
YÜZYILLIK YALNIZLIK 20 EYLÜL 1980 – 28 ŞUBAT 1997 

 

20 Eylül 1980-13 Aralık 1983 Bülent Ulusu Hükümeti 

Eski Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Bülent Ulusu 

başkanlığında bir hükümet kuruldu. 

29 Eylül 1980 

 

 

 

7 Ekim 1980  

Balgat katliamı sanıklarından sağ eğilimli Mustafa 

Pehlivanoğlu ve Telsizler katliamı sanıklarından sol 

eğilimli Necdet Adalı idam edildiler. 

30 Ekim 1980  

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, konseyin siyasi 

partileri temelli kapatmak istemesinden dolayı CHP 

Genel Başkanlığından istifa etti. 

7 Kasım 1980 İlhan Erdost Sol ve Onur Yayınevleri yayın 

sorumlusu. Yasak yayın basmak ve bulundurmak 



iddiasıyla gözaltına alındı. Mamak Cezaevi'nde görevli 

erler tarafından dövülerek öldürüldü. 

 

17 Aralık 1980 Şarık Arıyak Başkonsolos ve  

Engin Sever, Ataşe Sidney Avustralya öldürüldü. 

1981 

4 Mart 1981 Reşat Moralı, Çalışma Ataşesi ve  

Tecelli Arı, Din Görevlisi, Paris öldürüldü. 

9 Haziran 1981 M. Savaş Yergüç, Cenevre, Yerel Sekreter 

öldürüldü.  

1 Temmuz/Ağustos 1981 

 

 

 

 

 



 

24 Eylül 1981 Cemal Özen, Paris, Ataşe öldürüldü. 

23 Ekim 1981 Milli Güvenlik Konseyi'nin seçtiği 160 

üyeden oluşan "Danışma Meclisi" faaliyete geçti. 

6 Kasım 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ile YÖK kuruldu. Bundan sonra 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanununun 2301 ve 2766 sayılı kanunla 

değişik maddelerince özellikle sol görüşlü olduğu 

düşünülen 71 Üniversite personeli YÖK tarafından 

görevlerinden uzaklaştırıldı. İlk uzaklaştırmalar Şubat 

1983'de başladı. Genelkurmayın açıklamalarına göre 

toplam 4891 kamu personeli görevden alınmış ve 38 

profesör, 25 doçent, 10 yardımcı doçent 1402'lik 

olmuştur. Ancak 1402'lik olmasını istemediğinden bizzat 

istifa yolunu seçenleri dahil edildiğinde 20.000' civarında 

olduğu öne sürülmektedir.Bazı üniversiteler personel 

yokluğu nedeniyle bu yasa yüzünden zor duruma 



düşmüşlerdir. 12 Mart 1986'da ilk kez, Ankara İdare 

mahkemesi 1402'liklerin tüm aylık ve özlük haklarıyla 

göreve başlatılmaları gerektiği belirtildi ve çalışmadıkları 

sürelerde mahrum kaldıkları gelirlerin de tazminat 

olarak ödenmesi öngörüldü.SHP Milletvekilleri 3 Mayıs 

1990'da 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında değişiklik için 

TBMM'ne teklif sundu. Bundan önce, 3 Şubat 1990'da 

Danıştay kararınca uzaklaştırılan öğretim üyelerine 

dönüş için izin verildi. Bu kararla ilk dönen öğretim üyesi 

Hüseyin Hatemi oldu. 2003 yılında AKP tarafından, bu 

yasayla tutuklanıp tahliye olan devlet memurlarına 

memnu haklarının iadesi için yasa teklifi hazırlandı. 

 

1982 

28 Ocak 1982,  Kemal Arıkan ESAK üyeleri Hampig 

Sassounian ve bir suç ortağı tarafından Los Angeles'te 

öldürüldü 

2 Mart 1982  Ercan Arıklı  Nokta ve İnsanlar dergisi çıktı 

ve  adı 1983’de Nokta oldu. En çok satılan dergi idi.  

4 Mayıs 1982 Orhan Gündüz, Boston, Fahri Başkonsolos 

öldürüldü. 

17 Mayıs 1982 Barış Derneğinin 30 Yönetici hakkında 

dava açıldı.  

  



7 Haziran 1982 Erkut Akbay, Lizbon, İdâri Ataşe 

öldürüldü.  

 

20 Haziran 1982  

"Banker Kastelli" diye bilinen Cevher Özden ve eşi 

İsviçre'ye kaçtı. 

6 Ağustos 1982, Samet Ağaoğlu İstanbul’da öldü, (d. 

1909, Bakü - ö. Türk yazar, siyasetçi. 

 

7 Ağustos 1982 

Ermeni terör örgütü ASALA, Ankara Esenboğa 

Havaalanı'nı bastı. Bir terörist ölü, diğeri yaralı ele geçti. 

8 ölü 72 yaralı. 



 

10 Ağustos 1982 günü Taksim Meydanı'nda ASALA'nın 

eylemlerine tepki olarak Artin Penik üzerine benzin 

dökmüş ve elindeki çakmakla kendini tutuşturarak 

yakmıştır. Artin Penik, ağır yanıklarla kurtarıldığı bu 

girişimi, ASALA'nın eylemlerine tepki olarak kendi başına 

planladığını söylemiştir. Asıl amacının Fransız 

Konsolosluğu önünde kendini yakmak olduğu fakat 

Taksim'de "Atatürk'ün huzuru altında" ölmek istediğini 



belirtmiştir. 

 

15 Ağustos 1982 Artin Penik, tedavi altına alınmasına 

rağmen kurtarılamayarak ölmüştür. 

 

27 Ağustos 1982 Atilla Altıkat, Ottawa, Albay, Askerî 

Ataşe öldürüldü. 

Azra Erhat (4 Haziran 1915; Şişli, İstanbul) - Deneme ve 

inceleme yazarı, Eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı, 

filolog, arkeolog, çevirmen ve düşünce kadını. Atatürk'ü 



İlyada kahramanlarindan Hektor'a benzetmesinin bir 

dönem sebep olduğu tartışmalarla da gündeme gelmiştir. 

  

 

9 Eylül 1982 Bora Süelkan, Burgaz, İdâri Ataşe 

öldürüldü. 

12 Eylül yönetimin hazırladığı Anayasa halk oyuna 

sunuldu. Yüzde 91.5 evet oyuyla anayasa kabul edildi ve 

Kenan Evren'de otomatik olarak Cumhurbaşkanı seçilmiş 

oluyordu.  

7 Kasım 1982 Anayasa Referandumu.   



 

1983 

8 Ocak 1983 Nadide Akbay, Lizbon, İdâri Ataşenin karısı 

öldürüldü. 

9 Mart 1983Galip Balkar, Belgrad, Büyükelçi öldürüldü. 

23 Haziran 1983 Vetolar  

SODEP'in aralarında Erdal İnönü'nünde bulunduğu 21 

kurucusu MGK vetosu yedi. BTP ise kapatılmış ve 

yöneticileri Zincirbozan'a gönderilmişti. Böylelikle 

seçimlere MGK'nın onayladığı Turgut Özal önderliğinde 

ANAP, Necdet Calp'in Halkçı Parti'si ve generallerin 

desteklediği Turgut Sunalp'in Milliyetçi Demokrasi Partisi 

katılabilecekti. 

14 Temmuz 1983 Dursun Aksoy, Brüksel, İdâri Ataşe 

öldürüldü. 

27 Temmuz 1983 Cahide Mıhçıoğlu, Lizbon, Danışmanın 

karısı öldürüldü.  

 

6 Kasım 1983 Seçimler yapıldı  

12 Eylül sonrası ilk sivil seçim yapıldı. ANAP birinci, HP 

ikinci ve MDP üçüncü oldu. 

4 Kasım 1983 Doğan Avcıoğlu, İstanbulda öldü. (d. 1926, 

Mustafakemalpaşa, Bursa, Türkiye )-  Gazeteci, yazar, 

düşünür ve siyaset adamı. 



 

 

13 Aralık 1983-21 Aralık 1987 I. Turgut Özal Hükümeti 

Turgut Özal başkanlığında ANAP hükümeti kuruldu. 

1984 

26 Şubat 1984  Hasan Hüseyin Korkmazgil öldü. ( d. 

1927) Toplumcu-gerçekçi şiirin önde gelen 

temsilcilerinden biri olan şair. 

 

Acıyı Bal Eyledik  

 

Bak şu bebelerin güzelliğine  

Kaşı destan  

Gözü destan  

Elleri kan içinde  

 

Kör olasın demiyorum  

Kör olma da  

Gör beni  

 

Damda birlikte yatmışız  

Öküzü hoşça tutmuşuz  

Koyun değil şu dağlarda  

San kendimizi gütmüşüz  

Hor baktık mı karıncaya  

Kırdık mı kanadını serçenin  



Vurduk mu karacanın yavrusunu  

Ya nasıl kıyarız insana  

 

Sen olmazsan öldürmek ne  

Çürümek ne zindanlarda  

Özlem ne ayrılık ne  

Yokluk ne yoksulluk ne  

İşşiz güçsüz dolanmak ne  

gün gün ile barışmalı  

kardeş kardeş duruşmalı  

 

koklaşmalı söyleşmeli  

korka korka yaşamak ne  

 

kahrolasın demiyorum  

kahrolma da  

gör beni  

 

kanadık toprak olduk  

çekildik bayrak olduk  

döküldük yaprak olduk  

geldik bugüne  

 

ekmeği bol eyledik  

acıyı bal eyledik  

sıratı yol eyledik  

geldik bugüne  

 

ekilir ekin geliriz  

ezilir un geliriz  

bir gider bin geliriz  

beni vurmak kurtuluş mu  

 

körolasın demiyorum  

kör olma da  

gör beni  

 

 



 

Hasan Hüseyin Korkmazgil 

 

 

28 Nisan 1984 Işık Yönder, Tahran, Yerel Sekreterin 

karısı öldürüldü.  

14 Mayıs 1984 Vasıf Öngören Amsterdam’da öldü. (15 

Şubat 1938, Kütahya Tavşanlı) Tiyatro sanatçısı, 

dramaturg, yönetmen, yazar, tiyatro kuramcısı. En 

meşhur oyunu Asiye Nasıl Kurtulur? 12 Mart askeri 

darbesinden sonra 1972’de Halil Ergün, Erdoğan 

Akduman ve Mustafa Alabora ile birlikte ″gizli örgüt ″ 

kurmak suçuyla tutuklandı. Askeri mahkemece altı yıl 

sekiz aya mahkûm oldu. İki yıl cezaevinde kaldıktan 

sonra 1974 genel affıyla serbest kaldı. Hapishanede 

"Oyun Nasıl Oynanmalı?"yı yazdı. 

Yoksulları kader deyin uyutun 

Uyanana para verin, susturun 

Susmayanı zora koyun, çektirin 

Böyle gelmiş böyle gitsin, sürdürün 

Davrananı yok edin 

Direneni gebertin 

Ezin, vurun öldürün 

Devam etsin bu hayat 



 

 

 

15 Mayıs 1984 Aydınlar Dilekçesi 

 

Aziz Nesin, Prof. Dr. Bahri Savcı, Prof. Dr. Fehmi Yavuz, 

Prof. Dr. Hüsnü Göksel, Bilgesu Erenus, Esin Afşar.  

Sinema sanatçılarından gazetecilere, doktorlardan 

yazarlara kadar birçok meslek dalından aydını birleştiren 

“Türkiye’de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem ve 

İstekler” başlıklı dilekçe cumhurbaşkanlığına ve TBMM 

Başkanlığına ibraz edilmiştir. Tarihe Aydınlar Dilekçesi 

olarak geçen metin sayıları iki bini bulan aydının çeşitli 

görüşmelerde bir araya gelerek oluşturdukları kolektif 

bir çalışmadır. 

 

Aydınlarımızın bu tarihi dilekçesi verilir verilmez 

hakkında Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yayın 

yasağı kararı alındı. Üç gün sonra askerlerin bir numaralı 

“sivil”i olan Başbakan Özal’a Reuters Muhabiri Hugh 

Carnegy tarafından sorulan bir soruyla Dilekçe yayın 

yasağına rağmen basına yansımış oldu. Özal verilen 

dilekçeden bazı pasajları ilk kez kamuoyu ile 

paylaşıyordu. Anca Sıkıyönetim Komutanlığı Özal’ın bu 

küçük kabahatini duyar duymaz Başbakan’ın basın 



toplantısının Dilekçe ile ilgili kısımlarına da yayın yasağı 

getirdi. Ancak sözde sivilleşen rejimimizde başbakanın 

sözlerinin sansürlenmiş olmasının ülke içi ve dışında 

yarattığı psikolojik baskı ile aynı gün ileri saatlerde 

Başbakanın yayın yasağı konulmuş olan sözlerindeki 

yasak kaldırıldı. 

18 Mayıs 1984’te yayın yasağı getirilen Aydınlar 

Dilekçesi hakkında bu kez 20 Mayıs 1984 günü Ankara 

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından soruşturma açıldığı 

açıklandı. Sözde sivilleşen rejimimiz bir grup sivil 

tarafından yasal olarak verilen bir dilekçeye karşı bütün 

haşmetiyle yürümeye devam ediyordu. Dilekçeye imza 

attıkları gerekçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir ve 

Eskişehir’de ardı ardına tutuklamalar yapılıyordu. 

Aydınlarımız cesaretlerinin bedelini ödemeye 

hazırlanıyordu. Yayın yasağı nedeniyle basın sadece 

tutuklamaları duyurmakla yetiniyor, tutuklamalara 

neden olan dilekçeden tek satır dahi bahsedemiyordu. 

