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ÖZET 

 

1970’li yıllar, Türkiye’nin sağ ve sol şeklinde kutuplaştığı, siyasal alanda 

istikrarsızlığın, ekonomik alanda krizlerin, anarşi ve terör olaylarında da kaosun 

yaşandığı bir dönem olmuştur. 12 Eylül 1980 tarihine kadar süren bu olumsuz tablo, 

Türkiye’yi iç savaşın eşiğine getirmiş ve nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

yapacağı müdahalenin temel gerekçesi olmuştur.  

12 Eylül müdahalesine giden sürecin temel taşlarından olan Kahramanmaraş 

olayları, İzmir’i de bir hayli derinden etkilemiştir. Zira, Maraş olayları sonrasında on 

üç ilin sıkıyönetime alınması, İzmir’in de anarşiyle tanışmasına sebep olmuştur. 

Sıkıyönetim kapsamına alınan İstanbul ve Ankara gibi kentlerdeki marjinal örgütlerin 

hareket sahalarının daralması, bu örgütleri, yeni arayışlara sürüklemiştir. Bu arayışlara 

en uygun kentlerden biri de sıkıyönetim kapsamı dışında bırakılan İzmir şehri 

olmuştur. İzmir’in hem büyük bir kent oluşu hem de sıkıyönetim altında olmayışı, 

anarşi gruplarının hızlı bir şekilde örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Nitekim, 

istedikleri rahat ortama İzmir’de kavuşan yasa dışı örgütler, kısa süre içerisinde İzmir’i 

sakin bir şehir hüviyetinden çıkartarak terörün beşiği haline getirmişlerdir. 

İzmir’de yaşanan anarşi olayları, 1979 yılının başından itibaren artarak devam 

etmiştir. Bu olaylar, 1980 yılının başında ise farklı boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin 

en büyük işçi hareketi olarak bilinen TARİŞ olayları da bu dönem içerisinde vuku 

bulmuştur.  Nitekim, TARİŞ olayları ve bu olaylara eşgüdümlü olarak çıkartılan terör 

faaliyetleri, İzmir tarihindeki en kanlı günlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Zira, 

TARİŞ olaylarının hemen ardından, 19 Şubat 1980 tarihinde, İzmir’de de sıkıyönetim 

uygulamasına geçilmiştir. İzmir’in sıkıyönetim kapsamına alınmasıyla birlikte anarşi 

olayları sekteye uğratılmış; fakat tamamen yok edilememiştir. Neticede, önlenemeyen 

anarşi ortamı, 12 Eylül 1980 askeri midahalesine kadar devam etmiştir.  

Çalışmamız; 1 Ocak 1979’dan, 12 Eylül 1980’e kadar İzmir’de yaşanan siyasi, 

sosyal, ekonomik ve anarşi olaylarını kapsamakla birlikte; 12 Eylül askeri 

müdahalesinin İzmir’de uygulanışını ve askeri müdahale sonrasında yapılan 7 Kasım 

1982 Anayasa referandumu ile 6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimlerinin İzmir’e 

yansımalarını içermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Anarşi, Ekonomi, Sıkıyönetim, Askeri Müdahale. 
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ABSTRACT 

 

The 1970s was a period of time when Turkey is in the form of the right and left 

polarized, and was a period of instability in the political sphere, economic crises, chaos 

in anarchy and terrorist events. This negative picture, which lasted until 12 September, 

1980, has brought Turkey to the brink of civil war and eventually became a rationale 

for intervention in the Turkish Armed Forces. 

The events of Kahramanmaraş, which is one of the cornerstones of the process 

leading up to the September 12 intervention, also deeply affected İzmir; because the 

declaration of martial law in thirteen provinces after the Maraş incidents caused İzmir 

to meet anarchy. The narrowing of the marginal organizations in cities such as Istanbul 

and Ankara, which were included in the scope of martial law, dragged these 

organizations to new searches. One of the cities most suitable for these searches was 

the city of Izmir, which was excluded from the scope of martial law. The fact that 

İzmir is both a big city and not under martial law enabled anarchy groups to organize 

quickly. As a matter of fact, illegal organizations that reached the comfortable 

environment they wanted, they removed a calm city identity of İzmir and made it the 

cradle of terrorism in a short time.  

The anarchy events in İzmir continued increasingly since the beginning of 

1979. These events reached different dimensions at the beginning of 1980. Turkey's 

largest labor movement also known as TARİŞ events have occurred during this period. 

As a matter of fact, the events of TARİŞ and the terrorist activities taken in 

coordination with these events paved the way for the bloodiest days in the history of 

Izmir. Immediately after the TARİŞ incidents, martial law was launched in Izmir on 

February 19, 1980. With the inclusion of İzmir into martial law, anarchy events were 

interrupted, but not completely destroyed. As a result, the unavoidable anarchy 

environment continued until the military intervention of 12 September 1980.  

Our study covers the political, social, economic and anarchy events that took 

place in Izmir from January 1, 1979 to September 12, 1980 and it includes the 

implementation of the 12 September military intervention in İzmir and the reflections 

of the 7 November 1982 Constitutional referendum and parliamentary elections of 6 

November 1983 in Izmir after the military intervention. 

 

Key Words: İzmir, Anarchy, Economy, Martial Law, Military Intervention. 
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ÖNSÖZ/TEŞEKKÜR 

 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, ülke tarihinde onarılması güç yaralar açtı. 

Ülkemizin yakın döneminde en acı olayların saklı olduğu bu darbe, İzmir’de de yıkıcı 

izler bıraktı. İşte bu izleri araştırmak için ‘‘12 Eylül Askeri Darbesi Geçiş Sürecinde 

İzmir Şehri’’ başlıklı tez konusunu, tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil’in 

tavsiyeleri ile belirledik. 

Tezin oluşumu esnasında çeşitli kitaplar, makaleler, dergiler ve tezler 

incelenmiş olup bunların yanı sıra Ege Telgraf Gazetesi, Ekspres Gazetesi, Demokrat 

İzmir Gazetesi, Yeni Asır Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ve 

Milliyet Gazetesi’nin muhtelif dönemlerdeki sayıları taranmıştır. Yine, araştırmamıza 

konu olan döneme ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Millet Meclisi 

Tutanak Dergisi, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Danışma Meclisi Tutanak 

Dergisi ve Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi’nin çeşitli dönemlere ait sayıları 

da araştırmamıza dahil edilmiştir. Ayrıca, sözlü tarih araştırmaları için birçok kişiye 

başvurulmuş olup görüşmeyi kabul edenlerden dönem hakkında bilgiler edinilmiştir.  

Aylarca süren gazete taramaları esnasında yardımlarını esirgemeyen İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi çalışanlarına, başta 

Sancar Maruflu olmak üzere sözlü tarih araştırmama katkı sağlayan tüm kişilere, 

yazmış oldukları makaleler ve kitaplarla çalışmama büyük destek sağlayan bilim 

insanlarına ve değerli tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil’e teşekkürü bir 

borç bilirim. Ayrıca, hayatım boyunca desteklerini yanımda hissettiğim anneme ve 

babama da minnettarım.   

 

 

Uğur PINAR 

Manisa, 2020 
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GİRİŞ 

İzmir, barındırdığı eşsiz güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da öne çıkan 

kadim bir şehirdir. İlk Çağ’dan itibaren önemli bir liman kenti olarak tanınan İzmir 

şehrinin kuruluş tarihi, İ.Ö. 3000 yıllarına kadar inmektedir. Bayraklı semtinde yer 

alan ve Tepekule olarak bilinen örenyeri ise eski İzmir’in ilk kurulduğu topraklardır.1 

İzmir’in farklı isimlerle anılmış olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Lakin, kısa 

sürelerle de olsa kullanıldığı sanılan bu isimlerin hiçbirisi, Smyrna adı gibi sürekli ve 

kalıcı olamamıştır. Zaten, bugün İzmir olarak kullandığımız isim de Smyrna 

kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna kelimesinin daha erken biçimlerinin 

‘‘Samorna’’ veya ‘‘Smurna’’ olduğu da iddia edilmektedir. Smyrna kelimesinin 

başına Türkçe söylenişi sırasında ‘‘İ’’ sesi gelmiş ve ‘‘İsmir’’ olarak telaffuz edilmeye 

başlanmıştır. Daha sonra da bugün kullanılan İzmir biçimine dönüşmüştür.2 

Hitit, İyonya, Lidya, Roma ve Bizans gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan 

İzmir şehri, 11. yüzyıldan itibaren çeşitli dönemlerde Türklerin hakimiyeti altına 

girmiştir. Nihayetinde, 1426 yılında Osmanlı hakimiyetine giren İzmir şehri, 

günümüze kadar Türk yerleşim yeri olma özelliğini sürdürmüştür. Önemli bir liman 

kenti olarak bilinen bu şehir, Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinin de dünyaya açılan 

yüzü olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi, 

Yunan işgaline uğramıştır. Sevr Antlaşması uyarınca başta İzmir olmak üzere, Ege 

Bölgesi’nin Yunanistan’a bağlanmasını planlanmıştır. Bu plan, ulusal mücadelemizin 

başarıyla sonuçlanması sonucunda hüsrana uğramış ve 9 Eylül 1922’de Türk 

Ordusunun İzmir’e girmesi ile Yunan işgali sona ermiştir. İzmir, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrasında küllerinden yeniden doğan bir şehir olmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren yirmi üç sene boyunca tek parti 

yönetimi altında idare edilmiştir. 1946 yılına gelindiğinde ise çok partili demokrasiye 

ilk adım atılmıştır. Türkiye, çok partili demokrasinin ilk sınavını, 21 Temmuz 1946 

seçimleriyle vermiştir. 1946 milletvekili genel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP) ile Demokrat Parti (DP) arasında geçecek; mutlak kazanan ise 397 milletvekili 

elde eden Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Seçime katılan Demokrat Parti’nin altmış 

bir milletvekili kazandığı 1946 genel seçimlerinde, bağımsızların elde ettiği sandalye 

                                                           
1 Fikret Yılmaz ve Sabri Yetkin, İzmir Kent Tarihi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Yayınları, İzmir, 2002, ss. 23-25. 
2 Yılmaz ve Yetkin, a.g.e., s. 21.  
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sayısı ise yedidir. Bu seçimlerde İzmir’deki on altı milletvekilinin tamamını ise 

Cumhuriyet Halk Partisi elde etmiştir.3 

Demokrat Parti’nin kısa sürede hazırlanıp elde ettiği başarı, ileriki yıllarda da 

ivme kazanarak devam etmiştir. 1950 genel seçimlerinde %55.2, 1954 genel 

seçimlerinde %58.4 gibi yüksek oy oranlarını yakalayan Demokrat Parti; 1957 genel 

seçimlerinde bir nebze kan kaybetse de seçimlerden %48.6’lık oy oranıyla galip 

çıkmayı başarmıştır.4 

Demokrat Parti’nin 1950’li yıllarda yapılan seçimlerdeki başarısı, ülke 

genelinde olduğu kadar İzmir genelinde de geçerlidir. Demokrat Parti’nin İzmir’de 

elde ettiği seçim sonuçlarına baktığımızda şu bilgilere ulaşmaktayız: 1950 genel 

seçimleri %56.7, 1954 genel seçimleri %61.2, 1957 genel seçimleri %55.8. Bu oranlar, 

Demokrat Parti’nin İzmir’deki tüm milletvekili sandalyelerini elde etmesine yardımcı 

olmuştur. Öyle ki 1950’de on yedi milletvekilinin tamamını, 1954’de yirmi 

milletvekilinin tamamını ve 1957’de yirmi iki milletvekilinin tamamını, Demokrat 

Parti elde etmiştir.5 

Demokrat Parti, çok partili hayata geçiş6 sürecinden sonraki 1950 ve 1954 

yıllarında yapılan seçimleri büyük oy oranlarıyla kazanmıştı. Demokrat Parti’nin bu 

yükselişi, bürokraside tedirginlik, bazı gruplarda da rahatsızlık yaratmıştı. Bu 

gruplardan birisi de Ordu içindeki bir takım yapılanmalar idi. Demokrat Parti 

hükümetinden rahatsızlık duyan bazı alt rütbelerdeki subaylar arasında yayılan 

cuntalaşma faaliyetleri, 1957 yılında yapılan milletvekili genel seçimleri sonrasında 

hız kazanmıştır. Nihayetinde, Demokrat Parti’nin önünü kesmek isteyen otuz sekiz 

kişilik cunta grubu, 27 Mayıs 1960 tarihinde harekete geçerek meşru hükûmete 

müdahale etmiştir. Bu müdahale ile birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan 

Adnan Menderes ve Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un yanı sıra bazı bakanlar, 

Demokrat Parti milletvekilleri, bürokratlar ve cuntaya destek vermeyen generaller 

tutuklanmıştır. Bu kişiler, kurulan olağanüstü mahkemede, özel olarak seçilmiş hâkim 

ve savcılar tarafından yargılanmışlardır. 

Otuz sekiz subaydan oluşan ve kendilerine Milli Birlik Komitesi adını veren 

askeri cunta, 27 Mayıs 1960 tarihinde iktidara el koyduktan sonra, muhalefetin, 1924 

                                                           
3 Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Ankara, 2012, s. 8. 
4 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
5 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
6 1945 sonrası çok partili siyasi hayata geçiş hakkında Bkz. Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili 

Siyasi Hayata Geçiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2002. 
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Anayasası’nda değişiklik yapılarak ülkedeki kurumlarının dünyanın gerekleriyle 

uyumlu hale getirilmesi yönündeki düşüncesini benimsedi. Bu doğrultuda yeni bir 

Anayasa hazırlandı. 1961 Anayasası olarak bilinen yeni Anayasa, başta düşünce 

özgürlüğü olmak üzere sendika ve siyasi örgütlenmelerde demokratik özgürlükler 

getiriyordu. 1961 Anayasası ile birlikte yurttaşların sivil hakları çoğaltılmış, 

üniversiteler çok daha fazla özerkliğe kavuşmuş, öğrenci derneklerinin faaliyetlerine 

müsaade edilmiş ve işçilere grev hakkı tanınmıştı.7 Ayrıca, 27 Mayıs’ın mimarları, 

parlamentoda temsil edilen fikirlere çeşitlilik sağlayan, orantılı temsilciliğe dayalı bir 

seçim sistemi ile daha liberal bir Anayasa bırakmışlardı. Daha önce halk söylevlerinde 

yer almayan bazı ideolojik görüşler de artık açıkça ifade edilmeye başlanmıştı.8 

1961 Anayasası sayesinde, 1965 ve 1969 yıllarında yapılan milletvekili genel 

seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) taşınan ideolojik akımlar, 12 

Mart 1971 darbesi sonrasında iki yıl süren askeri yönetimin tüm engelleme ve 

baskılarına karşın, 1973 ile 1980 yılları arasında siyasetin etkin güçleri arasına 

yükselmişlerdi. Demokratikleşme açısından bakıldığında Türkiye’de siyasetin çok 

sesli bir yapıya ulaşması olumludur. Fakat, farklı görüşlerde olan partiler, yerlerini 

silahlı eylemcilere bırakmışlarsa ve her gün onlarca insan öldürülüp ülkenin her köşesi, 

karşıt görüşlerin veya tarafsızların giremedikleri kurtarılmış bölgelere dönüşmüşse 

bunun üzerinde düşünmek gerekir.9 

Ocak 1971 itibariyle Türkiye, kaos ortamının içine çekilmeye başlamıştı. Latin 

Amerikalı şehir gerillalarına özenen solcu gençler banka soymaya, Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) askerlerini kaçırmaya ve Amerikan hedeflerine saldırmaya 

başlamıştı. Neo-faşist eylemciler de hükümeti eleştiren üniversite profesörlerini 

öldürmekteydi.10 Yine bu yıllarda, Türkiye’nin devletçi halk partileri sosyal demokrat 

olmaya, hatta aşırı sol ile ilişki kurmaya başlarken merkez sağ partiler de komünizm 

aleyhtarlığına tutularak aşırı milliyetçi ve muhafazakar güçlerle koalisyon kurmaya 

başlamıştı. Ancak, merkez sağ hükümet, ülkedeki anarşi olaylarından kaynaklanan 

huzursuzluğu yatıştıramamıştı. Neticede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Mart 

1971’de, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir muhtıra vererek Türkiye Büyük Millet 

                                                           
7 Feroz Ahmad, ‘‘Cumhuriyet Türkiye’sinde Siyaset ve Siyasi Partiler’’, Türkiye Tarihi Modern 

Dünyada Türkiye 1839-2010, C: 4, (Ed. Reşat Kasaba), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, ss. 243-245. 
8 William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, (Çev. Petek Demir), Mozaik Yayınları, İstanbul, 2003, 

s. 152. 
9 Hikmet Özdemir, ‘‘Siyasal Tarih 1960-1980’’, Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye Tarihi 1908-1980, 

(Yay. Yön. Sina Akşin), Cem Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 247. 
10 Ahmad, a.g.e., s. 255. 
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Meclisinin anarşiyi sona erdirecek önlemleri almaması halinde iktidara el koyacağı 

uyarısında bulununca hükümet de istifa etmeye mecbur kaldı. Demirel hükümetinin 

istifasından sonra, 1973 yılında yapılacak olan milletvekili genel seçimlerine kadar 

işbaşında kalacak Nihat Erim, Ferit Melen ve Naim Talu hükümetleri kuruldu.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ümit Cizre, ‘‘İdeoloji, Bağlam ve Menfaat: Türk Ordusu’’, Türkiye Tarihi Modern Dünyada 

Türkiye 1839-2010, C: 4, (Ed. Reşat Kasaba), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 322, 323. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

12 EYLÜL DARBESİ ÖNCESİNDE İZMİR ŞEHRİNİN DURUMU 

 

1.1. SİYASAL VE EKONOMİK ORTAM 

 

1.1.1. 1973 Milletvekili Genel Seçimleri ve İzmir 

70’li yıllar, Bülent Ecevit önderliğindeki CHP’nin yükselişe geçtiği bir 

dönemdir. CHP, 1969 yılında ülke genelinde aldığı %27.4’lük oy oranını, 14 Ekim 

1973 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde altı puan artırarak %33.3’e taşımıştı. 

Adalet Partisi (AP) ise 1969 yılında ülke genelinde aldığı %46.6’lık oy oranını, 1973 

yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde %29.8’e kadar geriletmişti. 1973 

milletvekili genel seçimlerine katılan diğer partilerin ülke genelinde aldıkları oy 

oranları ise şöyledir: Demokratik Parti (DP) %11.9, Cumhuriyetçi Güven Partisi 

(CGP) %5.3, Milli Selamet Partisi (MSP) %11.8, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

%3.4.12 

İzmir’de yapılan milletvekili genel seçimlerinde siyasal partilerin aldıkları oy 

oranlarına baktığımızda ilk dikkati çeken; 1961, 1965 ve 1969 yılında yapılan genel 

seçimlerde AP’nin sırasıyla elde ettiği %55, %62.2 ve %53.2 oy oranlarıdır. CHP ise 

aynı seçimlerde sırasıyla %39.6, %29.8 ve %35.1 oy oranlarını yakalayabilmiştir.13  

70’li yıllarda İzmir’de yapılan mahalli idare seçimleri ve milletvekilli genel 

seçimlerinde de AP ve CHP arasındaki kıyasıya mücadele devam etmiştir. Yalnız, 

1973 seçimleri, AP ve CHP açısından kırılmaların yaşanmaya başlandığı bir seçim 

olmuştur. AP oylarındaki gerilemeye karşın CHP oylarındaki artış, bu seçimde 

görülmeye başlanmıştır.14 1973 genel seçimleri, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de 

Adalet Partisi için büyük oy kayıplarına yol açmıştır. 1969 seçimlerinde %53.2 gibi 

yüksek oy oranı yakalayan AP, 1973 seçimlerinde oy oranını %39.3’e kadar 

geriletmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ise 1969 seçimlerinde aldığı %35.1’lik oy 

oranını, 1973 seçimlerinde dokuz puan artırarak %44’e taşımıştır. 1973 seçimlerinde 

seçime katılan diğer partilerin İzmir’de aldıkları oy oranları ise şöyledir: DP %7.9, 

CGP %2.4, MSP %4.2, MHP %1.1.15 

                                                           
12 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
13 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
14 Tanju Tosun, Türk Siyasal Hayatında Seçimler ve İzmir, Orion Kitabevi, Ankara, 2009, s. 35. 
15 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
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1973 milletvekili genel seçimlerinden kısa bir süre sonra, 26 Ocak 1974 

tarihinde, CHP ve MSP ortaklığında koalisyon hükümeti kurulmuşsa da iki parti 

arasındaki ortaklık çabuk bozulmuştur. Ortaklıktan umduğunu bulamayan ve erken 

seçime gitme umudu taşıyan Bülent Ecevit de 18 Eylül 1974 tarihinde, Cumhurbaşkanı 

Fahri Korutürk’e istifasını sunmuştur. Ecevit, erken seçime gitme şartıyla yeni bir 

hükümet ortaklığı arayışına girişse de başarılı olamamıştır. Süleyman Demirel de 

kendisine muhalif olan Demokratik Parti’nin desteğini alamadığı için koalisyon 

hükümeti kurma başarısını gösterememiştir. İşte bu nedenle, TBMM’deki oylama 

sırasında sadece on yedi güvenoyu alabilmiş olan partilerüstü Sadi Irmak hükümeti, 

17 Kasım 1974 ile 31 Mart 1975 yılları arasında Türkiye’yi yöneten siyasi güç 

olmuştur. Kısa süren Sadi Irmak hükümeti sonrası Süleyman Demirel, 1. Milliyetçi 

Cephe hükümeti olarak da bilinen 39. Hükümeti kurmuş ve 5 Haziran 1977 

milletvekili genel seçimlerine kadar görevini sürdürmüştür.16  

 

1.1.2. Çiğli Suikastı Girişimi 

1977 yılında yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde de CHP’nin 

yükselişi devam etmiştir. Yalnız, 1977 genel seçimleri öncesinde hem ülke adına hem 

de İzmir adına sansasyonel bir olay meydana gelmiştir. Bülent Ecevit, 5 Haziran 1977 

milletvekili genel seçimleri için 29 Mayıs tarihinde İzmir’e geldiğinde Çiğli 

Havaalanında olaylar çıkmıştır. Olay sırasında CHP yöneticisi Mehmet İsvan,  

bacağına isabet eden kurşun sebebiyle yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli 

olarak gözaltına alınan Celal Yücel ve Veli Kaya isimli şahıslar ise mahkeme 

tarafından kısa sürede serbest bırakılmıştır. Olaydan bir gün sonra açıklamalarda 

bulunan İzmir Valiliğine göre olayların sebebi, Ecevit’i korumakla görevli Toplum 

Polisi İsmet Çetin’in elindeki gaz tüfeğinin patlamasıdır. Bu olayda Mehmet İsvan’ın 

yaralanmasına sebebiyet vermekle suçlanan Polis Memuru İsmet Çetin, tutuklanarak 

cezaevine gönderilmiştir. Bülent Ecevit, olayın, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından 

örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etmiştir. Başbakan Süleyman Demirel ise İzmir’de 

yaşanan bu olayın, iç barışı bozmak ve seçimlerin yapılmasını engellemek üzere illegal 

örgütler tarafından organize edildiğini bizzat Bülent Ecevit’e iletmiştir.17 

                                                           
16 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, C: 2, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 

1997, s. 146. 
17 Fevzi Çakmak, ‘‘27 Mayıs’tan 12 Eylül’e İzmir’’, İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 2, C: 2, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir, 2013, s. 409. 
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Kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz bir şekilde duruşmalara 

katılan Trabzon’da görevli Toplum Polisi İsmet Çetin’in yargılanmasına, 31 Mart 

1979 tarihindeki duruşma ile devam edilmiştir. Toplum Polisi İsmet Çetin, 

mahkemeye verdiği ifadesinde olay gününü şu cümlelerle anlatmıştır:  

 

O gün alan çok kalabalıktı. Ben de kalabalık arasındaydım. Belediye Başkanı 

İhsan Alyanak, Başbakanımızı yakından görelim, diye bağırınca büyük bir 

kalabalık otobüse yöneldi. Ben de halkla birlikte otobüsün yanına sürüklendim. 

Bu arada, itiş kakış sırasında elimdeki tüfek düştü ve patladı. Bu silahlar yere 

düşünce patlar. Ben, o anda benim tüfeğimin patladığını söylemedim. 

Söyleseydim beni orada linç edebilirlerdi. Olaydan sonra Bornova’ya döndüm. 

Burada durumu amirlerime anlattım. Amirlerim, biz hallederiz, dediler. 

 

 Olay sırasında tüfekten çıkan boş kovanın Bornova’daki bir ortaokulun 

tuvaletine atıldığı ve bunun da kendisi tarafından yapıldığı iddialarına ilişkin soruya 

da cevap veren İsmet Çetin, duyduğu korkudan dolayı böyle bir şey yapmak zorunda 

kaldığını söylemiştir.18 Sözlerine devam eden İsmet Çetin: ‘‘CHP Genel Başkanı 

Bülent Ecevit'i korumakla yükümlü bir devlet memuru olarak böylesine acı ve 

bağışlanamaz bir olayla suçlanmaktan son derece üzüntü duyuyorum. Hiçbir örgüte 

bağlı olmadığım gibi, farklı bir düşünceyi de aklıma getirmediğimin bilinmesini 

istiyorum.’’19 diyerek kendisinin suçsuz olduğunu savunmuştur. Yaklaşık üç yıl önce 

vuku bulan olayın son davası, 6 Mayıs 1980 tarihinde görülmüş ve Polis Memuru 

İsmet Çetin, dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermekten üç ay hapis ve 500 

lira para cezasına çarptırılmıştır.20  

Çiğli’deki olaylardan birkaç gün sonra, 3 Haziran 1977 tarihinde, Bülent 

Ecevit’e bir suikast girişimi daha yapılmak istenmiştir. Fakat bu girişim, Çiğli’deki 

olaylar kadar büyümemiştir. Zira, Taksim Mitingi sırasında yapılmak istenen suikast 

girişiminden CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in de haberdar edilmesi, olası bir 

suikastın önüne geçmiştir. Suikast iddiaları üzerine Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumunda (TRT) konuşan Bülent Ecevit, şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘Demirel, 

bana telefon ederek Taksim’de yapacağımız mitingi iptal etmemizi istedi. Aldığı 

                                                           
18 Cumhuriyet, 1 Şubat 1979, s. 6. 
19 Ekspres, 1 Şubat 1979, s. 3. 
20 ‘‘Darbenin Ayak Sesleri’’, Yeni Şafak, 20.06.2015, https://www.yenisafak.com/secim-1977, 

(30.04.2019). 

https://www.yenisafak.com/secim-1977
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istihbarata göre miting sırasında bana, Sheraton Oteli üzerinden uzun namlulu 

silahlarla ateş edileceğini öğrendiğini söyledi. Bu koşullarda hiç kimseden yarınki 

mitingimize gelmesini isteyemem. Lakin eşim ve ben, Taksim Meydanı’nda 

olacağız…’’21 

Bülent Ecevit’e yapılmak istenen suikast girişimleri hakkında konuşan 

Süleyman Demirel, 7 Haziran 2012 tarihinde TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 

Komisyonuna verdiği ifadede şunları söylemiştir: 

 

3 Haziran 1977 suikastı. Suikast haberleri hep çıkar ve bunları MİT toparlar, 

kimlere verecekse verir. Devletin yüksek kademesiyle ilgiliyse Başbakana veya 

Cumhurbaşkanına verir. Bana getirdi MİT Müsteşarı, dedi ki ‘Sayın Ecevit için 

bir suikast haberi var.’ En sevmediğim iştir. Ben ne yapacağım bu haberi? 

Kardeşim, tedbir alın. Aldık, tedbir aldık, diyor emniyet. Ben bu defa, aldığı 

tedbir kâfi olmayabilir, aldığı tedbir mekâna uygun olmayabilir, bilemem ben 

onları. Ben hafiye değilim, hiç bilemem onları. Sonra, Cumhurbaşkanına gittim. 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e dedim ki: ‘Böyle bir durumla karşı karşıyayım. 

Bunu haber vereyim mi kendisine? Biliyorsunuz 5 Haziran’da da seçim var. 

Haber vereyim mi kendisine? Bana yardımcı ol.’ Düşündü taşındı, sen bilirsin, 

dedi. Bir yardımı olmadı. Sonra, biz kendi aramızda konuştuk ve dedik ki: ‘Bunu 

Sayın Ecevit’e de haber verelim.’ Yani tedbiri devlet alıyor ama sen de tedbirli 

ol, hani şimdi can pazarı bu yahu! Körü körüne şeyin üstüne varılır mı? Sayın 

Ecevit bu haberi alır almaz ‘Bana suikast var, devlet beni koruyamıyor.’ diye 

avazı çıktığı kadar bağırdı ve yani bize birkaç oya da mal oldu aslında. Bangır 

bangır ya! Ben de seçim gezisindeyim, Safranbolu’da. Sayın Ecevit bağırıyordu, 

ben de bağırıyordum. Yahu bizimki iyi niyetle, kardeşim hakkında böyle bir şey 

var, biz lazım gelen tedbirleri aldık ama…22 

 

 Bülent Ecevit, 1977 genel seçimlerinden önce yapılmak istenen bu suikast 

girişimleri için bazı gizli örgütlerin adını dillendirdiyse de suikast girişimlerinin 

ardındaki sır perdesi, günümüze kadar aydınlatılamamıştır.  

 

                                                           
21 ‘‘Ecevit’in Hayali Kabusa Dönüştü’’, Cumhuriyet, 31.03.2013, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/412726/Ecevit_in_hayali_k_busa_donustu.html, 

(10.04.2019). 
22 Süleyman Demirel, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı,  

7 Haziran 2012, s. 40. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/412726/Ecevit_in_hayali_k_busa_donustu.html
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1.1.3. 1977 Milletvekili Genel Seçimleri ve İzmir 

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan ‘‘Milletvekili ve Kısmi Senatörlük Seçimleri’’ 

hem İzmir’de hem de ülke genelinde CHP’nin ipi göğüslediği bir seçim olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, 1973 genel seçimlerinde aldığı oy oranını 8.1 puan artırarak 

oylarını %41.4’e yükseltmiştir. 1977 genel seçimleri, Adalet Partisi’nin de oylarının 

arttığı bir seçim olmuştur. Adalet Partisi, 1973 seçimlerinde aldığı oy oranını 7.1 puan 

artırarak %36.9’a çıkardıysa da bu oran, sandıktan birinci parti olarak çıkmasına 

yetmemiştir. 1977 genel seçimlerine katılan diğer partilerin ülke genelinde aldıkları oy 

oranları şu şekilde gerçekleşmiştir: DP %1.8, CGP %1.9, MSP %8.6, MHP %6.4.23 

1973 ve 1977 genel seçimlerinin sonuçları incelendiğinde, Türkiye’deki 

tabloya paralel olarak İzmir’de de oyların kır ve kente göre dağılımında, kırsal 

kesimlerde AP’nin, kentsel kesimlerde ise CHP’nin nispeten daha güçlü olduğu 

anlaşılmaktadır. CHP’ye yönelik destek artışının ardındaki toplumsal ve ekonomik 

dinamikler, ülke genelinde olduğu gibi İzmir için de geçerlidir. Ülkedeki hakim hava, 

CHP’nin sınıfsal içerikli güçlü söylemleriyle birleşmiş, bunun etkisiyle İzmir, 70’lerde 

sosyal demokratların kalesi haline gelmiştir.24 

1977 milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir’deki 

oylarını bir hayli çoğaltmıştır. Adalet Partisi ise İzmir’deki oy oranını sadece 0.4 puan 

artırabilmiştir. 1977 seçimlerinde İzmir, %78.5 katılım oranı, 957.630 kayıtlı seçmen 

sayısı ve 727.826 geçerli oy sayısına sahip olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

1973 seçimlerinde İzmir’de aldığı %44’lük oy oranı, 1977 seçimlerinde 8.7 puanlık 

artış ile %52.7’ye yükselmiştir. Adalet Partisi oylarında ise kayda değer bir artış 

yaşanmamıştır. Adalet Partisi, 1973 seçimlerinde İzmir’de aldığı %39.3 oy oranını, 

1977 seçimlerinde 0.4 puanlık artış ile %39.7 seviyesine taşımıştır. 1977 genel 

seçimlerinde diğer partilerin İzmir genelinde aldıkları oy oranları ise şöyledir: DP 

%1.4, CGP %1, MSP %2.9, MHP %1.7.25 Yapılan bu seçimler için on dokuz 

milletvekili kotası bulunan İzmir’de, on bir milletvekilliğini Cumhuriyet Halk Partisi, 

sekiz milletvekilliğini ise Adalet Partisi kazanmıştır. Bu vekiller, 12 Eylül darbesine 

kadar İzmir’i temsil eden kadroları oluşturmuşlardır.  

