sinsice İnciraltı yurdunun etrafını sarıyordu. İzmir polisi 

yurdun bulunduğu bölgenin giriş-çıkışlarını kesmiş, 

İnciraltı yurduna ulaşacak yardımı önlemekle 

görevlendirilmişti. Düşman bölgesine çıkartma yapmak 



üzere eğitilmiş, özel donanımlı Foça Amfibi Birliği de 

“görev” başındaydı. Üsteğmen Hasan Dimici, 

generallerden aldığı emirle, taburunu İnciraltı Yurdu 

kapısına dayadı. Faşist Üsteğmen “Türküler sussun, 

halaylar dursun, herkes ayağa kalksın!” diye bağırdı. 

Öğrenciler karşılarındaki yüzlerce silahlı askerle göz 

göze geldi. “Ateş!” diye höykürdü eli kanlı faşist. 

Kurşunlar genç bedenlerin kollarına, göğsüne saplandı. 

Erkek-kız öğrenciler can kaygısıyla kendilerini yere 

attılar. Yine “ayağa kalkın” diye böğürdü faşist. 

Öğrenciler kaçıştılar. Bir kısmı “Kahrolsun Faşizm!” 

sloganını haykırdı. G-3’ler, Tomson’lar yeniden ateşlendi. 

6 öğrenci, katledildi. Üniversite umutlarıyla gelmişlerdi, 

üniversite mezarları oldu. Bu apaçık devlet terörüydü. 

Yaralı ve sağ kalma “şansı”nı bulanlar, gözaltına alınarak 

İnciraltı yollarına dizildiler kurbanlık koyunlar gibi. 

Polisler yetişti hemen. Asker çekildi. Polis copu indi bir 

çoğu yaralı yerde yatanların üzerine. Resmi olarak 6 

öğrencinin asker kurşunuyla öldüğü kabul edildi. Birkaç 

kurbanlık “erat” tutuklandı. Emri verenler, sıkıyönetim 

zamanı, emir alanları “yargıladılar”. Üsteğmen Hasan 

Dimici, 2 yıl “ceza” aldı. Sonuçta şartlı tahliye, infaz 

indirimi, zaman aşımı derken serbest bırakıldı. 

5 Temmuz 1980 Çorum Katliamı 

  ABD’nin Türkiye Büyük Elçiliği’nde görevli Robert 

Alexander Peck Çorum’da MHP’li il yöneticileriyle, vali ve 

CHP’li Belediye Başkanı Turhan Kılıçoğlu’yla görüşür. 

Çorum’dan sonra Amasya ve Tokat’a gider. 



 

1980 yılındaki Çorum’daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramı kutlama hazırlıkları sırasında kızların kıyafetleri 

bahane edilerek şu bildiri dağıtıldı: 

"Müslüman namusuna sahip çık 

19 Mayıs gösterileri adı altında yine namus bacılarımızın 

iffet ve hayasına kahpeçe ve haince saldıracak bir gün 

geliyor. Yüreklerimizi parçalıyor, içimize kan akıtılıyor. 

Yine müslüman evlâdı kan ağlamaya kafir düzen 

tarafından soyularak, en müstehcen ve kepaze kılıkta 

teşhir edilecektir. Bin yıllık mübarek tarihimize bundan 

büyük bir leke sürülebilir mi? Kurtuluş Savaşında 

namusunu Yunan eli kirletmektense ölmeyi tercih eden 

mübarek ninelerimizin kemikleri sızlamaz mı? Ey 

müslüman, düşün, süngüyle ama karnında çocuk 

çıkarken zihniyetle bu zihniyetin farkı ne? Namazını kıl, 

orucunu tut yeter; karışan mı var diyen gafil müslüman 

sen de düşün... Düşün ki, haddini bilmeyenlere bildirelim 

hadlerini. Şu hadis-i Şerifi asla unutma, haksızlık 

karşısında susan, dilsiz şeytandır. Ne mutlu canı ile, kanı 

ile, malı ile CİHAD edenlere..." 