Halkın gözü önünde bir grup ünlü kişi sebepsiz yere 

götürülüyordu. Dilekçe ile ilgili basına yansımayan 

dilekçe sahiplerine ait tek açıklaması Prof. Hüsnü Göksel 

tarafından yapılmıştı: “Türk aydınlarının gözlemlerini, 

Anayasa’nın 74. Maddesinin bize verdiği yetkiye 

dayanarak en yüksek makama sunmaya geldik” Bu basit 

ifade ancak bir hafta sonra Nokta dergisinde 

yayımlanabilmiştir. 

Aziz Nesin’in öncülüğünde hazırlanan metne son şeklini 

Prof. Dr. Hüsnü Göksel, Prof. Dr. Bahri Savcı, Doç. Dr. 

Haluk Gerger, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Prof. Dr. İlhan 

Tekeli, Doç. Dr. Yalçın Küçük, Erbil Tuşalp, Uğur Mumcu, 

Prof. Dr. Şerafettin Turan, Doç. Dr. Murat Belge ve Doç. 

Dr. Mete Tuncay uzun tartışmalar sonucunda vermişti.  

Dilekçeye imza verenlerin çeşitliliği de dikkat 

çekmektedir. İbrahim Tatlıses ve Türkan Şoray gibi iki 

popüler ismin de böyle bir dilekçeye imza veren olarak 

anılması kimi çevrelerde eleştiriyle karşılanmıştır. Aziz 



Nesin’in bu eleştiriye cevabı kısadır: “Çok haklıdırlar, 

ama biz aydın tanımlamaya gitmedik. Çok sorumsuz 

tartışmalara girerdik. Önce diploma gelirdi. Diplomasız 

aydınlar olamaz mı yani? …Türk toplumu üstünde 

yaygınlığı ve adıyla etkinliği olan insanları aldık. İşçi 

olur, sendikacıdır, aydındır ama elinde diploması yoktur. 

Türkan Şoray üniversite bitirmemiş olabilir ama bugünkü 

konumuyla, kültürel ve sanatsal konumuyla Türk halkı 

üzerinde etkisi vardır.” Böylesi geniş bir bakış açısıyla 

hazırlanan dilekçeye nedense, bütün çabalara rağmen, 

sağcı olarak bilinen kesimlerden destek alınamaz. 

Rejimin tek sahibi olarak görülen Kenan Evren’in ise aynı 

günlerde bu girişimi kastederek verdiği cevap ise 

gerçekten de dikkate değerdir. Evren, “Aydın 

olabilirsiniz. Ama aydınım diye ortaya çıkarsanız diğer 

kitleyi kızdırır, kendinize küstürürsünüz” diyerek nasıl 

bir aydın tahayyülü içinde olduğunu ortaya dökmüştür. 

Daha sonra hakkında dava açılacak kadar şanslı olan 

imzacılar ise aylarca süren bir yargılama sürecinin içine 

çekilmişlerdir. Savcılık iddianamesine göre adı geçen 

dilekçe verildiği söylenen yere verilmeden aylar önce 

çoğaltılıp gazetelerde yayınlanmış, halka dağıtılmış ve 

siyasi propaganda yapılmıştır. Her biri ders niteliğindeki 

sanıkların savunması sonucunda mahkeme heyeti ise 

suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması 

sebebiyle sanıkları beraat ettirmiştir. 

 

AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLARIN 

TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK DÜZENE İLİŞKİN 

GÖZLEM VE İSTEKLERİ 

 

Demokrasi, kurumları ve ilkeleri ile yaşar. Bir ülkede 

demokrasinin temel harcını oluşturan kurum, kavram ve 

ilkeler yıkılırsa bunun zararlarını gidermek güçleşir 



 

Demokrasiyi kendi öz değer ve kurumlarına 

yabancılaştırmak, biçimsel olarak koruyup içeriğini 

boşaltmak, onu yıkmak kadar tehlikelidir. Bu nedenlerle 

tarihsel birikime dayalı devlet yapımızı ayakta tutan 

kurum, kavram ve ilkelerin korunmasını ve demokratik 

ortam içinde güçlenmesini savunmaktayız. 

 

Halkımız, Çağdaş toplumlarda geçerli insan haklarının 

tümüne layıktır ve bunlara eksiksiz olarak sahip 

olmalıdır. Ülkemizin, insan haklarının güvenceleri yurt 

dışında tartışılır bir ülke durumuna düşürülmüş olmasını 

onur kırıcı buluyoruz. 

 

Yaşam hakkı ve insanca yaşama, örgütlü ve toplumsal 

var olmanın çağımızda hiçbir gerekçe ile ortadan 

kaldırılamayacak baş amacıdır; doğal ve kutsal bir 

haktır. Bu hakkın anlam kazanması, düşünceyi özgürce 

açıklamaya, geliştirmeye ve etrafında örgütlenmeye 

bağlıdır. Bireylerimizin yeni ve değişik düşünce 

üretmelerini, gösterilmeye çalışıldığı gibi, bunalımların 

nedeni değil, toplumsal canlılığın gereği sayıyoruz. 

 

İnsanların son sığınağı olan adalet, insanca yaşamın da 

başlıca dayanağıdır. Bun gerçekleşmesinin çağdaş hukuk 

devletinde geçerli yolları, adalet arayışının hiçbir şekilde 

engellenmemesi ve adalete ulaşmada olağanüstü yargı 

yollarına ve olağandışı yöntemlere başvurulmamasını 

gerektirmektedir. Olağanüstü yönetim bicilerinin olağan 

sayılan dönemlerde süreklilik kazanmasının demokrasi 

anlayışı ile bağdaşmayacağı görüşündeyiz. 

 

Yargı kararı olmaksızın yurttaşların haklarının kısılması, 

tartışılması mümkün olmayan tek yanlı idari işlemlerle 



suç oluşturulması, siyasal hakların ellerden alınması ve 

genel suçlamalar yapılması, toplumsal yıkımlara yol 

açmaktadır. Dernek, kooperatif, vakıf, meslek odaları, 

sendika ve siyasal partilere girmenin ve açıklandığı 

zaman suç sayılmayan düşüncelerin sonradan egemen 

anlayışa göre, suç sayılması hukuk devleti kavramıyla 

bağdaşmaz. 

 

Türkiye’nin yaşadığı yoğun terör eylemlerinden 

demokratik sistemin kendisi sorumlu tutulamaz. 

 

Her örgütlü toplumun şiddet eylemleriyle mücadele 

etmesi kaçınılmaz görevidir. Ancak, devlet olmanın temel 

niteliği, terörle mücadelede hukuk ilkelerine bağlı 

kalmaktır. Terörün varlığı hiçbir zaman, devletin de aynı 

yöntemlere başvurmasının gerekçesi olamaz. 

 

Varlığı yasal kararlarla da kanıtlanan işkence insanlığa 

karşı suçtur. İşkencesin yargısı, peşin ve ilkel bir 

cezalandırma alışkanlığına dönüştürülmüş olmasından 

endişe ediyoruz. Ayrıca, özgürlüğü sınırlama amacını 

aşan cezaevi koşullarını da eziyet ve işkence sayıyoruz. 

 

İşkencenin büsbütün ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemler alınmalıdır. Savunma, soruşturma ve 

kovuşturmada, hukuk devleti kuralları dışına çıkılır ve 

yargısal yöntemlerde en başta sanık makum oluncaya 

kadar masumdur ilkesiyle vurgulanan evrensel 

güvenceler yok sayılırsa, keyfilik, özellikle siyasal 

davalarda yargılamanın temel unsurlarından biri olur. 

 

Terör eylemlerinin oluşmasında toplumun bütün 

kesimlerinin sorumluluk payı olduğu göz önüne alınarak, 



ölüme dayalı çözüm düşüncesinin ortadan kaldırılması 

için kesinleşmiş idam kararlarının infazlarının 

durdurulması ve ölüm cezalarının kaldırılması gereğine 

inanıyoruz. 

 

Gecikmiş adaletin adaletsizlik olduğu evrensel gerçeğine 

dayanarak, görülmekte olan davaların bir an önce 

sonuçlandırılması gerektiği görüşündeyiz. 

 

Suçları oluşturan, toplumsal ve siyasal koşullardır. 

Türkiye’nin içinde yaşadığı çalkantılı dönemin topluma 

yüklediği sorumluluk unutulmamalıdır. Bu nedenlerden 

ötürü ve sosyal barışa katkıda bulunmak için kapsamlı 

bir affı kaçınılmaz görüyoruz. 

 

Kamu yaşamında iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan 

ayırmanın yolu olan siyaset, toplumun tümünün 

yönetime katılmasıdır. Güncel siyasetin her ülkede 

görülen ve kaçınılmaz olan aksaklıkları, herkese açık 

gereken siyaset yoluyla topluma hizmetin 

engellenmesinin ve belirli zümrelerin, kişinin ve kişilerin 

tekeline bırakılmasının nedeni olamaz. Siyaset yalnızca 

idari kararlara indirgenemez. 

 

Milli irade ancak, toplumun bütün kesimlerinin özgürce 

örgütlenebildiği düzenlerde anlam ifade eder. Kimsenin 

siyasal kanı ve felsefi düşüncesinden ötürü 

suçlanmadığı, hiçbir yurttaşın dinsel inançlarından dolayı 

kınanmadığı ülkelerde milli irade en üstün güçtür. Bu 

üstün gücün meşruluğu, temel hak ve özgürlüklere karşı 

takındığı tavra bağlıdır. 

 



Çoğunluk iradesinin özgürce belirlenmesini engelleyen 

koşullar demokrasiye aykırıdır. Bunun gibi, çoğunluk 

iradesini bahane ederek temel hakları yok etmek de 

demokrasi ile bağdaşmaz. 

 

Tarihsel gelişim süreci içinde demokratik anayasaların 

amacı, kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. 

Bireyi devlet karşısında güçsüzleştiren düzenlemeler, 

hangi ad altında getirilirse getirilsin, demokrasiden 

uzaklaşma anlamına gelir. Bu durumda, demokratik 

yaşamın kaynağı olması gereken anayasa, demokrasinin 

engeli olur. 

 

Başta siyasi partiler olmak üzere, sendikalar, mesleki 

kuruluşlar ve dernekler, demokratik yaşamın 

vazgeçilmez dayanaklarıdır. Mesleki örgütlenmeler, 

üyelerin dayanışma ve ekonomik çıkarlarını savunmakla 

görevli oldukları kadar, siyasi partilerle birlikte, birey ve 

grupların demokratik özgürlüklerimi korumanın ve 

yönetime katılmalarının aracı ve etkeni de olmalıdır. Bu 

nedenle, örgütlenme ve katılım haklarının anayasal 

düzenlemeler içinde en geniş güvencelere 

kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. 

 

Bir toplumun yaşayışında, özgürlük, çeşitlilik ve yenilik 

öğelerinin bulunması, toplumun geleceği ve gelişmeye 

açık tutulması için zorunludur. Bu bakımdan her türlü 

düşünce üretimi korunmalı, yeni önerile kamuya özgürce 

sunulabilmelidir. 

 

Özgür basın, demokratik düzeni bütünleyen temel 

öğelerden biridir. Bunun sağlanması için, bağımsız, 

denetimsiz ve çok yanlı olarak toplumun kendinden 

haberli olması, değişik düşüncelerin özgürce yansıtılması 



ve her türlü eleştirinin basında yer bulması zorunludur. 

Çok yönlü kamuoyu oluşması ve yönetimin demokratik 

denetimi ancak böyle bir basınla gerçekleştirilebilir. Yine 

bu nedenlerle ve yansızlığın önkoşulu olarak TRT’nin de 

özerkliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 

 

Eğitimin temel amacı, özgür düşünceli, bilgili, becerli ve 

üretici insan yetiştirmektir. Bunun tersine, tek tip insan 

yaratmaya çalışmak, çağdaş gelişmeler ve çoğulcu 

demokrasiyle bağdaşmaz. Çağdaş demokrasi, dünyaya 

eleştirel gözle bakabilen insan yetiştirmeyi amaçlar. 

 

Toplumun en yetişkin kesimi olan üniversitelerin 

özerklikten yoksun bırakılarak kendi kendilerini 

yönetmeye layık olmadıklarının ileri sürülmesi, 

ülkemizde demokrasinin işleyebileceğini inkar etmek 

anlamına gelir. Bütün yüksek öğretim kurumlarının, 

atamalarla oluşturulan aşırı yetkili bir kurulun 

buyruğuna verilmesi, hem gençlerin iyi yetiştirilmesini, 

hem de bilim yapılmasını şimdiden engellediği gibi 

ülkenin geleceği için büyük kaygılar doğurmaktadır. Bu 

nedenle, YÖK düzeninin bir an önce seçim ilkesine dayalı 

özerklik yönünde değiştirilmesini gerekli görüyoruz. 

 

Fikir ve sanat özgürlüklerinin serbestçe oluşmasını 

engelleyen hukuki ve fiili sınırları kaldırmak ve her 

yurttaşla birlikte, düşünce ve sanat adamlarını da genel 

güvencelerle donatmanın bir uygarlık koşulu olduğunu 

önemle belirtmek isteriz. Sağlıklı bir toplumsal gelişme, 

her türlü sanat yapıtlarının üretiminde ve yayımında 

özgürlüğü, kültürel yaratıyı son derece sınırlayan 

sansürün toptan kaldırılmasını, hiçbir konunun tabu 

haline getirilmemesini, ceza sorumluluğunun yalnız 

olağan yargı mercilerince saptanmamasını gerektirir. 