5 Haziran 1977 genel seçimlerinin ardından Bülent Ecevit, CHP’li üyelerden 

oluşturduğu Bakanlar Kurulu listesini, 21 Haziran 1977 tarihinde, Cumhurbaşkanı 

                                                           
23 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
24 Tanju Tosun, ‘‘1950’lerden 2000’lere İzmir’de Seçimler’’, Değişen İzmir’i Anlamak, (Ed. Deniz 

Yıldırım ve Evren Haspolat), Phoneix Yayınevi, Ankara, 2010, s. 263. 
25 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
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Fahri Korutürk’ün onayına sunmuştur. Korutürk de yeni hükümetin güvenoyu alıp 

alamayacağının ancak Millet Meclisinde tescil edilebileceği inancı ile hükümet 

listesini onaylamıştır. Kısa bir süre sonra, 3 Temmuz 1977’de, Hükümet Programı 

kabul oyuna sunulmuştur. Bu program, Millet Meclisinde salt çoğunluğu aşan 229 oyla 

reddedilmiştir. Kabul oyları ise 217’de kalmıştır. Böylece, Ecevit tarafından kurulan 

hükümet, Sadi Irmak hükümeti gibi daha kuruluşunda güvenoyu alamayan ikinci 

hükümet olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.26 AP, MSP ve MHP’nin red oylarıyla 

güvenoyu alamayan 40. Hükümet, görev süresini bir ay bile doldurmadan geçerliliğini 

yitirmiştir. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yeni hükümet kurma görevini, Adalet 

Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’e vermiştir. Görevi üstlenen Süleyman 

Demirel, 21 Temmuz 1977 tarihinde, MSP ve MHP ile 2. Milliyetçi Cephe hükümetini 

kurmuştur.  

Yalnız, 2. Milliyetçi Cephe hükümetinin ömrü de tıpkı selefi 40. Hükümet gibi 

kısa süreli olmuştur. Zira, 11 Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimler, ülkedeki 

siyasi gündemini tekrar değişmesine sebep olmuştur. 1977 yılı yerel seçimlerinden 

güçlenerek çıkan Bülent Ecevit, yerel seçim sonuçlarının önemli bazı gelişmelere yol 

açabileceğini ve CHP’nin hükümet kurma olasılığının güçlendiğini ifade etmiştir. 

Yerel seçim sonuçları, AP içinde rahatsızlık yaratmıştır. Nitekim, seçimin hemen 

ardından bazı milletvekilleri, AP üyeliğinden istifa etmişlerdir. İstifa edenlerin sayısı 

kısa sürede on iki kişiyi bulmuştur.27 Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen ve 

kaleyi içten fethetmek isteyen Bülent Ecevit, AP’den istifa edip bağımsız kalan on iki 

milletvekili ile İstanbul Güneş Motelde bir araya gelmiştir. Tarafların uzlaşması 

üzerine, Demirel’in liderliğindeki hükümeti düşürmek için Meclis Başkanlığına bir 

gensoru önergesi verilmiştir. 31 Aralık 1977 tarihindeki görüşmeler sonunda hükümet, 

218’e karşı 229 oyla güvenoyu alamamış ve Süleyman Demirel başkanlığındaki AP, 

MSP ve MHP ortak hükümeti, çok partili düzene geçişten sonra gensoru yoluyla 

düşürülen ilk kabine olmuştur. Süleyman Demirel, hemen o gün kabinesinin istifasını, 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e vermek zorunda kalmıştır.28 Süleyman Demirel 

hükümetinin istifasından sonra hükümet kurma görevi, yeniden Bülent Ecevit’e 

verilmiştir. Bülent Ecevit, AP’den istifa eden milletvekillerinin yanı sıra Cumhuriyetçi 

Güven Partisi ile Demokratik Parti’nin de desteğini alıp 42. Hükümeti kurmuştur. 

                                                           
26 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Bilgi Yayınları, Ankara, 2002, s. 359. 
27 Çakmak, a.g.e., s. 415. 
28 Turan, a.g.e., s. 365. 
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1.1.4. 1970’li Yıllarda İzmir’de Yapılan Yerel Seçimler 

1950’li yıllarda Türkiye’nin ekonomi politikası değişmiş, tarımda 

makineleşmeyle birlikte kırsaldaki nüfus, şehirlere göç etmeye başlamıştır. İleriki 

yıllarda da bu iç göç, hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Sosyolojik açıdan bakıldığında 

1961 ile 1980 yılları arasındaki dönem, köyden kente göç olgusunun, toplumsal 

yapının şekillenmesinde önem taşıdığı yıllar olarak görülmektedir. Bunda, klasik göç 

teorisinde belirtildiği gibi “itici”, “çekici” ve “iletici” unsurların payı da 

bulunmaktadır. İletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmelerin iletici özelliği, her 

geçen yıl artarak devam etmiştir. Nüfusun artması ve makineleşmenin yaygınlaşması 

gibi nedenlerle köy topraklarının yetersiz duruma gelmesi ve küçük ölçekte kalacak 

şekilde bölünmesi; kente iticilik yanında, şehrin gidilebilir ve yaşanabilir bir yer olarak 

görülmesi yönündeki çekici unsurlar, köyden kente göçün sebepleri arasında 

sayılabilir.29 

Bu göçler, 1950’lerden itibaren İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 

gecekonduların kurulmasına sebep olmuştur. Böylece, şehirlerin çeperlerinde yeni bir 

toplumsal sınıf oluşacaktır. Türkiye’deki gecekondulaşma artış hızını incelediğimizde, 

yaşanılan göçlerin ne denli büyük olduğunu anlayabilmekteyiz. Türkiye’deki 

gecekondu sayısı 1960 yılında 240 bin iken gecekonduda yaşayan insan nüfusu 1 

milyon 200 bin kişi idi. Aynı yılda, gecekondu nüfusunun kentsel nüfusa oranı ise 

%16.4 idi. 1980 yılına gelindiğinde ise gecekondu sayısı 1 milyon 150 bine, 

gecekonduda yaşayan insan nüfusu 5 milyon 750 bine, gecekondu nüfusunun kentsel 

nüfusa oranı ise %26.1’e yükselmiştir.30 Ülkemizin 1950’lerden bu yana içine girdiği 

hızlı kentleşme süreci ortadadır. Nüfusun kentlerde yaşayan oranı 1950’de %18.7’den, 

1960’da %25.3’e, 1970’de %33.2’ye ve son olarak 1980’de ise %45.4’e 

yükselmiştir.31 

İzmir’de de gecekondulaşma oranı her geçen yıl artmıştır. 1960 yılında 

İzmir'de gecekondu niteliği taşıyan konut oranı %24 dolayındayken aradan geçen son 

yirmi yıl içinde gecekondulaşma oranı %35’e yükselmiştir.32 Bu oranlara paralel 

olarak 60’lı yılların başlarında İzmir’de bulunan gecekondu sayısı 30 bin 

civarındayken 1980 yılına gelindiğinde gecekondu sayısı 145 bin civarına 

                                                           
29 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, C: 1, Ankara, 2012, s. 615. 
30 Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 38. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 566. 
31 Ruşen Keleş ve Artun Ünsal, Kent ve Siyasal Şiddet, A.Ü S.B.F Basın ve Yayın Yüksek Okulu 

Basımevi, Ankara, 1982, s. 26. 
32 Keleş ve Ünsal, a.g.e., s. 77. 
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yaklaşmıştır. Yine, 1960’lı yılların başlarında gecekonduda yaşayan insan sayısı 140 

bin civarındayken 1980 yılına gelindiğinde yaklaşık 700 bin insan İzmir’in 

gecekondularında yaşamaktaydı.33 İzmir nüfusunun 1980 itibariyle 1 milyon 968 bin 

kişi34 olduğunu hesaba kattığımızda, gecekonduda yaşayan insan sayısının, İzmir’in 

toplam nüfusu içinde ne kadar büyük bir paya sahip olduğunu anlayabiliriz. 

Gecekondulu, sahip olduğu oyun şehirde tutunabilmek için ne kadar faydalı 

olduğunu anlamakta gecikmemiştir. ‘‘Oy ver hizmet al’’ anlayışını büyük bir 

maharetle uygulamıştır. İktidar partisini destekleyen mahallelerin altyapısı hızla 

tamamlanmış ve sık sık gecekondu afları çıkarılmıştır. Ayrıca, bu iktidar partileri, 

kamu sektöründe iş bulabilmek için devreye sokulan birer araç olarak algılanmıştır.35  

Gecekonduların seçimlere etki etmeye başladığı ilk dönem, 1970’li yıllarda 

yapılan seçimlerdir. Gecekondulaşma ile oluşan yeni toplumsal sınıflardan en çok oy 

alan parti ise ‘‘ortanın solu’’ söylemini benimseyen Bülent Ecevit önderliğindeki 

Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bülent Ecevit ile yükselişe geçen CHP, tüm yurtta 

olduğu gibi, İzmir’de de oylarını yükseltmiştir. Bu yükseliş, 1973 yerel seçimlerinde 

de sürmüştür. Ülke genelinde yapılan belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre CHP 

%39’a yakın oy alırken AP %34’e yakın oy almıştır. İzmir’de, 1973 yerel seçimlerinde 

799.495 seçmenden 447.890’ı oy kullanmıştır. İzmir’de oy kullanan seçmenden, CHP 

195.123 oy alırken AP 177.724 oy alabilmişti. İzmir merkezde, AP adayı Osman Kibar 

ile CHP adayı İhsan Alyanak arasında seçim kıyasıya bir mücadele içinde geçmiş, son 

saatlere kadar seçimi kazanan belli olmamıştır. Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde 

ise CHP adayı İhsan Alyanak’ın seçimi küçük farkla kazandığı anlaşılmıştır. CHP 

adayı Alyanak 57.694 oy alırken AP adayı Kibar 51.661 oy, DP adayı Yorgancıoğlu 

3.087 oy ve MSP adayı 3.069 oy elde etmiştir.36 

Seçimlerden galip ayrılan İhsan Alyanak; hizmetlerin, şehrin dış kesimlerinden 

iç kesimlerine doğru getirileceğini, gecekondu altyapılarının en kısa sürede çözüme 

kavuşturulacağını, 1966 yılından sonra yapılmış gecekonduların da yıkılmayacağını 

açıklamıştır. Adalet Partisi Adayı Osman Kibar’a göre ise yenilginin sebebi, partisinin 

uzun yıllardır iktidarda oluşunun getirdiği yıpranış, teşkilatlardaki rehavet ve Adalet 

Partisi’nin sosyal bünyeye uyum sağlayamayışıdır. İzmir’de yoğun bir şekilde 

gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları, Osman Kibar’ın  ‘‘Asfalt Osman’’ diye anılmasına 

                                                           
33 Tunç Saruhanlı, ‘‘2000 Yılında İzmir’’, Yeni Asır, 8 Haziran 1980, s. 5. 
34 Ege Telgraf, 23 Ekim 1980, s. 2. 
35 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, C: 1, Ankara, 2012, s. 616. 
36 Çakmak, a.g.e., s. 404. 
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yol açmıştır. Osman Kibar, on senelik çalışma döneminde bütün sokakların 

asfaltlandığını; 1963 yılında 420 bin metre ham yol varken 1973 yılında bu rakamın 

70 bine düştüğünü beyan etmiştir.37 1973 belediye seçimlerinde İhsan Alyanak’ın 

seçim propagandasını hazırlayan isimlerin başında gelen Sancar Maruflu: 

‘‘Gümüşpala gibi yerlerden hiç beklenilmeyen oylar gelince İhsan Alyanak, 

seçimlerden galip çıktı. Osman Kibar’ı, gecekondulardan gelen oylar kaybettirdi.’’ 

demektedir.38  

İzmirli vatandaşların 1977 yerel seçimlerindeki tercihi değişmemiştir. Bu 

seçimlerde CHP adayını İhsan Alyanak, ikinci defa sandıktan galip ayrılmıştır. İkinci 

Milliyetçi Cephe hükümetinin kurulmasından kısa bir süre sonra, 11 Aralık 1977 

tarihinde, yerel seçimlere gidilmiştir. İzmir’deki yerel seçimleri, altı ay önce yapılan 

genel seçimlerde olduğu gibi CHP önde tamamlamıştır. Geçerli oyların %79’u, CHP 

ve AP arasında paylaşılmış, diğer partiler oyların %16’sını, bağımsızlar ise oyların 

%5’ini almışlardır. Bu sonuçlar, seçmenler içinde kutuplaşmanın arttığını göstermiştir. 

1977 seçimleri, 1963 yılından beri yapılan yerel seçimler içinde en az katılımın 

gerçekleştiği seçimler olmuştur. CHP, İzmir’deki geçerli oyların %55’ini almış, onu 

%42 ile AP izlemiştir. AP’nin üç büyük kent içinde CHP’ye en çok yaklaştığı yer İzmir 

olmuştur. İzmir merkezdeki seçimleri, mevcut İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak 

kazanmıştı. İhsan Alyanak, seçimlerde 103.248 oy alırken AP adayı Şinasi Ertan, 

79.651 oy alabilmişti. Ayrıca, İzmir genelindeki altmış üç belediyeden kırk tanesini 

CHP, yirmi iki tanesini AP ve bir tanesini de bağımsız aday kazanmıştır.39  

 

1.1.5. Hükümeti Uyarı Yürüyüşü 

1979 yılının ilk gününden itibaren tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de siyasi 

ortam gerilmeye başlamıştır. Muhalifler, Ecevit yönetimine karşı ülke genelinde 

olduğu gibi İzmir’de de seslerini yükseltmeye başlamıştır. 1979 yılının hemen başında, 

yaklaşık yüz elli Adalet Partili üyenin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı sonunda Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın’ın önerisi ile AP’nin elinde 

bulunan belediyelere karşı yapılan baskıları protesto etmek amacıyla İzmir’de bir 

yürüyüş gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.40 ‘‘Hükümeti Uyarı Yürüyüşü’’ adı verilen 

                                                           
37 Çakmak, a.g.e., ss. 404, 405.  
38 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 
39 Çakmak, a.g.e., s. 413. 
40 Ege Telgraf, 20 Ocak 1979, s. 4. 
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etkinliğin 24 Şubat 1979 tarihinde gerçekleştirileceği belirlendi. Buca Belediye 

Başkanı Işılay Saygın’a göre yürüyüşün amacı, Adalet Partili belediyelerin içinde 

bulunduğu güç durumu halka açıklamak ve Adalet Partisi’ne yapılan siyasi baskıları 

kınamak idi.41 

Ege Bölgesi'nde görevli yüz on üç Belediye Başkanı ve birçok Adalet Partili 

üyenin katıldığı yürüyüşe katılım yoğun olmuştur. Yürüyüşte: ‘‘Ampul yok sokaklar 

zindan. Çaldığınız 1978’i geri verin. Halktan yanayız dediniz, halkı ezdiniz. Köylünün 

hakkını sol derneklere verdiniz. Buğdayları sattılar, halkı aç bıraktılar.’’ sloganları 

atılmıştır. Yürüyüş sırasında halka hitap eden Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın: 

‘‘Cumhuriyet döneminin en acımasız ve yokluğu da yok eden bu hükümeti protesto 

ediyoruz.’’ şeklinde ifadeler kullanmıştır.42  

Bu yürüyüşe, İzmir’de yayımlanan Yeni Asır Gazetesi, Ege Telgraf Gazetesi 

ve Ekspres Gazetesi destek verirken sol eğilimli Demokrat İzmir Gazetesi tepkide 

bulunmuştur. Demokrat İzmir Gazetesi, Adalet Partililerin gerçekleştirdiği yürüyüşü 

şöyle değerlendirmiştir: ‘‘Demirel, Türkiye'de öğrenci olayları başladığında, yollar 

yürümekle aşınmaz, demişti. Tarih tekerrürden ibarettir. Şimdi, Adalet Partililer 

yolları aşındırmaya başladılar.’’43 

Başta AP ve MHP olmak üzere erken seçim söylentilerini dillendiren birçok 

kesim vardı. Ecevit karşısında erken seçim isteyen AP ve MHP’nin elindeki en güçlü 

kozlar ise anarşi olaylarının önlenemez hale gelmesi ve ekonomik durumun git gide 

çıkmaza girmesi idi. İzmir’deki yürüyüşten kısa bir süre sonra Süleyman Demirel, 

erken seçim için yurt gezilerine başlamıştır. Demirel, 1979 Mart ayının başlarında 

çıktığı erken seçim gezilerine, 12 Mart 1979 günü Bergama miting ile devam etmiştir. 

Bergama’da halka hitap eden Demirel, ‘‘Bu hükümet gider, dertler biter.’’ diyerek 

yaşanılan olumsuz tablonun ancak Ecevit hükümetinin gitmesiyle düzelebileceğini 

söylemiştir.44 Aynı tarihlerde, Demirel gibi Alparslan Türkeş’in de erken seçim 

turlarına başlayacağı gazetelere yansımıştır.45  

 

                                                           
41 Ekspres, 18 Şubat 1979, s. 3. 
42 Ekspres, 25 Şubat 1979, s. 1. 
43 Demokrat İzmir, 25 Şubat 1979, s. 1. 
44 Ekspres, 13 Mart 1979, s. 6. 
45 Ekspres, 15 Mart 1979, s. 3. 
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1.1.6. 14 Ekim 1979 Ara Seçimleri ve İzmir  

14 Ekim 1979 kısmi senato ve milletvekili ara seçimleri, Ecevit hükümeti için 

son derece önemliydi. Zira, iki seneye yakın bir süredir görevde olan Ecevit hükümeti, 

bu süre zarfında çok yıpranmış ve 14 Ekim seçimlerini güven tazeleme adına bir çıkış 

noktası olarak görmüştür. Bülent Ecevit, ara seçimlerin hükümet değişikliğine yol 

açmayacağını aylar öncesinden deklare etmiştir.46 Bülent Ecevit’e göre, 14 Ekim ara 

seçimlerinden iyi bir sonuçla ayrılmak demek, Türkiye’nin siyasi geleceği ile ilgili 

istikrarsızlık ve belirsizlik konusundaki spekülasyonlara son vermek demekti. 

Görüldüğü üzere, yaşanılan anarşi olayları ve ekonomik bunalımlar karşısında zor 

duruma düşen CHP için tek umut, 14 Ekim kısmi senato ve milletvekilli ara 

seçimlerinde güven verici bir kazanım elde etmek idi. Öyle ki bu seçimlerden alınacak 

sonuç, Ecevit’in iktidar sicilinin açık bir iddianamesiydi ve o da böyle kabul 

etmekteydi.47 

Ecevit’in, anarşi olaylarını bitirememesi ve ekonomiyi düzlüğe çıkaramaması, 

seçmenlerin ona duyduğu güvenin azalmasına sebep olmaktaydı. Bülent Ecevit, barış 

ve birliği sağlamak iddiasıyla iktidara gelse de sıkıyönetim ilanından sonra bile 

olayların son bulmasına engel olamamıştı. Ecevit, komutanlar üzerinde sivil denetim 

kurmaya, deyim yerindeyse insan yüzlü sıkıyönetimi sürdürmeye çalıştığı için 

muhalefet partileri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerine gerekli yetkileri vermemekle 

suçlanmaktaydı.48 

14 Ekim ara seçimleri, muhalifler için de güçlerini göstermek adına önemli bir 

dönemeç olarak görülmekteydi. Aylar öncesinden erken seçim turları için yollara 

düşen muhaliflerin tek amacı, 14 Ekim ara seçimlerinden galip ayrılarak Ecevit 

hükümetini istifaya zorlamaktı. Gittikleri her alanda Ecevit ve onun icraatlarını 

eleştiren muhalifler, artık ülkenin yönetilemez hale geldiğini halka anlatıyorlar ve 14 

Ekim ara seçimlerinin, bu kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat olduğunu dile 

getiriyorlardı.  

14 Ekim seçimleri, İzmir basınını da günlerce meşgul etmiştir. 14 Ekim ara 

seçimlerin İzmir’de yapılmayışı, seçim yatırımlarından İzmir’in yararlanamaması 

anlamına gelmekteydi. Gazetelerde çıkan haberlerde, diğer illerin seçim 

                                                           
46 Ekspres, 6 Eylül 1979, s. 3. 
47 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, (Çev. Ahmet Fethi), 2. Basım, Hil 

Yayınları, İstanbul, 1996, s. 452. 
48 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), Sarmal Yayınevi, İstanbul, 

1995, s. 241. 
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yatırımlarından yararlandığı, İzmir’in ise seçim nimetlerinden yararlanamadığı 

belirtilmekteydi. 14 Ekim seçimleri ile ilgili Ekspres Gazetesi’ne yansıyan şu satırlar 

dikkat çekicidir:  

 

Gecenin beş saatini kör karanlıkta geçiren, güzel bir TV programını 

izlemeye hasret kalan ve günlük gereksinimlerini karşılamak için her gün 

et, yağ, pirinç, deterjan ve çay kuyruğunda saatlerce bekleyen binlerce 

İzmirli; bütün hizmetlerin seçim bölgelerine kaydırılması sonucu kentte 

doğan seçim kıtlığını protesto ederek, keşke İzmir’de de seçim olsaydı da 

seçimin faydalarından yararlansaydık, diye düşünmektedir.49 

  

14 Ekim ara seçimleri, Adalet Partisi’nin ezici üstünlüğü ile sona ermiştir. Beş 

milletvekilinin tamamını kazanan Adalet Partisi, elli senatörün de otuz üçünü 

kazanmıştır. Geriye kalan senatörlerden on ikisini CHP, dördünü MSP, bir tanesini de 

MHP adayı kazanmıştır. Seçim sonuçlarına göre beş milletvekilliğinin beşini de 

kazanan Adalet Partisi, Ecevit hükümeti karşısında elini epeyce güçlendirmiş ve 

Bülent Ecevit’i istifaya çağırmakta geç kalmamıştır. Seçimleri ezici bir üstünlükle 

kazanan Süleyman Demirel: ‘‘Halk, bir kabusa son verdi.’’ diyerek seçim zaferini 

değerlendirmiştir. CHP Kocaeli Milletvekili Turan Güneş ise: ‘‘Lamı cimi yok 

kaybettik.’’ diyerek alınan mağlubiyeti yorumlamıştır.50 Ara seçimlerden galip çıkan 

Süleyman Demirel, koltuğa sarılacaklarını sanmıyorum, diyecek ve vakit 

kaybetmeden Bülent Ecevit hükümetini açıkça istifaya davet edecektir.51 

Büyük umutlarla göreve gelen Bülent Ecevit, anarşi ve ekonominin kötü 

gidişatını bir türlü düzeltememişti. Bu kötü gidişat hem Bülent Ecevit’i hem de 

hükümeti çok fazla yıpratmıştı. Ecevit, alınan seçim yenilgisi ile de halktan eskisi 

kadar destek alamadığını görmüştü. Nitekim, Bülent Ecevit, 14 Ekim ara 

seçimlerinden sonra daha fazla baskılara dayanamamış ve istifasını sunarak görevden 

çekilmişti. Ecevit’in istifası sonrasında hükümet kurma görevi, Adalet Partisi Genel 

Başkanı Süleyman Demirel’e verilmiştir. 12 Kasım 1979 tarihi, Süleyman Demirel 

önderliğindeki 43. Hükümetin kuruluş tarihi olacaktır. Göreve geldikten bir iki gün 

sonra 100 günlük eylem planı hazırlayan Demirel hükümeti, Türkiye’yi ekonomik dar 

                                                           
49 Ekspres, 24 Eylül 1980, s. 5. 
50 Yeni Asır, 16 Ekim 1979, s. 1. 
51 Ekspres, 15 Ekim 1979, s. 1. 
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boğazdan çıkaracaklarını vaat etmişti. İzmir’de yayımlanan gazeteler de bu eylem 

planına tam destek vermiş, boş file ve boş tencereye son, manşetleri atmışlardı.52 

Süleyman Demirel, göreve başladığı ilk günlerde vali, emniyet müdürü ve milli 

eğitim müdürü gibi makamlarda görev değişikliklerine gitmiştir. Bu görev 

değişikliklerinden nasibini alan illerden biri de İzmir olmuştur. Örneğin, 3 Aralık 1979 

tarihinde altmış yedi ilin valisi değiştirilmiş, İzmir Valisi olarak görev yapan Necdet 

Calp da görevden alınmıştır. Necdet Calp’ın yerine ise merkez valilerinden Nazmi 

Çengelci tayin edilmiştir.53 Yaşanılan görev değişiklikleri vali ile de sınırlı 

kalmamıştır. İzmir Emniyet Müdürü olarak Yılmaz Sezgin, İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürü olarak da Aysal Aytaç atanmıştır.  

 

1.1.7. 12 Eylül 1980 Öncesinde İzmir’de Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar 

Ekonomik bunalım, her yerde olduğu gibi İzmir’de de kendisini 

hissettirmekteydi. Her türlü ürünün bulunmasında sıkıntı yaşanmaktaydı. Bulunan 

mallar da karaborsacılar ve stokçuların ellerinde fahiş fiyatlara alıcısını buluyordu. 

İzmir’de sıkıntısı çekilen maddelerin başında akaryakıt gelmekteydi. Günlerdir yakıt 

bulamayan araç sahiplerinin akaryakıt istasyonlarında oluşturduğu uzun kuyruklar, 

gazetelerin sayfalarında sürekli yer bulmaktaydı. Öyle ki İzmir’de görev yapan 

yetkililer, özel araç sahiplerinin mecbur kalmadıkça araçlarını kullanmalarını, toplu 

taşımaya yönlenmelerini ve trafik ışıklarında beklerken de kontak kapatmalarını 

istemekteydi.54 

1979 yılının hemen başında, Aliağa Rafinerisi önünde bin tankerin sırada 

beklediği ve bir tankere ortalama 15-20 günde sıra geldiği iddia edilmiştir. Yakıt 

sıkıntısından dolayı otobüs firmaları da sıkıntı çekmiştir. Öyle ki otobüs firmaları bazı 

seferlerini kısmen, bazı seferlerini de tamamen kaldırmıştır. Benzin sıkıntısından 

dolayı otobüslerini seferden çeken belediyeler de bulunmaktaydı. Örneğin, Yeşilyurt 

Belediyesi, akaryakıt sıkıntısı yüzünden otobüslerini seferlerden çekmek zorunda 

kaldığını duyurmuştu.55 Yine, İzmir Belediyesi de yakıt yokluğu nedeniyle 

otobüslerini seferlere çıkarırken zorlanmıştır. İzmir Belediyesine bağlı iki yüz otuz 

otobüs her gün sefere çıkmaktaydı. Bu sayı, yakıt yokluğundan dolayı bazı günlerde 

                                                           
52 Ege Telgraf, 14 Kasım 1979, s. 1. 
53 Ege Telgraf, 4 Aralık 1979, s. 1. 
54 Demokrat İzmir, 5 Şubat 1979, s. 3. 
55 Yeni Asır, 4 Şubat 1979, s. 1. 
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yüz otuz otobüse kadar düşmekteydi.56 1979 yılının başlarından itibaren o kadar çok 

yakıt sıkıntısı yaşanmıştır ki İstanbul İzmir arasındaki vapur seferleri, yakıt 

bulunulamadığından dolayı kaldırılmıştır.57 

Akaryakıtın karaborsaya düşmemesi için petrol istasyonlarının önünde polis 

memurlarının bekletildiği haberleri, sık sık gündeme gelmekteydi. Benzinin 

karaborsaya düşmemesi için Belediyeler de kendi önlemlerini almaktaydı. Örneğin, 

Bornova Belediye Başkanı Sırrı Aydoğan'ın yeni başlattığı proje ile akaryakıt 

istasyonlarında zabıtalar eşliğinde mazot satılarak stokçuluğun önüne geçilmeye 

çalışılmıştır.58  

Akaryakıtta yaşanılan sıkıntıları sebebiyle ülkemizin birçok ilinde karne 

uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, ekonomisi ve nüfusu bakımından 

Türkiye’nin en büyük kentlerinden biri olan İzmir’de de uygulanmaya başlanmıştır. 

Konu hakkında konuşan İzmir Valisi Necdet Calp, akaryakıt alabilmek için tüm 

araçların bir kimliğinin olacağı, bu araçların sadece belli istasyonlardan yakıt 

alabileceği ve aldıkları yakıtın da istasyonlarca deftere işleneceğini duyurmuştur.59 

80’li yılların bir başka sıkıntısı da elektrik kesintileri olmuştur. Habersizce ve 

aniden kesilen elektriklerin uzun süre gelmemesi, İzmir’in birçok yerinde hayatı felce 

uğratmıştır. Elektrik kesintilerinden devlet daireleri de etkilenmiştir. Memurlar, 

çalışmalarını kimi zaman gaz lambalarıyla sürdürmüşlerdir.60 Elektrik kesintileri her 

yeri olduğu gibi sanayi sektörünü de sekteye uğratmıştır. Örneğin, Aliağa 

Rafinerisinde, elektrik kesintilerinin yaşandığı anlarda ham petrol damıtma işlemi 

durdurulamadığı için petrol birçok defa boş yere yakılmıştır.61  

Elektrik kesintilerinin en çarpıcı görüntüsünü İzmir Valisi Nazmi Çengelci 

vermiştir. Nazmi Çengelci, İzmir’deki ilk görev günü olan 11 Aralık 1979 tarihinde, 

İzmir Valilik binasına girdiği anda elektrikler kesilince odasına gaz lambası ile çıkmak 

zorunda kalmıştır. Bu görüntü, İzmir’de yayın yapan tüm gazetelere yansımıştır. 62 

                                                           
56 Cumhuriyet, 20 Mart 1979, s. 9. 
57 Cumhuriyet, 14 Ocak 1979, s. 9. 
58 Demokrat İzmir, 13 Mart 1979, s. 4. 
59 Yeni Asır, 15 Mart 1979, s. 1. 
60 Ekspres, 9 Ocak 1979, s. 1. 
61 Cumhuriyet, 25 Ekim 1979, s. 11. 
62 Ege Telgraf, 11 Aralık 1979, s. 1. 
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               Kaynak: Ege Telgraf, 11 Aralık 1979, s. 1. 

                                        

Ekonomik dar boğaz ve işsizliğin yanı sıra dükkanların önünde uzayan 

kuyruklar da halkı canından bezdirmiştir. Başta ekmek, çay, şeker, yağ ve tüpgaz 

olmak üzere birçok ürünün temininde sıkıntı yaşanmıştır. Halkın yaşadığı maddi 

sorunları, İzmir Belediyesi de en üst seviyede hissetmiştir. Öyle ki İzmir Belediye 

Başkanı İhsan Alyanak, 5 Kasım 1979’da yaptığı açıklama ile iflasın eşiğine 

geldiklerini açıklamıştır.63  

                      

                              Kaynak: Ekspres, 15 Aralık 1979, s. 3. 

                                                           
63 Ekspres, 6 Kasım 1979, s. 4. 

Fotoğraf 1: Nazmi Çengelci’nin Gaz Lambası İle Merdivenleri Çıkışı. 

Fotoğraf 2: İzmir’de Yaşanan Çay Kuyruklarına Ait Bir Görüntü. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SİYASAL ŞİDDET VE TERÖR 

2.1. SİYASAL ŞİDDETİN TARAFLARI 

 

  2.1.1. Ülkücü Hareketin İzmir Potansiyeli 

Türk modernleşme tarihi sürecinde Meşrutiyet döneminin, Tarık Zafer 

Tunaya’nın ifadesiyle, Cumhuriyet döneminin laboratuvarı olarak değerlendirilmiş 

olması, Cumhuriyetin düşünsel alt yapısı hakkında bazı tespitleri içermektedir. Ancak, 

modernleşme hareketleriyle başlayan eski ile yeninin, ileri ile gerinin mücadelesi, 

1961 Anayasası ile harici ideolojilere aralanan kapıdan sağ ve sol kavramların 

girmesine de sebep olmuştur. 

Sağ ve sol kavramların siyasal hayatımıza girdiği ve bunlar çevresinde 

kutuplaşmaların başladığı zaman sol ideoloji, Batı’daki sınırları belli bir mirası da göz 

önünde bulundurarak (Marksist terminolojiden etkilenerek) kendi kimliğini 

oluşturmaya çalışmıştı. Sağ ideoloji ise solun bulunduğu yere göre konumunu 

belirlemişti. Merkez siyasal hareketler, rejimle iç içe ve legal bir düzende yer alırken 

merkeze karşı veya uzak hareketler, marjinal ve rejimi tehdit eden potansiyelli illegal 

hareketler olarak yerlerini almışlardı.  