— İslâmcı Gençlik 

MHP'li Gümrük Bakanı Gün Sazak, öldürülmesinin 

üzerine  Çorum’da protesto gösterilerini kullanan 

provokatörler işyerlerini ateşe verirken bir TÖB-DER 

üyesi öğretmeni öldürdüler.  30 Haziran'da bir 

otomobilden sivillerin üzerine ateş açıldı. 1 Temmuz’da 



bazı mahallelerde halkı "cihada" çağıran bildiriler 

dağıtıldı. Aynı günün akşamında Alevi mahallelerinde 

halkın üzerine ateş açıldı ve evler kundaklandı. Cuma 

namazı çıkışında cemaat, "Komünistler Alaaddin Camii'ni 

ateşe verdiler" haberiyle kışkırtıldı. Mayıs sonlarında 

başlayıp 10 Temmuz'da biten olaylarda 57 kişi öldü, 

200’ü aşkın kişi yaralandı. 

11 Temmuz 1980 Fatsa Nokta Operasyonu.  

Devrimci Yol'un bağımsız adayı Fikri Sönmez CHP 

adayının (Zeki Muslu) 1150, AP adayının (Ali Rıza 

Özmaden) 850 oy aldığı seçimde 3096 oyla Fatsa 

Belediye başkanı seçildi. Belediye halk komiteleri 

şeklinde örgütlenmişti. Fikri Sönmez'in belediye başkanı 

olduğu dönemde sokakların çamurdan arındırılması için 

"Çamura Son Kampanyası" gibi kampanyalar ve Fatsa 

Halk Kültür Şenliği yapıldı. 8 Temmuz 1980'de askerî 

birlikler Fatsa ilçesine gönderilmiş ve 9 Temmuz 1980 

tarihinde Kenan Evren ordu komutanlarıyla beraber 

inceleme yapmak için Fatsa'ya gitmiştir. Bakanlar Kurulu 

tarafından, «Küçük terör odaklarında» baskınlar 

yapılmasına ilişkin kararla 11 Temmuz sabah erken 

saatlerinde asker ve polis "nokta operasyonu" 

düzenlenmiş ve Fatsa Bağımsız Belediye Başkanı Fikri 

Sönmez ile beraber 300 kişi gözaltına alındı bunlardan 

250 kişi 15 Temmuz'da serbest bırakıldı. Sönmez 18 

Temmuz'da tutuklandı. Haklarında açılan davanın 

iddianamesinde şu sözler yer almaktadı: 

Belediyenin Devrimci Yol örgütünün egemenliğine 

geçmesiyle; Başkan Fikri Sönmez, siyasetin 

unsurlarından ve stratejik aşamalarından biri olan 

direniş komitelerini gündeme getirmiş; ve halk 

komiteleri adıyla 11 mahallede 5'er kişilik direniş 

komitelerini kurdurmuştur. Çamura Son Kampanyası, 

Fatsa Halk Kültür Şenliği gibi faaliyetlerin Devrimci Yol 

Merkez Komitesinin kararı gereğince yapılmıştır. 

 



 

  

 

  

15 Temmuz 1980  

DİSK Genel Başkanı ve sendikacı Kemal Türkler evinin 

önünde öldürüldü. 



 

20 Temmuz 1980  



12 Mart döneminin Başbakanlarından Nihat Erim, 

Dragos'taki evinden çıkarken Dev-Sol militanlarınca 

öldürüldü. 





 

31 Temmuz 1980 Galip Özmen, Ateşe ve kızı 

Neslihan Özmen, Atina öldürüldüler. 

 

 

30 Ağustos 1980 

 

 



11 Eylül 1980 

 

12 Eylül 1980 Askeri darbesi.  



 

 



 

Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi. Genelkurmay başkanı 

Kenan Evren başkanlığında, Kara Kuvvetleri komutanı 

Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri komutanı 

Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 

Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 

Sedat Celasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi 

yürütmeyi eline aldı. Siyasi parti liderleri "gözetim 

altına" alındı. 

Darbenin ardından 650 bin kişi göz altına alındı, 1 milyon 

683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi 

yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye 

idam cezası verildi, 50 kişinin cezası infaz edildi. 

 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı, 

30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi 

yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi siyasi mülteci olarak 

yurtdışına gitti.  

 171 kişinin gözaltında işkenceden öldüğü belgelendi. 

937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23 bin 677 

derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, 

üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin 

işine son verildi. 

 31 gazeteci cezaevine girdi, 300 gazeteci saldırıya 

uğradı. Üç gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü. 



 Gazeteler 300 gün yayın yapamadı, 13 büyük gazete için 

303 dava açıldı, 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 

Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi 

açlık grevinde öldü. 