 



Bütün bunların ışığında, topluma karşı sorumluluklarının 

bilincinde olan bizler, çağdaş demokrasinin, ayrı ayrı 

ülkelerin özel koşullarına göre uygulamadaki 

değişikliklere karşın, değişmeyen bir özü olduğuna bu 

özü oluşturan kurum ve ilkelerin bizim ulusumuzca da 

benimsenmiş bulunduğuna, bunlara aykırı düşen yasal 

düzenleme ve uygulamaların demokratik yöntemlerle 

ortadan kaldırılması gerektiğine, yaşadığımız 

bunalımdan, böylelikle, sağlıklı ve güvenli olarak 

çıkılacağına olanca içtenliğimizle inanmaktayız. 

 

Haklarında Dava Açılan İmza Sahipleri 

 

Aziz Nesin, Hasan Gürsel, İlhan Tekeli, Uğur Mumcu, 

Erbil Tuşalp, Haluk Gerger, Bahri Savcı, Yalçın Küçük, 

Mahmut Öngören, Mete Tunçay, Şerafettin Turan, Yakup 

Kepenek, Murat Belge, Halit Çelenk, Mehmet Emin Değer, 

Korkut Boratav, Mustafa Ekmekçi, Tahsin Saraç, Nurkut 

İnan, İnci Aral, Güler Tanyolaç, Güngör Aydın, Haldun 

Özen, Haki Bülent Tanık, Güngör Dilmen, Gencay Gürsoy, 

Vedat Türkali, Özay Erkılıç, Salih Şencan, Kemal Demirel, 

Vecdi Sayar, Tullui Sönmez, Onat Kutlar, İlhan Selçuk, 

Ümit Erdoğan, Berna Moran, Minu İnkaya, Veli Lök, Emre 

Kapkın, Cahit Tanör, Yılmaz Tokman, Şinasi Acar, Ali 

Oralp Basım, Ruşen Hakkı Özpençe, Hayri Tütüncüler, 

Güngör Türkeli, Atıf Yılmaz, Başar Sabuncu, Orhan Ş. 

Balcıoğlu, Erdal Öz, Turgut Kazan, Talat Mete, Ercan 

Ülker, Ahmet Kocabıyık, Ali Cumhur Ertekin, Yılmaz 

Polat, Gürsoy Dinç, Cemal Nedret Erdem, Muhittin Yavuz 

Aksu 

20 Haziran 1984 Erdoğan Özen, Viyana, Çalışma Ataşesi 

öldürüldü. 

15 Ağustos 1984 PKK Eylemleri Başladı  

PKK Eruh ve Şemdinli baskınları ile ülkeyi kana boğacak 

terör eylemlerinin düğmesine bastı. PKK terör örgütü, 



Siirt’in Eruh ilçesindeki Jandarma Karakol binasına karşı 

bombalı ve silahlı saldırıda bulunmuş ve saldırı 

sonucunda 1 jandarma eri şehit olmuş 6 er ve 3 sivil 

yaralanmıştır, 

Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde de Jandarma subay açık 

hava gazinosu, subay lojmanları ve ilçe jandarma 

Karakolu’na silahlı saldırı düzenlemiş, bu saldırıda da 1 

subay, 1 astsubay ve 1 er yaralanmıştır. Bu PKK’nın ilk 

büyük ölçekli silahlı eylemidir. 

19 Kasım 1984 Evner Ergun, Viyana, Uluslararası Memur 

öldürüldü.  

 

1985 

 

 

10 Ocak 1985 TRT’de ‘Anı, devrim, özgürlük, ulus’ gibi 

205 sözcüğün kullanılması yasaklandı. 

10 Şubat 1985 Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı 

Turgut Sunalp ‘Hümanizm ve sosyalizm partimizle 

uğraşıyor’ dedi. 

25 Mart 1985 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi 

Dinçerler, Darwin’in evrim kuramına ders kitaplarında 

‘kanun’ gibi yer verilmemesini istedi. 

30 Nisan 1985 Türkiye İşçi Köylü Partisi Davasında Doğu 

Perinçek ve 14 arkadaşı 5-8 yıl arasında değişen hapis 

cezalarına çarptırıldı. 

 

1 Mayıs 1985 



 

 

4 Mayıs 1985 Fatsa Dev-Yol davasından tutuklu Fatsa 

Belediye Başkanı Fikri Sönmez cezaevinde öldü. 

24 Mayıs 1985 Sakalını kesmemek için Prof Emre Kongar 

üniversiteden ayrıldı.  



 

8 Haziran 1985Ayşe Afet İnan (Uzmay) öldü. (29 Kasım 

1908, Selanik, Ankara), Türk öğretmen, tarihçi ve 

sosyoloji profesörü. Atatürk’ün manevi kızıdır. 



 

20 Eylül 1985 Mehmet Ruhi Su (1912), Opera ve Halk 

müziği sanatçısıdır. Ruhi Su, ölümüne kadar 16 tane 

45'lik plak, 11 uzunçalar çıkardı. 

 

25 Eylül 1985 SODEP-HP birleşti.  

Yeni Partinin adı Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 

oldu. Başkanlığa Aydın Güven Gürkan getirildi. 

14 Kasım 1985 DSP Kuruldu  

Eski partisi CHP ile arası açılan siyasi yasaklı Bülent 

Ecevit, solda yeni parti oluşumuna imzasını attı. 

Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. Başkanlığa Rahşan 

Ecevit getirildi. 

14 Aralık 1985 Başbakan Turgut Özal ‘İşkence varsa, 

gerekli cezayıda veriririz. Karakollarda şimdi güleryüz 

programları yapılıyor.’ dedi.  

1986 



 

1 Ocak 1986 

 

 

4 Şubat 1986 ABD 6. Filosunun uçaklarının 

Türkiye’de eğitim uçuşu yaptığı resmen doğrulandı. 

6 Şubat 1986 Nokta Dergisi işkenceci polisini itiraflarını 

yayınladığı için toplatıldı. 



 

7 Şubat 1986 Diyarbakır askeri savcısı Diyarbekir 

Cezaevinde 30 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Aydınlar Dilekçesini imzalayan 59 kişi berat etti. 

23 Mart 1986 Ertuğrul Kürkçü infaz yasası değişikliği 

üzerine serbest kaldı. 

26 Mart 1986 İhap Hulusi Görey (d.28 Kasım 1898, 

Kahire) Cumhuriyeti afişleyen sanatçı İstanbul’da öldü. 



 

 

10 Nisan 1986 Adnan Hoca ve müritleri tutuklandı. 

23 Nisan 1986 Anayasa Mahkemesince İptal edilen 

yabancıların mülk edinmesine olanak sağlayan yasa, 

TBMM’de kabul edildi.  

29 Nisan 1986 Bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı kitabı 

nedeniyle 4. Kez yargılanan Yalçın Küçük 1,5 yıl hapis 

cezasına çarptırıldı.  

24 Mayıs 1985 Tunceli’deki PKK saldırısında 4 er şehit 

oldu. 7 er yaralandı. 

15 Haziran 1986 TIP ve SDP eski genel başkanı Mehmet 

Ali Aybar ‘sosyalist parti’ kurulması için için görüşmeler 

başlattı. 

17 Haziran 1986 MHP davasında mütalasını okuyan 

askeri savcı, Türkeş’ı silahlı cemiyet yönetmekle suçladı. 

12 Temmuz 1986  



Galerici Zeki Küçükberber'in başbakan Turgut Özal'ın kızı 

Zeynep Özal'la damadı Asım Ekren'e Jaguar otomobil 

hediye etmesi skandal yarattı. 

22 Ağustos 1986 Mahmut Celâleddin Bayar İstanbul’da 

öldü. (d. 16 Mayıs 1883, Umurbey, Gemlik, Bursa) 

 



 

Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy'un açıklayıcı sunuşu 

ile  Şark Raporu, Kemalist Devrim'in Doğu'ya ve Kürt 

meselesine bakışını anlamak için son derece önemlidir. 

 3 Kasım 1986 Zaman gazetesi Fehmi Koru'nun 

yönetiminde yayın hayatına başladı. 



 



1987 

 

 

 

12 Ocak 1987  

YÖK'ten ilk türban yasağı uygulaması gündeme geldi. 

1 Şubat 1987 

 

 

28 Mart 1987 Rabıta Olayı 



Cumhurbaşkanı Kenan Evren, devlet memurlarının 

maaşını uluslararası islami sermeye kuruluşu 

"Rabıta"nın ödemesini dövizsizlik nedeniyle imzaladığını 

kabul etti. 

 

1 Nisan 1987 Saçak Dergisi 

 



18 Nisan 1987 Avrupa Parlamentosu aldığı kararla 

"1915-17 yılları arasında meydana gelen olayları BM'in 

1948 tarihli soykırım sözleşmesinde benimsediği tanıma 

uygun bulduğunu ilan etti. Türk hükümetinin AB'ne 

üyeliğini "soykırımın tanınması" şartına bağladı 

24 Ağustos 1987 Turgut Özal İsparta’da yuhalandı. Polis 

göstericileri tutukladı. 

30 Ağustos 1987 

 

 Doğu Perinçek’in yayınladığı 2000’e Doğru Dergisinin  

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kürtlere Özerklik sayısına el 

konuldu. Yazarları arasında  Halil Berktay, Aziz Nesin, 

Musa Anter, Turan Dursun ve Soner Yalçın var.  

 

 

17 Kasım 1987  

 

Yurda dönen TBKP liderleri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 

gözaltına alındılar. 

6 Eylül 1987 Yasaklar Referandumu  

MGK kararıyla politika yapması yasaklanan eski siyasi 

liderlerin tekrar politika sahnesine dönüp dönmemesi 

üzerine bir halk oylaması yapıldı. Sonuç % 50.16 evet, 

%49.84 hayır oldu. Böylelikle Bülent Ecevit, Süleyman 



Demirel, Alpaslan Türkeş, Necmettin Erbakan gibi 

liderlere tekrar siyaset yolu göründü. 

10 Ekim 1987 Doç. Dr. Behice Sadık Boran, (d. 1 Mayıs 

1910, Bursa – ö. 10 Ekim 1987, Brüksel). Türkiye İşçi 

Partisi’nin son genel başkanı, siyasetçi, akademisyen ve 

sosyolog.  

 

17 Kasım 1987 Adnan Menderes Havaalanı açıldı. 

 21 Aralık 1987-9 Kasım 1989 II. Turgut Özal Hükümeti 

25 Aralık 1987 Siyasal yasaklarla ilgili ‘evet’ kampanyası 

başlatan Türk-Şi yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. 

 

1988 

 



9 Şubat 1988 MİT Raporu  

Kimin sızdırdığı belli olmayan "MİT Raporu"nun basında 

yeralması bir skandal havasına büründü. 

18 Haziran 1988  

Başbakan Turgut Özal'a ANAP kongresi esnasında eski 

ülkücü Kartal Demirağ tarafından suikast düzenlendi. 

Özal, parmağından hafif yaralı olarak kurtuldu. 

16 Ekim 1988 Muzafer Sherif, Fairbanks, Alaska’da öldü.  

Muzaffer Şerif Başoğlu (d.29 Temmuz 1906, Ödemiş,). 

Sosyal psikolojinin kurucular kuşağı içinde yer almış, 

deneysel psikoloji yöntemlerini kullanmadaki başarısıyla 

bu bilim dalının en önde gelen adlarından biri olmuştur. 

  

18 Aralık 1988 Niyazi Berkes Hythe, İngiltere’de öldü. 

(d. 21 Eylül 1908, Lefkoşa, Kıbrıs) toplumbilimci. 

  

 

1989 



 

 

 

21 Şubat 1989: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

kuruldu. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, 

geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve 

çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim 

birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. 

 

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için  

- evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, 

demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti 

düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi;  

- bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, 

toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan 

hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının 

sağlanması;  

- toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili 

duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi  

öncelik taşır.   

 

İlkelerimiz : 



 

- Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin 

amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut 

projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda 

bulunmaktır.  

 

- Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, 

amacı doğrultusundaki projelerini, profesyonel 

çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde gerçekleştirir. 

  

- Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı 

doğrultusundaki çalışmaları,partiler üstü konumunu 

korumaya özen gösterir. 

19 Mayıs 1989 Atatürkçü Düşünce Derneği (kısa adı 

ADD), 'da kuruldu. Türkiye genelinde ve yurt dışında 

birçok şubesi olan sivil toplum kuruluşu. Atatürk ilke ve 

inkılaplarına karşı gizli ya da açık saldırıların yapıldığı, 

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı çağdaş 

kazanımların geriye doğru çevrilmek istendiği ve tüm bu 

çabalara karşın Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkıca 

bağlanmış olan kişiler tarafından dernek kurulup 

yaşatılarak bu ilke ve inkılapların sonsuza kadar 

yaşatılacağı, dernek kurucular kurulu tarafından tüzüğe 

derneğin kuruluş nedeni olarak eklenmiştir. Derneğin 

kurucuları arasında Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu, Doç. Dr. Bahriye Üçok ve Prof. Dr. 

Muammer Aksoy bulunmaktadır. 



   

   

20 Haziran 1989 Hasan İzzettin Dinamo (d. 1909, 

Akçaabat, Trabzon - ö. 20 Haziran 1989), Türk yazar. 

Kutsal İsyan ve Kutsal İsyan gibi romanları vardır.  

 

18 Temmuz 1989  

Emlak Bankası'nı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 

Kemal Horzum tutuklandı ve cezaevine gönderildi.  