Toptancı bir yaklaşımla sağ ideoloji, ağırlıklı olarak milliyetçi, liberal ve 

muhafazakardır. Merkez sağ dışında nitelendirebileceğimiz marjinal sağ ise (sola göre 

faşistler ve şeriatçılar) uçları işgal etmektedir. Sol da ise entelektüel ve 

çağdaşlık/laiklik ana kalıbı içinde iktisadi devletçilik, solculuğun ana belirleyici 

özelliğini belirlemiştir. Marjinal sol olarak konumlandırabileceğimiz blokta ise 

Marksist, Maoist ve Enver Hoca çizgisinde olan, düzene karşı ve düzeni halk ihtilali 

ile ele geçirmeyi hedefleyen gruplar yer alıyordu. 

Özellikle, 12 Eylül müdahalesine giden süreçte uç sağ olarak nitelendirilen 

ülkücü hareketin kuruluşunda, doğuşunda ve fikri planda; Ziya Gökalp, Nihal Atsız, 

Necdet Sançar, Dündar Taşer gibi isimler yer alsa da bu harekete damgasını vuran kişi 

Alpaslan Türkeş olmuştur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden sonra Milliyetçi 

Hareket Partisi Genel Başkanı da olan Alparslan Türkeş, bu partinin gençlik tabanını 

oluşturacak ülkü ocaklarının kuruluşunda da aktif rol oynamıştır. MHP veya ülkücü 

hareketin radikal sol karşısında aktif olarak yer alması, bu hareketin mensuplarının, 
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özellikle solcular tarafından, “faşist” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Pek 

çok gazete haberlerinde de bu niteleme kullanılmıştır.   

İzmir şehri, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi öncesinde yaşanan sağ sol 

çatışmalarından uzak bir kent hüviyetindedir. Bilindiği üzere, İstanbul ve Ankara gibi 

metropollerde anarşi olaylarına hem uç sağdaki hem de uç soldaki oluşumlar sebep 

olmuştur. Fakat, İzmir’de yaşanan anarşi olayları için aynı tespiti yapmak olanaksızdır. 

Zira, İzmir’deki uç sağ oluşumlar, uç sol oluşumların karşısında tamamen etkisiz bir 

konumda kalmışlardır. İzmir’in her yerine hakim olan güç, sol ideolojinin farklı 

fraksiyonlarına ait marjinal gruplardır. Dönem içerisinde İzmir basınına yansıyan 

anarşi olaylarının büyük bir çoğunluğunu da bu marjinal sol oluşumlar 

gerçekleştirmiştir. MHP çizgisindeki gruplar ise diğer büyük kentlerdeki gibi anarşi 

olaylarında aktif rol alamamışlar ve genellikle savunma pozisyonunda kalmışlardır. 

MHP’nin 70’li yıllarda İzmir’de aldığı oy oranına baktığımızda, İzmir’de yaşayan 

ülkücülerin hangi konumda olduğunu tahmin edebilmek hiç de zor değildir. Zira, 

Milliyetçi Hareket Partisi, 1973 seçimlerinde %1.1, 1977 seçimlerinde ise %1.7’lik oy 

oranını yakalayabilmiştir.64 

Sözlü tarih çalışması için görüşme yaptığım İzmir 78 Ahde Vefa Derneği 

Başkanı Ali Manav ve dernek üyelerinden Mustafa Kemal Uğraş ile Kenan Kızıl da 

12 Eylül 1980 öncesinde İzmir’de yaşayan ülkücülerin azınlıkta olduğunu teyit 

etmişlerdir. Dernek Başkanı Ali Manav, İzmir’de yaşayan ülkücülerin durumu 

hakkında şu tespitlerde bulunmuştur: 

 

Bizim, İzmir’deki sayımız da olanaklarımız da sol örgütlere göre çok çok 

yetersizdi. Bundan dolayı da eylemlerimiz, çok amatörce oluyordu. Hatta, 

amatörce bile sayılmazdı. Sol fraksiyonlar ise hücre yapılanmaları kurabilecek 

kadar çok elemana sahiptiler. Sayıları çok fazla olduğu için de İzmir genelinde 

büyük çapta eylemler yapabilmekteydiler. Her türlü silahları da mevcuttu. Biz ise 

silah almak şöyle dursun, karnımızı doyuracak peynir ekmeği zor buluyorduk.65  

 

78 Ahde Vefa Derneği üyelerinden Kenan Kızıl ise 12 Eylül darbesinden 

önce İzmir’de yaşananlar hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

 

                                                           
64 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60.  
65 Sözlü Kaynak; Ali Manav, Görüşme Tarihi: 30.01.2020. 
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Bizim, sol örgütlere karşı yapabildiğimiz tek şey kendimizi savunmaktı. Defalarca 

sol örgütler ile uzlaşı yolları aradık. Fakat, hiçbir olumlu geri dönüş alamadık. 

Hatta, eller, silah değil, kalem tutmalı afişlerini asmak istediğimiz zaman bile 

onlardan dayak yedik. İzmir’in her yerinde olduğu gibi Ege Üniversitesinde de 

sayımız çok yetersizdi. Bu sebeple, Ege Üniversitesi kampüslerinde ve öğrenci 

yurtlarında barındırılmıyorduk. Yani, eğitim hakkımız, tamamen engellenmiş 

durumdaydı. İzmir genelinde solun gücü o kadar çok hissediliyordu ki kendilerini 

devrimci olarak adlandıran bazı doktorlar, yaralı olarak hastaneye 

götürdüğümüz ülkücü arkadaşlarımızı tedavi dahi etmiyorlardı.66  

 

Görüşmelerde bulunduğum bu üç ismin anlattıkları arasında en fazla dikkatimi 

çeken anekdot, Ali Gaffar Okkan hakkında ileri sürdükleri iddialardır. Ali Gaffar 

Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada, 24 Ocak 2001 

tarihinde, faili meçhul bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Ali Gaffar Okkan, 12 

Eylül 1980 öncesi dönemde ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürlüğü 

bünyesinde görev yapan bir komiserdir. Ali Gaffar Okkan, İzmir’de görev yaptığı 

sırada ülkücü olarak bilinen kişilere ağır işkenceler yapmakla suçlanmaktadır. 

Görüşme yaptığım bu üç isim de Gaffar Okkan tarafından işkenceye uğradığını iddia 

etmektedir. 12 Eylül 1980 öncesinde İzmir’deki ülkücü kadronun içerisinde yer alan, 

askeri müdahale sonrasında ise Buca Cezaevinde yıllarca hapis yatan Mustafa Kemal 

Uğraş, Ali Gaffar Okkan hakkında şu sözleri sarf etmiştir:  

 

Gaffar Okkan’ın bize yaptığı işkenceleri, imkan olsa da video olarak izletebilsek. 

İnanın ki on dakika bile dayanamazsınız. Hem darbe öncesinde hem de darbe 

sonrasında akıl almaz işkencelerde bulundu. O yıllarda İzmir’de yaşayıp ülkücü 

görüşte olan birçok arkadaşımız, Gaffar Okkan’ın işkencesine maruz kaldı. 12 

Eylül 1980 öncesinde solcu polisler, ülkücüler üzerinde; sağcı polisler ise 

solcular üzerinde çalıştırılırdı. Gaffar Okkan, Muhlis Zincibi ve Altay Akkan gibi 

polisler ise ülkücüler ile ilgilenirdi. Hem işkence yaparlardı hem de işkence 

sonunda bize, bilmem hangi suçu Alparslan Türkeş’in emri ile işledik, ifadesini 

zorla imzalatırlardı.67  

 

                                                           
66 Sözlü Kaynak; Kenan Kızıl, Görüşme Tarihi: 30.01.2020. 
67 Sözlü Kaynak; Mustafa Kemal Uğraş, Görüşme Tarihi: 30.01.2020. 
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Gaffar Okkan tarafından işkenceye maruz bırakıldığını iddia eden bir başka 

isim de 12 Eylül müdahalesi sonrasında yargılanan MHP ana davasının 402 numaralı 

sanığı Bülent Kara'dır. Bülent Kara, 12 Eylül 1980 öncesinde İzmir Siyasi Şube 

Müdürlüğünde gördüğü işkenceleri şu sözlerle anlatmaktadır:  

 

Yaşım on sekiz iken 12 Eylül ihtilali olmuştu. Beni, darbeden bir hafta sonra 

tutukladılar. Tutuklayan polisler, Alpay Bilir ve Muhlis Zincibi idi. Siyasi Şube 

Müdürlüğüne gider gitmez dört saat işkence gördüm. Şubede herkesin gözü 

bağlıydı ve herkes, sırayla işkenceye gidiyordu. On sekizinci gündü, beni tekrar 

sorguya aldılar. Bazı şeyler imzalattılar ve savcılığa sevk ettiler. Mahkemede 

tahliye oldum. Aradan bir ay geçtikten sonra yine tutukladılar. Tekrar şubeye 

götürdüler. Bir saat sonra yanıma bir sivil polis geldi ve ‘‘beni tanıdın mı?’’ dedi. 

Ben de evet dedim. Çünkü, çok iyi tanıdığım Gaffar Okkan idi. Beni hemen bir 

odaya götürüp falakaya yatırdılar. Ben, işkence sırasında tekbir getiriyordum. 

Gaffar Okkan ise: ‘‘Hadi Allah'ınız gelsin de sizi kurtarsın, burada her şey 

benim’’ diyerek işkenceye devam ediyordu. Daha sonra bu odadan alıp başka bir 

odaya götürdüler. O odada askıya alındım. Askıda iki gün tuttular. İki gün sonra 

ise tekrar sorgu odasına götürdüler. İçeride dört kişi vardı. Büyük 

işkencecilerden Alpay Bilir, Muhlis Zincibi, Gaffar Okkan ve Şeker Hasan. 

Yalnız, Siyasi Şubede tüm polislerin adı Haydar idi. Başka bir şey söyledin mi 

hemen ezerlerdi. Ben, odada isimleri sayınca hemen beni ezmeye başladılar. O 

sırada bayılmışım. Ne kadar süre geçtiğini bilmiyordum. Beni bir oturağa 

kelepçelemişlerdi. Kendime geldiğimde ise gözlerimiz bağlı idi. Yavaşça 

gözlerimin altından baktım, yanımda solcular vardı. Yanımda bağlı bulunan 

solcu bir kız, bana su verdi. Günler geçmiyordu, devamlı olarak işkenceye 

gidiyorduk. Yanımızdan polisler gider gitmez solcularla birbirimize yardım 

ederdik şube nezaretinde. Bu işkenceler, iki zıt grubu bile birleştirmişti. Yirmi 

ikinci gün tekrar sorguya alındım. Bana, bazı cinayet ve yaralama suçlarını 

sordular. ‘‘Bilmiyorum, ilgim yok.’’ dedikçe işkenceye devam ettiler. Üç ile dört 

gün kadar daha geçmişti ki tekrar sorgu odasına alındım. Bu sorguda, Gaffar 

Okkan ve Muhlis Zincibi gibi isimler, elektrik, falaka, çarmık ve daha 

sayamayacağım birçok işkence uyguladılar. Artık dayanamıyordum, ne derlerse 

tamam demiştim. Gaffar Okkan, ben tamam desem de işkenceyi bırakmıyordu. 

İşkence ile zorla imza aldılar. Bu imza sonucu on yıl hapis yattım. Sorgum 

bitmişti, beni tuvaletin kaloriferine kelepçelediler. Orada hortumla üzerime su 

döküp yıkadılar ve koridorlarda gezdirdiler. Çünkü, mahkemeye sevk edileceğim 
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için falaka sırasında şişen ayaklarımın inmesi ve fazla yara berenin de 

gözükmemesi gerekiyordu.68 

 

  2.1.1.1. Ülkücü Harekete Karşı İzmir’de Yapılan Saldırılar 

İzmir’deki marjinal sol oluşumların saldırılarına hedef olan başlıca yerler; 

MHP İzmir İl Başkanlığı binası, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) 

binası ve Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) binası gibi yerlerdir. 1979 yılından itibaren 

saldırılar daha da artmıştır. Dönemin MHP İzmir İl Başkanı Ömer Faruk Işık, 

kendilerine karşı yapılan saldırılara, İzmir Valisi Necdet Calp’ın ve İzmir Emniyet 

Müdürü’nün seyirci kaldığını iddia etmiştir.69 

İzmir’deki yasa dışı örgütlerin saldırısına maruz kalan en önemli isimlerden 

biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’tir. Zira, Alparslan 

Türkeş’in katılımı ile 1 Nisan 1979 tarihinde, İzmir Maksim Gazinosunda MHP bölge 

toplantısı yapılmış; toplantı sonrası ise partililerin üzerine ateş açılmıştır. Saldırı 

sonucu biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralanmıştır.70 

İzmir’de görev yapan ve saldırıya uğrayan bir başka MHP’li isim de MHP 

İzmir İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kırkpınar’dır. Yusuf Kırkpınar, 1 Haziran 1979 

tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştır.71  

Türkiye’nin her yerinde MHP yöneticilerine karşı silahlı saldırıların artması 

sonucu, MHP yetkililerine silah dağıtılması gündeme gelmiştir. 14 Ekim 1979 

tarihinde yapılan ara seçimler sonucunda, Ecevit liderliğindeki CHP mağlup olmuş ve 

yerine Demirel önderliğinde, 12 Kasım 1979’da, 43. Hükümet kurulmuştur. Göreve 

yeni başlayan 43. Hükümet, Aralık 1979 tarihinde, MHP yöneticilerine silah 

dağıtılmasını içeren bir genelge yayımlayarak bu konuyu resmileştirmiştir.72   

 

2.1.1.1.1. Kemal Fedai Coşkuner Suikastı 

12 Eylül 1980 öncesindeki anarşi ortamında katledilen isimlerden biri de 

Gazeteci Kemal Fedai Coşkuner olmuştur. İzmir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

görevinde de bulunmuş olan Coşkuner, İzmir’de çıkartılan Fedai Dergisi’nin sahibi ve 

                                                           
68 ‘‘Gaffar Okkan’ın Ülkücülere İşkencesi’’, Habererk, 06.02.2016, 

https://www.habererk.com/genel/gaffar-okan-in-ulkuculere-isgencesi-h21073.html, (01.02.2020).  
69 Ege Telgraf, 1 Haziran 1979, s. 1. 
70 Yeni Asır, 2 Nisan 1979, s. 1. 
71 Yeni Asır, 1 Haziran 1979, s. 1.1 
72 Ekspres, 11 Nisan 1980, s. 3. 

https://www.habererk.com/genel/gaffar-okan-in-ulkuculere-isgencesi-h21073.html
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başyazarıdır. Fedai Dergisi, ‘‘Allah’a, Vatana ve Hürriyete” sloganıyla yayımlanarak 

milliyetçi ve muhafazakâr bir kitleye hitap etmiştir. MHP Genel Başkan 

Yardımcılarından Agah Oktay Güner ve Said Bilgiç gibi ülkücü camianın önde gelen 

bazı isimleri de kendi yazdıkları köşe yazıları ile dergiye destekte bulunmuşlardır. 

Ayrıca, derginin sahibi olan Kemal Fedai Coşkuner, Alparslan Türkeş’in emri ile MHP 

Antalya Bölge Müfettişi olarak atanıp siyasette de yer almıştır.  

Fedai Dergisi, 12 Eylül 1980 öncesinde milliyetçi bir çizgide yayın politikası 

izleyip İzmir’de yayın hayatına devam edebilen tek dergidir. Bu sebeple, İzmir’de 

yaşayan ülkücüler tarafından çok ciddi bir şekilde sahiplenilmiştir. Hatta, İzmir’de 

yaşayan ülkücüler, Fedai Dergisi saldırıya uğramasın diye derginin önünde günlerce 

nöbet tutmuşlardır.73 Yalnız, Fedai Dergisi, her ne kadar ülkücü camia tarafından 

sahiplenilse bile maddi yönden ciddi sıkıntılar çekmiştir. Zira, Fedai Dergisi’nin 

toplamda bin abonesinin bulunduğu ve derginin maddi sıkıntılardan dolayı 

kapanmaması için en az üç bin aboneye ihtiyaç duyulduğu, dergi tarafından dile 

getirilmiştir.74  

Kemal Fedai Coşkuner’e göre İzmir, işgal altında bir şehirdir. Yine, 

Coşkuner’e göre, bir zamanlar kahraman Türk askerinin geçtiği İzmir caddeleri, artık 

kızıl bayraklarla donatılmakta ve her gün Türk milletinin değerleri ayaklar altına 

alınmaktadır.75  

Kemal Fedai Coşkuner’in son yazısı, Fedai Dergisi’nin 1979 Kasım ayı 

sayısında okuyucuları ile buluşmuştur. Kemal Fedai Coşkuner; son yazısında, 14 Ekim 

1979 ara seçimlerinin sonuçlarından ve Ecevit hükümeti boyunca milliyetçi kesime 

yapılan baskılardan bahsetmiştir. Ayrıca, Ecevit döneminde kırk beş bin solcuya 

haksız yere diploma verilip öğretmen yapıldığı ve bu öğretmenlerin de okullarda 

çocuklara sol fikirleri empoze ettikleri iddialarında bulunmuştur. Coşkuner, yazısının 

son bölümünde ise Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), 

Polis Derneği (POL-DER) gibi sol derneklerden ve aylardır akan kanın faillerinden bir 

an önce hesap sorulmasını istemiştir.76 

                                                           
73 Sözlü Kaynak; Kenan Kızıl, Görüşme Tarihi: 30.01.2020. 
74 Fedai Dergisi, S: 8, İzmir, 1979, s. 4. 
75 Kemal Fedai Coşkuner, ‘‘Ağlayan Şehir İzmir’in Kara Günleri’’, Fedai Dergisi, S: 2, İzmir, 1979, 

s.3. 
76 Kemal Fedai Coşkuner, ‘‘Komünizmin Destekçilerine Gereken Ders Verildi’’, Fedai Dergisi, S: 9, 

İzmir, 1979, s. 3.  
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Kemal Fedai Coşkuner, Fedai Dergisi’nin 1979 Kasım ayı sayısında kaleme 

aldığı son yazısından kısa bir süre sonra, 3 Aralık 1979 tarihinde, İkiçeşmelik semtinde 

bulunan evine giderken Agora tarihi harabelerinin olduğu yerde kurşun yağmuruna 

tutularak öldürülmüştür.77 

Kaynak: Ekspres, 6 Aralık 1979, s. 1. 

 

2.1.1.1.2. Nuri Yapıcı ve Turan İbrim Suikastları  

Yasa dışı sol örgütler, İzmir’de yaşayan ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne 

yakınlığıyla bilinen kişilere defalarca suikast girişiminde bulunmuşlardır. Örneğin, 

Müteahhit Nuri Yapıcı; 25 Nisan 1980 tarihinde, İzmir Hatay Caddesi üzerinde 

bulunan müteahhitlik bürosunda, Seyit Konuk ve Necati Vardar isimli Türkiye 

Komünist Emek Partisi örgütüne mensup kişiler tarafından öldürülmüştür. Suikast 

sırasında gözcülük yapan kişi Seyit Konuk, tetiği çeken kişi ise Necati Vardar’dır. 

Suikast sonrasında, ‘‘1 Mayıs emeğin savaş günüdür. Fabrikalar, tarlalar, siyasî 

iktidar, her şey emeğin olacaktır. Türkiye Komünist Emek Partisi direniyor, 

savaşıyor.’’ cümlelerini içeren mektup, Nuri Yapıcı’nın bürosuna bırakılmıştır.78 Nuri 

Yapıcı’nın bürosunda bulunan mektubun zarfında ise ‘‘Sayın Burjuvazi.’’ 

yazmaktadır.79  

Müteahhit Nuri Yapıcı’ya suikast girişiminde bulunan Türkiye Komünist 

Emek Partisi’ne mensup örgüt elemanları, yeni hedef olarak MHP İzmir İl Sekreteri 

                                                           
77 Ekspres, 4 Aralık 1979, s. 1.  
78 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi (MGKTD), C: 6, B: 98, 12.03.1982, s. 329. 
79 Sacit Yılmaz, 12 Eylül 1980-1984 Yılları Arasında Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerince Ölüm 

Cezasına Çarptırılan ve Bu Cezaları İnfaz Edilen Hükümlülerin Dava Dosyalarının İncelenmesi, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 

ss. 146-147. 

Fotoğraf 3: Kemal Fedai Coşkuner'in Cenaze Törenine Ait Bir Görüntü. 
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Turan İbrim’i seçmişlerdir. Suikast; 29 Nisan 1980 tarihinde, Turan İbrim’in sahibi 

olduğu İzmir Gürçeşme’de bulunan Sena Eczanesinde gerçekleşmiştir. Cinayet 

sırasında İbrahim Ethem Coşkun gözcülük yaparken Seyit Konuk, Turan İbrim’e ateş 

etmeye başlamıştır. İkili arasından boğuşma başlayınca dışarıda gözcülük yapan 

İbrahim Ethem Coşkun gelerek Turan İbrim’in karnına ve kafasına üç el ateş etmiştir.80 

Turan İbrim, otopsi raporunda belirtildiğine göre vücuduna isabet eden beş kurşunun 

yol açtığı iç kanama sonucu hayatını kaybetmiştir. Cinayete sebep olan ikili ise aynı 

gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanmıştır. Kısa süre sonra da şüpheli olarak 

görülen Necati Vardar isimli örgüt elemanı yakalanmıştır. Seyit Konuk ve İbrahim 

Ethem Coşkun’un, Turan İbrim’in eczanesine bıraktıkları mektupta yazanlar ise dikkat 

çekicidir. Mektup, şu sözleri içermektedir: ‘‘Faşizmi ezeceğiz. 1 Mayıs, emeğin savaş 

günüdür. Bayram, kurbansız olmaz.’’  

İbrahim Ethem Coşkun, Necati Vardar ve Seyit Konuk’un polise verdikleri 

ifadelere göre cinayetlerin amacı, Türkiye Komünist Emek Partisi isimli yasa dışı sol 

örgütün kamuoyuna ve devrimci kesime tanıtılmasıdır. 81 

Turan İbrim’in ölümü, sıradan bir cinayet vakası değildir. Gençlik kollarıyla 

dinamik bir partinin il sekreterini öldürüp MHP’yi çatışmaların içine çekmek ve 

dolayısıyla ülke geneline yayılacak anarşiden faydalanmak, bu cinayetin amacı olarak 

akıllara gelmektedir. 

Babası öldürüldüğü sırada on altı yaşında olan Mehmet İbrim, sekiz yıl 

boyunca hem okumuş hem de babasının yadigarı olan eczanede çalışmıştır. Mehmet 

İbrim, babasının ölümünden tam otuz sekiz yıl sonra, 2018 Kasım ayında, İzmir MHP 

İl Sekreteri olarak babasının koltuğuna oturmuştur. Mehmet İbrim, babası Turan İbrim 

hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. 

 

Babam şehit edildiğinde İzmir MHP İl Sekreteri idi. Yani, eczanesine gelen bir 

gaspçı ya da hırsız tarafından öldürülmedi. 12 Eylül sonrası İzmir’de ilk idam 

edilen anarşistler de onlardı. Babamı araştırdıklarında şunu gördüler; babam, 

siyasi parti gözetmeden herkesin tayinini yapardı, işe sokardı. Huzurevindeki 

insana, fakire ya da derdi olana yardım ederdi. Siyasi parti gözetmeden herkesle 

abi kardeş ilişkisi vardı. Herkes tarafından sevilir ve sayılırdı, öyle bir insandı. 

Babam, bir ekoldü. Yani, şahıslar, öldürecekleri insanları bilinçli seçtiler. Halk 

                                                           
80 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi (MGKTD), C: 6, B: 98, 12.03.1982, s. 329. 
81 Yılmaz, a.g.e., ss. 146-147.  
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tarafından sevilen, sayılan, ilerde güzel yerlere gelecek, vatanına ve milletine 

hizmet edecek insanları götürdüler.82  

 

  2.1.2. İzmir’deki Marjinal Sol Hareketler 

İzmir şehri, 1979 yılına kadar anarşi olaylarının fazla hissedilmediği nadir 

kentlerden birisi olmuştur. Öyle ki 1979 yılının ilk ayında Ege Ordusu’na bağlı 

birlikleri denetlemeye gelen Orgeneral Kenan Evren: ‘‘Anarşi bakımından en huzurlu 

il İzmir.  Onun gibi huzurlu ve sakin ikinci bir şehir daha yok.’’ demiştir.83 Evren’in 

sözü, Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olaylar öncesinde kabul edilebilir niteliktedir. 

Ancak, 19 Aralık ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasında yaşanan Maraş olayları ile 

birlikte İzmir’de de anarşi olayları tırmanışa geçmeye başlamıştır. Bunun sebebi ise 

Maraş olayları sonucunda, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu on üç 

vilayette sıkıyönetimin uygulamasına geçiştir. Sıkıyönetim kararları ile özellikle 

İstanbul ve Ankara gibi kentlerdeki örgütlerin eylem sahaları daralmış ve rahat edemez 

hale gelmişlerdir. Kendilerine yeni yaşam bölgeleri arayan yasa dışı örgütlerin ilk 

tercihlerinden birisi de Ege Bölgesi olmuştur. Sıkıyönetim kapsamından kaçan bu 

örgütler, Uşak, Manisa ve İzmir gibi şehirleri mesken tutmuşlardır. Böylece, Kenan 

Evren’in huzurlu bir kent olarak gördüğü İzmir, anarşinin beşiği haline gelmeye 

başlamıştır. Bu kaçış, İzmir’deki sol örgütlerin eleman sayılarının artmasına ve 

asayişin bozulmasına sebep olmuştur. 

İzmir, marjinal sol örgütlerin kendi içindeki hesaplaşmalarına şahit olan en 

önemli şehirlerden birisidir. Bu örgütler, güvenlik güçleri ile çatıştıklarından daha 

fazla kendi içlerinde çatışmışlardır. Marjinal sol örgütler, İzmir’in hemen her yerinde 

çatışmaya girmişlerdir. Çarşıda, pazarda, okul önlerinde, cadde ve sokaklarda devamlı 

olarak silah sesleri duyulmuştur. Bu örgütler, karşılaştıkları yer ne olursa olsun 

çatışmaya mani bir durum görmemişlerdir. Örneğin; 10 Mayıs 1979 tarihinde, İlerici 

Gençlik Derneği (İGD) Konak Şubesi yakınlarında yaşanan çatışmada iki İGD üyesi, 

Devrimci Sol (DEV-SOL) üyeleri tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu ağır 

yaralanmıştır. Bu olaydan hemen bir gün sonra, 11 Mayıs 1979 günü, DEV-SOL 

üyeleri, İGD üyesi bir kişiyi belediye otobüsü içerisinde öldürmüştür.84 Yine,13 Mayıs 

                                                           
82 ‘‘Mehmet İbrim 38 Yıl Sonra Babasının Koltuğunda’’, Medya Ege, 30.11.2018, 

https://www.medyaege.com.tr/mehmet-ibrim-38-yil-sonra-oldurulen-babasinin-koltugunda-

98258h.htm, (22.04.2019). 
83 Yeni Asır, 24 Ocak 1979, s. 10.  
84 Savaş Yolu Gazetesi, 14 Haziran 1979, s. 12. 

https://www.medyaege.com.tr/mehmet-ibrim-38-yil-sonra-oldurulen-babasinin-koltugunda-98258h.htm
https://www.medyaege.com.tr/mehmet-ibrim-38-yil-sonra-oldurulen-babasinin-koltugunda-98258h.htm
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1979 tarihinde, İGD ile Halkın Kurtuluşu Örgütü, Kemeraltı’nda karşılaşmış ve sivil 

halkın içinde çatışmaya girerek aralarından beş kişiyi yaralamışlardır.85 

İzmir sokaklarında yaşanan en ürkütücüsü anarşi olaylarından biri, 15 Haziran 

1979 tarihinde gerçekleşmiştir. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) 

Eylem Birliği’ne bağlı anarşistler, Karşıyaka’da, üniversite sınavından çıkan 

öğrencilere hedef göstermeksizin ateş etmişlerdir. Neticede, İstanbul Beykoz’da iki 

polisi öldürme suçundan aranan eylemciler ile polis arasında çatışma çıkmış, sivil 

halkın önünde yaşanan çatışma sonucunda ikisi sivil vatandaş, dördü polis memuru 

olmak üzere toplam altı kişi yaralanmıştır. Ayrıca, bir polis memuru da operasyon 

sırasında hayatını kaybetmiştir. Yine, olaylara sebep olan eylemcilerden biri ölmüş, 

ikisi de yaralanmıştır.86   

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir’de de halkın can güvenliği yoktu. 

Anarşistler, herhangi bir olayı protesto etmek amacıyla istedikleri yere bomba 

koyabiliyorlardı. Onlarca kişinin bulunduğu Karşıyaka vapuruna koyulan ve 

patlamadan imha edilen bomba, yapılan protestoların en ilginçlerindendi.87 Bu eylem, 

hiç kimsenin can güvenliğinin olmadığının da göstergesiydi. Yine, İzmir 

İkiçeşmelik’te bulunan otobüs durağında bekleyen vatandaşlara rastgele ateş açılması 

ve iki sivil vatandaşın yaralanması da aynı şekilde can güvenliğinin olmayışının 

kanıtıdır.88  

Yasa dışı örgütlere mensup anarşistler, karşıt görüşlülere ve devlet 

görevlilerine olduğu kadar, kendilerine karşı da acımasız davranabiliyorlardı. Nitekim, 

afişleme yaparken veya bildiri dağıtırken karşılaşan grupların çatışması, genelde kanlı 

bitiyordu. Çoğunlukla yarama ile biten olayların bazıları da ölümle 

sonuçlanabiliyordu. 27 Nisan 1979 tarihinde Şirinyer’de öldürülen bir genç89 ile 24 

Ekim 1979 günü Eşrefpaşa Lisesi önünde öldürülen bir genç,90 afiş yapıştırma kavgası 

yüzünden yaşanan ölümlere örnektir.  

Yaşanılan ölümler sonrasında da olaylar çıkmaktaydı. Örgütler, ölülerin kendi 

üyeleri olduğu ve cenazelerinin de kendileri tarafından kaldırılması gerektiğini 

savunmaktaydılar. Bu konu yüzünden cenaze sahipleriyle bile çatışmalar 

                                                           
85 Yeni Asır, 14 Mayıs 1979, s. 4. 
86 Cumhuriyet, 16 Haziran 1979, s. 11. 
87 Ekspres, 9 Şubat 1980, s. 6. 
88 Ekspres, 1 Eylül 1979, s. 3. 
89 Yeni Asır, 28 Nisan 1979, s. 6. 
90 Yeni Asır, 25 Ekim 1979, s. 6. 
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yaşanmaktaydı. 24 Ekim 1979 günü öldürülen sol görüşlü bir kişinin cenazesinde de 

olaylar çıkmıştır. Cenazenin kendilerine değil de ailesine verildiğini duyan örgüt 

üyeleri, hastane morgunda olay çıkarmışlardır. Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan 

olaylar dışarıya da taşınmış, çıkan kavgada iki yüze yakın eylemci gözaltına 

alınmıştır.91 Ege Üniversitesi Hastanesi içinde çıkarılan bir başka olay da 8 Ağustos 

1979 tarihinde yaşanmıştır. Kavganın nedeni yine aynıdır, cenazeyi kim alacak 

tartışması! Yalnız, bu defaki kavga, cenaze yakınlarıyla değil, cenazeyi sahiplenmek 

isteyen bir başka örgüt ile yaşanmıştır. İGD ile Devrimci Yol (DEV-YOL) arasında 

çatışma çıkmıştır. İki taraf da ölen kişinin kendi üyeleri olduğunu savunmuştur. 