Genelkurmay Başkanlığı’nın 12 Eylül davasına bakan 

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği 

raporlardaki rakamlar, darbe öncesindeki olayların 

darbeden sonra bıçak gibi kesildiği iddialarını 

güçlendirdi. 

Raporlarda Genelkurmay’ın yönetimin sivillere 

devredileceği 6 Kasım 1983 seçimleri sonrası için de 

ayrıntılı planlar yaptığı ve bu arada kendisini 

“Atatürkçü” olarak tanımlayan bazı kişiler için de 

“tehdit” değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.  

 

Genelkurmay’ın 1981, 1982 ve 1983 yıllarında 

güncellenerek basılan “Türkiye’de Anarşi ve Terörün 

Durumu” başlıklı üç ayrı raporda sıkıyönetimin ilan 

edildiği 26 Aralık 1978 tarihinden itibaren çıkan olaylar 

ve yakalananlara ilişkin ayrıntılı rakamlar yer aldı. 

40 bin eylem 

Genelkurmay’ın 11 Eylül 1983 tarihine kadarki rakamları 

içeren son raporunda, sıkıyönetimin ilan edildiği 26 

Aralık 1978’den 11 Eylül 1983 tarihine kadar olan 40 bin 

83 ideolojik amaçlı eylemin yüzde 81’nin darbe öncesi 

dönemde gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre bu 

eylemlerin 2 bin 93’ü sağcıların, 14 bin 595’i solcuların, 

782’si ise Kürt örgütlerinin eylemleri olarak gerçekleşti. 

Raporda kalan 22 bin 257 eylem için “yönü belli olmayan 

ve sıkıyönetim suçları” ifadesi kullanıldı. 

Ölümler darbe öncesi 

Sıkıyönetim ilanından 11 Eylül 1983’e kadar 241’i 

güvenlik görevlisi 3 bin 842 kişi çatışmalarda hayatını 

kaybetti. Ölümlerin yüzde 91’i darbe öncesinde 



gerçekleşti. Darbeden önce 21 ayda öldürülen güvenlik 

görevlisi sayısı 164 iken, darbe sonrası 36 ayda bu sayı 

77’ye düştü. Raporda, hayatını kaybeden militanlara 

ilişkin sayı da toplam 372 olarak verildi. 146’sı darbe 

öncesi, 226’sı ise darbeden sonra güvenlik güçlerince 

öldürüldü. 

Olaylarda yaralanan toplam 11 bin 312 kişinin yüzde 

92’si darbeden önce, yüzde 8’i ise darbe sonrası 

dönemde yaralandı. Bir başka çarpıcı istatistik de ele 

geçirilen silahlara ilişkin oldu. Darbe öncesi 21 ay ile 

sonrasındaki 36 ayda toplam 841 bin 855 silah ele 

geçirildi. Bunların sadece yüzde 5’i darbeden önce, kalan 

yüzde 95’i darbeden sonra “ele geçirildi.” Darbeden 

sonra halkın teslim ettiği silah sayısı 160 bin 171, mermi 

sayısı 5 milyon 714 bin oldu. Bu dönemde sol örgütlerle 

ilgili 18 bin 949, sağ örgütlerle ilgili 5 bin 920 dava 

açıldı. 

İşkence iddiaları 

Sıkıyönetim döneminde 669 işkence iddiası resmi 

makamlara iletildi. Bunlarla ilgili 312 soruşturmanın 11 

Eylül 1983 itibariyle devam ettiği belirtilen raporda, 256 

dosyada takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Biten 

davalarda ise 1 subay, 3 astsubay, 1 uzman çavuş, 3 

komiser, 8 komiser muavini, 44 polis ve 3 gardiyan 

olmak üzere toplam 63 güvenlik görevlisinin işkenceden 

mahkum olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerince 269 

kişinin işkencede veya yargısız infazla öldürüldüğü 

iddiası olduğu belirtilen raporda, bunlardan 41’inin doğal 

nedenlerle, 28’inin intihar, 8’inin kaçarken, 37’sinin 

çatışma esnasında vuku bulduğu iddia edilen rapora 

göre, yargısız infaz iddiasıyla dava açılan güvenlik 

görevlisi olmadı. Raporda işkence ve ölüm olaylarının 

kasıtlı çıkarıldığı ve iddiaların büyük bölümünün gerçeği 

yansıtmadığı ileri sürüldü. 

142’si CHP, 16’sı MHP ve 4’ü bağımsız olmak üzere 164 

vekile dava açıldı. 



 

 

 