 

 

 

22 Ekim 1989 Turgut Özal’a İntihar Önerisi 

 

-Cemal Süreya- 



 

Ülkemizi sizden, 

Sizi de kendi özel sıkıntılarınızdan 

Kurtarmak için 

Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu`yla 

Bir önerimiz var: 

 

İntihar etmelisiniz! 

 

Ben ve Buyrukçu bu konuda 

Dostça omuz veriyoruz size. 

 

Gelin, halkın önünde, 

Üçümüz birlikte intihar edelim. 

 

Yer: Kadıköy eski iskelesinin önü, 

Gününü ve saatini siz saptayın. 

 

Ülkemiz sizden kurtulsun, 

Biz de bir işe yaramış olalım. 

9 November 1989 – 17 April 1993 Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı. 

 



9 Kasım 1989-23 Haziran 1991 Yıldırım  Akbulut 

Hükümeti 

 

 

27 Aralık 1989 

 

1990 



19 Ocak 1990 Sebahattin Selek öldü. (d. 1921 Erbaa, 

Tokat) - Türk yazar ve siyasetçi. Anadolu İhtilali ve Milli 

Mücadele adlı kitapların yazarı.  

31 Ocak 1990  

Eski CHP milletvekili, Atatürkçü Düşünce Derneği 

kurucularından Prof. Muammer Aksoy "İslami Hareket" 

örgütü tarafından öldürüldü. 

 

7 Mart 1990  

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı 

Çetin Emeç evinin önünde arabasına açılan ateş sonucu 

öldürüldü. 

10 Nisan 1990'da Doğu Perinçek, "Sansür Sürgün 

Kararnamesi"nin çıkarılmasının ardından Diyarbakır 

Cezaevi'nde üç ay tutuklu kaldı. 

 

5 Mayıs 1990  

Lichtenstein'da 50.000 İsviçre Frangı sermaye ile 1 Mart 

1989'da kurulmuş bulunan Magic Box Incorporated AG 



adlı şirket tarafından Türkiye'nin ilk özel televizyon 

kanalı olarak, Magic Box Star 1 adı ile kuruldu ve 

Almanya üzerinden test yayınına, 4 Ağustos 1990'da ise 

normal yayına başladı. Magic Box Incorporated AG'nin 

Türkiye temsilcisi olarak 1990 yılının Aralık ayı başında 

kurulan Magic Box International'ın patronları ise, Rumeli 

Holding'in sahibi 31 yaşındaki Cem Uzan; Yapı ve Ticaret 

A.Ş., İmar Bankası ve Adabank'ın sahibi olan babası 

Kemal Uzan ile Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal'dı. 

Anayasanın 133. maddesine göre, Türkiye'de radyo ve 

televizyon yayınları Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu'nun (TRT) elinde olduğundan özel televizyon 

kurulamıyordu. Yine anayasaya göre Türkiye'deki tüm 

vericiler TRT'nin elinde olduğundan verici ve link hattı 

bulmak gerekiyordu. Bu nedenle 3517 sayılı yasayla 

TRT'nin radyo-televizyon vericileri önce PTT'ye, oradan 

da Star 1'e devredildi.  

7 Haziran 1990 Halkın Emek Partisi (HEP), daha önce 

SHP'den ayrılan 10 milletvekili tarafından Fehmi Işıklar 

başkanlığında 1990 yılında kuruldu. 1991 Milletvekili 

Genel Seçimleri'nde SHP listelerinden seçime girdi. 20 

Ekim 1991 tarihinde secime girdi. Mecliste 22 

milletvekiliyle temsil edildi. 1 Kasım 1992 yerel ara 

seçimlerde Devrimci Seçim Bloku'yla seçime katıldı. 

Iğdır belediye meclisine girdi. 

Talepleri: Anadilde eğitim ve yayın, Kürt sorunun 

özgürce tartışılacağı demokratik ortam, OHAL'in 

kaldırılması; özel tim, kontregerilla faaliyetlerinin, köy 

koruculuğununu, anti terör yasalarının kaldırılması, köye 

dönüşlerin sağlanması, Toplu sözleşmeli grev hakkı vs... 

HEP'li 18 Milletvekili, baskıları protesto etmek için genel 

merkezde 12 Kasım 1992 yılında 8 gün süren, süresiz 

açlık grevi başlattılar. 7 Haziran 1990-14 Temmuz 1993 

tarihleri arasında siyasal faaliyette bulunmuştur. 

Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın ile Gaziantep İl 

Başkanı Abdulsamet Sakık "faili meçhul" cinayetlere 



kurban gitmiştir. Birçok ilçe yöneticisi ve üyesi aynı 

kaderi paylaşmıştır. 

 

27 Haziran 1990. 

Apo görüşmesinin 2000'e Doğru’da yayınlanması üzerine 

açılan ceza davalarında, iki ayrı aklama kararı ve bir 

takipsizlik kararı verilmiştir. (İstanbul 2 Nolu DGM’nin, 

27. 6. 1990 tarih, E 1989/277, K 1990/148 ve 4.12.1991 

tarih, E 1991/216, K 1991/454 tarihli kararları ile 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hazırlık 

1997/1777, K 1997/237 sayılı takipsizlik kararı) 

12 Ağustos 1990 



 



 

4 Eylül 1990  

 

Özellikle dinle ilgili yazılarıyla tanınan yazar Turan 

Dursun, Koşuyolu'ndaki evinden çıkarken öldürüldü. 

Turan Dursun 1987’de Hasan Cemal’e yazdığı mektupta 

‘Anımsayacaksın, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin, adından 

da belli olan ‘islam’cı bir örgüte, İslam Konferansı’na o 

çoşkulu dalışlarına ve açılışlarına, sen de Cengiz 

Çandar’ınla birlikte özendirici katkılarda bulunmuş 

gazetende ‘Rabıta’ örgütü de, daha başka şeriatçı 

örgütler de bu konferansla el eledir, iç içedir. Bunu 

biliyor musun? Bu konferansın oluşmasını sağlayanların 

başında da ‘Rabıtatu’l Alemi’l- İslami’ (doğru adı 

böyledir) gelir. Bunu da biliyor muydun? Bugün ülkede 

resmi kuruluşlar arasına girmiş olan İslam Kültür ve 

Araştırma Merkezi de, ‘Rabıta’nın da içinde bulunduğu ve 

asıl merkezleri dışarda bulunan ‘cemiyet’lerle birlikte 

çalışmalarını yürütmektedirler. Bunu da biliyor muydun? 

İmamların maaşlarının Rabıta örgütünce ödenmesi, 

devletin saygınlığına, laikliğe aykırı’ bulunuyor. ‘Hadi 

canım sen de..’ 

  

SHP Genel Başkanlığı’na 1988’de 163. Maddenin 

kaldırmasını desteklemeleri üzerine yazığı mektupta da 

şunları yazmış. 



  

‘163. Maddenin kaldırılması’yla ‘düşünce ve inanç 

özgürlüğüne, demokrasiye saygı’nın hiçbir ilintisi 

olmadığını nasıl bilinemiyor? Bu maddenin 

kaldırılmasıyla hiçbir ileri, çağdaş ve demokratik ülkede 

beimsenmeyecek olan ‘teröre, işkenceye, tüm 

özgürlüklere saldırılara özgürlük tanıma’nın eşanlamlı 

olduğu nasıl gözden kaçıyor? SHP’nin hukukçuları 

nerede? ….Nasıl bilinmez ki Şeriata dayalı düzeni 

getirme gürüşümlerine ‘evet’ demek: bir ‘inanca 

özgürlük verme işi değildir. Adına ‘iman’ denen ‘ilkel 

çılgınlığa bağımlılık’la sürüklenen ‘bir eylem’ işidir. 

Yahudiliği de bu açıdan ele almak gerekir. İsrael’in 

acımasızlıklarının en temel kaynaklarından birini görmek 

için…Yahudilerle savaşırken ’İslam radikalleri’nin 

giriştikleri ‘terör’ de, en başta ‘İslam terörü’ne dayalıdır. 

Tevrat açıldığı zaman, geçmişe ilişkin bölümleri, 

‘Yahudilerle Filistinliler arasında geçtiği anlatılan 

olaylar’la doludur. O zamanlar da kaynak ‘din terörü’ydü. 

Yahudilik’te olduğu gibi İslam’da da ‘ilkel inanç’la eylem 

iç içedir ve kolları, yaşamın her dalına uzalıdır. İnancında 

öteki inançlara özgürlük diye bir şey yoktur. Eylemine 

gelince: Kendinden başkasına ölüm’ vardır, ‘hile’ vardır, 

‘tuzak’ vardır.’ 

  

‘Yakın geçmişi düşünüyorum: ‘İlkellik aşısı ve cinayetler 

cemiyeti’ olduğu halde kendisine ‘İlim Yayma Cemiyeti’ 

adını seçmiş olan cemiyetin neler yaptığını anımsıyorum: 

Yöneticileri, üyeleri, kan aldıkları padişahlardan kalma 

yerlerin birçoğunu, ‘öğrenci yurtları’ durumuna 

getirmişlerdi. Anadolu’nun inançlı halk kesimlerinden 

gelen yoksul öğrenciler, bu yurtlara koşullu olarak 

yerleştiriliyordu. Koşullarına göre: Yurtta öğrenciler, 

‘namaz, oruç’ gibi ‘ibadet’lerin yerine getirecekler, sonra 

da ‘taşlı sopalı saldırılar’la ‘cihad’ a çıkıp ‘solcular’ın, 

‘komünistlerin’ üzerine yürüyecekler, derneklerini 



birliklerini ele geçireceklerdi. Bunlar yapıldı; birçok 

öğrenci derneği ve birliği ele geçirilidi. Türkeş’in ‘cinayet 

orduları’ buralarda yuvandırıldı, beslendi. Toplu 

‘namaz’lar ve ‘cemaat saldırları’ böyle düzenlendi. Ve 

daha niceleri, bir bir gözlerimin önüne geliyor. ‘Sürüsel 

sofu’ efendiler! Biraz kendinize gelin!!!’ 

 

26 Eylül 1990 Eski MİT müsteşarı Hiram Abas iki 

saldırganın açtığı ateş sonucu öldürüldü. 



 

 

6 Ekim 1990 Bahriye Üçok öldürüldü.  



İlahiyat Fakültesi eski dekanı ve SHP parti meclisi üyesi 

Doç. Bahriye Üçok, evine yollanan bir bombalı paketin 

patlaması sonucu öldürüldü. Bazı eserleri:  "İslam 

Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar", 

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2011. 

 

"Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu", Cem Yayınevi, 

İstanbul,  

"Şeriat Sarmalında Türkiye", Cumhuriyet Kitapları - 

Siyasal Bilimler, İstanbul, , 

"İslam Tarihi Emeviler Abbasiler (Bilim ve Kültür Esereri 

Dizisi MEB. Ankara 1983) 

11 Kasım 1990 



 

 

30 Kasım 1990 - 6 şubat 1991 arasında 70.000 maden 

işçisinin gerçekleştirdiği, en büyük işçi hareketlerinden 

biridir.  

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (ttk) ve 

Maden Tetkik ve Arama (MTA) işyerlerinde örgütlü olan 

Türk-İş’e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile 

işveren arasında 48 bin işçi için sürdürülen 

toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla 

sonuçlanması üzerine, sendika 30 Kasım 1990’da 

başlamak üzere grev kararı aldı. Grev, 30 kasım günü 

çeşitli siyasi partiler, meslek kuruluşları ve kitle 

örgütlerinin desteğiyle başladı. Zonguldaklılar ilk 

gününden itibaren greve aktif bir biçimde katıldılar. ilk 

günkü miting daha sonra her gün tekrarlandı.  

Hükümetin kamu açıklarını kapama gerekçesiyle bu tür 

kamu işletmelerinin tasfiyesini öngörmesi, özelleştirme 

politikaları ve genel olarak işçi ücretleri konusundaki 

tutumu, Zonguldak’taki uyuşmazlığın boyutlarını 

genişletti ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. 

savunduğu ekonomik politikalar ve greve karşı tutumu 

nedeniyle Cumhurbaşkanı Turgut Özal bu mitinglerde 



işçilerin başlıca hedefi haline geldi. ‘Çankaya’nın Şişmanı 

İşçi Düşmanı’. 

 

3 Aralık 1990 tarihinde Necip Torumtay kendi isteği ile 

Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı. 

Görevden ayrılmasına sebep olarak 1. Körfez Savaşı'nda 

hükümetin tutumuna tepki olduğu öne sürüldü. Ordunun 

teçhizatının yetersiz olduğu için, Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal tarafından Irak'a karşı ABD ile beraber hareket 

edilmesine uymak istemediği ileri sürüldü. 

 

4 Aralık 1990 ’ta İşveren lokavt ilan etti.  

 

Hükümet, bu arada, madenlerin işçiler tarafından 

işletilmesi önerisini gündeme getirdi. Sendika, öncelikle 

''işletme-nin tüm borçlarının ödenmesi, kıdem tazminatı 

karşılıklarının bir yerde bloke edilmesi, türkiye demir-

çelik işletmeleri’ne dünya fiyatlarının çok altında kömür 

satılmasından doğan zararın karşılanması ve havzanın 

durumunun iyileştirilmesine yönelik projelerin 

uygulanması'' koşuluyla bunu kabul edeceğini açıkladı.  

 

13 Aralık 1990’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı 

İmren Aykut ile GMİS genel başkanı Şemsi Denizer 

arasında yapılan görüşmede, Aykut, madenlerin 

kapatılmayacağı garantisini verdi.  