Cenazeyi kimin alacağına karar veremeyen iki grup, Ege Üniversitesi Hastanesinde 

çatışmaya girmekten başka yol bulamamışlardır. Hastane önünde yaşanılan silahlı 

mücadele sonucunda altı kişi ağır şekilde yaralanmış, onlarca kişi de gözaltına 

alınmıştır.92 

Sol ideolojinin kendi içerisinde bölünmediği yer yok gibidir. Bu bölünme, 

herhangi bir meslek odası seçimlerinde de görülebilmekteydi. Örneğin, İnşaat 

Mühendisleri İzmir Şubesi başkanlık seçimlerinde çeşitli sol gruplar yarışmış, yarışı 

demokratik solcular kazanmıştır.93 Yine, İzmir Mimarlar Odası başkanlık seçimlerinde 

İlerici Mimarlar, Demokratik Sol ve Devrimci Mimarlar olmak üzere üç liste halinde 

yarışa gidilmiştir.94 Bu tarz seçimlerde şiddetli kavgalar da yaşanmıştır. TÖB-DER 

İzmir Şubesi başkanlık seçimlerinde de bu kavgalar fazlasıyla görülmüştür. Örneğin, 

6 Ocak 1979 tarihinde yapılan TÖB-DER İzmir Şubesi başkanlık seçiminde, Lenin 

yanlısı ve Mao yanlısı diye bölünen gruplar; Halkçı Eğitimciler, Demokrasi İçin Birlik 

Grubu ve Birlik Dayanışma Grubu olmak üzere üç liste halinde seçime gidilmiştir. 

Yapılan seçim sırasında büyük kavgalar çıkmış ve birçok kişi yaralanmıştır.95 

Böyle ayrışmaların yaşandığı kongrelerde ölüm hadiseleri de yaşanmaktaydı. 

Örneğin, Konak'ta bulunan Maden İş Sendikası 3. Bölge Temsilciliği tarafından 

düzenlenen genel kurula alınmayan ve ‘‘İngiltere Grubu’’ olarak bilinen yaklaşık 50 

kişilik grup, toplantıya alınmadıkları için bina önünde olaylar çıkarmıştır. Olay 

                                                           
91 Cumhuriyet, 26 Ekim 1979, s. 11. 
92 Cumhuriyet, 9 Ağustos 1979, s. 11. 
93 Demokrat İzmir, 22 Ocak 1979, s. 1.  
94 Demokrat İzmir, 29 Ocak 1979, s. 7. 
95 Ekspres, 7 Ocak 1979, s. 17. 
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sırasında önce taşlı sopalı saldırı yaşanmış, daha sonra silahların ateşlenmesiyle bir 

kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştır.96 

Siyasi kamplaşmalar, devlet dairelerine ve meslek kuruluşlarına da sıçramıştır. 

Örneğin, Memurlar Derneği İzmir Şubesi tarafından devlet dairelerinde dağıtıldığı 

iddia edilen bir bildiri, siyasetin, devletin her kurumuna sirayet ettirildiğinin kanıtıdır. 

1979 yılı başında dağıtıldığı iddia edilen bildiride: ‘‘Kontrgerilla ve MHP’den hesap 

soralım. Yaşasın memurların, kontrgerilla ve MHP’ye karşı mücadelesi.’’ satırları 

dikkati çekmektedir.97 Devlet dairelerinde görülen bir başka garip olay da İzmir’deki 

bir Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesinde yaşanıldığı iddia edilen hadisedir. 

İddiaya göre, Kızıldere olaylarının 1979 yılındaki anmaları sırasında bazı devlet 

dairelerinin yanı sıra İzmir’deki bir PTT şubesinin de bayrakları yarıya indirilmiştir. 

İzmir’de çekildiği iddia edilen; fakat nerede ve hangi PTT şubesinde çekildiği belli 

olmayan bir fotoğraf, Yeni Asır Gazetesi’nin tepkisine yol açmıştır. Yeni Asır 

Gazetesi ‘‘Devlet dairesi neyin yasını tutuyor?’’ manşeti ile bu olaya tepki 

göstermiştir.98 

 

2.2. İZMİR’DE YAŞANAN ANARŞİ OLAYLARI VE ÇEŞİTLERİ 

 

2.2.1. 12 Eylül Öncesinde Polisin Durumu 

12 Eylül 1980 askeri müdahale öncesindeki dönem, ekonominin iflas ettiği, 

devlet otoritesinin yol olduğu, toplumun hemen her kesiminde siyasal şiddetin ve 

ayrışmanın en üst seviyede yaşandığı bir dönemdir. Bu olumsuz tablodan en çok 

etkilenen kurumların başında, Türk polis teşkilatı gelmektedir. Ülkenin iç güvenliğini 

sağlama gibi önemli bir misyonu olan polis teşkilatı, bu görevini gereği gibi yapamaz 

duruma gelmiş bulunmaktaydı. Polis teşkilatı, sayısal anlamda da yetersiz bir haldeydi. 

Sayısal anlamdan yetersiz kalan polis teşkilatı, hırsızlık ve gasp gibi adi olaylara 

bakmaya fırsat bulunamamakta, tüm mesaisini anarşi ve terörle mücadeleye 

harcamaktaydı. Böyle olunca da duvarlara yazılan yasa dışı sloganları silme veya 

anarşi gruplarının hedefindeki kişileri koruma gibi görevlere yetişilememekteydi.99 

                                                           
96 Yeni Asır, 18 Ağustos 1980, s. 6. 
97 Fedai Dergisi, S: 1, İzmir, 1979, s. 3. 
98 Yeni Asır, 31 Mart 1979, s. 1. 
99 Ali Dikici, ‘‘12 Eylül Askeri Darbesi Öncesi Türk Polis Teşkilatı’nın Durumu (1977-1980)’’, Tarih 

ve Günce Dergisi, C: 1, S: 1, İzmir, 2017, s. 97.  
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Türkiye, 1980 yılının başlarında 60 bin civarında polise sahiptir. Yalnız, bu 60 

bin polisin 20 bini koruma görevinde idi. Yani şahıs veya bankaları korumaktaydılar. 

Türkiye’de, 180 ile 200 bin arasında polis bulunması gerekirken buna karşılık fiili 

vazife gören 40 bin polis vardı. 40 bin polisin de 17 bini POL-DER’e kayıtlı, 2 bini de 

Polis Birliği Derneğine (POL-BİR) kayıtlıydı. Yani 40 bin polisten 19 bini ‘‘politize’’ 

olmuştu. Polisler, dernekler vasıtasıyla politikanın içine sokulmuş, birbiriyle çatışır, 

birbirine kurşun sıkar hale getirilmişti.100 

1978 yılı itibariyle İzmir’in nüfusu 1 milyon 403 bin 338 kişidir. Bu nüfusun 

752 bin 316 kişisi polis bölgesinde yaşamaktadır. İzmir’de görev yapan toplam polis 

sayısı ise 2 bin 118’dir. Ayrıca, İzmir’de bir polis memuruna düşen kişi sayısı 355’dir. 

Aynı yıllarda Ankara’da 6.698, İstanbul’da 7.522 polis bulunmaktaydı. Bu oranlar 

sonucunda bir polis memuruna düşen kişi sayısı Ankara’da 215, İstanbul’da 304’tür.101 

 

2.2.2. Anarşi Olaylarında Büyük Kentlerin Tercih Edilme Sebepleri 

Anarşiye neden olan eylemciler, anarşi olayları için özellikle büyük kentleri 

tercih etmekteydi. 1979 yılının ilk günlerinden itibaren anarşi olaylarından fazlasıyla 

etkilenmeye başlayan İzmir şehri de terör olayları ile anılan önemli kentlerden birisi 

olmaya başlamıştı. Anarşi olaylarında büyük kentlerin seçilme nedenini 

sorguladığımızda şu sonuçlara ulaşabiliriz:   

 

• Büyük yerleşim ve toplumsal hareketlilik birimleri olan kentlerde, 

yıldırma eylemleri daha kolayca uygulanabilir ve eylemciler göze çarpmadan 

gizlenebilir. 

•  Kimsenin kimseyi tanımadığı bu büyük alanlarda, eylemciler bir yerden 

bir yere daha kolaylıkla kayarken çoğu kez sayıca ve teknik olanaklarca zaten 

yetersiz bir durumda olan güvenlik güçlerince izlenmeleri ve yakalanmaları 

zorlaşır.  

•  Kırsal bölgelerde, iktidara karşı eylemlere girişilirken yerel halkın 

desteğinin sağlanması çok önemlidir. Büyük kentlerin girdabında bu zorunluluk 

yoktur.  

•   Nüfusça ve alanca gittikçe genişleyen kentlerde toplumsal sorunların 

ağırlaşması ve kentte yaşayan çeşitli kesimler arasındaki eşitsizliklerin 

                                                           
100 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (TBMMTD), C: 1, B: 19, 20.02.1980, s. 129. 
101 Mustafa Avcı, Türkiye’de Siyasal Şiddet ve Polis, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Polis 

Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004, s. 46. 
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yoğunlaşması, eylemci grupları, bu patlamaya hazır barut fıçılarından 

yararlanmaya itmektedir. 

•  Köylü kesiminden gerekli desteği bulamayan uç sol ve uç sağ akımlar, 

kentlerde, halktan ve özellikle yabancılaşmış ‘‘lümpen’’ kesimlerden kendilerine 

yandaşlar bulabilmektedirler. 

 

Fakat, kentsel alanda örgütlenmenin de getirdiği bazı dezavantajlar 

bulunmaktadır. Örneğin, sayıları fazlalaşan anarşist grupların göze çarpar hale 

gelmeleri ve herhangi bir yakalanma durumunda birbirlerini ele vermeleri çok daha 

fazla kolay hale gelmektedir. Böyle olunca da örgütlerdeki çözülmeler 

hızlanabilmektedir. Ancak, kentlerdeki anarşi grupları, tüm zorluklara rağmen 12 

Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.102 

 

2.2.3. Duvar Yazıları 

12 Eylül müdahalesi öncesinde yaşanan kaos ortamı, İzmir’in her köşesindeki 

pankartlardan da hissedilmekteydi. Sokak aralarında verilen silahlı mücadele, aynı 

sokaklardaki duvar yazılarıyla da verilmekteydi. Hemen her yerde gövde gösterisi 

yapmaya çalışan örgütler, kendi fikirlerini yazmadıkları yer de bırakmamışlardı. İzmir 

Valiliği duvarlarında bile ‘‘Yaşasın SSCB’’ gibi sloganlar yazmaktaydı.103 Aslında 

gerek sağ gerek sol kesime ait duvar yazıcıları gözaltına alınmaktaydı; fakat bu 

yazıcılar, çok çabuk serbest bırakılıyorlardı. Nitekim, 1979 yılının Ocak ve Şubat 

aylarında yüz yedi duvar yazıcısı İzmir’de yakalanmış, bunlardan sadece bir tanesi 

tutuklanmıştı.104 İzmir sokakları yapboz görünümündeydi. Yazıların çokluğundan 

bıkan İzmir Belediyesi, İzmir’in görünümünü bozduğu ve huzursuzluk çıkarttığı 

gerekçesiyle duvarlara yazılan sloganları önlemek amacıyla bir komite dahi kurmuştu. 

Kurulan bu komite, İzmir’deki önemli yerlerin duvarlarına yazılar yazılmaması için 

tel örgü ve kafeslerle önlem almaya çalışmaktaydı.105 

20 Şubat 1980 tarihinde İzmir’de uygulanmaya başlanan sıkıyönetim kararları 

ile de duvar yazılarına önlem alınmaya çalışılmıştır. İzmir’in her yerinde görüntü 

kirliliğine yol açan bu yazılar, Sıkıyönetim Komutanlığı için de büyük bir sorun 

olmuştur. Sıkıyönetim Komutanlığı, cadde ve sokaklardaki yazıların silinmesi için 

                                                           
102 Keleş ve Ünsal, a.g.e., s. 33. 
103 Yeni Asır, 25 Şubat 1979, s. 1. 
104 Yeni Asır, 28 Şubat 1979, s. 8. 
105 Ekspres, 23 Eylül 1979, s. 3. 
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harekete geçmiştir. Ege Ordu ve İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı, İzmir il sınırları 

içerisindeki duvar yazılarının, her türlü işlemin önünde tutularak silinmesine karar 

vermiştir. Bu amaçla, İzmir’de görev yapan üç yüz muhtar ile bir toplantı yapan 

Sıkıyönetim Komutanlığı; toplantı sonunda muhtarlara broşürler dağıtarak halkın 

bilgilendirilmesini sağlamıştır.106 

 

2.2.4. Siyasi İçerikli Pankart ve Flamalar 

Siyasi içerikli yazıların görüldüğü tek yer duvarlar değildi. Sinema baskınları 

sırasında açılan pankartlar da bu dönemin en popüler eylemlerindendi. Film izleyen 

halkın bir anda karşısına çıkan eylemciler, ‘‘sıkıyönetime hayır’’ yazılı pankartlarla 

eylem yapabiliyorlardı.107  

   Kaynak: Yeni Asır, 25 Şubat 1979, s. 2. 

 

İzmir’de yapılan en ilginç eylemlerinden biri, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi 

koridorlarında yaşanmıştır. Bu eylem, 21 Şubat 1979 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Örgütü (TİKKO) üyeleri tarafından yapılan eylem 

sırasında orak-çekiçli bayrakların açıldığı ve siyasi içerikli sloganların atıldığı iddia 

edilmiştir. Gazetelere de yansıyan bu protesto, başta siyasiler olmak üzere birçok kişi 

tarafından tepkiyle karşılanmıştır.108 

                                                           
106 Ekspres, 17 Mart 1979, s. 1. 
107 Yeni Asır, 25 Şubat 1979, s. 1. 
108 Ekspres, 22 Şubat 1979, s. 1. 

   Fotoğraf 4: İzmir’de Yaşanan Sinema Baskınlarına Ait Bir Görüntü. 
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    Kaynak: Ekspres, 22 Şubat 1979, s. 1. 

 

Sol örgütlerin flama, bayrak, pankart gibi materyalleri, okullarda da boy 

göstermiştir. Adeta bir örgüt karargâhı gibi süslenen liseler, devlet otoritesinin 

olmadığının göstergesi olmuştur. 12 Nisan 1979 tarihinde gazetelere yansıyan ve 

Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinde çekildiği iddia edilen bir fotoğraf, okul 

duvarlarının, yasa dışı sol örgütlerin argümanları ile dolu olduğunu kanıtlar 

niteliktedir.109 

                 

    Kaynak: Yeni Asır, 12 Nisan 1979, s. 1. 

 

 

                                                           
109 Yeni Asır, 12 Nisan 1979, s. 1. 

     Fotoğraf 5: İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki Protestoya Ait Bir Görüntü. 

Fotoğraf 6: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinde Çekilen Bir Görüntü. 



36 

 

Alsancak’taki Atatürk Anıtı da saldırılara uğrayarak çeşitli örgütsel flamalarla 

donatılmıştır. Atatürk’e karşı yapılan bu saldırıların sık sık basına yansıması, 

kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştır. Atatürk Anıtı’na yapılan saldırıların artması 

üzerine tedbir alınmaya başlanmış ve aynı görüntülerin bir daha yaşanmaması için 

yürüyüş, eylem, miting gibi olaylar öncesinde Atatürk Anıtı, polisler tarafından 

korunmuştur.110  

 

           Kaynak: Yeni Asır, 15 Ocak 1980, s. 1. 

 

Yasa dışı sol örgütler; bombaladıkları, kurşunladıkları, baskın yaptıkları ve 

hatta öldürdükleri kişilerin yanlarına, örgütlerine ait materyalleri de bırakabiliyorlardı. 

Bu materyalleri, saldırı sonrasında imza niteliğinde kullanmaktaydılar. Örneğin; DEV-

YOL sempatizanları, 25 Haziran 1980 tarihinde, Zübeyde Hanım Kız Öğrenci 

Yurdunda öldürdükleri memurun üzerine ‘‘İnciraltı katliamının hesabını soracağız.’’ 

yazısını bırakmışlardır.111 Yine, 9 Ağustos 1980 tarihinde, Yeşilyurt Ata Caddesi'nde 

bulunan bir kahvehaneyi basan DEV-SOL örgütüne mensup dört kişi, kahvehane 

sahibi iki kardeşi kurşunladıktan sonra boyunlarına ‘‘Muhbirlerden hesap soracağız. 

Faşist MHP, bizi durduramaz.’’ yazılı pankart asmışlardır.112  

Örgüt elemanlarının bir başka gövde gösterisi yaptıkları yer de Güzelyalı Polis 

Karakolu olmuştur. Anarşistler; şehrin göbeğinde polis karakolu basarak içerideki dört 

                                                           
110 Yeni Asır, 15 Ocak 1980, s. 1; Yeni Asır, 27 Ocak 1980, s. 1. 
111 Yeni Asır, 26 Haziran 1980, s. 1. 
112 Yeni Asır, 10 Ağustos 1980, s. 6. 

Fotoğraf 7: Atatürk Anıtı Çevresinde Nöbet Tutan Polisler. 
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polisi rehin almışlardır. Bu anarşistler, siyasi içerikli pankartlarını astıktan sonra 

bölgeden uzaklaşmışlardır. Ayrıca, 18 Ağustos 1980 tarihinde yaşanan bu olay 

sırasında karakola ait bazı mühimmatlar da çalınmıştır.113 

 Halkı canından bezdiren bu olumsuz tablo, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine 

kadar sürmüştür. Darbeden bir gün önce, yani 11 Eylül tarihinde bile milli değerlere 

yönelik saldırılar gerçekleşmiştir. İddiaya göre, Kadifekale’de bulunan Türk bayrağı,  

11 Eylül 1980 tarihinde indirilerek yerine ‘‘TKP 60 yaşında.’’ yazılı pankart 

asılmıştır.114 

 

2.2.5. Bombalı Pankartlar 

Marjinal sol örgütlerin en sevdikleri eylem tarzlarından biri de bombalı pankart 

eylemleridir. Herhangi bir olayı protesto etmek için hazırlanan bu pankartlar, 

polislerin en çok uğraştığı ve yetersiz kaldığı eylem tiplerinden olmuştur. Bu 

pankartları okul önlerinde, caddelerde, bina çatılarında ve daha pek çok yerde görmek 

mümkündür. Bu tarz saldırılar, devletin en üst yetkililerine karşı da yapılabilmiştir. 

Örneğin, İçişler Bakanı Fehmi Güneş’in İzmir’e gelmesini protesto eden bazı örgüt 

elemanları, Fehmi Güneş’in konakladığı Büyük Efes Otelinin çevresi de dahil olmak 

üzere İzmir’in 5 ayrı bölgesinde bomba patlatmışlardır.115  

Çoğu zaman beyaz bir bezin üzerine yazılan yazılar ile oluşturulan bombalı 

pankartlar, bazen de farklı tarzlarda İzmir halkının önüne çıkmıştır. Örneğin, Konak'ta 

bulunan bir köprüye ‘‘Nazi bayrağına’’ bağlı bir bombalı pankartın asılması, birçok 

kişiyi şaşırtmıştır. Bu yeni yöntem için provokasyon ihtimali üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca, bu yöntemin aynı günlerde ve farklı şehirlerde de uygulandığı iddia 

edilmiştir.116  

Bombalı pankart eylemlerinin en ilginç yerlerinden biri de İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü binası olmuştur. 29 Nisan 1980 gününün ilk saatlerinde binaya giren 5 

eylemci, hazırladıkları iki adet bombalı pankartı koridorlara asıp kaçmışlardır. Olay 

sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmasa da patlama sonucunda maddi hasarlar 

meydana gelmiştir.117 

                                                           
113 Ege Telgraf, 18 Ağustos 1980, s. 5. 
114 Yeni Asır, 12 Eylül 1980, s. 1. 
115 Ege Telgraf, 27 Mart 1979, s. 1. 
116 Ekspres, 17 Ağustos 1979, s. 8. 
117 Ekspres, 30 Nisan 1980, s. 1. 
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Birçok polis memuru, bu tip pankartları imha etmeye çalışırken yaralanmış 

veya hayatını kaybetmiştir. Örneğin, 29 Mart 1979 tarihinde, Kızıldere olaylarının yıl 

dönümü münasebetiyle hazırlanan bombalı pankartlardan biri, İzmir Konak’taki 

inşaatlardan birinin çatısına asılmış; pankarta müdahale etmek isteyen bir polis 

memuru ve olayı görüntülemeye çalışan bir gazeteci, bombanın patlaması sonucu ağır 

yaralanmıştır.118  

Bombalı pankart olayları, 1980 yılında da devam etmiştir. Örneğin, 1980 

yılının henüz ilk günlerinde, İzmir Konak bölgesinde asılan bombalı pankartları imha 

etmeye çalışan 4 polis memuru ağır yaralanmıştır.119 Yine, 15 Şubat 1980 günü, 

Bornova bölgesinde asılan bombalı pankartlara müdahale eden üç polis memuru ağır 

yaralanmıştır.120 

1980 yılının başlarında İzmir’de patlak veren TARİŞ olayları, şehrin günlük 

hayatını etkileyen boyuttaki büyük olaylardan olmuştur.  Öyle ki bir gün içinde on iki 

tane bombalı pankart ihbarı gelebilmiştir. Bu pankartlar, kimi zaman polis müdahalesi 

olmadan patlayarak sivil vatandaşların ölümüne sebebiyet verebilmekteydi. Örneğin, 

TARİŞ olayların protesto etmek amacıyla 9 Şubat 1980 tarihinde İzmir Kapılar 

Anadolu Bankası önüne asılan bombalı pankart, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine 

sebep olmuştur. Bu olay, bombalı pankart sebebiyle İzmir’de yaşanan ilk ölüm 

hadisesidir.121 TARİŞ olaylarını protesto etmek için yapılan en dikkat çekici eylem, 14 

Şubat 1980 tarihinde, Çiğli ile Basmane arasında sefer yapan yolcu trenine bombalı 

pankartların asılmasıyla gerçekleştirilmiştir.122  

TARİŞ olayları nedeniyle kanlı günler geçiren İzmir, 19 Şubat 1980 tarihinde 

alınan karar gereği sıkıyönetim kapsamına alınmıştır. Sıkıyönetimin gelmesi ile 

birlikte bombalı pankart olaylarında da azalma görülmüştür. Yaklaşık altı ay kadar bir 

süre bombalı pankartlardan dolayı can kaybı yaşanmamıştır. Fakat, 12 Eylül’e kısa bir 

zaman kala bombalı pankart olayları tekrar canlanmıştır. Zira, Ağustos ayının son üç 

gününde, dört bomba imha uzmanı, bombalı pankartlara müdahale ederken ağır 

şekilde yaralanmıştır. Bu olaylarda polisler, parmaklarını, kollarını ve gözlerini 

kaybetmişlerdir. Olaylardan ilki, Gültepe’de meydana gelmiştir. TİKKO örgütüne 

mensup eylemciler, 27 Ağustos 1980 tarihinde, Gültepe Ordu Caddesi’ne bombalı 

                                                           
118 Yeni Asır, 30 Mart 1979, s. 1. 
119 Ege Telgraf, 19 Ocak 1980, s. 1. 
120 Ekspres, 16 Şubat 1980, s. 2. 
121 Yeni Asır, 10 Şubat 1980, s. 1. 
122 Cumhuriyet, 15 Şubat 1980, s. 11. 
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pankart asmışlardır.  Bu olayda, pankartı imha etmeye çalışan iki bomba uzmanı ağır 

yaralanmıştır.123 İkinci olay ise Çay Mahallesi’nde bulunan Adalet Partisi lokalinde 

meydana gelmiştir. 29 Ağustos 1980’de meydana gelen olay sırasında yine iki bomba 

imha uzmanı feci şekilde yaralanmıştır.124  

Bombalı pankartlara müdahale ederken yaralanan polislerin sayısındaki artış, 

polislerin, teçhizatlarının yetersiz kaldığı iddialarını gündeme getirmiştir. Basına 

yansıyan haberlere göre polis, tornavidalar ile bombalara müdahale etmekteydi. Öyle 

ki yaralanan polislerden biri, İngiltere’de kurs gördüğü halde yetersizliklerden dolayı 

bombalara bu şekilde müdahale etmek zorunda kalıyordu. İzmir’de, İngiltere’den 

getirilen bir koruyucu elbisenin olduğu; fakat kırk beş kilo olması ve koruyucu niteliği 

taşımaması gibi sebeplerle kullanılamadığı iddia edilmiştir.125  

Teröristlerin değişik tiplerde bombalar yaptıklarını savunan gazeteler, 

polislerin, olaylarda aciz kaldığını ve bomba imha ekiplerinin demode olmuş 

yöntemlerle çalıştırıldığını iddia etmişlerdir. Ayrıca, pankartların iki ucuna bağlı 

bombaların tehlike yarattığı, uzmanların, biriyle ilgilenirken diğerinin patlamasına 

mani olamadıkları savunulmuştur.126  

1980 Ağustos’unda dört bomba imha uzmanını kaybeden İzmir Emniyet 

Müdürlüğü, bombalara müdahale edebilmek için yeni bir ekip kurmak zorunda 

kalmıştır. Zira, daha önce bu görevi yapan altı polisten beş tanesi ağır yaralanınca yeni 

bir ekip kurulması kaçınılmaz olmuştur.127 

İçişleri Bakanı Orhan Eren, İzmir’de meydana gelen imha sırasındaki 

kazaların, uzmanların kendi can güvenliğinin sağlayacak uzaktan müdahale yerine, 

yeni sistemleri araştırma ve öğrenme çabası içinde kendini riske atarak yakından 

müdahale sistemini tatbik etmelerinden kaynaklandığını savunmuştur. Orhan Eren’e 

göre polis teşkilatındaki bomba uzmanları, tamamen dünya standartlarına yakın ve 

gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının tatbik ettikleri sistemlerle çalışmak üzere 

eğitilmişlerdir. Yine, dünya güvenlik teşkilatlarındaki uzaktan müdahale sistemi ve 

metotları tamamen öğretilip gerekli malzemelerin, diğer uzmanlara olduğu gibi 

İzmir'deki uzmanlara da komple bir kit halinde verildiğini de iddia etmiştir. Orhan 

                                                           
123 Yeni Asır, 28 Ağustos 1980, s. 1. 
124 Ege Telgraf, 29 Ağustos 1980, s. 4. 
125 Yeni Asır, 30 Ağustos 1980, s. 1. 
126 Ekspres, 30 Ağustos 1980, s. 6. 
127 Ege Telgraf, 4 Eylül 1980, s. 3. 
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Eren: ‘‘İngiltere, son beş yılda on yedi bomba imha uzmanını kaybetti.’’ diyerek de 

diğer ülkelerdeki oranlar ile Türkiye’yi mukayese yoluna gitmiştir.128 

Bombalı pankartlar ile yapılan eylemler, İzmir şehrinde derin yaralar 

bırakmıştır. Zira,  1979 ile 1980 yılları arasında Yeni Asır Gazetesi, Ekspres Gazetesi, 

Ege Telgraf Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi’ne yansıyan İzmir’deki bombalı pankart 

olaylarında bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, bir sivil vatandaş ve on üç 

polis memuru da ağır yaralanmıştır. 

 

2.2.6. Soygunlar 

Yasa dışı sol örgüt üyelerinin gerçekleştirdikleri soygun girişimleri, dönemin 

basınında sürekli yer bulan eylem tiplerindendi. Örgütleri adına soygunları 

gerçekleştiren eylemciler, girdikleri işyerlerinde defalarca ölüm ve yaralama 

olaylarına sebep olmuşlardır. Örgüt elemanları, maddi kazanç sağlamak amacıyla 

banka şubelerine ve kuyumcu dükkanlarına çok daha fazla soygun girişiminde 

bulunmuşlardır. Bankalar, soygunlardan ve silahlı saldırılardan korunmak amacıyla 

camlarını kaldırıp yerlerine duvar dahi ördürmüşlerdir.129  

12 Eylül 1980 öncesinde İzmir’de yaşanan anarşi ortamı, soygunlar aracılığı 

ile de birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. 15 Temmuz 1980 tarihinde fotoğrafçı 

dükkanı soyulmak istenirken öldürülen üç kişi130 ve 20 Ağustos 1980 tarihinde, 

Göztepe Spor Kulübünün eski kalecisi Nevzat Okuyucu’nun, Güzelyalı'daki kuyumcu 

dükkanında öldürülüşü131, İzmir’deki soygunlar sırasından yaşanan ölümlere örnektir 

Soygunlar, maddi gelir elde etmenin yanı sıra silah temin etmek için de 

yapılabiliyordu. Örneğin; 27 Aralık 1979 günü, Aliağa Karayolları Genel Müdürlüğü 

deposundan patlayıcı maddeler çalınmak istenmiştir. Ayrıca, depoda, İzmir’i havaya 

uçuracak kadar patlayıcının bulunduğu iddia edilmiştir. Bu soygun sırasında çıkan 

çatışmada bir anarşist ölmüş, üç bekçi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.132 

 Anarşistler, eylemlerde kullanmak üzere karakol soymaktan da çekinmemiştir. 

18 Ağustos 1980 günü Güzelyalı Karakolunu basan anarşistler, üç polis memuru ve 

                                                           
128 Ekspres, 11 Eylül 1980, s. 8. 
129 Ekspres, 15 Mart 1980, s. 2. 
130 Yeni Asır, 16 Temmuz 1980, s. 1. 
131 Yeni Asır, 21 Ağustos 1980, s. 1. 
132 Ege Telgraf, 27 Aralık 1979, s. 2.  
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bir bekçiyi etkisiz hale getirdikten sonra, üç tabanca ve bir MP-5 makineli tüfek 

çalarak bölgeden uzaklaşmışlardır.133  

Yasa dışı oluşumlar, birçok yöntem aracılığıyla 12 Eylül dönemi öncesinde 

Türkiye’yi silah deposu haline getirmişlerdir. Darbe sonrası yakalanan veya teslim 

edilen silah sayıları bir hayli dikkat çekicidir.12 Eylül 1980 ile 11 Eylül 1981 tarihleri 

arasında bir yıl içinde ele geçirilen tüfek sayısı 70 bin, tabanca sayısı 522 bin, mermi 

sayısı ise 2 milyon 350 bini bulmuştur. Bu rakamlar, operasyon sonucu ele geçen 

silahlardır. Bir de şahısların kendiliğinden teslim ettikleri silahlar vardı. Aynı dönem 

içinde 24 bin tüfek, 133 bin tabanca ve 635 bin mermi, güvenlik güçlerine teslim 

edilmiştir.134 

Soygun sırasında çatışmaya giren anarşistler, teslim olmamak için intiharı da 

göze almaktaydılar. Örneğin, 12 Şubat 1980 tarihinde, Tire’de bir kuyumcuyu soymak 

isteyen iki anarşist, yakalanacaklarını anlayınca intihar etmiştir.135 Olayda intihar eden 

şahsın babası, oğlu hakkında şu dikkat çekici cümleleri kurmuştur: 

 

Oğlum, militan olduğu iddiasıyla TARİŞ’teki işinden çıkartılmıştı. Bir hafta önce 

evimize gelmişti. Defalarca yalvardım. Oğlum gel beraber yaşayalım, çalışma, 

harçlığını da be veririm demiştim. Araba da almıştım. Beni dinlemedi. Ben bu 

yoldan dönmem, dedi. Evden çıkarken de ben başımın çaresine bakarım, 

yakalanırsam da teslim olmam, dedi. Son sözleri bu olmuştu. Polis, oğlumu ikna 

etmek için beni çağırsaydı, eminim beni de gözünü kırpmadan vururdu.136  

 

Polise yakalanmamak adına yapılan bir başka intihar girişimi de İzmir İl 

Emniyet Müdürlüğünde yaşanmıştır. THKP-C Eylem Birliği üyesi bir eylemci, ifadesi 

alınacağı sırada camdan atlayarak ağır yaralanmıştır.137  

Eylemler, suikastlar ya da soygunlar sırasında görev alan örgüt elemanlarının 

rahat ve cesaretli davranışları, dönemin gazetelerinde tartışma konusu olmuştur. Yeni 

Asır Gazetesi’ne göre, anarşistlerin bu kadar korkusuz olmasının sebebi, eylemlerden 

önce kullandıkları iğnelerdir. Anarşistler, eylemlerden önce aldıkları bu iğneler 

                                                           
133 Ege Telgraf, 18 Ağustos 1980, s. 3. 
134 Cumhuriyet, 12 Eylül 1981, s. 9. 
135 Yeni Asır, 13 Şubat 1980, s. 1. 
136 Yeni Asır, 14 Şubat 1980, s. 6. 
137 Cumhuriyet, 17 Eylül 1979, s. 9. 
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sayesinde ruhen ve bedenen hazır olabilmişlerdir.138 Böylece, hiçbir şeyi 

önemsemeden, taparcasına inandıkları ideolojileri için rahatlıkla suç işlemişlerdir.  