 



14 Aralık 1990’da çeşitli sendikalara üye 100 bin işçi, 

Zonguldak maden işçilerine destek vermek amacıyla 2 

saatlik iş bırakma eylemi yaptı.  

 

15 Aralık 1990'da yayınlanan, 430 sayılı kanun 

hükmünde kararname 

kamuoyunda "sansür ve sürgün kararnamesi", "ss 

kararnamesi" olarak da adlandırıldı, olağan üstü hal 

bölgesi için düzenlenen khk. kitapları, gazeteleri, 

dergileri, kısaca basılmış her şeyi kafasına göre 

toplatabilme, yayınını durdurabilme gibi nefis yetkilerin 

yanı sıra, kafasına göre insanları sürgüne yollayabilme, 

çıkmaz ayın son çarşambasına kadar gözaltında 

sorgulayabilme yetkilerini düzenlemişti. Gözaltı süreleri 

Avrupa Birliği uyum yasaları mevzuatı gelmeden evvel 

10 gün olarak geçmiş ve bu gözaltına almaların adedine 

hiçbir sınırlama getirilmemişti. 

 

22 Aralık 1990'da GMİS tarafından ''Ankara'ya yürüyüş'' 

kararı alındı.  

1991 

3 Ocak 1991’de Türk-İş tarafından düzenlenen 1 günlük 

işe gitmeme eylemi yapıldı.  

 

4 Ocak 1991’de işçileri Ankara’ya götürecek olan 

otobüslerin Zonguldak’a hareketleri ve kente girmeleri 

güvenlik güçlerince engellendi.  Sendika genel başkanı 

Şemsi Denizer, işçilere Ankara’ya yürüyerek gidileceğini 

duyurdu ve yürüyüş aynı gün gmis merkezinden 

başlatıldı. İşçi ailelerinin de katılımıyla sayıları 70 bine 

ulaşan yürüyüşçüler, ilk gün Zonguldak’a 33 km uzaktaki 

devrek’e vararak geceyi burada geçirdiler.  

 



5 Ocak 1991’de Başbakan Yıldırım Akbulut, GMİS Genel 

Başkanı Denizer ile Bolu'da görüştü, ancak bir anlaşma 

sağlanamadı. Devrek’ten çıkarak yürüyüşe devam eden 

işçilerin yolu Dorukhan tüneli'nde komando birlikleri ve 

çevik kuvvete bağlı polislerce kesildi, ancak 

yürüyüşçülerin kararlılığı karşısında güvenlik güçleri 

yolu açtılar. Daha sonra Bolu’nun Mengen ilçesine ulaşan 

madenciler ve aileleri burada hükümet karşıtı gösteriler 

yaptılar.  

 

6 Ocak 1991'de Zonguldak-Mengen yolu kesilerek 

yürüyüşçülere battaniye, ilaç ve yiyecek gönderilmesi 

engellendi. Mengen’den Ankara-İstanbul karayoluna 

doğru hareket eden yürüyüşçülerin yolu Yılancık 

köprüsü’ne 200 m kala jandarma komandoları ve polis 

tarafından kesildi, yol dozerlerle kapatıldı. Denizer ve 

sendikacılar, Bolu valisi ve diğer yetkililerle görüşmek 

için barikatın diğer tarafına geçti, binlerce yürüyüşçü 

barikat önünde beklemeye başladı. İşçiler geceyi 

dağlarla çevrili açık arazide geçirdiler ve ateşler yakarak 

ısındılar.  

Adnan Saygun, (Ahmed Adnan Saygun) (d. 7 Eylül 1907, 

İzmir – ö. 6 Ocak 1991, İstanbul). Klasik batı müziğinde 

yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve 

budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog). Saygun, T.C. 

ilk Devlet Sanatçısıdır. 

Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan 

bestecilerden birisi olan Saygun, ilk Türk operasının 

bestecisidir ve "Devlet sanatçısı" ünvanını alan ilk 

sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok 

seslendirilen eserlerinden "Yunus Emre Oratoryosu" en 

önemli yapıtıdır. 



 

 

7 Ocak 1991’de barikata yakın noktada bekleyen 200 

kadar işçi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.  

8 Ocak 1991’de Ankara’daki görüşmeleri tamamlayan 

Denizer yürüyüşe son verildiğini açıkladı. 112 

kilometrelik yürüyüş Ankara yolu kavşağına 8 km kala 

sona erdirilmişti. Zonguldak’a dönen işçiler greve devam 

ettiler.  

17 Ocak 1991  

Körfez Savaşı esnasında Irak'a operasyonda İncirlik üssü 

kullanıldı. 

25 Ocak 1991’de hükümet körfez krizi nedeniyle tüm 

grevleri 60 gün süreyle erteledi. 2932 sayılı Türkçe’den 

başka dillerde yapılacak yayınlar hakkındaki kanun 

kaldırılmasına karar verildi.  

 

6 Şubat 1991’de TTK ve MTA’da çalışan 48 bin işçiyi 

kapsayan toplusözleşme, imzalandı. Sözleşmeyle işçi 

ücretlerinde sağlanan iyileşme, Başbakan Yıldırım 

Akbulut’un 31 Aralık’ta teklif ettiği ve sendika tarafından 

reddedilen rakamları aşamadı. 

3 Mart 1991 



 

 

17 Mart 1991 

 

2 Haziran 1991 Ahmed Arif öldü (21 Nisan 1927, 

Diyarbakır) -  

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM  

Seni anlatabilmek seni.  

İyi çocuklara, kahramanlara.  



Seni anlatabilmek seni,  

Namussuza, halden bilmeze,  

Kahpe yalana.  

Ard- arda kaç zemheri,  

Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu  

Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...  

Bir ben uyumadım,  

Kaç leylim bahar,  

Hasretinden prangalar eskittim.  

Saçlarına kan gülleri takayım,  

Bir o yana  

Bir bu yana...  

Seni bağırabilsem seni,  

Dipsiz kuyulara.  

Akan yıldıza.  

Bir kibrit çöpüne varana.  

Okyanusun en ıssız dalgasına  

Düşmüş bir kibrit çöpüne.  

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,  

Yitirmiş öpücükleri,  

Payı yok, apansız inen akşamdan,  

Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,  

Seni anlatabilsem seni...  

Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır  

Üşüyorum, kapama gözlerini... 

23 Haziran 1991-20 Kasım 1991 Mesut Yılmaz Hükümeti 



6 Temmuz 1991  

Muğla Valiliğine atanan Lale Aytaman, Türkiye'nin ilk 

kadın valisi oldu. 

20 Temmuz 1991 HEP'li Vedat Aydın öldürüldü. 

Diyarbakır'daki cenazesinde olaylar çıktı. 

7 Ekim 1991 Çetin Görgü, Atina, Basın Ataşesi öldürüldü. 

20 Ekim 1991 Seçimler yapıldı.  

Seçimlerin sonucunda DYP: 177, ANAP: 115, SHP: 89, 

RP: 62, DSP: 7 milletvekili çıkarttı. Bu tablo neticesinde 

DYP-SHP koalisyonu kurulurken, başbakan Süleyman 

Demirel oldu. 

20 Kasım 1991-25 Haziran 1993 VII. Süleyman Demirel 

Hükümeti 

 

25 Aralık 1991  

PKK'lı bir grup Bakırköy'deki Çetinkaya Mağazasına 

molotof kokteyli attı. Çıkan yangında 11 kişi öldü. 

1992 

19 Ocak 1992 DİSK 12 Eylül Askeri Darbesi ile 

kapatılmasının ardından  tarihinde yeniden kurulmuştur. 

 

 

16 Şubat 1992  2000'e Doğru Kürt Hizbullah’ın Çevik 

Kuvvet tarafından Diyarbakır eğitildiğini yazdı. İki gün 



sonra haberi yazan gazeteci Halit Güngen, öldürüldü. 

 

24 Şubat 1992 Ord. Prof. Dr.Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 

İstanbul’da öldü (d. 24 Ağustos 1904, İstanbul ),  

hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci. Atatürkçü 

Düşünce Derneği'nin onursal başkanıdır. 

   

21 Mart 1992 Nevruz Olayları 

Şırnak, Cizre, Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sonucu 

olaylar çıktı. 73 kişi öldü. 

18 Nisan 1992 İstanbul Kürt Enstitüsü (Kürtçe: Enstîtuya 

Kurdî a Stembol), tarihinde İstanbul'da kurulan Kürt 

dilini kültürünü ve edebiyatını merkeze alan araştırma 

kurumudur. 



10 Temmuz 1992 Anayasa Mahkemesi tarafından 

kapıtılan Sosyalist Partisi Şubat 1988'de kuruldu. İlk 

genel başkanı Ferit İlsever'di. Partinin amblemi elinde 

güneş tutan emekçi, partinin marşı da 1 Mayıs Marşı'ydı. 

1989'da yapılan ilk kongresinde İlsever yeniden başkan 

seçildiyse de, Ekim 1991'deki genel seçimlerden önce 

yerini Doğu Perinçek'e bıraktı. 1991 genel seçimlerinde 

108.000 oy aldı. 

11 Temmuz 1992'de Doğu Perinçek  İşçi Partisine 

Başkan oldu.  

  

  



 

 

11 Eylül 1992 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma 

ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA,   

çevreci vakıf Hayrettin Karaca tarafından kuruldu. 

Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların 

korunması temel amaçlarındandır. 



 

20 Eylül 1992 Musa Anter öldürüldü  

Kürt aydın ve yazarı Musa Anter Diyarbakır'da öldürüldü. 

 

24 Ocak 1993 Uğur Mumcu öldürüldü  

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu evinin önünde 

otomobiline konan bomba ile öldürüldü.  

‘Dağ gibi, karayağız birer delikanlıydık.Babamız, sırtında 

yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. 

Arabalar sırıl sırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler 

bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi 

yasayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde 

yaşıyarak katıldıkk o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük. 

Dövüldük, vurulduk, asıldık, 



Vurulduk ey halkım unutma bizi… 

Yoksullugun bükemedigi bileklerimize celik kelepceler 

takıldı. Iskence hücrelerinde sabahladık kac kez. 

Isteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren 

senetler gibi kullanırdık. Mimardik, mühendistik, 

doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, 

arabalarımız olurdu. Yüreğimiz, işçiyle birlikte 

attı.Yaşamımızın en güzel yıllarını, birer taze cicek gibi 

verdik topluma.Bizleri yok etmek istediler hep. 

Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. 

Fidan gibi genc kizlardık. Hayat, şakırdayan bir şelale 

gibi akardı gözbebeklerimizden. Yirmi yaşında, yirmi bir 

yaşında, yirmi iki yaşında, iskencecilerin acımasiz 

ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizle, 

direndik genc kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına 

karşı bahar cicekleri gibi. Utanmadılar insanliklarından, 

utanmadılar erkekliklerinden. 

Hücrelere atildik ey halkım, unutma bizi… 

Ölümcül hastaydık. Bağırsaklarımızz düğümlenmişti. 

Hipokrat yemini etmis doktor kimlikli iskencecilerin 

elinde öldürüldük acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü 

bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmis 

kocalarımızın taptaze duyularına, birer mezar taşı gibi 

savrulduk. Vicdan sustu. Hukuk sustu. Insanlık sustu. 

Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 

Kanserdik. Ölüm, her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu 

derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. 

Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Bir 

buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz birakmazdık. Önce 

kolumuzu, omuz başından keserek yurtseverlik 

borcumuzun diyeti olarak firlattik attık önlerine. Sonra 

da otuz iki yaşında bırakıp gittik bu dünyayı, ecelsiz. 

Öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 



Giresun´daki yoksul köylüler, sizin icin öldük. Ege´deki 

tütün iscileri, sizin icin öldük. Doğu´daki topraksız 

köylüler, sizin icin öldük. Istanbul´daki, Ankara´daki 

isciler, sizin icin öldük. Adana´da paramparca elleriyle, 

ak pamuk toplayan isciler, sizin icin öldük. 

Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 

Bağımsızlık, Mustafa Kemal´den armağandı bize. 

Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin 

bağımsızlığı icin kan döktük sokaklara .Mezar taşlarımıza 

basa basa, devleti yönetenler, gizli emirlerle başlarımızı 

ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri 

kaldırılsın dedik, sokak ortasinda sorgusuz sualsiz 

vurdular. 

Yirmi iki yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, 

unutma bizi… 

Yabanci petrol sirketlerine karsi devletimizi savunduk, 

kominist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik, 

kelepceyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşında 

emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha 

da dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler 

bizi. Bir kez anlamak istemediler. 

Vurulduk ey halkım, unutma bizi.. 

Henüz cocukluğumuzu bile yasamamıştık. Bir kadın eline 

değmemisti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile 

alamamıştık daha. Bir gece sabaha karşı, pranga 

vurulmus ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam 

sephalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. Içimiz 

titremedi hic. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi 

dimdik boynumuzu uzattık yağlı kementlere… 

Asıldık ey halkım, unutma bizi.. 

Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasinda 

vuranlar, agabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu 

düzenin kirli çarklarina ortak olmuslardı, ya da 

susmuslardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile 



karşısındakilere bağırmamış insanlarin gözleri önünde 

öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi 

adına. Batı uygarlığı adına, bizleri bir şafak vakti ipe 

çektiler. 

Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi… 

Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma 

bizi…! Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarinda 

yankılanacak ey halkım, unutma bizi. 

Özgürlüge adanmış bir top cicek gibiyiz şimdi, hep 

birlikteyiz, ey halkım, unutma bizi, unutma bizi, unutma 

bizi, UNUTMA BİZİ …. Uğur Mumcu 

 

 

 

17 Şubat 1993 Eşref Bitlis öldü  



Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis "uçağındaki 

buzlanma" nedeniyle öldü. Resmi açıklama bu yönde 

olsa da olay sonrası toplanan kanıtlar neticesi çıkan 

kanaat bunun bir suikast olduğu şeklindeydi. 

 



 

29 Mart 1993 Meliha Avni Sözen öldü. 

Meliha Avni Sözen emsalsiz bir hatip, heyecan uyandıran 

bir yazar olduğu gibi, Atatürk devrimleri doğrultusunda 

tam bir milliyetçi ve vatanseverdir. Birçok anma ve 

kutlama günlerinde meydanlarda büyük kalabalıklara 

konuşmalar yapmış, bunlardan birçoğu radyolarda, o 

dönemin dergi ve gazetelerinde yayınlanmıştır. Özellikle 

1930’larda Çanakkale’yi ziyarete gelen İngiliz Sydney 

kruvazör’ünde amiral ve komutanlara “bir ulusun 

yeniden uyanışı” hakkında verdiği İngilizce nutukla 

ünlüdür. 

 Ahmet Hamdi Tanpınar, bu eşsiz cumhuriyet kadınını şu 

dizeleriyle anlatmıştır. “ yine bir çağlayan yine bir 

ummansın, gönüller hasretinle keremler gibi yansın” 

 

1 Mayıs 1993 tarihinde Aydınlık yeniden günlük gazete 

olarak yayınlanmaya başladı. Bu kez Aydınlık’ın Genel 

Yayın Yönetmenliğini Ferit İlsever, başyazarlığını Aziz 

Nesin yaptı. Köşe yazarları arasında Doğu Perinçek, 

Feroz Ahmad, Metin Altıok, Burçay Anger, Prof. Dr. 



Korkut Boratav, Yücel Çağlar, Y. Savaş Emek, Cezmi 

Ersöz, Şükrü Günbulut, Prof. Dr. Ahmet İnam, Fethi Naci, 

Baskın Oran, Fikret Otyam, Prof. Dr. İzzettin Önder, Şule 

Perinçek, Hasan Yalçın, Hilmi Yavuz yer aldı. Jandarma 

Genel Komutanı Eşref Bitlis’e suikastı, Hizbullah 

eylemlerini ve diğer şeriatçı faaliyetleri, Tansu Çiller’in 

ABD vatandaşlığını ortaya çıkaran, özelleştirmeye karşı 

net bir tavır alan açan Aydınlık, Nisan 1994'e kadar 

yayınlandığı bu dönemde de, Türkiye basınında bir 

önemli bir yayın oldu. 

17 Nisan 1993 Turgut Özal öldü. 

  

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle 

öldü. Böylelikle Özal'la simgelenen bir devir de 

noktalanıyordu. 

28 Nisan 1993 Çöplük Faciası  

Ümraniye çöplüğünde metan gazı birikmesinden patlama 

meydana geldi. 

16 Mayıs 1993 Demirel Cumhurbaşkanı  

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak 

Süleyman Demirel seçildi. Demirel'den boşalan DYP 

genel başkanlığına Tansu Çiller getirildi. 



 25 Haziran 1993-15 Ekim 1995 I. Tansu Çiller Hükümeti 

2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı 

Sivas'ta Pir Sultan etkinliklerine katılan Aziz Nesin ve bir 

grup aydın-sanatçı, kaldıkları Madımak Otel'de gericiler 

tarafından yakılmak istendi. Olay sonucunda 37 kişi 

dumandan boğularak öldü.  

  

ÖLÜMDEN KONUŞACAKTIK - METİN ALTIOK 

 

 

Evet sırasıdır, ölümden konuşacaktık, 

İntiharın ebruli ipliğiyle 

Bir düğün gecesinde senin 

Yakası işlemeli giysinden. 

Kapı kapı dolaşıp, etamin ve goblen 

Örtüler satan bohçacı ölümden. 

Boynuna taktığın eğri taneli 

İki sıra inciden konuşacaktık, 

Seni ürküten tren sesinden 

Ayı gölgeleyen tekinsiz gecede 

Karşımıza apansız çıkıveren 

O ihtiyar dilenciden. 

 

Gel ölümden söz etmeden önce 

Bir şeyler içelim seninle. 

Buğulu bir bardağın içinde, 

Buzlu ve limonlu votkayla birlikte 

Konuşalım ölümden, 

Bir samanyolu olsun masamızın üstünde. 



Hadi gel konuşalım, 

Sulanmış bir taşlığın serinliğinde. 

Akşam sefaları içinde, 

Bir masa, birkaç sandalye 

Ve ikimiz ölümden konuşalım, 

Senin ağzında gül, benimkinde menekşe. 

 

Yarına var mısın söyle? 

Doğacak çocuğa, çığlığa, ishak kuşuna, 

Rüzgarın savurduğu tohuma, 

Kavağın pamuğuna var mısın, 

Bir ağacın kavına, 

Deri değiştirmesine yılanın, 

Kozadan çıkan kelebeğe, 

Hatmiye, atkestanesine? 

Hadi gel öyleyse ölümden konuşalım. 

Belki de tümüyle aykırıdır gerçeğe, 

Ama ne olursa olsun biz yine 

Ölümden konuşalım seninle 

 

Ölüm de vardır yaşadığımız her şeyde. 

Bir bardak çatlarsa durduğu yerde, 

Bir aşk ansızın biterse, 

Ayna kırılırsa yüzünle birlikte, 

Zamanıdır konuşmanın ölümden. 

Bir çiçek olağanüstü güzellikte 

Açıvermişse bir sabah, 

Bir topal aksamadan yürümüşse, 

Hadi gel ölümden konuşalım; 

Yüzünü al basmış hasetçiden 

Ve onun elindeki kuru değnek bile 

Filizlenir sevgimizden. 

 

 

Kaybettiklerimiz 

Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı 



Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi 

Gülender Akça - 25 yaşında 

Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci 

Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı 

Sehergül Ateş - 30 yaşında 

Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair 

Erdal Ayrancı - 35 yaşında 

Asım Bezirci - 66 yaşında, araştırmacı, yazar 

Belkıs Çakır - 18 yaşında 

Serpil Canik - 19 yaşında 

Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör 

Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı 

Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı gazeteci 

Serkan Doğan - 19 yaşında 

Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı 

Murat Gündüz - 22 yaşında 

Gülsüm Karababa - 22 yaşında 

Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair 

Emin Buğdaycı - 18 yaşında, şair. 

Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist 

Koray Kaya - 12 yaşında 

Menekşe Kaya - 15 yaşında 

Handan Metin - 20 yaşında 

Sait Metin - 23 yaşında 

Huriye Özkan - 22 yaşında 

Yeşim Özkan - 20 yaşında 



Ahmet Özyurt - 21 yaşında 

Nurcan Şahin - 18 yaşında 

Özlem Şahin - 17 yaşında 

Asuman Sivri - 16 yaşında 

Yasemin Sivri - 19 yaşında 

Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı 

İnci Türk - 22 yaşında 

Cengizhan Demir - 28 yaşında 

Otel çalışanları 

Ahmet Öztürk - 21 yaşında 

Kenan Yılmaz - 21 yaşında 

 

4 Temmuz 1993 Göknel Skandalı 

İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in boşandığı eşi Nurdan 

Erbuğ'a ödediği nafakanın milyarları bulması sonucu 

ortaya çıkan skandal biranda SHP-Belediye ilişkisinde 

dönen dolapların ortaya çıkmasına yol açtı. İstanbul 

Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve SHP İstanbul İl 

yöneticileri zor durumda kaldılar. 

 5 Temmuz 1993'de, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı 

Başbağlar Köyü'nde PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp 

köyün ateşe verildiği katliam gerçekleşti. 

7 Temmuz 1993 Mehmet Rıfat Ilgaz öldü (7 Mayıs 1911 

Cide, Kastamonu ),  Şair, roman ve öykü yazarı.  



 

28 Temmuz 1993 Cemal Madanoğlu (d. 1907, Uşak - ö., 

İstanbul) 

 

 

5 Eylül 1993 Samim Kocagöz İzmir’de öldü. (d. 13 Şubat 

1916, Söke). 



  

4 Kasım 1993 Ahmet Cem Ersever, (d. 1950 Erzurum) 

Binbaşı. Elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş 

edilmiş cesedi, Ankara Elmadağ ilçesi çıkışında bulundu.  

 

 

11 Aralık 1993 Çağlar Yücel, Bağdat, Ataşe öldürüldü. 

1994 



16 Ocak 1994 Behçet Cantürk öldürüldü  

Uyuşturucu ve silah kaçakçısı olduğu, ayrıca PKK'ya 

yardım ettiği ileri sürülen Behçet Cantürk, Sapanca'da 

öldürüldü. 

 

24 Ocak 1994 Türksat düştü  

Türkiye'nin ilk uydusu olan Türksat, Fransız 

Guyana'sında kalkıştan sonra bir arıza nedeniyle düştü. 

29 Ocak 1994 Zeli Operasyonu  

Türk uçakları PKK'nın Zeli kampını bombaladılar. 

30 Ocak 1994 



 

12 Şubat 1994 Tuzla Katliamı PKK'nın Tuzla tren 

istasyonuna koyduğu bomba sonucu 5 yedek subay 

öğrencisi hayatını kaybetti. 

20 Şubat 1994 Recep Koç öldürüldü 

Adalar'ın ANAP'lı Belediye Başkanı Recep Koç, kaçak 

balkonununu yıktığı bakkal tarafından kurşunlanarak 

öldürüldü. 



25 Şubat 1994 Atatürk'e Hakaret  

RP'li Hasan Mezarcı, mecliste yaptığı basın toplantısında 

Atatürk için "Veled-i Zina" dedi. 

2 Mart 1994 DEP'lilere gözaltı  

Meclis 6 DEP Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. 

DEP'liler Meclis kapısından ekip otolarına bindirildiler. 

27 Mart 1994 27 Mart Seçimleri  

Yerel Yönetim seçimlerinin galibi Refah Partisi oldu. 

İstanbul dahil 5 büyükşehir RP'lilerin eline geçti. 

28 Mart 1994  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan oldu. 

30 Mart 1994 Çöplüklerde oylar bulundu  

Türkiye'nin birçok bölgesinde açılmamış seçim 

sandıkları, çöpe atılmış ve yanmış oy pusulaları bulundu. 

4 Nisan 1994 tarihinde Osman Nuri Koçtürk Ankara Ar 

Sokak (Şimdilerde ”ilk hedefiniz akdenizdir ileri.” 

denilen sokak zincirinin ilk’inde) vefat etti. Şimdilerde 

Ankara’nın Karşıyaka kabristanında ebedi 

istirahatgâhında dinleniyor. Ölümünden sonra 

”Cumhuriyete Kanat Gerenler” arasında anılan Osman 

Nuri Koçtürk, Türkiye’nin beslenme sorunlarını ilk olarak 

ele alan ve insanın insan tarafından sömürülmesinin 

biyolojik yönlerini açımlamaya ve anlatmaya çalışan, 

memleketimizin yetiştirdiği ”ilk” beslenme 

uzmanımızdır. Osman Nuri Koçtürk, 1918’de İzmir’in, 

Karşıyaka ilçesinde annesi Naime Hanım ve babası Sadi 

Bey’in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sadi 

Bey’in Karşıyaka’da bostan ve zeytinlikleri vardı. Gelirleri 

üretim koşullarına göre dalgalanan orta halli bir aile 

idiler. Osman Nuri Koçtürk, ilk öğrenimini Karşıyaka 

İlkokulu’nda ve orta öğrenimini İzmir Erkek Lisesin’de 

tamamladı. Yüksek öğrenimi için Ankara’yı seçen Osman 



Nuri Koçtürk 1943 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner 

Hekimliği Fakültesinden askeri veteriner olarak mezun 

oldu. 

Aynı yıl İzmir’den nişanlı olduğu Kız Teknik Yüksek 

Öğretmen Okulu mezunu, Ev İdaresi ve Yemek 

ögretmeni Sabire Yaylalı ile evlendi. Bu evlilikten, Tahire 

(1945) ve Cafer (1954) iki çocuğu oldu. Nüket Akça ile 

yaptığı ikinci evliliğinden de Ata (1959) adında ikinci bir 

kız çocuğu dünyaya geldi. 

Mezuniyetinin ardından, ilk görev yeri, Mardin-Midyat 

hudut alayı veterinerliği oldu. 1943-46 yılları arasında 

Güney Doğu’da hizmet verdi. Bu görevinin ardından, 

Ankara’da biyokimya dalında doktora tezini sundu ve 

doktor unvanını aldı. 1949-1953 yılları arasında 

incelemelerde bulunmak üzere ABD’ne gönderildi ve 

Missouri Üniversitesi Beslenme Kürsüsünde çalışmalarda 

bulundu. 

Ankara’ya döndükten bir süre sonra askerlik görevinden 

ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi 

kuruluşlarda çalışmalarda bulunan Osman Nuri Koçtürk, 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bu 

arada beslenme konusunda bilimsel içerikli, yayınlar 

yapmaya ve konferanslar vermeye başladı. 

Hayatı boyunca doğru bildiği yoldan şaşmayan ve o 

nedenle başı dertten bir türlü kurtulamayan Osman Nuri 

Koçtürk’ün bilinen ilk isyanı, ABD’nin ”güya!” ilkokul 

çocuklarının beslenmesi amacıyla ”yardım” adı altında 

Türkiye’ye gönderdiği üretim artığı süt tozlarının 

kullanımına ve dağıtımına karşı çıkması olmuştur. 