 

2.2.7. ABD Askerlerine Karşı İzmir’de Yapılan Saldırılar 

Anarşi olaylarından payını alan bir başka grup da Amerikalılar olmuştur. Sol 

fraksiyonların hedef tahtasında olan Amerikalılar, dönem içinde birçok defa saldırıya 

uğramışlardır. Bu saldırılar, çoğu zaman bombalama eylemleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Kızıldere olaylarının yıl dönümü veya Ulaş Bardakçı’nın ölüm yıl dönümü gibi 

günlerde, bombalama olaylarında artış gözlemlenmiştir. Bombaların patlaması sonucu 

kimi zaman insanlar yaralanırken kimi zaman da birçok ev ve iş yeri zarara 

uğratılmıştır. Örneğin, Ulaş Bardakçı’nın 1979’daki ölüm yıl dönümünde, sadece 

Alsancak bölgesinde altı bomba aynı anda patlatılmış ve çok sayıda da asılsız bomba 

ihbarı yapılmıştır.139 NATO adına İzmir’de görev yapan subayların ev ve arabaları da 

marjinal sol örgütlerin önemsediği böyle günlerde bir çok defa bombalanmıştır. 

Eylemciler, Amerikalılara ait ev ve arabaları bombalandıktan sonra bazı örgütsel 

argümanlar da bırakmaktaydılar. Eylem bölgelerine bırakılan en ünlü pankartlardan 

biri, ‘‘Yankee Go Home’’ sloganı olmuştur.140  

Amerikalılara karşı İzmir’de yapılan saldırılarda bir ABD askeri hayatını 

kaybetmiştir. Bu ölüm olayı, 12 Nisan 1979 tarihinde yaşanmıştır. Olayı, Halkın 

Kurtuluşu örgütü üstlenmiştir. Alsancak’ta gerçekleştirilen bu saldırı sonucu bir ABD 

askeri ölmüş, bir ABD askeri de ağır yaralanmıştır.141 Bu olay, 12 Eylül darbesi 

öncesinde İzmir adına Amerikalıların öldürüldüğü tek hadise olmuştur. ABD adına 

görev yapan askerlere yönelik saldırıların artması, bazı tedbirlerin alınmasına neden 

olmuştur. Örneğin, ABD askerlerinin gece 22.00’dan sonra dışarı çıkmamaları ve 

silahsız dolaşmamaları istenmiştir.142 Dönem içinde ABD askerlerine karşı saldırı 

olayları sürse de herhangi bir ölüm veya yaralama olayı tekrarlanmamıştır.  

 

 

                                                           
138 Yeni Asır, 6 Haziran 1980, s. 6. 
139 Ege Telgraf, 22 Şubat 1979, s. 4. 
140 Demokrat İzmir, 26 Mart 1979, s. 7. 
141 Ege Telgraf, 13 Nisan 1979, s. 1. 
142 Ekspres, 19 Nisan 1979, s. 3. 
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2.2.8. İzmir’de Gerçekleştirilen 1 Mayıs 1979 İşçi Bayramı Kutlamaları 

Sıkıyönetim altında bulunan İstanbul ve Ankara gibi illerde 1 Mayıs 

kutlamaları yasaklanınca kutlama yeri olarak İzmir gösterilmiştir. Böyle olunca da 

çeşitli gruplar akın akın İzmir’e gelmiştir. 1 Mayıs için İzmir’e gelen ve hazırlığa 

başlayan gruplar, bildiri dağıtma ve pankart asma yarışına girişmişlerdir. Özellikle, 

İGD ile Halkın Kurtuluşu arasında yaşanan bu yarışta silahlar kullanılmış ve beş kişi 

kurşunlanarak yaralanmıştır. Yaralanan kişilerin çoğunluğunu ise liseli öğrenciler 

oluşturmuştur. Ayrıca, Buca Şirinyer’de bildiri almaya zorlanan ülkücü bir genç, 

anarşistler tarafından açılan kurşunlarla hayatını kaybetmiştir.143 İzmir’de 1 Mayıs 

öncesi toplam yüz elli kişi, afiş asma ve bildiri dağıtma suçunu işledikleri gerekçesi 

ile yakalanmıştır.144 

1 Mayıs öncesi yaşanılan anarşi olayları, 1 Mayıs kutlamalarına sirayet 

etmemiştir. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dahil birçok kuruluşun 

katıldığı 1 Mayıs kutlamaları, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan tamamlanmıştır. 

İzmir, 1 Mayıs 1979 tarihinde, Karşıyaka ve Alsancak olmak üzere iki ayrı kutlamaya 

ev sahipliği yapmıştır. Yapılan kutlamalarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmasa da 

atılan bazı sloganlar tepki çekmiştir. Özellikle, Kürtçülük faaliyetleri içeren slogan ve 

pankartlar, kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu bölücü pankart ve sloganlar 

için soruşturma açılmış, yirmi dokuz kişi, bölücülük suçlamasıyla gözaltına 

alınmıştır.145 

İzmir’de düzenlenen 1 Mayıs 1979 İşçi Bayramı kutlamaları sırasında atılan 

bazı sloganlara örnek vermek gerekirse: 

 

•  Yaşasın işçi sınıfın sendikal birliği. 

•  Analar doğurur, faşistler öldürür. 

•  MHP kapatılsın, Türkeş tutuklansın. 

•  İşçiyiz, güçlüyüz, devrimlerde öncüyüz. 

•  Üslere el konulsun, Amerika defolsun. 

•  İşçi, köylü el ele, ulusal demokratik cephe. 

•  Yaşasın sosyalist sistem. 

•  Deniz, Yusuf İnan, savaşa devam. 

                                                           
143 Cumhuriyet, 29 Nisan 1979, s. 11. 
144 Ege Telgraf, 30 Nisan 1979, s. 1. 
145 Ekspres, 2 Mayıs 1979, s. 1. 
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•  Kürdistan 1 Mayıs’a selam. 

•  İGD, savaş alanlarında. 

•  Faşizme ölüm, halka hürriyet. 

•  Kürt ulusu üzerindeki baskıya son verilmeli. 

•  Uluslara, dillere eşitlik. 

•  MİT, Kontrgerilla, toplum polisi, jandarma komando birliği dağıtılsın. 

•  Katil oligarşi. 

•  Kızıldere mücadelemiz yaşıyor. 

•  Kurtuluşa kadar savaş.146 

 

Adalet Partisi İzmir Milletvekili Şinasi Osma, İzmir’de yapılan 1 Mayıs 

kutlamalarına tepki göstererek Başbakan Bülent Ecevit’e bir telgraf çekmiştir. Şinasi 

Osma, Ecevit’e çektiği telgrafta: ‘‘DİSK’in İstanbul'da yapmaya çalıştığı kanunsuz 

yürüyüşten korktuğunuz ve önleyemediğiniz için hedef olarak seçtiğiniz İzmir, 

sayenizde Türkiye’nin her tarafından gelen komünist eylemci topluluğu tarafından 

kızıla boyandı.’’147 ifadelerini kullanmıştır. 1 Mayıs’ın İzmir’de kutlanmasından 

dolayı Bülent Ecevit’i eleştiren bir başka siyasetçi de Muğla Milletvekili Ahmet 

Buldanlı olmuştur. Ahmet Buldanlı şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘Bu yüzdendir ki 

İzmir şehri, 1 Mayıs günü Rus işgaline uğramış, bir işgal şehri gibi baştan aşağı kızıl 

sloganlara bulanmıştır. Kahraman İzmir; Yunan işgalinde bile maviye, bugünkü kızıl 

kadar boyanmamıştır. Düşmanın İzmir’de denize döküldüğü Kordon boylarında, 

komünist eşkıyaların naralarını duyan şehit ve şüheda, Ecevit’ten şikayetçi 

olacaktır.’’148 Görüldüğü üzere, yaşanılacak kötü olaylar İzmir’de yaşansın, İstanbul 

ve Ankara gibi kentler zarar görmesin istenilmiştir. Sıkıyönetim bölgelerinde denetimi 

yapmak, İzmir gibi korunaksız bir yere göre daha kolaydır. Diğer metropol şehirlerin 

korunup kutlama yapmak isteyen herkese İzmir’i göstermek ne derece doğrudur 

sorgulanır.  

                                                           
146 Ekspres, 2 Mayıs 1979, s. 3. 
147 Ekspres, 3 Mayıs 1979, s. 3. 
148 TBMMTD, C: 1, B: 10, 06.06.1979, s. 226. 
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                         Kaynak: Ekspres, 3 Mayıs 1979, s. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotoğraf 8:  İzmir’deki 1 Mayıs 1979 İşçi Bayramı Kutlamalarına Ait Bir Görüntü. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖĞRENCİ HAREKETLERİ 

3.1. İZMİR’DE YAŞANAN ÖĞRENCİ OLAYLARI 

 

3.1.1. Kampüsteki Hakimiyet Mücadelesi 

Şerif Mardin’e göre Türkiye’deki üniversiteler, 1965’ten itibaren öğrenci 

hareketlerine sahne olmuştur. 70’li yılların başından itibaren bombalar ve silahlar, 

kampüslerin değişilmez bir parçası haline gelmiştir. 12 Mart Muhtırası ile öğrenci 

olaylarında bir nebze azalma yaşansa da 1973 yılında parlamenter hükümet 

uygulamasına yeniden geçilmesi sonucu öğrenci olayları, yeniden su yüzüne çıkmıştır. 

Yalnız, bu defa, git gide artan sağ ve sol öğrenci gruplarının çatışması, kampüslere 

hakim olmuştur. Bu çatışmalar, her geçen yıl artarak çoğalmış ve çatışmalarda 

yüzlerce öğrenci ölmüştür.149 1960 ile 1980 yılları arasında yaşanan öğrenci 

olaylarının sayısı bir hayli fazladır. Zira, 1 Ocak 1960 ile 31 Aralık 1980 arasında 

Türkiye’de yaşanan öğrenci olaylarının sayısı 6.581’dir. Aynı dönemde İzmir’de 

yaşanan öğrenci olaylarının sayısı ise 956’dır.150  

1968’den önce soldaki öğrenciler, sağdaki öğrencilerden çok daha aktif 

olmuşlardır. Üniversitelerdeki eylemlerde de solun üstünlüğü görülmüştür. Bu durum, 

İzmir’de de geçerlidir. 12 Eylül darbesi öncesinde İzmir şehri, öğrenci olayları 

bakımından sağ sol çatışmalarına sahne olmamıştır. İzmir, tamamen solun kontrolü 

altındadır. İzmir’de yaşayan sol görüşlü öğrenciler ya devlet güçleriyle çatışmış ya da 

kendisi gibi düşünmeyen diğer sol gruplara mensup öğrencilerle çatışmıştır. Solun 

kendi içerisindeki fraksiyonları, Ege Üniversitesi içindeki fakülteleri parsellemiş ve 

her fraksiyonun hakimiyetinde olan fakülteler meydana gelmiştir. 

Ege Üniversitesi içindeki sol gruplar arasında yaşanan çatışmaların kökleri 

eskiye dayansa bile 1978 yılında oldukça önemli noktalara ulaşmıştır. 12 Eylül 1980 

öncesi Ege Üniversitesin içerisindeki en güçlü öğrenci grupları, Moskova ve Pekin 

yanlısı gruplar olmuştur. Bu yıllarda Pekin yanlısı olarak bilinen Halkın Kurtuluşu 

örgütüne mensup öğrenciler ile eskisi kadar güçlü olamayan Moskova yanlısı İGD 

arasında kanlı çatışmalar yaşanmaktaydı. İGD, Ege Üniversitesi içerisinde sadece Tıp 

                                                           
149 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, ss. 253, 259. 
150 Sefa Salih Aydemir, 1960-1980 Arası Türkiye Üniversitelerindeki Öğrenci Olayları İçin Bir 

Kaynak Olarak Türk Basını (Cumhuriyet, Milliyet ve Tercüman Gazetesi Örnekleri), 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2014, s. 239. 
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Fakültesini elinde tutarken Halkın Kurtuluşu ise neredeyse diğer tüm fakülteleri 

hakimiyeti altında tutmaktaydı. Bu grupların yanı sıra sol ideolojiye mensup İzmir 

Devrimci Gençlik Birliği, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) 

ve Kurtuluş Grubu gibi oluşumlar da vardı. Bu gruplar, etkili konumda olmasalar da 

Ege Üniversitesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ülkücü diye adlandırılan 

milliyetçi gruplar ise tamamen etkisiz pozisyonda kalmışlardır.151  

1979 Mart ayında, ‘‘Solun İktidar Kavgasında Yeni Bir Arena’’ adlı bir yazı 

dizisi, İzmir’in en köklü basın kuruluşu olan Yeni Asır Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

Bu yazı dizisi, kampüs içerisindeki öğrenci grupları ile görüşülerek oluşturulduğu için 

o dönemdeki öğrenci gruplarının düşüncelerini anlamamız adına önem arz etmektedir. 

Öğrenci grupları arasında etkin bir rol oynayan İGD temsilcileri, kampüs içerisindeki 

mücadelelerini şu sözlerle yazı dizisine aktarmışlardır.  

 

İGD’ye yönelen saldırılar sadece faşistlerden gelmiyor. Her renkten Maocu da 

bize saldırmaktadır. Halkın Kurtuluşu Maocuları, Halkın Yolu adlı Maocu grup 

ve Perinçek yanlısı neo-faşist Maocular, bugüne kadar faşistlerin kullandıkları 

yöntemlerle saldırmışlardır. Maoculuk, emperyalizmin en büyük yedek gücüdür. 

Halkın Kurtuluşu adlı Maocu grubun yönelttiği saldırılar, özellikle Fen ve 

Mühendislik Bilimleri Fakültelerini kapanmanın eşiğine getirmiştir. Kendisinden 

olmayan herkese pervasızca saldırmaktan çekinmeyen Halkın Kurtuluşu, Ege 

Üniversitesinde can güvenliğini ve öğrenci özgürlüğünü sürekli tehdit eden bir 

duruma gelmiştir. Onların bu tavırları okulu kışlaya çevirmiş, jandarma ve 

polisi, dershanelerin içine kadar davet etmiştir. Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde ise İGD hakimdir. Burada, diğer fakültelerin aksine demokratik bir 

ortam vardır.152 

 

Ege Üniversitesinde etkin olan en önemli öğrenci grubu ise Halkın Kurtuluşu 

örgütüdür. Halkın Kurtuluşu; Ege Üniversitesi kampüsü içinde Fen Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi, Spor Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Yüksekokulu 

ile Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunda etkinliğini kabul ettirmiş bir 

fraksiyondur. Kampüs içerisindeki çatışmalar çoğunlukla ve hatta tamamen Halkın 

Kurtuluşu ile İGD arasında çıkmıştır. Bu çatışmalar, Moskova ile Pekin yanlısı 

grupların savaşı olarak nitelendirilmiş ve Çin’in, Vietnam’a karşı yaptığı saldırılara 

                                                           
151 Yeni Asır, 15 Ocak 1980, s. 4. 
152 Eren Güneş, ‘‘Solun İktidar Kavgasında Yeni Bir Arena’’, Yeni Asır, 6 Mart 1979, s. 3. 
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benzetilmiştir. Halkın Kurtuluşu örgütüne mensup öğrenciler ise iddiaların aksine 

Pekin yanlısı olduklarını kabul etmemektedir. Yeni Asır Gazetesi’ne konuşan Halkın 

Kurtuluşu temsilcileri şu açıklamalarda bulunmuşlardır:  

 

Söylenenlerin aksine Halkın Kurtuluşu, Maocu ve Pekin yanlısı bir siyaset 

izlememektedir Karşımızdaki İGD ise Moskova yanlısı ve sosyalist geçinen bir 

düşünceye sahiptir. Biz, bu düşünceyi, Sovyetlerin dünya üzerindeki yayılmacılığı 

açısından eleştiriyor ve emperyalist bir düşünce olarak kabul ediyoruz. Bu 

nedenle, kampüsteki olayları Moskova ile Pekin çatışması diye niteleyenlere 

katılmıyoruz. 

 

Halkın Kurtuluşu üyeleri, Halkın Kurtuluşu grubunun Çin yanlısı olmadığını, 

Marksist-Leninist bir çizgi üzerinde, Enver Hoca’nın siyasetinde Arnavutluk’a daha 

yakın olduğunu iddia etmişlerdir. Kampüs içindeki çatışmalar konusunda Halkın 

Kurtuluşu üyeleri, yaşanılan olayları şu sözlerle anlatmıştır:  

 

İGD’nin görüşleri, faşist diktatörlüğün bir basamağıdır. İGD, üniversitede bu 

tutumuyla kendi çizgisinde bir eğitim düzeni kurmak hayali içindedir. Bu nedenle, 

kampüs içinde etkili olamadığı yerlere sık sık saldırmakta ve çatışma ortamı 

yaratmaktadır. Bu saldırılar, polis ve jandarmayı okula getirmektedir. Karşı 

grubun saldırıları sürdükçe üniversitedeki huzur ortamının sağlanamayacağı 

açıktır.153 

 

Görüldüğü üzere, Halkın Kurtuluşu ve İGD, çıkan olaylardan dolayı sürekli 

karşı tarafı suçlamaktadırlar. Her iki taraf da saldırının önce karşıdan geldiğini 

söylemektedir. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, iki grubun birleştikleri 

tek ortak görüş, polis ve jandarmanın üniversiteye girmemesi olmuştur. Ayrıca, Halkın 

Kurtuluşu, İGD için ‘‘Sosyal Faşist’’; İGD ise Halkın Kurtuluşu için ‘‘Maocu Faşist’’ 

değimini kullanarak birbirlerini faşist olarak adlandırmışlardır.  

Yazı dizisinde görüşüne başvurulan öğrenci temsilcilerinden biri de İzmir 

Devrimci Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Halil Güleç’tir. Güleç, kampüs içindeki 

çatışma ortamını şu sözlerle dile getirmiştir: 
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Tıp Fakültesinde İGD, Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde ise Halkın 

Kurtuluşu gençliğin tepesine binmektedir. Bunların her ikisi de okullara belinde 

silahla gelmekte ve her istediklerini yapmaktadırlar. Bunların yüzünden okula, 

geniş öğrenci yığınları rahatça ve çekinmeden gelemiyorlar. Her Allah’ın günü 

üç kafadar çete toplanır ve falan filan olaydan dolayı boykot ya da eylem kararı 

alırlar. Karşı çıkanlar ise karşı devrimci olarak damgalayıp sustururlar. Bunlara 

göre bütün öğrenciler, onların aldığı karara uymak zorundadırlar; fakat 

bilinmelidir ki fikirler, zorla ve sertlikle, top ve tüfekle asla öldürülemez…154 

 

Yaşanılan olayların önüne geçmek isteyen Ege Üniversitesi yönetimi, 1979 

yılının hemen başında bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Alınan tedbirler arasında 

polis ve askerden oluşacak hazır bir kuvvetin sürekli kampüs içinde bekletilmesi, 

öğrenci ve öğretim görevlilerinin yanı sıra diğer çalışanlara farklı renklerde tanıtım 

kimlik kartları verilmesi, her fakültede ders bitiminde nöbetçi amir ve memur 

bulundurulması gibi önlemler bulunmaktadır.155 

 

3.1.2. Öğrenci Yurtlarının Durumu 

Yurtlarda da durum farklı değildir. Bornova’da ve İnciraltı’nda bulunan 

öğrenci yurtları, tıpkı Ege Üniversitesinde olduğu gibi Halkın Kurtuluşu örgütünün 

kontrolünde bulunmaktadır. Diğer sol gruplar ise tamamen etkisiz bir konumdadır. 

Örneğin, Bornova öğrenci yurtlarında sadece on yedi İGD üyesi öğrenci 

barınabilmektedir.156 Ege Üniversitesinde okuyup başka ideolojik düşüncelere mensup 

öğrencilerin yurtlarda barınması ise söz konusu bile değildir. Örneğin, sözlü tarih 

araştırması yaptığım Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil’in başından geçen bir olay, öğrenci 

yurtlarının içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermektedir. Ahmet Yeşil’in 

aktardığı olay, şu şekilde meydana gelmiştir:  

 

1976 yılının Ağustos ayında hem İzmir Fuarı’nı gezmek hem de bir süre tatil 

yapmak amacıyla İzmir’e gelmiştim. Üniversite öğrencisi olduğum için de 

konaklama yeri olarak İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdunu seçmiştim. Yurtta 

kaldığı bir gün, yurdun önünde bulunan sahildeki bir bankta oturmaktaydım. 

Elimde de okumak için aldığım Tercüman Gazetesi vardı. Ben gazeteyi okurken 

                                                           
154 Eren Güneş, ‘‘Solun İktidar Kavgasında Yeni Bir Arena’’, Yeni Asır, 9 Mart 1979, s. 3. 
155 Demokrat İzmir, 17 Ocak 1979, s. 3. 
156 Yeni Asır, 15 Ocak 1979, s. 4. 
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arkamda birkaç kişinin toplandığını gördüm. O an bir şey anlamamıştım. Akşam 

olduğunda ise yurtta kaldığım odam, bu şahıslar tarafından basıldı. Beni, 

Tercüman Gazetesi’ni okuduğum için ‘‘Faşist’’ olarak yaftaladılar. Dakikalarca 

hakaret edip fiziksel şiddet uyguladılar. Hatta, odanın balkonundan aşağıya 

atmaya çalıştılar. Tam balkondan aşağıya atacakları sırada, okumak için 

yanımda getirdiğim John Steinbeck’in yazmış olduğu Gazap Üzümleri adlı kitabı 

gördüler ve duraksadılar. Öldürmekten vazgeçip kendilerince bir ceza verdiler. 

Bu ceza, okudukları bir gazetenin özetini bir hafta boyunca çıkartıp onlara 

sunmam idi. Ben, bu cezanın biteceği tarihi bekleyemezdim. Neticede, olayın 

yaşandığı gece hiç uyumadım ve sabahın ilk ışıklarıyla beraber yurttan kaçarak 

canımı kurtardım.157  

 

İzmir’de bulunan öğrenci yurtları, 20 Şubat 1980 tarihinde uygulanmaya 

başlayan sıkıyönetim öncesinde, devlet gücünün hissedilmediği ve başka illerdeki 

sıkıyönetim bölgelerinden kaçan anarşistlerin barındığı mekanlardı. Bu sebeple, her 

yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yurtlarda arama yapılmıştır. Yapılan aramalar 

sonrası bazı kesici delici maddeler ile silahlar da bulunmuştur. Örneğin, 1979-1980 

eğitim öğretim yılı öncesinde Bornova’da bulunan öğrenci yurtları didik didik 

aranmış, çeşitli materyallerin yanı sıra iki adet de tabanca ele geçirilmiştir.158  

Türkiye’nin bütün üniversitelerinde olduğu gibi İzmir’de de yurtlarda kalan 

herkesin üniversite öğrencisi olup olmadığı sorgulanmaktaydı. Olaylara karışan ve 

güvenlik güçleri tarafından aranan kişilerin, karıştıkları olaylar sonrası bu yurtlarda 

saklandığı görülebilmekteydi. Örneğin, 2 Mart 1980 günü İnciraltı’ndaki öğrenci 

yurtlarında yapılan aramalarda, yirmi sekiz kişinin öğrenci olmadığı halde yurtlarda 

kaldığı ve üç kişinin de Gültepe’de çıkan olaylarda yaralanıp kırk beş günden beri bu 

yurtlarda tedavi edildiği iddiaları gazetelere yansımıştır.159  

Öğrenci yurtları, marjinal örgütlerin toplantılarına da ev sahipliği 

yapabilmekteydi. Bu duruma en güzel örnek; darp, soygun, adam yaralama gibi 

onlarca suçtan aranan ve Gültepe olaylarında yakalanıp idam cezası alan Hıdır 

Aslan’ın, İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdunda gerçekleştirdiği toplantıdır. Hıdır Aslan, 

Devrimci-Yol örgütü için Ankara’da yaptığı eylemler sonrasında deşifre olup İzmir 

Karabağlar, Gaziemir ve Yeşilyurt semtlerinin sorumluluğuna getirilmiştir. İzmir’de 

                                                           
157 Sözlü Kaynak; Ahmet Yeşil, Görüşme Tarihi: 06.01.2020. 
158 Ege Telgraf, 1 Ekim 1979, s. 3. 
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Sedat kod adıyla tanınan Hıdır Aslan, bu semtlerdeki eylemleri sonrası tekrar deşifre 

olmuştur. Hıdır Aslan’ın sorumluluğu altına verilen yeni yer ise Gültepe olacaktır. 

Hıdır Aslan’ın Gültepe sorumlusu olarak tanıtılacağı toplantı için İnciraltı Atatürk 

Öğrenci Yurdu seçilmiştir. Yurtta yapılan toplantı sırasında Cemal kod adıyla tanıtılan 

Hıdır Aslan, bu toplantıdan sonra, Gültepe bölgesinin Devrimci Yol örgütü sorumlusu 

olmuştur. Üç polisin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı Gültepe 

olaylarının bir numaralı sanığı olan Hıdır Aslan, hakkında verilen karar gereği idama 

mahkum edilmiştir.160 Görüldüğü üzere, öğrenci olmadıkları halde öğrenci yurtlarında 

barınan birçok eylemci bulunmaktadır. Bu kişiler, hakimiyetleri altına aldıkları 

öğrenci yurtlarını örgüt yuvası haline getirmekte ve yurtlardaki öğrencileri de siyasi 

hareketlerin içine çekmekteydiler.  

 

3.1.3. Ege Üniversitesi Kampüslerinde Yaşanan Çatışmalar 

Öğrenci terörü, çoğunlukla başka öğrencilere yöneliktir. Şerif Mardin’e göre, 

şiddete karışan grupların saldırı, misilleme, intikam ve saldırıya karşı koyma tarzı; 

düzenliliği, simetrisi ve kaçınılmazlığı bakımından kan davasını andırmaktadır.161 Sol 

grupların Ege Üniversitesi içerisinde yaşadığı çatışmalar da genelde karşılıklı 

misillemeler şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple, Ege Üniversitesinde okuyan 

yaklaşık 20 bini aşkın öğrenci, misilleme şeklinde devam eden siyasi kan davalarının 

gerilimi içinde eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi öğrenci olayları, genellikle misilleme eylemleri 

olarak gerçekleştirilmektedir. Bu misilleme saldırılarından biri de 21 Şubat 1979 

tarihinde gerçekleşmiştir. Ege Üniversitesi kampüsünde, İGD ile Halkın Kurtuluşu bir 

kez daha karşı karşıya gelmiş ve çıkan çatışma sonucunda dört kız öğrenci 

yaralanmıştır.162 Bu olayı misilleme olarak gören gruplar, bir gün sonra yine kampüs 

içerisinde silahlı çatışmaya girişmiş; çıkan çatışma sonucunda ikisi ağır beş kişi çeşitli 

yerlerinden yaralamıştır.163  

Ege Üniversitesi yetkililerine göre çıkan çatışmalar kaygı vericidir; fakat 

iddia edildiği gibi de vahim değildir. Yetkililere göre olayların birçoğu, dışarıdan sızan 

kişilerin kışkırtmalarıyla gerçekleşmektedir. Yine, yetkililere göre, üniversite 

                                                           
160 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (TBMMTD), C: 7, B: 7, 03.10.1984, s. 163. 
161 Mardin, a.g.e., s. 257. 
162 Ekspres, 22 Şubat 1979, s. 1.  
163 Demokrat İzmir, 23 Şubat 1979, s. 7. 
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öğrencilerinin birçoğu eylemlere katılmıyor, katılan öğrencilerin birçoğu da bu 

olaylara gönülsüz katılmak zorunda kalıyordu.164  

                     

                            Kaynak: Yeni Asır, 9 Mayıs 1979, s. 3. 

  

                            Kaynak: Yeni Asır, 18 Aralık 1979, s. 1. 

 

Anarşi gruplarına tutsak öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırıların 

yönü, kimi zaman da Ege Üniversitesinde çalışan akademisyenlere yönelebiliyordu. 

Örneğin, Buca Eğitim Enstitüsünde görevli bir akademisyen, kendi öğrencileri 

tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. 18 Nisan 1980 tarihinde saldırıya uğrayan 

akademisyen, polise verdiği ifadede: ‘‘Ateş edenleri tanıyorum, dün dersine girdiğim 

                                                           
164 Yeni Asır, 5 Mart 1979, s. 3. 

Fotoğraf 9: Ege Üniversitesinde Yaşanan Öğrenci Olaylarına Ait Bir Görüntü. 

Fotoğraf 10: Ege Üniversitesinde Yaşanan Öğrenci Olaylarına Ait Bir Görüntü. 
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öğrencilerdi.’’ demiştir.165 Saldırıya uğrayan akademisyen, aylarca tedavi görmesine 

rağmen, 12 Haziran 1980 tarihinde hayatını kaybetmiştir.166 

Öğrenci olayları, sadece Bornova’daki kampüs içerisinde yaşanmamıştır. Buca 

Eğitim Enstitüsü içerisinde de aynı gruplar tarafından misilleme eylemleri 

gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 22 Mart 1979 tarihinde, Buca Eğitim Enstitüsü 

kantininde, Maocu diye anılan solcu öğrenciler bildiri asmak istemiş; fakat Moskova 

yanlısı diye anılan diğer sol gruba mensup öğrenciler bu duruma karşı çıkmıştır. 

Bildiriyi asıp asmamak yüzünden çıkan olaylar büyümüş ve polis çağrılmak zorunda 

kalınmıştır. İşin tuhaf tarafı ise birbirleriyle çatışan iki grup, polisi görünce birlik 

olmuş ve bu defa da polislerle çatışmaya başlamıştır. Çıkan çatışma sonrasında beşi 

polis olmak üzere toplam on üç kişi yaralanmıştır.167  

1980 Ocak ayı, İzmir için anarşinin tavan yaptığı ay olmuştur. Bu ay, TARİŞ 

olayları diye anılacak hadiselerin patlak verdiği aydır. 22 Ocak 1980 günü TARİŞ’in 

çeşitli işletmelerinde arama yapmak isteyen polis ile işçiler karşı karşıya gelmiş ve 

aramalar sırasında çatışmalar yaşanmıştır. İşte bu çatışmalar, bir gün sonra Ege 

Üniversitesine sıçramıştır. 12 Eylül’e giden süreçte İzmir’de yaşanan en büyük öğrenci 

olayı, 23 Ocak 1980 tarihinde gerçekleşmiştir. TARİŞ’te yaşanan olayları protesto 

etmek amacıyla toplanan binlerce üniversite öğrencisi, kampüsten çıkıp Ankara 

yolunda lastik yakarak yolu trafiği kapatmıştır. Öğrencilerden oluşan yaklaşık yetmiş 

kişilik bir grup da Sosyal Bilimler Fakültesinin dördüncü katını işgal etmiştir. Yaşanan 

olaylar sonrasında altısı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam kırk altı kişi çeşitli 

yerlerinden yaralanmış, yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştır.168  

23 Ocak 1980 tarihinde çıkan olaylar, İzmir basınının yanı sıra ulusal basında 

da fazlasıyla yer almıştır. Manşetleri incelediğimizde, olayların ne derece vahim 

olduğunu görebilmekteyiz. Bu manşetlere: “Savaş Gibi”169, “Burası Afganistan 

Değil”170, “Polisin Üzerine Asit Döktüler”171, “İzmir’de Dehşet Günü”172, “Bunu 

Düşman Bile Yapmaz”173, ‘‘İzmir Bir Savaş Günü Yaşadı’’174 gibi örnekler verebiliriz. 

                                                           
165 Yeni Asır, 19 Nisan 1980, s. 1. 
166 Cumhuriyet, 13 Haziran 1980, s. 9. 
167 Demokrat İzmir, 23 Mart 1979, s. 4. 
168 Yeni Asır, 24 Ocak 1980, s. 4. 
169 Yeni Asır, 24 Ocak 1980, s. 1. 
170 Ekspres, 24 Ocak 1980, s. 1. 
171 Ege Telgraf, 24 Ocak 1980, s. 1. 
172 Ekspres, 24 Ocak 1980, s. 8. 
173 Ekspres, 25 Ocak 1980, s. 1. 
174 Hürriyet, 24 Ocak 1980, s. 1. 
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     Kaynak: Yeni Asır, 24 Ocak 1980, s. 12.  

 

Ege Üniversitesi Rektörü Hakkı Bilgehan, yaşanan olaylardan dolayı güvenlik 

güçlerinin davranış biçimlerini eleştirmiştir. Bilgehan’a göre polisin kışkırtıcı tutumu, 

olayların büyümesine sebep olmuştur.175 Yine, Ege Üniversitesinde görevli bir grup 

öğretim görevlisi, güvenlik güçlerinin kampüste terör estirmesini eleştirerek sessiz bir 

yürüyüş gerçekleştirmiştir.176  

23 Ocak günü yaşanan bu olayın en tuhaf yanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinin, yasa dışı örgütler tarafından işgale uğramasıdır. Yaşanan işgal girişimi 

için Hürriyet Gazetesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören onlarca 

hastanın yanı sıra bir bomba imha uzmanının, anarşistler tarafından kapı dışarı 

edildiğini savunmuş ve ‘‘savaşta bile yapılmaz’’ yorumunda bulunmuştur.177 

Cumhuriyet Gazetesi’nin işgal girişi hakkında yaptığı tespit ise farklıdır. Cumhuriyet 

Gazetesi’ne göre hastaneyi işgal eden öğrenciler değil, TARİŞ’e destek gösterilerinde 

bulunan hastane personelleridir.178  

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ve polisin suçlandığı 

bildirinin aksine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu da bir bildiri 

yayımlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Süleyman Demirel’e gönderilen metinde 

şu ifadelere yer verilmiştir:  

 

23 Ocak 1980 günü çeşitli gruplardan oluşan teröristlerce kapılar tutularak giriş 

ve çıkışlar altı saat süreyle kapatılmıştır. Kurşunla başından yaralanmış 

jandarma erinden en ağır hastaya kadar kimsenin girişine izin verilmemiştir. 

                                                           
175 Milliyet, 25 Ocak 1980, s. 10. 
176 Ekspres, 26 Ocak 1980, s. 3.  
177 Hürriyet, 25 Ocak 1980, s. 1. 
178 Cumhuriyet, 24 Ocak 1980, s. 11. 

Fotoğraf 11: 23 Ocak 1980 Tarihinde Yaşanan Olaylara Ait Bir Görüntü. 
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Barikatlar kurulmuş, bazı kliniklerin içi tahrip edilmiş, en acil hastaların bile 

ameliyatları engellenmiştir. Öğretim üyelerinin bir bölümü odalarından 

toplanmış ve rehin edilmek üzere teröristlerce gözaltına alınmıştır. Müessif 

olaylar içinde maalesef öğrencilerimizin de bulunduğu görülmüştür. Yaşananlar, 

hiçbir mantık tarafından kabullenemez ve hiçbir şekilde hoş görülemez. 

Savaşlarda, düşman tarafınca bile yapılmayan bu eylemleri nefretle 

karşıladığımızı ve lanetlediğimizi kamuoyuna duyururuz.179 

 

Görüldüğü üzere Ege Üniversitesi kurulları arasında bir görüş birliği yoktur. 

Aynı gün içerisinde bazı öğretim görevlileri, marjinal sol eylemcileri suçlu olarak 

görmekte; bazı öğretim görevlileri de polisin tutumunu proteste etmek için sessiz 

yürüyüş gerçekleştirmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan 

siyasi olayların birçok defa tekrar etmesi üzerinde tedbir alan Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanlığı: ‘‘Bundan böyle siyasi yönde olan yaralanmaları hastanemize 

almayacağız. Güvenlik önlemlerinden dolayı bu kararı almak zorundayız. Çünkü solcu 

gruplar, hastane içerisinde, kendi aralarında silahlı çatışmalara giriyorlar.’’ yönünde 

açıklamalarda bulunmuştur.180  

Bu tarz öğrenci olaylarından dolayı Ege Üniversitesinde eğitime sık sık ara 

verilmiştir. Örneğin, 8 Mayıs 1979 günü çıkan olaylara yaklaşık iki bin öğrenci 

katılmış, olaylar sonrası dört yüzü aşkın öğrenci gözaltına alınıp on bir öğrenci de 

yaralanmıştır.181 Bu olaylar sonrasında güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 20 gün eğitime 

ara verilmiştir. 8 Mayıs günü ara verilen eğitime ancak 28 Mayıs günü 

başlanabilmiştir.182 Yine, TARİŞ olaylarını protesto etmek amacı ile 23 Ocak 1980 

tarihinde çıkan olaylar sonrasında, 4 Şubat 1980 tarihine kadar eğitime ara 

verilmiştir.183 Bu örneklere benzer şekilde birçok defa eğitime ara verilmiştir. Ege 

Üniversitesinde sadece 12 Eylül darbesi öncesinde değil, 1968 yılından beri derslere 

ara verilmekteydi. 1968 yılından beri kesintisiz eğitimin sağlanamadığı Ege 

Üniversitesi, ancak, 12 Eylül darbesi sonrasında rahata kavuşmuş ve tam on üç yıl 

sonra, 1980-1981 eğitim öğretim yılını kesintisiz tamamlayabilmiştir.184  

 

                                                           
179 Yeni Asır, 26 Ocak 1980, s. 1. 
180 Ege Telgraf, 20 Şubat 1980, s. 3. 
181 Yeni Asır, 9 Mayıs 1979, s. 1. 
182 Ekspres, 29 Mayıs 1979, s. 3. 
183 Yeni Asır, 24 Ocak 1980, s. 6. 
184 Yeni Asır, 5 Haziran 1981, s. 4. 
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3.1.4. Üniversitelerde Yaşanan Usulsüzlükler 

12 Eylül darbesi öncesindeki kargaşadan yararlanan marjinal örgütler, şiddet 

olaylarının yanı sıra çeşitli usulsüzlüklere de imza atmışlardır. Marjinal gruplar 

tarafından baskı yapılan çalışkan öğrenciler, başkalarının yerlerine üniversite 

sınavlarına girerek iyi puanlar almışlar ve örgüt mensuplarının üniversitelere 

yerleşmelerini sağlamışlardır. Bu usulsüzlükler, İzmir’de de yaşanmıştır. İhbarlar 

sonucunda Bornova Emniyet Amirliği tarafından yakalanan üç Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencisi gözaltına alınmıştır. Yakalanan öğrenciler, emniyette verdikleri 

ifadelerde şu çarpıcı sözleri itiraf etmişlerdir: ‘‘Ya boyun eğecektik ya da karşı koyarak 

hayatımızı tehlikeye atacaktık.’’ Ayrıca, yakalanan bu öğrenciler, Tıp Fakültesi’ni 

elinde tutan İGD’nin baskısıyla bu yola zorla sürüklendiklerini iddia etmişlerdir.185  

Bu tür usulsüzlüklere sadece İzmir’de rastlanmamıştır. Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Altan Günalp’ın açıklamalarından anlaşıldığına 

göre, 1974 ile 1980 yılları arasındaki sınavlarda toplam 281 kişi, sahtekarlıklarla 

üniversitelere girmiştir.186 Yine, 12 Eylül darbesi sonrasında alınan karar gereği, sınav 

ve diploma yolsuzluklarına karışan orta dereceli ve MEB’e bağlı yüksekokul mezunu 

3.998 öğrencinin diploması iptal edilmiştir. Ayrıca, diplomaları iptal edilenlerden 285 

kişinin öğretmen adayı olarak görev yaptıkları saptanmıştır.187 

 

3.2. LİSE İŞGALLERİ 

12 Eylül dönemi öncesinde İzmir’de yaşanan liseli olayları, üniversitelerde 

yaşanan olayları hiç aratmamıştır. Lise olayları, çoğu zaman üniversitelerdeki olaylar 

ile koordineli olarak cereyan etmiştir. Ege Üniversitesinde gerçekleşen olaylar, aynı 

gün içinde liselerde de etkisini göstermiştir. Örneğin, 2 Ocak 1979 tarihinde, Ege 

Üniversitesinde yaşanan büyük çaplı protestolar, aynı gün içinde Namık Kemal Lisesi 

ve Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine de sirayet etmiştir. Bu liselerdeki 

öğrenciler, derslere girmeyip polislerle çatışmışlardır.188  

Sol için önemli olan günlerde, İzmir’in her yerinde olduğu gibi liselerde de 

olaylar yaşanmıştır. Bu önemli günlerden biri de Kızıldere olaylarının yıl 

dönümleridir. İzmir’de, Kızıldere olaylarının yıl dönümü için her Mart ayı sonunda 
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olaylar çıkmaktaydı. Bu durum, 1979 yılında da devam etmiştir. Mart ayı sonunda 

yaşanan Kızıldere olayları sebebiyle: Namık Kemal Lisesi, 50. Yıl Lisesi, Atatürk 

Lisesi, Tepecik Endüstri Meslek Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi ve İnönü 

Liselerinde korsan gösteriler ve işgaller yaşanmıştır.189 Bu tür işgaller sırasında Çınarlı 

Endüstri Meslek Lisesinin bahçe duvarlarına yasa dışı örgütlerin posterleri ve 

flamaları da asılmıştır.190 Yine, 1979 yılının Nisan ayı içerisinde, sol görüşlü Ulaş 

Bardakçı’nın ölüm yıl dönümü münasebetiyle de olaylar çıkmıştır. Birçok lisede 

boykotlar gerçekleştirilmiştir. Hatta, bazı iddialara göre, TÖB-DER üyesi 

öğretmenler, öğrencilerine, Ulaş Bardakçı için saygı duruşu yaptırmıştır. Ayrıca, 

Torbalı’daki bazı ilkokullarda ‘‘Geliyoruz geze geze, faşistleri eze eze.’’ gibi 

şarkıların, öğrencilere yüksek sesle söyletildiği iddia edilmiştir.191 

 

              Kaynak: Yeni Asır, 31 Mart 1979, s. 1. 

 

1 Mayıs kutlamaları için de durum farklı değildir. Liseler ve liseliler, siyasi 

kamplaşmanın içerisindedirler. Liseli öğrenciler, mensubu oldukları örgütlerin 

flamalarını ve pankartlarını sadece okullara asmakla kalmamışlardır. Gece olunca da 

sokaklarda afişleme yapmışlardır. Bu afişleme olayları sırasında başka bir sol grup ile 

çatışmaya da girebilmişlerdir. Örneğin, 1 Mayıs 1979 kutlamaları için sokakları 

afişleyen liseliler arasında çatışma çıkmış, çatışma sonucunda dört liseli öğrenci çeşitli 

yerlerinden yaralanmıştır. Yine, 26 Nisan günü Gaziemir’de bir liseli öğrenci; 27 

                                                           
189 Cumhuriyet, 29 Mart 1979, s. 11. 
190 Yeni Asır, 12 Nisan 1979, s. 1. 
191 Fedai Dergisi, S: 5, İzmir, 1979, s. 2. 

Fotoğraf 12: Kızıldere Olaylarının Yıl Dönümü İçin İzmir’de Yürüyüş Yapan Liseliler. 
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Nisan günü de Konak’ta Halkın Kurtuluşu ile çatışan üç İGD mensubu liseli öğrenci, 

kurşunlanarak yaralanmıştır. 27 Nisan’da afiş asarken yaralanan üç öğrencinin 

üzerinden 9’mm çapında bir tabanca ile yirmi beş mermi çıkmıştır.192  

Yine, Maraş olaylarını protesto etmek amacıyla da birçok lisede olaylar 

çıkartılmıştır. 1978 Aralık ayının sonunda yaşanan Maraş Katliamı, 1979 yılının 

hemen başında İzmir’deki liselerde de protesto edilmiştir. İşgaller gerçekleştirilmiştir. 

Bu liselerden biri de Namık Kemal Lisesi olmuştur. Namık Kemal Lisesi, 3 Ocak 1979 

tarihinde, Halkın Kurtuluşu üyelerinin de aralarında bulunduğu öğrenciler tarafından 

işgal edilmiştir. Maraş olaylarını bahane ederek eylem yapan ve sıkıyönetime karşı 

sloganlar atan eylemciler; Milliyetçi Hareket Partisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 

Ülkücü Gençlik Derneği ve kontrgerilla gibi oluşumların kapatılmasını istedikleri 

pankartları, okul duvarlarına asmışlardır. Beş yüz öğrencinin katıldığı işgal, yaklaşık 

on bir saat sürdükten sonra zor da olsa son bulmuştur.193 1979 yılının sonu da hareketli 

geçmiştir. Maraş olaylarının yıl dönümünde bazı liseler yine boykota gitmiştir. Elli 

dokuz lisesi bulunan İzmir’in yaklaşık yirmi iki lisesi bu boykotlara katılmış, derslere 

girmemiş ve forumlar düzenlemiştir.194 

Liselerde çıkan olayları, dışarıdan gelen yabancı kişilerin desteklediği iddia 

edilmiştir. Bu kişiler sayesinde yaşları 14-15 olan çocuklar, çok çabuk kandırılarak 

galeyana getirilmiştir. Örneğin, 12 Mart muhtırasının yıl dönümü için Çınarlı Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencileri, önce korsan yürüyüş, daha sonra da on iki saat süren bir 

işgal gerçekleştirmişlerdir.195 İşgal sonrası yirmi üç kişi gözaltına alınırken iki kişi de 

tutuklanmıştır. Bu olayda, on beş öğretmen hakkında da soruşturma açılmıştır. Olayla 

ilgili açıklama yapan Vali Muavini Fuat Bilgin, öğrencilere içerden ve dışarıdan destek 

olanlar vardı, demiştir.196 Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Müdürü de yaşanılan işgaller 

sırasında dışarıdan destek alındığını savunmuştur. Okul müdürü, okulun etrafı açık 

olduğu için yüksekokul öğrencilerinin geldiğini ve bu üniversite öğrencilerin, Çınarlı 

Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin zihinlerini yıkayarak olaylara sürüklediğini 

iddia etmiştir.197 Basına yansıyan birçok lise işgalinde aynı durumdan söz edilmiştir. 

Hemen hemen her lise işgalinde olayların dışarıdan desteklendiği savunulmuştur.   

                                                           
192 Ege Telgraf, 27 Nisan 1979, s. 4. 
193 Demokrat İzmir, 4 Ocak 1979, s. 7. 
194 Ekspres, 26 Aralık 1979, s. 3. 
195 Ekspres, 14 Mart 1979, s. 5. 
196 Yeni Asır, 14 Mart 1979, s. 4. 
197 Yeni Asır, 21 Kasım 1979, s. 7. 
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Sol fraksiyonların kendi aralarındaki çatışmalar, aynı gün içerisinde liselere de 

sıçramaktaydı. Örneğin, 8 Mayıs 1979 günü, Ege Üniversitesinde iki bin öğrencinin 

çatışması sonucu dört öğrenci ağır yaralanmış, dört yüzü aşkın kişi de gözaltına 

alınmıştı. Bu olaylara eşgüdümlü olarak çıkarılan aynı hadiseler, liselerde de 

görülmüştür. İnönü Lisesi, Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesi, Çınarlı Endüstri 

Meslek Lisesi gibi liselerde boykotlar, yürüyüşler ve çeşitli eylemler yaşanmıştır. Aynı 

gün, İlerici Gençlik Derneği öğrencileri ile Halkın Kurtuluşu ve DEV-SOL üyeleri, 

liselerde çatışmıştır. Bu grupların, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi, Mithatpaşa Meslek 

Lisesi, Merkez Akşam Lisesi ve Eşrefpaşa Lisesi gibi okullarda çatışmaları sonucu 

okullar tahrip edilmiştir. Ayrıca, çıkan çatışmalarda iki kişi yaralanmıştır.198 

14 Ekim 1979 milletvekili ara seçimlerini Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne karşı ezici bir üstünlükle kazanmıştı. Bu mağlubiyetten sonra Bülent Ecevit 

görevden çekilmiş, seçimleri kazanan Süleyman Demirel, 12 Kasım 1979 tarihinde, 

43. Hükümeti kurmuştu. Yeni kurulan hükümet ile anarşi olayları daha da artmaya 

başlamıştır. Bu dönemde adı anarşi ile anılan İzmir’deki en önemli lise, Çınarlı 

Endüstri Meslek Lisesi olmuştur. Her an olay çıkabilen bu lise, basın için sürekli 

malzemenin çıktığı bir yer haline gelmiştir. Lise duvarlarında bulunan yasa dışı 

örgütlere ait afiş ya da yazılar, gazetelerin sayfalarında sürekli konu edinilmiştir.  

                            Kaynak: Yeni Asır, 19 Kasım 1979, s. 1. 

 

                                                           
198 Savaş Yolu Gazetesi, 14 Haziran 1979, s. 13. 

Fotoğraf 13: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Kantininde Çekilen Bir Görüntü. 
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Çınarlı Endüstri Lisesinde sadece öğrenciler değil, öğretmenler de gündem 

konusu olmuştur. Örneğin, Çınarlı Meslek Lisesinde görevli bir öğretmenin, iki 

öğrencisiyle beraber Karşıyaka’da afişleme yaparken yakalandığı iddia edilmiştir.199 

Bu öğretmen, öğrencisine eğitim vermek yerine, gece olunca afişleme yaptırmaya 

götüren bazı öğretmenlerden sadece birisidir. 

 Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, kurtarılmış bölge olarak ilan edilen ve marjinal 

sol grupların üssü diye tabir edilen bir lise idi.200 Anarşi faaliyetlerinin sıkça yaşandığı 

bu lise için bazı önlemler, geç de olsa alınmaya başlanmıştır. Nitekim, bu lisede görev 

yapan on üç öğretmenin, çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle başka okullara 

tayinleri gerçekleştirilmiştir.201  

Öğrencileriyle birlikte afişleme yapan öğretmenler, sadece Çınarlı Endüstri 

Meslek Lisesinde değildi. Örneğin, Yeşildere'de, Halkın Kurtuluşu örgütünün üyesi 

olan ve 26 Ağustos İlkokulunda görev yapan bir öğretmen, afişleme yapmak için 

yanında götürdüğü bir lise öğrencisinin duvardan düşerek ölmesine sebep olmuştur.202 

Lise olaylarında basının en çok dert yandığı konulardan biri de işgal olaylarına 

öğretmenlerin verdiği destektir. Öyle ki öğretmenlerin kendi siyasi fikirlerini 

öğrencilere empoze ettiği ve olayların içine çocukların da çekildiği savunulmuştur. 

Örneğin, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından tutuklanan TÖB-DER üyesi 

öğretmenler için 29 Kasım 1979 tarihinde, İzmir’in çeşitli liselerinde boykot 

uygulanmış ve derslere girilmemiştir. Narlıdere Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Balçova 

Lisesi, Şirinyer Lisesi, Buca Lisesi, Karşıyaka Erkek Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek 

Lisesi, Bornova Suphi Koyuncu Lisesi, Havva Özişbakan Lisesi ve İnönü Lisesi, bu 

boykota katılan liselerden sadece birkaçıydı. İşgale uğrayan liselerden biri olan Suphi 

Koyuncu Lisesi Müdürü: ‘‘Öğrenciler, öğretmenlerce işgale zorlandı.’’ diyerek 

olaydan dolayı öğretmenleri suçlu bulmuştur. İzmir Milli Eğitim Müdür Vekili de aynı 

görüşü savunmuş ve olaylarda öğretmenlerin de payı büyük, öğrencileri olaylara 

sürüklüyorlar, demiştir.203 Bu gibi iddialardan dolayı açıklama yapan İzmir Milli 

Eğitim Müdürü Aysal Aytaç; görevini kötüye kullanan ve okullardaki olaylara sebep 

                                                           
199 Yeni Asır, 11 Kasım 1979, s. 1. 
200 Yeni Asır, 19 Kasım 1979, s. 4. 
201 Yeni Asır, 21 Kasım 1979, s. 7. 
202 Yeni Asır, 20 Kasım 1979, s. 4. 
203 Yeni Asır, 30 Kasım 1979, s. 1. 
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olan idareci ve öğretmenlerin cezalandırılacağını, sık sık olaylar çıkan okulların 

öğretmen kadrosunun da tamamen değiştirileceğini duyurmuştur.204 

Boykot veya işgal olaylarına katılan öğretmenlerin sayısı, kimi zaman basın 

tarafından kamuoyuna açıklanmaktaydı. Bu veriler, liselerdeki olaylara karışan 

öğretmenlerin ne denli çok olduğunun göstergesidir. Örneğin, 24 Aralık 1979 

tarihinde, Maraş olaylarını protesto etmek amacıyla TÖB-DER’in boykot çağrısına, 

İzmir’deki lise ve ortaokul kademelerindeki okullarda görev yapan 5.812 öğretmenden 

539’u katılmıştır. Bu sayısının içinde 7 müdür ve 58 müdür yardımcısı da vardır. 

Yaşanılan boykotların önüne geçmek isteyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Aysal 

Aytaç, dersleri boykot edip engelleyen öğretmenlerin başka okullara sürüleceği; 

boykotlara katılan öğrencilerin ise boykotlara katıldıkları süre içinde yok yazılacağını 

duyurmuştur.205  

Yaşanılan lise olaylarında öğretmenleri ve bağlı bulundukları dernekleri 

sorumlu tutan idareciler, aralarında TÖB-DER ve Ülkücü Eğitimciler Birliği Derneği 

(ÜLKÜ-BİR) gibi 7 öğretmen derneğinin İzmir şubelerini, 1979 Aralık ayı sonunda 

kapatmışlardır.206 

Çocuk sayılabilecek yaşta kendilerini anarşi girdabın içinde bulan liseli 

öğrencilerin cinayete kurban gittikleri haberleri basına yansımaktaydı. Örneğin, 21 

Mayıs 1979 tarihinde, Şirinyer Lisesinde öğrenim gören bir liseli öğrenci, işkence 

yapılarak feci şekilde öldürülmüştür.207 Yine, TARİŞ olayları sırasında Çimentepe 

semtinde kurşunlanarak öldürülen Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Cemil Oral 

da anarşi olaylarında hayatını kaybeden öğrencilerden sadece biridir.208  

İzmir’deki siyasi eylemlere katılan birçok liseli öğrenci vardı. Bu 

öğrencilerden biri de sözlü tarih çalışması yaptığımız Metin Sadıç’tır. Çınarlı Endüstri 

Meslek Lisesinde okuyan Metin Sadıç, o yıllarda boykot ve işgallerin sürekli olduğunu 

belirtmiştir. Metin Sadıç, okul dışından gelen kişilerin, Çınarlı Endüstri Meslek 

Lisesinde etkili olduğunu da iddia etmiştir. Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinde birçok 

sol fraksiyonun barındığını söyleyen Metin Sadıç, kendisinin ise Türkiye Komünist 

Emek Partisi üyesi olduğunu savunmuştur. Sadıç, lise içerisinde bu oluşuma bağlı tek 

kişi olduğum için siyasi görüşünü hep gizlediğini; gizlememesi durumunda ise diğer 

                                                           
204 Ekspres, 1 Aralık 1979, s. 3. 
205 Yeni Asır, 5 Şubat 1980, s. 6. 
206 Ege Telgraf, 25 Aralık 1979, s. 4. 
207 Ekspres, 22 Mayıs 1979, s. 1. 
208 Cumhuriyet, 13 Şubat 1980, s. 11. 
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fraksiyonlara üye öğrencilerden şiddet göreceğini eklemiştir. Metin Sadıç, okul 

içerisindeki eylemlerde etkili bir öğrenci olamasa da TARİŞ olayları sırasında aktif bir 

şekilde sahada yerini almıştır. Bu olaylara karıştığı için de 20 Şubat 1980 tarihinde 

ilan edilen sıkıyönetim sonrası tutuklanarak cezaevine atılmıştır. 4 yıl cezaevinde 

kalan Metin Sadıç’ın eğitim hayatı, cezaevine girmesiyle birlikte sona ermiştir.209 

Liselerde anarşi olaylarına katılan bazı öğrencilerin adı, cinayet vakalarına da 

karışmıştır. Bu konuya en güzel örnek, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tevfik 

Bıdık olacaktır. Tevfik Bıdık, aynı zamanda DEV-YOL sempatizanıdır. 19 Şubat 

1980’de bir polis memurunu öldürme suçundan tutuklanan Tevfik Bıdık’ın sorguda 

verdiği ifade, liselerde yaşanan kirli oyunların anlaşılması açısından önem arz 

etmektedir. Cinayeti işlediğinde on yedi yaşında olan katil zanlısı Tevfik Bıdık, 

emniyete verdiği ifadede şunları anlatmıştır: 

 

Mensubu bulunduğum DEV-YOL örgütüne, bazı öğretmenlerimin teşviki ile 

girdim. Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinde gizli seminerlerde konuşan 

öğretmenler, örgütün prensipleri hakkında bize bilgi verirler ve bu örgüte üye 

olarak mücadeleye katılmamızı isterlerdi. Bunların etkisinde kalan pek çok 

arkadaşım gibi ben de örgütün sempatizanı oldum. Önce bizi duvarlara afiş 

yapıştırmaya ve yazı yazmaya gönderdiler. Bu afişlemeler sırasında bazı 

arkadaşlarım, başlarındaki öğretmenler ile birlikte yakalandı. 19 Şubat tarihi, 

önderimiz Ulaş Bardakçı’nın ölüm yıl dönümü idi. Onun anısını yaşatmaya karar 

verdik. Gümüşpala’da oturan polis memuru Muzaffer Erdal da kolay bir hedefti. 

Kendisini birkaç gün izledik. Geliş gidiş saatlerini saptadık. Daha sonra da 

evinin ve kaçacağımız yolların planlarını hazırladık. İnfaz sırasında üç 

arkadaşım da benim yanımda görev aldı.210 

 

Görüldüğü üzere, liselerdeki başıbozukluk had safhadadır. İzmir basınına göre 

okullar, hiçbir kurala uymayan öğrenciler ve olaylara göz yuman öğretmen ve 

idareciler ile doludur. Liselerdeki başıbozukluğa en güzel örneklerden biri, sık sık 

boykotlar ve işgallerle adı anılan Sıdıka Rodop Lisesinde yaşanmıştır. Bu lisede 

okuyan bir öğrenci, hiç korkmadan okula el bombası getirebilmiştir. Bu öğrenci, el 

                                                           
209 Sözlü Kaynak; Metin Sadıç, Görüşme Tarihi: 11.01.2020.  
210 Yeni Asır, 8 Mart 1980, s. 1. 
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bombasının patlaması sonucu ağır yaralanmıştır. Ayrıca, bir arkadaşının da kör 

olmasına ve başka bir arkadaşının da ağır yaralanmasına sebep olmuştur.211 

İzmir’de, 20 Şubat 1980 tarihinde uygulamaya konulan sıkıyönetim 

kararlarından sonra, İzmir’in çoğu yerinde olduğu gibi liselerde de tedbirler artırılmış 

ve kontroller sıklaştırılmıştır. Polisler, tedbir amaçlı sınıflara girerek kimlik kontrolleri 

yapabilmiştir. Sıkıyönetim kararları ile harekat sahası daralan örgütler, eskisi gibi 

okullarda yuvalanamamış, her istediklerinde olaylar çıkartamamışlardır. Sıkıyönetim 

sonrası, 12 Mart’ın, Kızıldere olaylarının ve 1 Mayıs’ın yıl dönümlerinde, daha önceki 

yıllarda yaşanan lise boykotları ve lise işgalleri gözle görülür derecede azalmıştır. 

Ayrıca, sıkıyönetim sonrası işgale kalkışan liselerde, öğrenci ve öğretmenlere taviz 

verilmemiştir. Liselerde yaşanan olaylar sonrasındaki gözaltı sayıları, sıkıyönetim 

öncesi tarihlere göre çok daha kapsamlı olmuştur. Örneğin, 28 Mart 1980 tarihinde, 

Havva Özişbakan Lisesi işgale uğramışsa da işgal sonrası otuz öğretmen ve beş yüz 

öğrenci gözaltına alınmıştır. Bu oranlar, sıkıyönetim öncesine göre çok daha fazladır. 

Caydırıcı mahiyettedir.212  

       

        Kaynak: Yeni Asır, 13 Mart 1980, s. 1.  

 

 

 

 

                                                           
211 Ekspres, 9 Mart 1980, s. 3. 
212 Yeni Asır, 29 Mart 1980, s. 1. 

Fotoğraf 14: Sıkıyönetim Sonrası İzmir’deki Okullarda Yapılan Polis Denetimleri. 



64 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İŞÇİ HAREKETLERİ 

 

4.1. TARİŞ OLAYLARI 
 

4.1.1. TARİŞ’in Tarihçesi 

 

   TARİŞ’in kuruluş tarihi, 1915’li yıllara kadar uzanmaktadır. Ege Bölgesi 

üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen ilk kuruluş, 21 

Ağustos 1915 tarihinde, Milli Aydın Bankasının bir kolu olarak ‘‘Kooperatif 

Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi’’ ismiyle kurulmuştur. Bu tarih, 

TARİŞ'in kuruluş günü olarak kabul edilmektedir. 9 Ekim 1935 tarihinde 

çıkartılan 2834 sayılı Kanun ile ‘‘Tarım Satış Kooperatifleri’’ kurulmuştur. 1949 

yılında, 2834 sayılı Kanuna ve İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 

Anasözleşmesi’ne bağlı olarak İzmir Pamuk ve ayrıca Zeytinyağı Tarım Satış 

Kooperatifleri Birlikleri kurulmuştur. Yönetimi kolaylaştırmak amacıyla da ortak 

çalışma esasları kabul edilerek ‘‘İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış 

Kooperatifleri Birlikleri’’ oluşturulmuştur. Her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olan 

birlikler, kuruluş yıllarında birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankasının 

ilk hecesi ile İş Bankasının ilk hecelerinin birleşmelerinden oluşan ‘‘TARİŞ’’ 

sözcüğünü ortak isim olarak kabul etmişlerdir.213 

 

4.1.2. TARİŞ Üzerindeki Siyasi Çekişmeler 

Bülent Ruscuklu’ya göre TARİŞ’in yönetim kurulları, kağıt üzerinde de olsa 

üretici ortaklar tarafından seçilmekteydi. Yönetim kurulunu seçen asıl güç, büyük 

toprak sahipleri ve kooperatifin büyük hissedarlarıydı. Kooperatife bağlı fabrika 

müdürleri ve diğer bürokratlar ise Ticaret Bakanlığı tarafından atamaktaydı. TARİŞ, 

bu görünümüyle yarı resmi bir kuruluş niteliğindedir. Bu özelliğinden dolayı da siyasal 

iktidarların her dönem üzerinde projeler ürettiği bir kuruluş olmuştur.214 

TARİŞ, 1970’li yıllarda, siyasal partilerin rant sahası haline gelmiştir. Ülke 

genelinde yaşanan bunalımlar, hızlı bir şekilde TARİŞ’e de sirayet etmiştir. Hakkı 

Uyar’ın da dediği gibi göreve gelen her yeni iktidar, TARİŞ’i ‘‘arpalık’’  olarak 

görmüştür. Zira, her yeni gelen hükümet, kendi ideolojisine yakın kişileri TARİŞ’te 

                                                           
213 TARİŞ’in Tarihçesi, http://www.taris.com.tr/uzumweb/t_tarihce.asp, (15.04.2019). 
214 Bülent Ruscuklu, Demokrat Parti’den 12 Eylül’e, Alfa Yayınları, İstanbul, 2008, s. 358. 
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işe yerleştirmiş ve kendi kadrolarını oluşturmuştur. Böyle olunca da işçiler arasında 

ideolojik çatışmalar çıkmıştır. Bu çatışmalar, kimi zaman da siyasal iktidarla 

yaşanmıştır. Neticede, TARİŞ’te oluşturulan gergin ortam sonrasında grevler, işten 

çıkarmalar, polis ve jandarma ile çatışmalar ve TARİŞ işletmelerinin tahrip edilme 

olayları meydana gelmiştir.215 

 

4.1.2.1. Milliyetçi Cephe ve Ecevit Hükümetleri Döneminde TARİŞ 

TARİŞ, binlerce çalışanı ve yüz milyonlarca lira ithalat-ihracat hacmi bulunan 

dev bir kuruluştur. Hem İzmir hem de ülke ekonomisine büyük değer katan bu kurum, 

göreve gelen her yeni hükümeti cezbetmiştir. Her yeni gelen hükümet, işletmelerin 

zararda olduğunu savunarak kadroları baştan oluşturmuş ve TARİŞ’e büyük çapta işçi 

kıyımları yaşatmıştır.  

Bazı iddialara göre TARİŞ, 1975 ile 1977 yılları arasında MHP yanlılarının 

hegemonyasında idi. Bu dönemde işçilere fiziksel ve ruhsal baskılar yapıldığı ileri 

sürülmüştür. Bazı iddialara göre, Ülkücü kimliği ile tanınan kişilerin TARİŞ’e 

alınması, 1975 yılında Çiğli İplik Fabrikasında çıkan olaylar sonucu sağlanmıştır. 