Osman Nuri Koçtürk’e göre bize ”yardım” olarak 

yutturulan bu süt tozlarının parasını aslında biz zaten 

ödüyorduk. Üretim artığı bu süttozlarına ”yardım” 

denilmesinin nedeni, parayı Amerikan doları olarak 

doğrudan Amerikan bankalarına değil de ABD’nin 

Türkiye’deki banka hesaplarına yatırılmasından başka 



birşey değildi. Para yurtdışına çıkmıyor diye 

Amerika’lılar ”sözümona!” iyilik etmiş oluyorlardı. 

Amerikalı çiftçilerin üretim fazlası sütlerine hem para 

veriyor, hem de onlardan müteşekkir olmamız 

bekleniyordu. 

Üstelik süttozlarına kalite kontrolu falan da 

yapılmıyordu. Bu ürünler sıklıkla piyasaya sürülüyor, 

yoğurt yapımında kullanılıyor ve tüketici bir kez daha 

aldatılıyordu. Kaldı ki bizim süttozuna ihtiyacımız da 

yoktu, üretim fazlası bu tozlar bizim sütçülüğümüzü de 

baltalıyordu. 

Osman Nuri Koçtürk bunlari her yerde yazdı-çizdi-anlattı 

ve süttozlarının itibarı iki paralık oldu. Bu süt tozlarında 

kanser yapabilen aflotoksin mantarı ürediği için yıllar 

sonra yasaklanmıştır. 

Osman Nuri Koçtürk’ün ikinci büyük tepkisi, soya 

ürünleriyle birlikte geldi. 1960 başlarında ABD soya 

fasulyesi üretiminde dünya birincisi olmuştu ve ABD 

soya ürünlerine dünya çapında bir pazar açma çabası 

içindeydi. 

Soya fasulyesi, iyi, kaliteli bir nebati protein, yağ ve posa 

içeren, çok yönlü, besleyici, ayrıca toprağı besleyen bir 

üründü. Amerikalılar soyanın bu özelliklerini öne 

çıkararak ”yardım” adı altında Türkiye’ye çok çok ucuza 

soya yağı satmaya başladılar. Bu bol kazançlı satış, soya 

yağının ucuz olması nedeniyle kamuoyuna yine Amerikan 

yardımı diye pompalanıyordu. 

Piyasalara sunulan ucuz soya yağları ile üretilen yerli 

margarin pazarı, o yıllarda tereyağı gibi katı yağların 

damar sertliği yaptığı araştırmalarını ve tezlerini de 

arkalarına alarak kârlı ve mükemmel bir pazara ilk 

adımlarını attılar. 

Osman Nuri Koçtürk’e göre, bu gelişmelerle birlikte, 

damar sertliğine yol açmayan, her biri ayrı tat, güzellik 

ve özellikte mis gibi zeytinyağlarının üretildiği bu canım 



memlekette, kendi ürettiğimiz değerlerin kıymetini 

bileceğimiz yerde, artık soya orjinli margarinlerle 

beslenmeye başlamıştık. Üstelik beklenilenin tersine, 

kalp hastalıkları riski beklenildiği gibi azalmamış, ciddi 

bir biçimde artmaya da başlamıştı. 

Koçtürk, bu dönemde, soya yağına karşı radyo ve 

basında mücadelesini sürdürürken, Türk halkına verdiği 

mesajlar arasında tarhana çorbasını tavsiye etmeye 

başladı. Tarhana çorbasının besleyici değerini halkımıza 

anlatmaktan usanmayan Koçtürk, 1960’lı yıllarda TRT 

radyolarında (henüz televizyon yoktu) yaptığı 

konuşmalarda sık sık tarhanayı gündeme getirmesi 

nedeniyle Türkiye’nin üç Osman’ından ( Poltikacı Osman 

Bölükbaşı: TRT Osman, İzmir Belediye Başkanı Osman 

Kibar: Asfalt Osman, Beslenme Uzmanı: Tarhana Osman) 

biri olarak anılmaya başlandı. 

Yazık ki yerli pazarımızın en değerli ürünlerinden biri 

olan zeytinciliğimiz de emperyalizmden beslenen 

margarincilerinlerin rekabeti karşısında geriliyor, kan 

kaybediyordu. Halkımız ”Zeytinyağlı yiyemem aman, 

basma da fistan giyemem aman” şarkılarıyla 

yönlendiriliyor, zeytinliklerimiz sökülmek isteniyordu. 

Margarinlere karşı zeytinyağını savunan Osman Nuri 

Koçtürk, bu mücadelesine kızan çevreler tarafından 

Konya’da bir köşeye sıkıştırılarak öldürülmek isteniyor, 

ancak bu saldırıdan büyük bir şans eseri kurtuluyordu. 

Osman Nuri Koçtürk’ün yönetenlerin hoşuna gitmeyen 

üçüncü savaşı, ışınlanmış ”Sonora buğdayı” na karşı 

oluşu idi. 

1960’ların ortalarına doğru ABD yeni bir ”Yeşil Devrim” 

projesinin başını çekiyordu. Bu projeye göre çeşitli 

hastalıklara karşı direnç kazandırılan dayanıklı tohumlar, 

bu tohumlara en uygun gübreler ve ilaçlarla birlikte bir 

”paket” seklinde gelişmekte olan ülke üreticilerine 



gönderilecek, böylece de bütün dünya yeni bir ”yeşil 

üretim” tarzına geçecekti. 

Elbette, bütün bu örnek tohumlar ve ideal gübreler 

sadece Amerika’dan satın alınacaktı. Örnek tohum, 

Amerika’lı araştırmacılar tarafından Meksika’nın Sonora 

bölgesinde geliştirilen ”Sonora Buğdayı” idi. Bu tohum 

yüksek verim veriyordu ve hastalıklara karşı ışınlanmıştı. 

Sonora, karşıt eylemler, direnmeler olmasa idi pilot 

bölge olarak seçilen Güneydoğu Anadolu’da bir yerlere 

ekilecekti. 

Hayatı boyunca aldığı tehditlere aldırmadan doğru 

bildiklerini yüksek sesle söyleyen Doç. Dr. Osman Nuri 

Koçtürk, günümüz dünyasında ışınlandırılmış üretim 

ürünlerinin artık çoktan yasakladığı bu felaket projesinin 

sonuçlarını daha o günlerde görmüş ve engellenmesini 

sağlamıştır. 

Osman Nuri Koçtürk, Türkiye insanının yeterli 

beslenememesinin temellerindeki sosyo-ekonomik 

nedenler üzerine geniş eğitim ve inceleme 

faaliyetlerinde bulunmuş, çesitli devlet kademelerinde, 

üniversitelerde sürdürdüğü bu faaliyetleriyle de 

yetinmeyerek, özellikle TÖS (Türkiye Öğretmenler 

Sendikası) ve DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları) kanalıyla 

geniş kitlelere erişmeyi, ulaşabilmeyi başarmıştı. 

Osman Nuri Koçtürk’ün çok sayıda gazete ve dergide 

yayınlanmış makalelerinin yanı sıra yirmi civarında kitabı 

yayınlanmıştır. Bunlar arasında en çok ilgi uyandıran üç 

kitabının isimleri: Gıda Emperyalizmi, Sessiz Savaş ve 

Açlık Korkusu’dur. 

Osman Nuri Koçtürk’ün özellikle soya yağına gösterdigi 

tepkiler, 1962 senelerinde Amerikan Soya Birligi 

davetlisi olarak yaptığı bir ABD gezisinde kendisine 

yapılan cazip ”teklif”leri geri çevirmesi ile birlikte ölüm 

tehditlerine varan acımasız karşıt tepkileri doğurdu.1966 

yılında Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat tarafından 



açıklanan ve basında ”Türkiye’de Nötralize Listesi” 

olarak adlandıran bir CIA raporunda, Türkiye’de pasifize 

edilmesi gereken isimlerden biri olarak gösterilen Doç. 

Dr.Osman Nuri Koçtürk’e profesörluk unvanın neden 

verilmediği ise hâlâ sorgulanmaya değer olgular 

arasında yer almaktadır. 

12 Eylül darbesinden sonra bir süre gözaltında tutulan, 

horlanan ve dövülen Osman Nuri Koçtürk, serbest 

bırakılmasının ardından küskün, içe dönük bir hayatı 

yaşamayı tercih etti. 4 Nisan 1994 tarihinde Ankara Ar 

Sokak (Şimdilerde ”ilk hedefiniz akdenizdir ileri.” 

denilen sokak zincirinin ilk’inde) vefat etti. Şimdilerde 

Ankara’nın Karşıyaka kabristanında ebedi 

istirahatgâhında dinleniyor. Ölümünden sonra 

”Cumhuriyete Kanat Gerenler” arasında anılan Osman 

Nuri Koçtürk, Türkiye’nin beslenme sorunlarını ilk olarak 

ele alan ve insanın insan tarafından sömürülmesinin 

biyolojik yönlerini açımlamaya ve anlatmaya çalışan, 

memleketimizin yetiştirdiği ”ilk” beslenme 

uzmanımızdır. 



 

 



 

5 Nisan 1994 5 Nisan kararları  

Türkiye'nin tarihindeki en büyük kemer sıkma politikası 

açıklandı. Kararı DYP-SHP hükümeti aldı. Dolar aniden 

yükselirken, birçok şirket iflas etme durumuna düştü. 

1 Mayıs 1994   Olaylar çıktı. SHP Milletvekili Salman 

Kaya polisler tarafından ağır şekilde dövüldü. 

16 Haziran 1994 Anayasa Mahkemesi DEP'i kapattı. 

 

4 Temmuz 1994 Haluk Sipahioğlu, Türk Büyükelçiliği 

Müşaviri, Atina öldürüldü. 

 

19 Eylül 1994 Civangate Skandalı  

Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan kurşunlandı. 

Olayın arkasından Özal'ın yakını batık müteahhit Selim 

Edes çıktı. Tetikçi Davut yıldız, Alaattin Çakıcı'nın 

talimatıyla Engin Civan'ı vurduğunu itiraf etti. 

 

10 Kasım 1994 Atatürk'ü anma töreni esnasında bir 

meczup Anıtkabir'e sızarak Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel'e ve diğer yetkililere "Sizi Kuran'a davet 

ediyorum" diye bağırdı. 

27 Kasım 1994 4046 sayılı Kanun'la kurulan T.C. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başbakana 

bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir 

kurumdur.  

 

22 Aralık 1994   

Başını Cem Boyner'in çektiği Yeni Demokrasi Hareketi 

(YDH) partileşti. 



30 Aralık 1994'te Cafe Marmara'ya bırakılan bombanın 

patlaması sonucu Onat Kutlar ağır yaralandı.  Arkeolog 

Yasemin Cebenoyan da yaşamını yitirdi. Olay, İBDA-C 

tarafından üstlenildi. de faillerin yakalanmasıyla PKK 

tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştır. 

1995 

11 Ocak 1995'te Onat Kutlar yaşamını yitirdi. Onat 

Kutlar, öldürülmeden az önce ‘Herkesin Kaybettiği Tek 

Oyun’ başlıklı yazısında terör konusunda şunları 

söylüyordu: ”Terörün anlamı ve kapsamı, onu kullanana 

göre değişmez. Giyotinin bıçağı, kutsal kralı, vatansever 

ve bozulmaz Robespierre’i, hayalci ozan Chenier’yi, 

serseri San Culotte’lardan birini ya da hain İsviçreliyi 

aynı umursamazlıkla keser. Tıpkı Güneydoğu Anadolu’da 

şiddetin gencecik askerleri, küçük çocukları ve Kürt 

gençlerini aynı umursamazlıkla yok ettiği gibi. Herkesin 

birden kaybettiği tek oyundur terör. Hiçbir kutsal amaç, 

hiçbir ideoloji, hiçbir hak, hiçbir öfke, hiçbir yetki 

doğrulamaz öldürmeyi. Kralın ve soyluların gaddar 

köpekleri kadar, halkın temsilcileri, dağlılar da 

düşünmelidirler bunu. Günlerdir çıkıp İstanbul’un sessiz 

ve eski sokaklarında dolaşmak istiyorum. Ama 

çıkamıyorum. Nereye yürüsem ayağıma kan bulaşıyor. 

Terör içindeyim.’ 

 

20 Ocak 1995  



Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, eski kocası Alaattin 

Çakıcı'nın emri üzerine Uludağ'da öldürüldü. 

7 Mart 1995  

MİT muhbiri Tarık Ümit esrarengiz bir şekilde kayboldu. 

12-15 Mart 1995 Gazi Olayları  

İstanbul Gazi mahallesinde Alevilere ait bir kahvenin 

taranmasıyla başlayan olaylar ertesi günkü cenaze 

töreninde çatışmaya dönüştü. Ordu birlikleri bölgeye 

sevkedildi. 3 gün süren olaylarda 22 kişi öldü. 

 

 

 

 



 

21 Mart – 2 Mayıs 1995 Çelik Harekâtı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yapmış olduğu askeri 

harekâtın adıdır. 

 

30 Mart 1995, Uydu'da PKK'nin televizyonu MED-TV 

yayınına başladı. 



23 Mayıs 1995 Yeni Günaydın ve Süper Tan gazetelerinin 

sahibi, kömür tüccarı Bekir Kutmangil İbrahim Cici 

tarafından öldürüldü. 

9 Haziran 1995 "Orospu" Krizi  

3 Avrupa parlementosu üyesi kadın milletvekiline 

"orospu" diyerek hakaret eden DYP milletvekili ve Devlet 

bakanı Ayvaz Gökdemir sorun yarattı. Ardından olay bir 

özür krizine dönüştü. 

6 Temmuz 1995 Ünlü yazar Aziz Nesin Foça'da geçirdiği 

ani kalp krizi sonucu öldü. 

10 Temmuz 1995 Mehmet Ali Aybar öldü. (5 Ekim 1908), 

Türk sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, 

kapatılan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) eski lideri ve 

Sosyalist Devrim Partisi'nin (SDP) kurucu genel başkanı. 

Aybar ABD'nin Vietnam'daki savaş suçlarını yargılamak 

üzere oluşturulan Uluslararası Russell Mahkemesi'ne 

yargıç olarak da seçilmişti. 

 



 

27 Eylül 1995 Genelev patroniçesi Matilda Manukyan'a 

bombalı saldırı yapıldı. Koruması ve İstanbul Bankası 

olayında Özer Çiller aleyhine tek tanık olan Mehmet 

Urhan öldü. 

 

15 Ekim 1995-5 Kasım 1995 II. Tansu Çiller Hükümeti 

24 Ekim 1995'te Sümerbank Garipoğlu şirketler grubuna 

103.4 milyon dolara satılarak özelleştirildi. Hayyam 

Garipoğlu'nun Malki cinayeti ve Türkbank skandalına 

adının karışması, Sümerbank'ın elinden alınmasına 

neden oldu. Sümerbank 21 Aralık 1999'da TMSF'ye 

devredildi. Ardından 9 Ağustos 2001 tarihinde Oyak 

Grubuna satıldı. Oyakbank A.Ş.'ye 11 Ocak 2002 

tarihinde tescil edilmiştir. 

 

5 Kasım 1995-12 Mart 1996 III. Tansu Çiller Hükümeti 

28 Kasım 1995  

Tekstil ve döviz piyasasının ünlü isimlerinden tefeci 

Nesim Malki Bursa'da öldürüldü. 



 

30 Kasım 1995  

Borsacı Yener Kaya otomobilinde yakılarak öldürüldü. 

 

 

1996 

10 Ocak 1996  

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, polis 

tarafından gözaltına alındıktan sonra bir çay bahçesinde 

ölü olarak bulundu. 

11 Ocak 1996 Sabancı Suikasti 

DHKP-C militanları tarafından Sabancı Center'da 

düzenlenen suikast sonucu Özdemir Sabancı, Haluk 

Görgün ve Nilgün Hasefe öldürüldüler. 

17 Ocak 1996  



Trabzon-Soçi seferini yapan Avrasya Feribotu 180 yolcu 

ve 45 mürettebatıyla birlikte Çeçen eylemciler tarafından 

kaçırıldı. 

23 Ocak 1996 Milli Damat Musa  

13 yaşındaki İngiliz Sarah Cook ile Türk garson Musa 

Kömeağaç'ın evlenmesi Türk-İngiliz ilişkilerini sarsacak 

kadar olay yarattı. 

26 Şubat 1996  

Ünlü sanayici Vehbi Koç öldü. 

 



 

12 Mart 1996-08 Temmuz 1996 II. Mesut Yılmaz 

Hükümeti 

 

16 Mart 1996 Menderes Felç oldu. 

RP milletvekili Aydın Menderes, Afyon'da geçirdiği trafik 

kazası sonrası felç oldu. 

11 Mayıs 1996  

Başbakan Tansu Çiller'in Başbakanlıktan ayrılmadan 

önce örtülü ödenekten 500 milyar çektiği ortaya 

çıkarıldı. 

13 Mayıs 1996 Örtülü ödenekten Başbakan Çiller'i Selçuk 

Parsadan'ın 5.5 milyar dolandırdığı ortaya çıktı. 

22 Haziran 1996  

Aralarında 11 polis ve askerinde bulunduğu 

"Söylemezler Çetesi" ortaya çıkartıldı. 

23 Haziran 1996 HADEP Kongresi 



HADEP kongresinde salondaki Türk Bayrağı'nın 

indirilmesi ve yerine Abdullah Öcalan posteri asılması 

bütün yurtta derin infial yarattı. 

30 Haziran1996 "Hamile Terörist" saldırısı.  

Tunceli'de kendine "Hamile Kadın" süsü veren terörist 

Zeynep Kınacı beline sardığı bombayı patlattı. 6 asker 

şehit, 30 asker yaralı. 

8 Temmuz 1996 - 30 Haziran 1997 Necmettin Erbakan 

Hükümeti 

 

28 Temmuz 1996 Ömer Lütfü Topal Cinayeti. 

Gazinocular ve kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer 

Lütfi Topal açılan çapraz ateş sonucu öldürüldü. 

24 Eylül 1996 Zeki Müren öldü. 

Vasiyetinde tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve 

Mehmetçik Vakfına bıraktı. 2013 yılına kadar en az 2251 

üniversite öğrencisi Zeki Müren'in yardımlarıyla TEV'den 

eğitim bursu aldı. Ayrıca TEV ve Mehmetçik Vakfı, 2002 

yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu 

Lisesi'ni yaptırdı. Bu okulda sanatın birçok dalı ile ilgili 

eğitim halen verilmektedir. 



 

13 Ekim 1996 Doğan Holding tarafından Radikal gazetesi 

yayına başlamıştır.  Radikal İki, Radikal Kitap ve Radikal 

Hayat isimli ekleri vardı.  

 



26 Ekim 1996 Aydınlık Dergisi

 

 

3 Kasım 1996 Susurluk Kazası   



Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kaza ile Türkiye 

Cumhuriyeti'nin içinde odaklanmış gizli ve karanlık işler 

çeviren bir teşkilatın varlığı da ortaya çıktı. Bu kazadaki 

Mercedes otomobilin içinde DYP milletvekili Sedat Bucak, 

Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, eski ülkücü Abdullah 

Çatlı ve sevgilisi olduğu söylenen Gamze Us 

bulunuyordu. Bu kaza sonrası emniyetçilerden 

siyasetçilere, mafyadan kumarhane patronlarına bir dizi 

ilişki ve isim ortaya çıktı. Ayrıca yakın dönemde işlenmiş 

ve aydınlanmamış birçok cinayetle bu grubun ilişkisi 

ortaya atıldı. Susurluk Cumhuriyet tarihinin en önemli 

olaylarından biri haline geldi. Toplumda açık, aydınlık ve 

temiz ilişkiler kurulmasını istemenin simgesi oldu. 

 

20 Kasım 1996 

Susurluk olayının üzerine giden ANAP lideri Mesut 

Yılmaz Budapeşte'de bir saldırgan tarafından 

yumruklandı. 



17 Aralık 1996 

Özelleştirme kapsamındaki üç kamu bankası için teklif 

verme süresi bugün sona erdi. Etibank, Denizbank ve 

Anadolu Bank için toplam 41 teklif verildi. Bunlardan 9′u 

Etibank, 15′i Denizbank, 17′si de Anadolu Bank için 

verildi. 

19 Aralık 1996 

3 liman 241 milyon dolara özel sektörün oldu. Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) ait Tekirdağ Limanı’nın 

işletme hakkı 30 yıllığına 134 milyon 558 bin 509 dolara, 

Trakya Liman İşletmeleri AŞ’ye, Antalya Limanı 102 

milyon 520 bin 769 dolara Link İthalat-İhracat ve Gıda 

Sanayi AŞ’ye, Hopa Limanı da 4 milyon 4 bin 718 dolara 

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’e verildi. Bir 

gün sonra ihalelerde de Giresun, Rize, Ordu ve Sinop 

limanlarının işletme hakları verildi. Çakıroğlu İnşaat, 3 

milyon 203 bin 774 dolarla Giresun, 1 milyon 607 bin 

887 dolarla Ordu ve 800 bin 944 dolarla Sinop 

Limanları’nın 30 yıl süreyle işletme hakkın aldı. Rize 

Limanı’nın işletme hakkı ise 5 milyon 606 bin 605 dolarla 

en yüksek teklifi veren Asım Çillioğlu’na verildi. Bu 

ihaleler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak. 

30 Aralık 1996  

Aczmendi lideri Müslüm Gündüz Fadime Şahin'le bir evde 

birlikteyken basıldı. 

1997 

5 Ocak 1997  

Susurluk komisyonuna ifade veren Özel Tim 

kurucularından Korkut Eken, devletin Abdullah Çatlı'yı 12 

Eylül 1980'den önce kullandığını söyledi. 

6 Ocak 1996 



Sabancı suikasti sanığı Mustafa Duyar, Şam'da MİT 

görevlilerine teslim oldu. 

13 Ocak 1997 Susurluk Raporu Yayınlandı. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı "Susurluk 

Raporu" açıklandı. 

14 Ocak 1997  

Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ı öldürmekten 

sanık 3 özel timci tutuklandı. 

17 Ocak 1997  

Manisa'da işkence altında ifadeleri alınan 10 lise 

öğrencisi, DHKP-C örgütüne üye olmaktan toplam 76 yıl 

3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

23 Ocak 1997  

Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastinin kilit ismi Oral 

Çelik 3 davadan da beraat edip, serbest bırakıldı. 

Borsa, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan Türk Telekom’un 

özelleştirilmesinin iptali başvurusunun reddedilmesi 

üzerine yüzde 8 oranında yükselerek, 101 puanlık artışla 

1352 puana ulaştı. 

 

 

24 Ocak 1997 

Denizbank, çekişmeli bir ihale ile 66 milyon dolara 

Vestel’in de sahibi olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’ya satıldı. Satış televizyondan 

canlı olarak yayınlandı. 

30 Ocak 1997'de Sincan belediyesi Kudüs gecesi 

düzenledi. Belediye başkanı Bekir Yıldız, İran 

büyükelçisinin misafir olduğu gecede sahneye konulan 

cihad oyunu basında tepki oluşturdu. Star muhabiri Işın 



Gürel saldırıya maruz kaldı. Bekir Yıldız tutuklandı, 

mahkûm edildi. 

1 Şubat 1997  

 

 

2 Şubat 1997  



Susurluk nedeniyle "Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika 

Karanlık Eylemi" başlatıldı. Eylem bütün yurtta halk 

tarafından sahiplenildi. 

3 Şubat 1997'de, Ankara'da Star TV muhabiri Işın 

Gürel'in muhafazakar biri tarafından saldırılarak 

dövülmesi toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. 

4 Şubat'ta Sincan'da askerler 20 tank ve 15 zırhlı araçla 

geçiş yaptı 

25 Şubat 1997 

Türkiye’de 6 milyon aileyi temsil eden üç büyük kuruluş, 

Türk-İş, DİSK ve TESK’in başkanları (Bayram Meral, 

Rıdvan Budak ve Derviş Günday) rejime yönelik 

tehditlere karşı güçbirliği kararı aldı. Demokrasiyi 

korumak, rejime sahip çıkmak için herkesi göreve 

çağıran başkanlar güçbirliği yapılmasını önerdiler. 

28 Şubat 1997 



 

Milli Güvenlik Kurulu yaptığı 9 saatlik toplantıda Atatürk 

ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanmasına karar 

verdi, konuyla ilgili olarak 20 maddelik bir karar aldı. 

MGK, sekiz yıllık eğitime bir an önce geçilmesi, irtica ile 

mücadele, devlet dairelerindeki İslamcı örgütlenme gibi 

konularda önemli mesajlar verdi. Bu konuda hazırlanan 

istihbarat raporları da hükümete sunuldu. Toplantıda 

ayrıca, Sincan olayı, Kıyafet Yasası’na aykırı giysiler, 

tarikat yönetimindeki özel okullar da gündeme getirildi. 

MGK kararları, kimi çevrelerce hükümete verilmiş bir 

muhtıra olarak niteledi.  

406 Sayılı Kararına Ek-A (rejim aleyhtarı irticai 

faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler) 

 



1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında 

yer alan ve yine anayasanın 4'üncü maddesi ile teminat 

altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve 

hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut 

yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut 

yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, 

devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na 

devri sağlanmalıdır. 

 

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle 

cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk 

milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı 

doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların 

etkisinden korunması bakımından: 

 

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya 

konulmalı. 

b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine 

bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli 

Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet 

göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına 

sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli 

eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 

özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 

 

5-Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli 

çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak 



siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç 

varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek 

mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine 

edilerek gerçekleştirilmelidir. 

 

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş 

tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların 

faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi 

ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 

 

7-İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura 

kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişkileri 

kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi dine 

karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya 

gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 

yayınları kontrol altına alınmalıdır. 

 

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı 

örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen 

personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir. 

 

9- TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için 

mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer 

kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer 

eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve 

yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 

 

10-Bu maddenin tam metnini Turkiye'nin uluslararası 

ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz. 

 



11-Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını 

körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden 

olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara 

ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve 

idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

 

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza 

Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak 

sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal 

ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu 

tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin 

önlemler alınmalıdır. 

 

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve 

Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek 

uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve 

Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle 

ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle 

uygulanmalıdır. 

 

14-Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu 

silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri 

esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda 

kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan 

talep dikkatle değerlendirilmelidir. 

 

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan 

ve denetimden uzak rejim aleyhtari örgüt ve kuruluşlar 

tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş 

yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

 

16-Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden 

olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle 



sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların 

ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile 

öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

 

17-Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı yerine 

ümmet kavramı" bazında ele alarak sonuçlandırmayı 

amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda 

yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve 

idari yollardan önlenmelidir. 

 

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar 

ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı 

kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 

 