1975 yılında, dokuz sol görüşlü işçinin işine son verilmesiyle on üç günlük bir eylem 

yapılmış, bunun akabinde de üç ay süre ile fabrikada üretime ara verilmiştir. İddialara 

göre, verilen bu ara içerisinde ülkücü diye anılan bazı kişiler, fabrikaya işçi olarak 

alınmıştır. Ayrıca, yurdun çeşitli yerlerinden getirildiği iddia edilen ülkücü işçilerin 

sayısın, üç yüz civarında olduğu tahmin edilmektedir.216 

Bülent Ecevit önderliğinde kurulan 42. Hükümet ile birlikte güç dengesi 

değişmiş ve TARİŞ’te bazı kadro değişikliklerine gidilmiştir. Bu değişiklikler 

içerisinde Erdinç Gönenç’in TARİŞ’e yeni genel müdür oluşu da vardır. 1978 yılı 

başında göreve başlayan Erdinç Gönenç, MHP kadrolarını tasfiye etmekte 

gecikmeyerek hızlı bir şekilde kendi kadrosunu oluşturmuştur. Yalnız, Erdinç Gönenç 

zamanında işe alınan işçiler hakkında bazı şaibeler çıkmıştır. İşe yeni alınan binlerce 

işçi arasında marjinal sol gruplara üye kimselerin de bulunduğu iddia edilmiştir. Bu 

iddialar ile ilgili olarak Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu 3. bölge Başkanı 

Aşur Demirdağ şunları söylemiştir: ‘‘CHP iktidarında TARİŞ, Türkiye Komünist 

Partisi’nin (TKP) çiftliği haline gelmiştir. TARİŞ’e bağlı bütün işletmeler, üretim 

                                                           
215 Hakkı Uyar, ‘‘TARİŞ ve Siyasal İktidarlar’’, TARİŞ Tarihi, (Ed. Zeki Arıkan), Tarih Vakfı, İzmir, 

1993, s. 397. 
216 Vedat Pekel, ‘‘Tariş Dersleri’’, Yurt ve Dünya Dergisi, C: 7, S: 19, İstanbul, 1980, s. 11. 
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yapamaz hale gelmiştir. TARİŞ’te çalışan ve sol görüşte olmayan işçiler, TKP’liler 

tarafından silah zoruyla ve çeşitli tehditlerle sindirilmeye çalışılmıştır.’’217 Adalet 

Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de CHP döneminde işçi kıyımlarının 

yaşandığını savunmuştur. Süleyman Demirel: ‘‘TARİŞ’te, 1977 yılında 4.700, 1979 

yılında ise 7.700 işçi çalışmaktaydı. CHP döneminde 4.700 işçiden 3.000 işçi 

çıkartılmış, yerlerine ise 6.000 militan işe alınmıştır. Bu alımlara rağmen üretim 

düşmüştür.’’ diyerek daha önce işten çıkarılan işçilerin yerine çok daha fazlası 

alınmasına rağmen üretimdeki düşüşe dikkat çekmiştir.218 

Erdinç Gönenç ise 1978 yılı içinde TARİŞ’in faşist işgallerden ve baskılardan 

kurtulduğunu, işçilerin zincirle dövülme devrinin kapandığı ve bazı kuruluşlara zorla 

haraç verilme devrinin de son bulduğunu iddia etmiştir.219 Erdin Gönenç, kendi 

dönemini şu sözlerle savunmuştur:  

 

1978 başından itibaren bazı birlikler, depoculuk işlevinden arınarak aracıya 

ürün vermemeye, onun yerine ‘üret-işle-sat’ ilkesi doğrultusunda gerçek 

kooperatif niteliği edinmeye yönelmişlerdi. Bu tutum, üreticiye sağlanan 

hizmetleri hacim ve çeşit olarak önemli ölçüde arttırdığı gibi, üretimde iç ve dış 

satışlarda görülmedik artışlara yol açmıştı. Öte yandan, gerçek kooperatifçiliğin 

ve ekonomik kuralların gerektirdiği işletme kapasitelerine ulaşmak için hızlı bir 

yatırım kampanyası başlatılmıştı. Bu gelişmeler, bir kısım kişisel çıkarları büyük 

çapta zedeledi ve haksız kazanç peşindekileri fazlasıyla tedirgin etti. Birliklerde, 

1980 başlarında ortaya çıkan ve kamuoyuna maksatlı yansıtılan olaylar işte bu 

gelişmelere set çekmek ve birliklerin 1978-1979 yıllarındaki üretici lehine 

kazançlarını geri almak üzere tertiplenmişti.220  

 

Kendi yönetiminden sonra TARİŞ’te çok şeyin değiştiğini dile getiren Erdinç 

Gönenç; olayların bahane edilerek üretimin durdurulduğunu, satış mağazalarının 

kapatılarak eşe dosta yeni bayilikler verildiğini, çıkarılan işçilerin yerine ise usulsüz 

kişilerin alındığını savunmuştur.221  

 TARİŞ Genel Müdürlüğü tarafından, 17 Mart 1979 tarihinde, Cumhuriyet 

Gazetesi’ne verilen reklamda: pamuk, pamuk ipliği, toz deterjan, margarin, zeytinyağı, 

                                                           
217 ‘‘TARİŞ TKP’li Militanların Çiftliği Haline Geldi’’, Fedai Dergisi, S: 2, İzmir, 1979, s. 15. 
218 Millet Meclisi Tutanak Dergisi (MMTD), C: 14, B: 44, 16.02.1980, s. 82. 
219 Demokrat İzmir, 4 Ocak 1979, s. 7. 
220 Erdinç Gönenç, İzmir’im, Egetan Yayınları, İzmir, 2007, s. 98. 
221 Gönenç, a.g.e., s. 99. 
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kuru incir, limon kolonyası, çekirdeksiz kuru üzüm, üzüm sirkesi, üzüm pekmezi gibi 

başlıca ürünlerin üretildiği söylenmektedir. Aynı reklamda, bir önceki yıla nazaran, 

1978 yılında %74 oranında üretimin arttığı ve %55 dış satım ile 200 milyon dolar gelir 

sağlandığı ilan edilmiştir.222  

Reklamda verilen oranların aksine, üretimin arttığı görüşüne katılmayan geniş 

bir kitle de vardır. Yirmi aydan beri görevde bulunan Erdinç Gönenç’ten önce üretim 

kapasitesinin %95’lerde olduğu, Erdinç Gönenç zamanında ise bu rakamın %45 

oranına kadar düştüğü iddia edilmiştir. Bir başka iddia da Erdinç Gönenç zamanında 

gereksiz yere çok fazla kişinin işe alındığıdır. 1978 yılı başında TARİŞ Zeytinyağı 

İşletmesi, iki yüz on sekiz işçi ve üç kimya mühendisi ile iki vardiya halinde çalışarak 

günde elli ton zeytinyağı üretirken yeni kadrolaşmalar ile birlikte altı yüz işçi ve on 

beş kimya mühendisi bulunmasına karşın, üretimdeki rakamların yükselmediği, aksine 

düştüğü iddia edilmiştir. Teknik işçilerin çıkarılması da bu rakamlardaki farka neden 

olan unsurlardan birisi olarak gösterilmiştir.223 

 

4.1.2.2. 43. Hükümet Döneminde TARİŞ 

Bülent Ecevit, 1977 genel seçimlerinde oyların %41’ini alarak birinci parti olsa 

da kurduğu hükümet güvenoyu alamayınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Ecevit 

sonrası görevi devralan isim ise 1977 seçimlerinde oyların %36.9’unu alan Süleyman 

Demirel olmuştu. Fakat, Adalet Partisi, Aralık 1977 yerel seçimlerinde ciddi oy 

kaybına uğrayınca işler tersine dönmüştür. İpler, bu defa CHP’nin eline geçmiştir. 

CHP, bakanlık karşılığında Adalet Partisi kadrolarından transfer ettiği milletvekilleri 

ile tekrar hükümet kurma yoluna gitmiştir. Ne var ki CHP’nin devletçiliğe dönüşen 

ortanın solu siyaseti, akaryakıt, mal ve yiyecek kıtlığına sebep olmuştur. Ecevit 

hükümeti, yirmi iki aya yakın bir süre görevde kaldıktan sonra, 14 Ekim 1979 tarihinde 

yapılan ara seçimlerinden mağlup ayrılmış ve yerini, Demirel’in kurduğu azınlık 

hükümetine bırakmıştır.224  

1980 yılının Ocak ve Şubat aylarında patlak verecek olan TARİŞ olaylarının 

dönüm noktası, 14 Ekim 1979’da yapılan milletvekilliği ara seçimleri olacaktır. Daha 

da önemlisi 14 Ekim 1979 senato yenileme ve milletvekili ara seçimleri, Türk siyasal 

hayatını, 12 Eylül 1980 asker darbesine sürükleyen koşulları da beraberinde 
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getirecektir. 14 Ekim seçimlerinin mutlak kazananı AP olmuştur. Elli kişilik senatör 

seçimlerinden 33 AP, 12 CHP, 4 MSP, 1 de MHP adayı galip çıkmıştır. Ayrıca, Aydın, 

Edirne, Konya, Manisa ve Muğla illerinde yapılan milletvekili ara seçimlerinde de 

durum değişmemiş, bu illerdeki beş vekili de Adalet Partisi kazanmıştır.225 

Beş milletvekilinin beşini de elde eden, senatörlerin de büyük çoğunluğunu 

kazanmayı başaran Adalet Partisi, Süleyman Demirel önderliğinde, 12 Kasım 1979 

tarihinde, 43. Hükümeti kurmuştur. 43. Hükümet, selefi 42. Hükümet gibi kadroları sil 

baştan yenileme yoluna gitmiştir. Devletin her kademesinde yaşanan yeni görev 

değişimi, bazı önemli işletmelere de yansımıştır. Bu işletmelerden biri de TARİŞ 

olacaktır. Adalet Partisi, hükümeti kurmadan TARİŞ için girişimlere başlamıştır. 

Erdinç Gönenç’in görevde kaldığı yirmi aylık dönemde üretimin yarı yarıya düştüğü 

ve TARİŞ’in idari ve mali açıdan zarara uğratıldığı iddialarında bulunulmuş; bu kişiler 

hakkında idari ve yasal mücadele için kırk bir adet dosya hazırlanmıştır. Dosyalar, 

Adalet Partisi İzmir Milletvekili Erol Yeşilpınar başkanlığındaki bir ekip tarafından 

oluşturulmuştur.226 

Yine, TARİŞ’te çıkan tüm usulsüzlük ve her türlü söylentileri incelemek için 

Cumhuriyet Senatosu aracılığı ile bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun 

kurulması için önergeyi veren kişi, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal’dır. 1979 Kasım ayı içerisinde, Yeni Asır Gazetesi’nde çıkan haberlerden 

dolayı TARİŞ’in araştırılmasını isteyen Münir Daldal, TARİŞ hakkındaki iddialar için 

şu önergeyi vermiştir:  

 

TARİŞ'in istihsalinin düştüğü ve devamlı zarar ettiği belirtiliyordu ve 

suiistimallerin yapıldığı madde madde sıralanıyordu. Kuruma ait makinelerin 

çalıştırılmadığı ve küflenmeye terkedildiği bildiriliyordu. Kurumun, aşırı sol 

militanların idaresine bırakıldığı ve kurumu, bu militanların idare ettiği 

bildiriliyordu. İşi olmadığı halde aydan aya gelip para alan çok kimselerin 

bulunduğu zikrediliyordu. Yapılan dış seyahatlerde ve son yapılan ihracatta 

yolsuzlukların yapıldığı ileri sürülmekteydi. Kurum, bu durum karşısında büyük 

bir suçlama ile karşı karşıya bırakılmıştır. Kabul edildiği takdirde bir Senato 

Araştırması, Türkiye çapındaki bu büyük kurumun icraatını ortaya çıkaracaktır. 
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Daldal tarafından verilen önerge, 6 Aralık 1979 tarihinde kabul edilince 

Araştırma Komisyonu kurulmuştur.227 TARİŞ hakkındaki iddiaları araştırmak 

amacıyla kurulan komisyona on bir üye seçilmiştir. On bir kişilik Araştırma 

Komisyonu, şu üyelerden oluşmuştur: Adalet Partisi’nden beş üye; Metin Taş, Cemal 

Örgen, Münir Daldal, Akın Özdemir, Erol Yavuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nden dört 

üye; Aysel Baykal, Mustafa Fahri Dayı, Nejat Sarlıcalı, Fevzi Özer. Milli Birlik 

Grubundan bir üye; Refet Aksoyoğlu. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan 

bir üye; Halil Tunç. Adayların kabul edilmesi üzerine 3 Ocak 1980 tarihinde Araştırma 

Komisyonu faaliyete geçmiştir.228 

14 Ekim ara seçimlerinden sonra Demirel hükümetinin göreve gelmesi ile 

birlikte, Kasım 1979’da, TARİŞ Genel Müdürü Erdinç Gönenç görevden alınmıştır. 

Erdinç Gönenç’ten boşalan makama, 1979 Aralık ayı başındaki atama ile Hakkı Gürün 

tayin edilmiştir. Hakkı Gürün, TARİŞ’e 1962 yılında girmiş, son üç yıldır da müdür 

yardımcılığı görevini yürütmüştür. TARİŞ’te yaşanan yönetim değişikliği ile yeni bir 

kadrolaşma süreci başlamıştır. TARİŞ’te görev yapan tüm kadro, bir önceki yönetimde 

olduğu gibi sil baştan kurulmuştur. Yeni yönetim, göreve başladığı ilk andan itibaren 

verdikleri demeçlerle yeni bir kadrolaşma hareketine başlanacağı sinyallerini 

vermiştir. TARİŞ Genel Müdürü Hakkı Gürün: ‘‘TARİŞ’i, işten anlayan kişiler ile 

donatacağız. Bozgunculuk yapan ve marjinal sol örgütler ile ilişkisi olanları 

barındırmayacağız. Diğer işçilerimiz rahat olsun, kimseyi siyasi görüşünden dolayı 

çıkarmayacağız.’’ demiştir.229 Hakkı Gürün’ün bu demeçleri söylenmesi bile tüm 

işletmeyi tedirgin etmeye yetmiştir.  

 

4.1.3. TARİŞ Olaylarında İlk Evre 

TARİŞ Genel Müdürlüğü görevini birkaç aydır vekaleten yürüten Hakkı 

Gürün, 10 Ocak tarihinde bu göreve asaleten atanmış ve ipleri tamamen eline almıştır. 

TARİŞ Genel Müdürlüğü, eski yönetimin hesaplarını ortaya çıkarmak için önce 

kendisi inceleme yapmış, daha sonra da Ticaret Bakanlığından müfettiş talep etmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, iki yılda 3.319 kişinin işe alındığı; fakat üretimde bir 

artışın görülmediği iddia edilmiştir. Örneğin, Çiğli İplik Fabrikasında, 1977 yılında 

1.422 işçi çalışırken 1979 yılında bu sayı 1.839’a ulaşmıştır. Yine, Pamukyağı 
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Kombinasında 1977’de 1.053 kişi çalışırken bu sayı 1979’da 1.441 kişiye 

yükselmiştir.230 Çalışan sayısı artsa da üretimde bir artışın gözlemlenmediği 

savunulmuştur. 

TARİŞ ile ilgili çıkan haberler, işletmelerdeki ortamı germeye yetmiştir. 

İşletmelerdeki kişi fazlalığı, üretim azlığı ve işten çıkarılma dedikoduları, işçileri de 

olumsuz etkilemiştir. TARİŞ’e, yeni yönetimin aldığı kararlar gereği yeni işçi alımları 

da gerçekleşmiştir. Yalnız, yeni göreve başlayan işçiler ile eski işçiler arasında 

sürtüşmeler yaşanmış ve yer yer kavgaya dönüşen olaylar vuku bulmuştur.  

4 Ocak 1980 tarihi, TARİŞ olaylarının patlak verdiği ve ilk kanın döküldüğü 

bir tarih olmuştur. Üç gün önce üzüm eksperi olarak işe başlayan Mehmet Özbek isimli 

bir işçi, DEV-YOL fraksiyonuna bağlı Tezcan Ak isimli başka bir işçi tarafından 

Üzüm İşletmesi içerisinde beş el ateş edilerek öldürülmüştür.231 Ölen işçi, sağ 

görüşüyle bilinen bir işçi olup Adalet Partisi Urganlı Belediye Başkanı’nın da 

kardeşidir.232 Bu ölüm, TARİŞ olaylarının fitilini ateşlemiştir. Bu olaydan kısa bir süre 

sonra, 18 Ocak 1980 tarihinde, TARİŞ Pamukyağı Kombinasında olaylar çıkmıştır. 

İki gün önce işe alınan kişilere protesto eden ve sabah vardiyasında üretimi durduran 

bir grup işçi, çalışmak isteyenlere de izin vermemiş ve işletmeyi işgal etmiştir. Bu 

arada, TARİŞ Genel Müdürü İsmail Hakkı Gürün, yanına 100 kadar sağ görüşlü işçi 

ile işletmeye gelmiş, bunu öğrenen işçiler de barikatlar kurarak olaylar çıkarmıştır.233 

Olayların büyümesi üzerine polis müdahalesi yaşanmıştır. İşletme içerisinden açılan 

ateş sonucu biri polis olmak üzere dört kişi yaralanmıştır.234 Cumhuriyet Gazetesi’nin 

iddiasına göre bu olayların sebebi, işçi kıyımında kullanılmak üzere Ticaret Bakanlığı 

tarafından TARİŞ Genel Müdürlüğüne gönderildiği iddia edilen yüz elli milyon liradır. 

Bu para, işçiler arasında huzursuzluğa sebep olmuştur.235 Yaşanan bu olay, aylardır 

süre gelen gerginliğin patlak vermesine yol açmıştır.  

TARİŞ Genel Müdürlüğüne bağlı işletme ve fabrikalarda, sol örgütlerin toplu 

eylemler yapacağı söylentileri ve yaşanılan iş yavaşlatma eylemleri üzerine, İçişleri 

Bakanlığının emri gereği tüm TARİŞ işletmelerinde arama yapılmasına karar 

verilmiştir. 22 Ocak 1980 günü, TARİŞ’e ait tüm işletmelere aynı anda operasyon 
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başlatılmıştır. Bu operasyonlara yaklaşık iki bin polis ve asker katılmıştır. Yapılan 

operasyon sırasında TARİŞ Üzüm İşletmesinde ve İncir İşletmesinde herhangi bir olay 

yaşanmamıştır. Zeytinyağı İşletmesi ve Çiğli İplik Fabrikasında ise olaylar çıkmıştır. 

Bu işletmelerde arama yapmak isteyen güvenlik güçleri, arama yapılacağı 

haberini alan işçilerin kurduğu barikatlarla karşılaşmıştır. Çatışmaların yoğun olarak 

yaşandığı yer ise Çiğli İplik Fabrikası olmuştur. İçlerinde bazı örgütlere mensup 

kişilerin de bulunduğu işçiler, direnişe geçerek Çiğli İplik Fabrikasını işgal etmişlerdir. 

Fabrikanın çatı katını işgal eden eylemcilerin, içeriye girmek isteyen polislerin üzerine 

ateş açtıkları da iddia edilmiştir. Tüm engellemelere rağmen, panzerlerle fabrika 

kapısını kıran güvenlik güçleri içeri girmeyi başarmış; DİSK 3. Bölge Temsilciliğinin 

arabuluculuğu ile zor da olsa aramayı gerçekleştirmiştir.236  

Aramayı gerçekleştiren polis ekipleri, fabrikadan ayrıldıktan sonra, Çiğli 

yolunda olayları protesto eden yaklaşık iki yüz kadar eylemcinin kurduğu barikatlarla 

karşılaşıp yaylım ateşinin içinde kalmışlardır. Çiğli İplik Fabrikası içerisinde ve 

devamında yaşanan olaylar sonrasında onu polis olmak üzere toplam otuz kişi çeşitli 

yerlerinden yaralanmıştır.237 Olaylar sonrasında iki yüz elliye yakın kişi gözaltına 

alınmış, bunlardan on altısı da tutuklanarak Buca Cezaevine gönderilmiştir.238 

Yaşanan bu olaylar sonucu TARİŞ’teki tüm üniteler, üretim yapamaz hale gelmiştir.  

TARİŞ’te yaşanan olaylar, ülke gündeminde de yer bulmuştur. Cumhuriyet 

Gazetesi’ndeki köşe yazısında TARİŞ olaylarını değerlendiren Hikmet Çetinkaya: 

‘‘TARİŞ Genel Müdürü İsmail Hakkı Gürün, bir an önce işletmeleri arındırmak 

istemiştir. Ayrıca, DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası ile Gıda-İş üyelerini sindirmeyi 

düşünmüştür. Bu olaylar, daha önceden planlanmış olan işçi kıyımının bir 

başlangıcıdır.’’ demiştir.239  

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı, 22 Ocak 1980 

tarihinde TARİŞ’te meydana gelen aramalarda, Adalet Partisi’nin hakim olduğu İncir 

İşletmesinde arama yapılmayışını manidar bulmuştur. Ayrıca, aramalarda polisin sert 

tutumunu kınamış ve söz konusu işçileri aramak ise fabrikalara neden panzerlerle 

girilmeye çalışıldığını eleştirmiştir.240 Mustafa Fahri Dayı, yetkili müdür veya işletme 

                                                           
236 Yeni Asır, 23 Ocak 1980, s. 6. 
237 Milliyet, 23 Ocak 1980, s. 1. 
238 Cumhuriyet, 24 Ocak 1980, s. 1. 
239 Hikmet Çetinkaya, ‘‘İşçi İle Polis Karşı Karşıya Getirildi’’, Cumhuriyet, 23 Ocak 1980, s. 11. 
240 CSTD, C: 44, B: 27, 31.01.1980, s. 567. 
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müdürlerinin hiçbir talebi yokken ve ortada herhangi bir olay yaşanmamışken 

aramaların gerçekleştiğini de iddia etmiştir.241  

Dönemin Ticaret Bakanı Halil Başol ise yapılan aramalardan rahatsızlık 

duyulmaması gerektiğini savunmuştur. Halil Başol: ‘‘Niçin silah arıyoruz? Anarşi 

olmasın, ölüm olmasın, bu insanlar birbirlerini öldürmesinler diye silah arıyoruz. 

Silah aranmasından gocunan bir kesim varsa fabrikada anarşist var demektir.’’242 

sözleri ile yapılan aramaların haklılığını savunmuştur.  

TARİŞ’te yaşanan olaylar ile ilgili konuşan CHP İl Başkanı Sedat Akman: 

‘‘TARİŞ işçisini tahrik ediyorlar. İşçilere sesleniyorum, bu oyuna gelmeden 

görevlerini sürdürsünler. İçlerine monte edilen ajanlara inanmasınlar, 

güvenmesinler. Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmesinler.’’ diyerek işçileri 

sağduyuya çağırmıştır. Ayrıca, yaşanılan olaylarda İzmir Valisi Nazmi Çengelci’nin 

de payı olduğunu düşünen Sedat Akman: ‘‘Olayların büyümesinde Nazmi 

Çengelci’nin de payı vardır. Vali, Demirel’in ocak başkanı gibi davranıyor.’’ demiştir.  

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak da Sedat Akman gibi düşünmektedir. 

İhsan Alyanak’a göre, olayların büyümesine İzmir Valisi Nazmi Çengelci ve TARİŞ 

Genel Müdürlüğü sebep olmuştur. İzmir Valisi Nazmi Çengelci ise aramaların yasal 

olduğunu ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalındığını savunmuştur. İzmir Emniyet Müdürü 

Yılmaz Sezgin’e göre olaylar, işçiler tarafından değil, solcu eylemciler tarafından 

çıkarılmaktadır.243  

Adalet Partisi İzmir Merkez İlçe Başkanı Yavuz Onursal da olaylarla ilgili 

konuşarak şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘Olaylara sebep olanlar, yirmi iki aylık 

CHP iktidarında işe alınan üç binden fazla Marksist görüşlü kişilerdir. Asıl amaç, 

TARİŞ’i bahane ederek İzmir’de her geçen gün eriyen Marksist-Leninist 

organizasyona güç katmaktır.’’244  

TARİŞ olaylarıyla ilgili görüş belirten bir başka kişi de Cumhuriyet Gazetesi 

yazarı Uğur Mumcu olmuştur: Mumcu, görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir:  

 

Milliyetçi Cephe hükümeti zamanında TARİŞ, tam anlamıyla MHP’nin kalesi idi. 

CHP işbaşına gelince bu kişiler tamamen TARİŞ’ten arındırılmıştı. Şimdi ise 

eskiden çıkarılanlar, tekrar işe alınmak isteniyor. Birtakım güçler, TARİŞ olayı 
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nedeniyle İzmir’e de sıkıyönetim getirmek isteyebilir. TARİŞ, bu amaç için bir 

araç olarak kullanılabilir. İşyerlerinde silah bulunursa tabii ki müdahale edilsin; 

fakat bu olay, ülkücüleri tekrar görevlerine döndürme oyunu ise ciddi sonuçlar 

doğurabilir.245  

 

İzmir Valisi Nazmi Çengelci ise yıllar sonra kendi anılarında TARİŞ olayları 

ile ilgili olarak şu yorumda bulunmuştur: ‘‘Cumhuriyet Halk Partisi zamanında üç bin 

işçi çıkarılmış ve yerlerine altı bin yeni işçi alınmıştı. O günlerde kimse sesini 

çıkarmamıştı. Yedi bin işçiden yedi yüz yirmi yedisi çıkarıldı diye kıyameti 

kopardılar.’’246 

Aslında bakılırsa bu olaylar üzerinden de herkes kendi ideolojisinin 

savunuculuğunu yapmıştır. Suçlunun daima karşı taraf olduğu vurgulanmış; ancak 

TARİŞ’i kendi siyasi emellerine alet ettiklerini hiç kabul etmemişlerdir. Her gelen yeni 

hükümet, kendi kadrolarını oluşturmaya çalışmıştır. CHP, AP zamanında işe alınanları 

‘‘faşist’’ olarak görüp işten çıkarmış; Adalet Partisi ise CHP zamanında işe alınanları 

‘‘anarşist’’ olarak gördüğü için işten çıkarmaya çalışmıştır. Liyakat sistemi göz ardı 

edilmiş, yetişmiş ve kalifiyeli eleman barındırılması önemsenmemiştir. Çoğunlukla 

‘‘nepotizm’’ kavramına uygun olarak hareket edilmiş ve iş tamamen rövanş 

mücadelesine dönüşmüştür. 

TARİŞ işletmelerinde çalıştırılmak üzere binlerce vatandaşın yerlerinden 

edilerek iş vaadiyle İzmir’e getirildiği iddia edilmektedir. Kitleler halinde getirilen 

topluluklara en büyük örnek ise Yozgatlılar olmuştur. Yeni Asır Gazetesi 

yazarlarından Tunç Saruhanlı’nın iddiasına göre, 21 Temmuz 1977 tarihinde, 2. 

Milliyetçi Cephe hükümeti kurulduktan hemen sonra, Yozgat’tan yaklaşık bin beş yüz 

vatandaş İzmir’e getirilmiştir. Tunç Saruhanlı’ya göre, iş vaadi ile getirilen bu kişiler, 

gerçekten de TARİŞ Çiğli İplik Fabrikasında göreve başlamıştır. Ailelerini de getiren 

bu vatandaşlar, Çiğli’de Yozgatlılar adı altında bir de mahalle kurmuşlardır. Yalnız, 5 

Ocak 1978 tarihinde kurulan 42. Hükümet zamanında durum değişmiştir. Ecevit 

iktidarı ile birlikte TARİŞ’te çalışan ve MHP çizgisinde olan işçilerin görevine son 

verilmiştir. Faşist damgası yiyerek işten çıkarılan işçiler arasında en büyük payı da 
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Yozgatlılar almıştır.247 MHP yanlısı kişilerin işten çıkarılması ile birlikte binlerce sol 

görüşlü kişi işe alınmıştır. 

 Ecevit hükümeti, 14 Ekim 1979 ara seçimlerini kaybedince istifa etmiş, yerine 

Süleyman Demirel önderliğinde 43. Hükümet kurulmuştur. Yeni hükümetle birlikte 

her şey sil baştan yine değişmiş, bu sefer de sol görüşlü işçiler, ‘‘anarşist’’ damgasını 

yiyerek işten çıkarılmışlardır.  

TARİŞ olaylarının başladığı tarihten itibaren çeşitli sol örgütler, harekete 

geçmiştir. Bu örgütler, İzmir sokaklarında ve Ege Üniversitesi kampüslerinde çeşitli 

olaylara sebep olup anarşi faaliyetlerini artırmışlardır. TARİŞ’te yaşanan ilk 

çatışmanın hemen ertesi günü, 23 Ocak 1980 tarihinde, Ege Üniversitesinde de olaylar 

protesto edilmiş ve altısı polis toplam kırk altı kişi yaralanmıştır.248 Marjinal sol 

örgütler, çoğu konuda görüş ayrılığı yaşamasına rağmen TARİŞ için tek ses 

olmuşlardır. Bu örgütler, planlı bir şekilde hareket edip ülkenin çeşitli yerlerinde 

protesto gösterileri gerçekleştirmişlerdir. TARİŞ olaylarını proteste etmek amacı ile 

bankalar kurşunlamış, yasa dışı gösteriler yapılmış, bombalı pankartlar asılmış, 

kısacası İzmir’de kaos ortamı yaratılmaya çalışılmıştır.  

TARİŞ’te yaşananlar sadece İzmir ile sınırlı kalmamıştır. Örneğin, TARİŞ 

olaylarını protesto etmek için İstanbul Topağacı’nda bazı banka şubeleri ateşe 

verilmiştir. Üniversite ve yüksekokullarda bazı öğrenciler de derslere 

girmemişlerdir.249 TARİŞ olayları İngiltere'de de protesto edilmiştir. Türkiye'de 

Demokratik Hakları Savunma Komitesi, 15 Şubat 1980 tarihinde, Türkiye 

Büyükelçiliği önünde gösteriler gerçekleştirmiştir. Yine, 18 Şubat günü de İngiltere 

Türkiyeli İlericiler Birliği, Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteriler yapmıştır. Bu 

gösterilere, Britanya Komünist Partisi ve İngiltere’deki Kürt örgütleri temsilcileri de 

destek vermiştir.250 

İlk olaydan hemen sonra tüm işletmelerde üretim durmuş, yeni bir operasyon 

olabileceği endişesi ile işletmeler işgal edilmiştir. Üretim yapılmadığı için TARİŞ’in 

üç gündeki zararının iki yüz elli milyon lira olduğu açıklanmıştır. Ancak, ilk günlerde 

hasar tespiti için işletmelere girilemediğinden hasarın net rakamı söylenememiştir. 

İşgaller sürdüğü sırada açıklama yapan TARİŞ Genel Müdürü Hakkı Gürün, bu 
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işgallere devam eden işçilerin, işgale son vermemeleri halinde hepsinin tazminatsız 

işten çıkarılacağını belirtmiştir.251 

TARİŞ Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ocak 1980 tarihinde basına verilen 

‘‘Çalışmaya Davet’’ adlı duyuruda şu açıklama yapılmıştır:  

 

Çiğli İplik Fabrikası Müdürlüğü, Pamukyağı Kombinası Müdürlüğü, Pamuk 

Depolama İşletmesi Müdürlüğü, Tamir Atölyesi Müdürlüğü, 1. ve 2. Üzüm 

İşletmeleri Müdürlüğü, Üzüm Depolar İşletmesi Müdürlüğü, Sirkehane İşletmesi 

Müdürlüğü, Zeytinyağı İşletmesi Müdürlüğü ve Depoları, İncir İşletmesi 

Müdürlüğü ve Tahta Kutu Fabrikası, Alkol ve Kolonya Fabrikaları Müdürlükleri 

ve Genel Müdürlük 2 ve 3 numaralı Hizmet Binalarında çalışan bütün işçi ve 

personelin, 21.01.1980 Pazartesi günü başlattıkları iş bırakma ve üretimi 

durdurma eylemleri hala devam etmekte olup bu duruma son verilmesi ve 

26.01.1980 Cumartesi günü iş başı yapılması gerekmektedir. Verilen talimatlara 

uyulmaması halinde doğacak her türlü mesuliyet işçilere aittir.252 

 

TARİŞ olaylarının en büyük destekçilerinden biri de DİSK olmuştur. Çeşitli 

beyanatlarında bu desteği gösteren DİSK, 26 Ocak 1980 günü, İzmir Cumhuriyet 

Meydanı’nda, hayat pahalılığını protesto ve TARİŞ işçilerine destek sloganıyla bir 

miting gerçekleştirmiştir. Yoğun katılımın olduğu miting sırasında herhangi bir olay 

yaşanmamıştır. TARİŞ’e destek amacıyla yapılan ve adına ‘‘Demokrasi Mücadelesi 

Yürüyüş ve Mitingi’’ verilen bu mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Abdullah 

Baştürk: ‘‘Tüm değerleri yaratan biziz. Üretim bizim ellerimizde. Hizmetleri ve 

çarkları durdurursak Türkiye’de hayat durur. Biz, bu gücümüzün farkındayız.’’253 

diyerek olası bir genel grev ihtimalinin olabileceği imasında bulunmuştur.  

DİSK’in düzenlediği mitingde atılan sloganlar da dikkat çekicidir. Örneğin, 

‘‘Faşizmi ininde geberteceğiz, Kürt halkına ayrılma hakkı.’’ gibi sloganlar 

duyulmuştur.254 Sloganlardan da anlaşılacağı üzere bazı kesimlerin, olayları başka 

boyutlara taşıma hevesi vardır.  
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                   Kaynak: Yeni Asır, 27 Ocak 1980, s. 1. 

 

Mitingden kısa bir süre sonra DİSK yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren 

Ticaret Bakanı Halil Başol, TARİŞ’e yeni işçilerin alınmayacağını ve kışkırtıcı işçiler 

hariç işten çıkarmaların olmayacağını söylemiştir.255 Görüşmelerin olumlu ilerlemesi 

sonucunda DİSK, harekete geçmiştir. 30 Ocak 1980 tarihinde, DİSK 2. Başkanı Rıza 

Güven, Çiğli İplik Fabrikasına giderek işçilerle görüşmüş ve işe başlanılması 

çağrısında bulunmuştur. Otuz kişilik bir grup, bu çağrıya karşı çıksa da büyük 

çoğunluk işlerine dönmüştür. DİSK, iş güvenliğinin ortadan kalkması halinde toplu 

eylemlerin yeniden söz konusu olacağını da belirtmiştir.256 Bu girişimlerden sonra 

işçiler, üretime başlamışlardır.  
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256 Ekspres, 31 Ocak 1980, s. 1. 

Fotoğraf 15: DİSK’in 26 Ocak 1980 Tarihindeki İzmir Mitingi. 
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4.1.4. TARİŞ Olaylarında İkinci Evre 

TARİŞ olayları bitti gibi görülse de 2. raunt daha yeni başlayacaktır. TARİŞ 

Genel Müdürlüğü tarafında 6 Şubat 1980 tarihinde yapılan bir açıklama ile olaylar 

tekrar alevlenmiştir. Bir kıvılcımın dahi yeteceği olaylara adeta dinamit atılmıştır. 

TARİŞ Genel Müdürlüğü tarafından 6 ve 7 Şubat 1980 tarihlerinde gazetelere verilen 

bu açıklama, İzmir için anarşinin en doruk noktalara ulaşacağı günlerin başlangıcına 

sebep olmuştur. Açıklamada verilen bilgilere baktığımızda bir hesaplaşmanın söz 

konusu olduğunu anlayabilmekteyiz. Bu açıklama ile birlikte günlerdir işletmeleri 

zarara uğratanlardan kurtulmak istenilmiştir. Ayrıca, işletmelerdeki hasarın miktarını 

öğrenmek için yeni bir aramanın yapılacağı da duyurulmuştur. 6 ve 7 Şubat günü 

gazetelere verilen ilan aynen şu satırları içermektedir:  

 

TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri İşletmeleri ile 2 ve 3 numaralı hizmet 

binalarında 21.01.1980 tarihinden itibaren başlayan ve 11 gün süren kanunsuz 

direniş sırasında, fabrikamızda ve çeşitli ünitelerde meydana gelen zarar ve 

ziyanın tespiti, gerekli revizyonun yapılarak işletmelerin ve hizmet bölümlerinin 

yeniden normal çalışma düzenine geçebilmesi, dürüst, işine bağlı ve yasa dışı 

direnişe katılmamış işçilerin belirlenmesi amacıyla üretime ve çalışmaya bu 

günden itibaren (06.02.1980) bir hafta süreyle ara verilmiştir. İş Kanununun 17. 

maddesine ve 275 sayılı Kanunun 29. maddesine göre, işçilerimizin tümünün iş 

akitlerinin feshi zorunluluğu ve hakkı doğmuştur. Ancak, TARİŞ yönetimi, 

güvenlik güçlerinin fabrikalarda yaptığı aramalar sırasında güvenlik güçlerine 

karşı koymamış, güvenlik güçleriyle çatışmamış, haklarında soruşturma 

yapılmamış ve baskı altında bu kanunsuz eyleme katılmış işçilerimizin haklarının 

korunmasından yanadır. Bir haftalık süre içerisinde bu kabil işçilerimiz ücretli 

izinli sayılacaklardır. TARİŞ Fabrika ve Tesisleri normal üretime geçtiğinde, şu 

anda iş akitleri feshedilmiş duruma düşen, ancak kışkırtıcı olmayan, olaylara, 

direnişe baskı altında katıldığını ispat eden işçilerimize, geçmiş hakları da 

mahfuz kalmak kaydı ile iş başı yapma imkanı sağlanacaktır. İşyerlerimizin 

kapalı olduğu süre içerisinde, zarar tespitlerinin yanı sıra, çalışanların can 

güvenliği ve iş barışının sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. TARİŞ'e 

bağlı ve memleketini seven işçilerimizin, huzur içerisinde işbaşı çağrısının 

yapılacağı bir haftalık beklemeleri önemle duyurulur.257 
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Cumhuriyet Gazetesi’ne göre iş hukukçuları, yayımlanan bu kararları yasa dışı 

lokavt olarak nitelendirmiştir. Gazetenin iddia ettiğine göre iş hukukçularının görüşü 

şu şekildedir:  

 

Bir işçinin 17’ye göre iş akdinin feshedilebilmesi için önce suçun sabit olması 

gerekir. Oysa, direnişle ilgili işçiler için eylem sırasında yapılmış bir saptama 

olmadığı gibi, üretimin devam ettiği bir sırada işyerinin kapatılması ve bu 

kapatmada yasal işlemlere uyulmaması, işverenin fiilini yasa dışı lokavt 

niteliğine sokmaktadır. Ayrıca, önce 17’ye göre hüküm verip sonradan işçinin 

suçluluğunun sabit olup olmadığını araştırmasına yasalar olanak 

vermemektedir.258  

 

TARİŞ, gazetelere verdiği ilanlarda tüm işçilerin iş akitlerinin feshedildiğini 

ve hasar tespiti ile yasa dışı eylemlere katılanların tespiti için 1 hafta üretime ara 

verdiğini belirtmiştir. İlanda, eylemlere baskı altında katıldıklarını ispat edenleri geri 

alacağız, denilmiştir. Yalnız, kimin baskı altında, kimin isteyerek katıldığını tespit 

etmek ne kadar güvenilirdir tartışılır. TARİŞ Genel Müdürü Hakkı Gürün, işçilerin 

yasa dışı eylemler yaptıklarını, bunun da İzmir İş Mahkemesi tarafından saptandığını 

belirtmiştir. Ayrıca, oluşan hasarın da yarım milyon olduğunu savunmuştur.259 Bu 

açıklamalara karşı DİSK 3. Bölge Temsilciliği, karara uymayacaklarını ve 

fabrikalardan çıkmayacaklarını belirtmiştir.260  

TARİŞ’te yaşanan olaylar, ulusal basının da bir numaralı malzemelerinden 

olmuştur. Her gelişme yakından izlenmiş; fakat gazetelerin siyasi görüşlerine göre 

olaylar yansıtılmıştır. Sağ basına göre TARİŞ, anarşistlerden temizlenmekte; sol 

basına göre ise faşizan bir tutum ile işçi kıyımı yaşanmaktaydı. Sol görüşe sahip 

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya, TARİŞ’te yaşanılanları şöyle 

değerlendirmiştir: ‘‘17. Madde bahane edilerek DİSK'e bağlı Gıda-İş, Maden-İş ve 

Tekstil-İş sendikalarına bağlı işçilerinin iş akitleri feshedilecektir. Yerlerine de Tokat, 

Yozgat, Erzurum, Kayseri, Adana, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş gibi yörelerden 

getirilen ve adları pek çok olaylara karışmış MHP mensupları yerleştirilecektir.’’261 

                                                           
258 Cumhuriyet, 7 Şubat 1980, s. 5. 
259 Cumhuriyet, 7 Şubat 1980, s. 1. 
260 Yeni Asır, 7 Şubat 1980, s. 1. 
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Hikmet Çetinkaya’ya göre, işe yeni alınacak kişilerin daha önce suça 

bulaşmama ihtimalleri bile yoktur. Sağ basına göre de eski işçiler suç işlemiş, anarşi 

olaylarına katılmış anarşistlerdir. Görüldüğü üzere herkes, kendi görüşüne yakın 

hissettiği işçileri masum görmekte, karşı tarafı ise suçlu bulmaktadır.  

TARİŞ Genel Müdürlüğünün 6 Şubat’ta yaptığı ilk açıklama ile hemen 

harekete geçilmiş ve 7 Şubat’ta bütün işletmeler boşaltılmaya başlanmıştır. 7 Şubat’ta 

tüm işletmelere operasyon yapılmıştır. Çiğli İplik Fabrikası ise bu aramalara dahil 

edilmemiştir. Çiğli’deki boşaltma işleminin çok zor olacağının tahmin edilmesi 

üzerine, buradaki aramalar 8 Şubat gününe bırakılmıştır. 7 Şubat’ta yapılan aramalar 

sonrası Üzüm İşletmesi dışında önemli bir direnişle karşılaşılmamıştır. Üzüm 

İşletmesindeki işçiler, kolluk kuvvetlerine karşı çeşitli maddeler atmış ve direnişe 

geçmişlerdir. İki bin polis ve sekiz yüz asker ile başlatılan operasyonda, altı yüz işçi 

gözaltına alınmıştır. Ayrıca, sekiz işçi de yaralanmıştır.262  

8 Şubat 1980 tarihi, İzmir için kanlı olayların başladığı bir tarih olmuştur. 

İzmir’in çeşitli yerlerinde çıkan asayiş olayları, Çiğli İplik Fabrikasına yapılacak 

operasyonlar ile aynı güne denk gelmiştir. Daha doğrusu denk getirilmiştir. Operasyon 

günü sol fraksiyonlar, aynı anda harekete geçip gün boyunca birlikte hareket 

etmişlerdir. Özellikle, Gültepe gibi kurtarılmış bölge olarak anılan semtlerde yapılan 

planlı eylemler ile polisin gücü kırılmak istenmiş ve polisin, Çiğli’deki operasyona 

odaklanması engellenmeye çalışılmıştır.  

O günlerde yaşanan önemli bir olay da DİSK’in daha önce almış olduğu genel 

grev kararını, 8 Şubat 1980 tarihinde uygulamaya koyuşudur. DİSK tarafından 

Ören’de düzenlenen genişletilmiş yönetim organları toplantısı, 31 Ocak 1980’de 

başlayıp 2 Şubat 1980’de sona ermiştir. Bu toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda, 

işçi sınıfına yapılan baskıları, hayat pahalılığını ve kıyımları kınamak amacıyla ülke 

çapında genel grev kararı alındığı deklare edilmiştir.263 DİSK’in almış olduğu genel 

kararının provası, 8 Şubat tarihinde, İzmir’de test edilmiştir. Grev günü DİSK’e bağlı 

bazı sendikalara üye işçiler işlerini bırakınca hayat felce uğramıştır. Otobüslerin 

çalışmaması, bazı bankaların açılmaması ve bazı fırınların ekmek üretmemesi, büyük 

sorunlara sebebiyet vermiştir. İzmir Belediyesindeki DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 

işçileri de direnişe geçip otobüs ve troleybüsleri çalıştırmamıştır. Yine, çeşitli ilçelerde 

su ve elektrik kesilmiştir. Bank-Sen Sendikasına bağlı bankalar, Maden-İş üyelerinin 
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çalıştığı işyerleri ve Dev-Sağlık-İş’e kayıtlı hastaneler de bu greve iştirak etmişlerdir. 

İzmir’de grevin devam ettiği saatlerde hayat durmuş ve hemen her yerde aksaklıklar 

yaşanmıştır. Genel grev sonunda DİSK 3. Bölge Temsilciliği, yaşanılan bölgesel genel 

grevin bir uyarı olduğunu, olayların işçiler aleyhine gelişme gösterdiği takdirde 

direnişin sürdürüleceğini duyurmuştur.264 

DİSK tarafından uygulanan genel grev kararına Hürriyet Gazetesi, çok sert bir 

bildiri ile karşı koymuştur. Hürriyet Gazetesi’nin birinci sayfasından verilen ve ‘‘Önce 

Kanuna Saygı’’ adını taşıyan bu bildiri, şu cümlelerden oluşmaktadır: 

 

Bu ülkede demokrasi vardır, kanun kuvveti geçerlidir. Yaşama hürriyeti 

geçerlidir. Bunu bilmeyen sapıklar, olur olmaz nedenlerle anarşi yaratıp halkı 

sindirmeye, devleti güçsüz göstermeye çalışmaktadırlar. Gayeleri, rejimi 

yaşatmak değil, çökertmektir. Hedefleri, bir başka dünyaya bağlanmaktır. Bu 

sapıkların yine sapık teşvikçileri ve zavallı yandaşları vardır. Açlık edebiyatı 

yapıp sömürü düzeninden söz eden, kanun saygınlığı isteyen! Genel grev, genel 

direniş, dükkan basma, esnafı korkutma, banka ve iş yeri soyma, öğrenci 

kışkırtma ve işçiyi ezdirme. Bunlar hep geçerli yollardır. Ne için, ne uğruna? 

Bağımsızlık sloganları ile bağımlı olmak, hürriyetçi geçinip esir kılmak ve ondan 

da öte hepimizi uşak yapmak uğruna… Dün, bugün, yarın bu vatan topraklarında 

karışıklık çıkartmak isteyen bu kişileri tanıma zamanı gelmedi mi artık… O halde, 

köylüsü, esnafı, işçisi, memuru, öğrencisi velhasıl bütün fertleri ile Türk milleti 

hep birlikte seslenmelidir artık. Ya kanuna saygı ya da maskeler aşağı!265 

 

Polisin Çiğli’ye gitmesini engellemek için çıkarılan bir başka olay da İzmir 

Gültepe’de meydana gelmiştir. Gültepe, sol görüşlü vatandaşların yanı sıra anarşi 

gruplarının da uğrak noktasıdır. Gültepe’deki olaylar, Çiğli’ye yapılacak operasyon 

saatiyle eşgüdümlü olarak çıkartılmıştır. Amaç, polisleri küçük gruplara bölmek ve 

TARİŞ’teki direnişçilere yardım sağlamaktır. Gültepe Boğaziçi Mahallesi’nde halkı 

kışkırttıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında çıkan çatışmada bir öğretmenin 

yaralanması, Gültepe’deki olayların fitili ateşlemiştir. 8 Şubat’ta, Boğaziçi semtinde 

halkı kışkırtan kişilere polis müdahale edince silahlı çatışma çıkmış, açılan ateş sonucu 

Konya’da görev yapan bir öğretmen yaralanmıştır. Çatışmanın yaşandığı anlarda 

Gültepe Belediyesi önünde de topluluklar oluşmuştur. Belediye önünde eylemi izleyen 
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polislere önce taşlarla saldırılmış, daha sonra da bir kamyonun üzerinden ateş 

açılmıştır. Bu ateş sonucu bir polis ağır yaralanmıştır. Yaralı polis, hastaneye kaldırılsa 

da kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.  

Çatışmalar sırasında belediye hoparlöründen ‘‘TARİŞ kapatılamaz. TARİŞ ve 

Gültepe, faşistlere mezar olacak. Devrimciler birleşin, TARİŞ işçilerinin yanındayız.’’ 

gibi anonsların yapıldığı iddia edilmiştir. Olayların devamında Gültepe’ye bağlı 

Cobançeşme Mahallesi gibi bazı yerlerde barikatlar kurularak polis ekiplerine ateş 

açılmıştır. Polislere, belediye zabıtaları ve gecekondulardaki kadınların da ateş ettiği 

iddia edilmiştir. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken küçük çocuk da bacağına 

isabet eden bir kurşunla yaralanmıştır.266  

İddiaya göre, olayların bastırılmasıyla birlikte Gültepe Belediyesine giren polis 

ekipleri, Belediye Başkanı Aydın Erten’in odasında üç dinamit lokumu, beş metrelik 

saniyelik fitil ve fünyeler ele geçirmişlerdir. Ayrıca, olayların sorumlusu olarak 

görülen Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, tutuklanarak cezaevine 

gönderilmiştir.267  

O gün, bölgesel genel grev ve anarşi olayları ile polisin müdahale gücü 

kırılmaya çalışılmıştır. Polis ve jandarma ise her şeye rağmen verilen emri uygulamak 

için Çiğli’ye gitmeye kararlılık göstermiştir. Çiğli İplik Fabrikasında, toplam 1.800 

işçiden oluşan üç vardiyanın da içeride olduğu ve direnişe hazırlandıkları iddia 

edilmiştir. Polis ekipleri, operasyon öncesindeki olaylar sebebiyle yıpransa da 

operasyona başlayıp Çiğli İplik Fabrikasına doğru hareket etmişlerdir. Eylemciler ise 

polis araçlarını engellemek için fabrika yolunda lastikler yakarak barikatlar 

kurmuşlardır. Çiğli’deki fabrika yolunda yaklaşık iki yüz kişilik grup, polislere çeşitli 

maddelerle saldırmış ve fabrika yakınlarında çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir. 

Güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan çatışmalar sonucunda beş kişi 

yaralanmıştır.268 Görüldüğü üzere Çiğli İplik Fabrikası beklenildiği gibi direniş 

göstermiş ve polisin içeri girmesine izin verilmemiştir. Sonuç olarak operasyon 

başarısız olmuştur. Polisin tüm çabalarına rağmen direniş kırılamamıştır.  
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                  Kaynak: Yeni Asır, 9 Şubat 1980, s. 12. 

 

Olayların büyümesinde bir nebze de olsa Cumhuriyet Gazetesi’nin payı vardır. 

Yaşanılan her olayda abartılı rakamlar veren Cumhuriyet Gazetesi, direnişteki işçileri 

iyice tedirgin etmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki rakamlar ne resmi açıklamalarla 

uyuşuyor ne de İzmir’de yayımlanan gazetelerin rakamları ile örtüşüyordu. 

Cumhuriyet Gazetesi, gözaltı ya da yaralı sayıları hakkında bir hayli farklı rakamlar 

vermekteydi. Örneğin, 7 Şubat tarihli haberinde on bir bin işçinin çıkarılacağını iddia 

etmiş,269 8 Şubat tarihli haberinde ise üç bin işçisin sözleşmelerinin feshedileceğini 

savunmuştur.270 10 Şubat tarihli haberinde ise beş bin işçi ve memurun işten 

çıkarıldığını iddia ederek sayıları artırmıştır.271 TARİŞ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Gürün, bu rakamları kışkırtıcılık olarak nitelendirmiş ve TARİŞ’te toplam 7.480 

kişinin çalıştığını açıklamıştır. Ayrıca, bugüne kadar işten çıkarılanların sayısının da 

üç bin değil, iki yüz kişi olduğunu belirtilmiştir.272 

TARİŞ olayları, siyasetin de gündemindeydi. Senato görüşmelerinde bir 

soruya cevap veren Ticaret Bakanı Halil Başol şunları söylemiştir: ‘‘TARİŞ’te, 1977'de 

5.543 olan işçi sayısı, 1978'de 7.139’a çıkartılmıştır. İşçiler, TARİŞ Genel 

Müdürlüğünü tanımıyordu ve sistem karmaşık hale gelmişti. Tayin edilen bir işçiyi, 

başka bir işçi tabanca ile vurdu. İşletmelerde devlet arama yapmak istedi. Bu silah 

aramasıydı ve büyütülecek bir olay değildi. Silah aramalarından gocunanlar olmuşsa 

bu demektir ki TARİŞ'te anarşi var.’’273  
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Fotoğraf 16: 8 Şubat 1980 Tarihindeki TARİŞ Olaylarına Ait Bir Görüntü. 
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TARİŞ olaylarıyla ilgili, Başbakan Süleyman Demirel de açıklamalarda 

bulunarak işçilerin tahriklere kapılmamalarını istemiştir. Yine, Adalet Partisi İzmir İl 

Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu: ‘‘Devlet, TARİŞ’te bir avuç işgalciyi söküp 

atmaktadır.’’ diyerek TARİŞ operasyonlarını savunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 

İzmir İl Başkanı Sedat Akman ise olaylardan AP iktidarını sorumlu tutmuştur. Akman, 

şu sözlerle iktidara yüklenmiştir: ‘‘İzmir, bu güne kadar barış içinde yaşarken yeni 

yönetimin yanlı tutumları ile barut fıçısı haline gelmiştir. Yangını söndüreceğiz diye 

göreve gelen Demirel hükümeti, İzmir’i yangının içine itmiştir. Buna rağmen, hiçbir 

yasa dışı eylemi tasvip etmediğimizi belirtmek isterim.’’274 

 

4.1.5. TARİŞ Olaylarında Üçüncü Evre 

Kritik bölge ilan edilen Çiğli İplik Fabrikasında süren işgal girişimleri, 9 Şubat 

günü de devam etmiş ve polis müdahalesini engellemek için direniş sergilenmiştir. 

Ayrıca, TARİŞ İplik Fabrikasına giden Çiğli Havaalanı yolu, öğle saatlerinde güvenlik 

kuvvetlerinin müdahalesine engel olmak isteyen bir grup tarafından trafiğe kapatılmak 

istenmiştir. Yola taşlar dizip barikat kuran grup, yoldan kimsenin geçmesine izin 

vermemiştir. Saat 18.30 sularında da fabrika yakınlarındaki İzmir-Çanakkale yolunda 

seyreden araçlar durdurularak sürücülerin kontak anahtarları alınmıştır. Yaklaşık üç 

saatlik bu direnişin ardından olaylara müdahale edilmiş, yol tekrar trafiğe açılmıştır. 

Çiğli İplik Fabrikası önünde bulunan işçiler ise araç lastikleri yakarak gösteriler 

düzenlemiştir.275  

9 Şubat sabahın ilk saatlerinde, jandarmalar, Karşıyaka’da toplanmaya 

başladığında operasyonun başlayacağı anlaşılmıştır. Basının iddiasına göre, İzmir 

Valisi Nazmi Çengelci’nin kararsızlığı yüzünden eylemci grup zaman kazandı ve 

barikatlar oluşturdu. Operasyon emri geldikten sonra ise eylemcilerde otomatik 

silahlar olduğu anlaşıldı. Yeni Asır Gazetesi’ne göre, dirayetli bir valinin olmaması 

yüzünden operasyon, geç saatlere kadar sarkmıştı.276  

Günlerdir süren kaos ortamı sonrasında sıkıyönetim söylentileri de hızla 

çoğalmaktaydı. Bu söylentiler hakkında konuşan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir 

Belediye Başkanı İhsan Alyanak: ‘‘Hükümete yakın çevrelerin ağızlarında sıkıyönetim 

sözü dolaşmaktadır. Bu buhranın acısını İzmir’den çıkartmaya hiç kimsenin hakkı 
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yoktur.’’277 yorumunda bulunacaktır. İzmir’deki yöneticiler her ne kadar, İzmir’de 

sıkıyönetim istemiyoruz, şeklinde konuşmalar yapsa da yaşanılan sıkıntıların 

süreceğini tahmin edebilmekteydiler. Nitekim, TARİŞ Genel Müdürü Hakkı 

Gürün’ün: ‘‘Olaylar, bizi ve Vilayeti aştı. Hükümet, ağırlığını koymak zorundadır.’’ 

açıklaması, İzmir’deki durumun ne denli vahim olduğunun göstermekteydi.278 

Bu olaylar karşısında kaygılı olan TARİŞ’in gerçek sahibi seksen bin kişilik 

bir üretici grubu vardı. TARİŞ Pamuk Birliğinin otuz beş başkan ve asbaşkanlarının 

yaptığı açıklamada şu satırlara yer verilmiştir: ‘‘İzmir’i ve TARİŞ’i çoktan aşan konu 

karşısında devlet gerekli önlemi almazsa seksen bin üretici meydanlarda sesimizi 

duyurmak amacıyla yürüyeceğiz. Alın terimizin yasa dışı hareketlerle yok edilmesine 

göz yummayacağız.’’279   

Direnişin üçüncü günü olan 10 Şubat tarihinde de yine çatışmalar, korsan 

gösteriler, bombalı pankartlar ve çeşitli olaylar yaşanmıştır. İplik Fabrikasına polisleri 

yaklaştırmak istemeyen yaklaşık iki yüz kişilik grup ile polis arasında çatışmalar 

çıkmış ve Çiğli Çimentepe sırtlarından uzun menzilli silahlarla polise ateş açılmıştır. 

İddialara göre, gecekondulardan çıkan kadınlar ve çocukların da polis araçlarını 

taşladığı gözlemlenmiştir. Çiğli Yaka Mahallesi’nde başlayan olaylar, daha sonra 

geniş alanlara yayılmıştır. Olaylar sırasında ‘‘Türk askerini arkadan vur, Rus askerine 

selam dur.’’ şeklinde sloganların atıldığı da basına yansıyan iddialar arasındadır.280 

Ayrıca, bağımsız Kürt devleti kurmak için halkın mücadeleye çağırıldığı da ileri 

sürülmüştür.281 
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                          Kaynak: Yeni Asır, 11 Şubat 1980, s. 1. 

 

Çiğli Havaalanı yolu, bu operasyon sırasında da eylemciler tarafından saldırıya 

uğramıştır. Amaç, İplik Fabrikasına olası bir operasyonu engellemektir. Tüm 

engellemelere rağmen yaklaşık altı saat boyunca süren operasyonlar sırasında dokuz 

kişi yaralanmış, beş yüze yakın eylemci de gözaltına alınmıştır. Bu operasyon 

sırasında olayları protesto etmek isteyen Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 

Cemil Oral, sebebi bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybetmiştir.282 Ayrıca, yakalanan 

eylemcilere ‘‘İstiklal Marşı’’ söyletildiği iddia edilmiştir.283 Görüldüğü üzere TARİŞ 

olayları, basit bir işçi direnişinden uzaklaşıp polis ile halkın karşı karşıya getirildiği 

mücadelelere dönüşmüştür. 

        Kaynak: Yeni Asır, 11 Şubat 1980, s. 1. 

                                                           
282 Cumhuriyet, 13 Şubat 1980, s. 11. 
283 Yeni Asır, 11 Şubat 1980, s. 12. 

Fotoğraf 17: 10 Şubat 1980 Tahindeki TARİŞ Olaylarına Ait Bir Görüntü. 

Fotoğraf 18: TARİŞ Olayları Sırasında Sık Sık Yakılan Çiğli Havaalanı Yolu. 
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Olaylar sırasında duvarlara yazıldığı ve slogan olarak atıldığı iddia edilen 

‘‘Türk askerini arkadan vur, Rus askerine selam dur.’’ sözleri, siyasilerin de gündem 

konusu olmuştur. Bu söz, Meclis kürsüsünde de birçok hatibin konuşmalarına 

malzeme olmuştur. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Besim Üstünel, böyle bir yazının 

olamayacağını, hiçbir Türk gencinin de bu tarz şeyler yazamayacağını belirtmiş bu 

yazıyı tamamen provokasyon olarak nitelendirmiştir. Bir diğer Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi Kazım Karaağaçlıoğlu:  ‘‘Tarihimizin hiçbir döneminde rastlanmayan bu tür 

ihanet yazıları, ülkenin kaderinde oynanan kumarın vahametini gözler önüne 

sermektedir.’’ yorumunda bulunmuştur.284 Türk askerine karşı yazıldığı iddia edilen 

bu yazı hakkında Günaydın Gazetesi’ne konuşan dönemin Genelkurmay Başkanı 

Kenan Evren ise İzmir’i baştan aşağı arattığını; fakat böyle bir yazıya rastlanmadığını, 

böyle bir şeyi de kimsenin söyleyemeyeceğini açıklamıştır.285 

 

4.1.6. TARİŞ Olaylarının Sona Ermesi 

Günlerdir İzmir’de süren olaylar, tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlamıştır. 

Hatta, İzmir’de meydana gelen olaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına 

‘‘isyan’’ olarak geçmiştir. Ayrıca, bu olayların, diğer bazı illere sıçrayacağı yolunda 

istihbarat raporlarının bulunduğu da iddia edilmiştir.286 Operasyonların bir türlü 

sonuca ulaşmaması ve isyan girişiminin bastırılamaması, İzmirliler kadar devletin üst 

kademelerinde de rahatsızlığa neden olmuştur. Kamuoyu tarafından dile getirilen 

tespit ise günlerdir süren bu olayların bir an önce bitirilmesi ve devletin olaylara hakim 

olması idi.  

Başbakan Süleyman Demirel’e göre de İzmir’deki olaylar bir an önce son 

bulmalı ve olaylara sebep olanlar cezalandırılmalıydı. TARİŞ işletmelerinde başlayıp 

İzmir geneline yayılan olaylar hakkında her yarım saatte bir rapor aldığını söyleyen 

Süleyman Demirel, aklım hem burada hem de İzmir’de, diyerek İzmir’deki olaylara 

ne derece önem verdiğini göstermiştir. Süleyman Demirel, konuşmasının devamında 

şu değerlendirmeyi yapmıştır: ‘‘Hak, fabrika kapatıp üzerlerine gelen güvenlik 

kuvvetlerine kurşun sıkmakla alınmaz. Bunları yapan azınlığın sonunu getireceğiz. 

Devlet, sabotajın ve komünizmin karşısındadır.’’287  

                                                           
284 CSTD, C: 46, B: 37, 12.02.1980, ss. 487, 498. 
285 Günaydın, 17 Şubat 1980, s. 1. 
286 Hürriyet, 12 Şubat 1980, s. 1. 
287 Milliyet, 12 Şubat 1980, s. 6. 
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12 Şubat 1980 tarihi, İzmir için önemli kararların alınacağı bir tarih olmuştur. 

Zira, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Durmuş Yalçın, Emniyet Genel Müdürü Rafet 

Küçüktiryaki ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral 

Mehmet Aral, bu tarihte İzmir’e gelmiştir. Aynı gün, İzmir Valisi Nazmi Çengelci’nin 

de katıldığı 6 saatlik bir toplantı düzenlenmiş ve toplantı sonrası şu açıklama 

yapılmıştır: ‘‘İzmir’de kanun hakimiyetini, can ve mal güvenliğini sağlamak için 

gereken her şey yapılacaktır.’’ Aynı heyet, Ege Ordu Komutanlığında, Orgeneral Ali 

Suat Özçivril başkanlığında yapılan brifinge de katılmıştır.288 Bu toplantılar, İzmir 

açısından önemli kararların alındığı görüşmeleri içermektedir. Zira, bu toplantılar 

sonucunda geniş çaplı operasyon kararları alınmıştır. Böylece, İplik Fabrikasında, 

Gültepe’de ve Çimentepe’de süren olaylar, bu toplantılarda alınan kararlar ile son 

bulmuştur. 

Operasyonların olmadığı günler içinde eylemciler de boş durmamakta, gerekli 

gördükleri yerlerde yığınak yapmaktaydılar. İddialara göre, eylemciler, kurtarılmış 

bölge olarak gördükleri yerlerde işgaller gerçekleştirmekte ve halkı direnişe 

çağırmaktaydılar. Yine, Çiğli Çimentepe Camii minaresini ele geçiren eylemcilerin, 

halk komitelerinin bildirilerini okudukları ve devrim marşları söyledikleri öne 

sürülmüştür. Ayrıca, marjinal sol örgütlerin, yapılacak operasyonlara karşı ‘‘Kürt 

devleti için halkımızı göreve çağırıyoruz. Herkes silah başına.’’ gibi bildiriler ile halkı 

kışkırttıkları söylentileri de İzmir basınına yansımıştır.289 İplik Fabrikasında da durum 

farklı değildir. Eylemcilerin, beş altı gündür yığınak yaptıkları ve fabrikayı tamamen 

yakacakları iddiaları bulunmaktaydı.290 

Anadolu Ajansı, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’i günlerdir huzursuz 

eden TARİŞ olaylarının arkasında dış güçlerin parmağı olduğu iddiasında 

bulunmuştur. Anadolu Ajansı, merkezi yurt dışında bulunan bu komünist örgütlerin, 

bir yandan Türkiye’deki bazı kuruluşları kışkırttıklarını, bir yandan da halkı tahrik 

ettiklerini savunmuştur. Yine, Türkiye’yi; Afganistan’a, Kore’ye, Küba’ya 

dönüştürmeye çalışan yurt içindeki Marksist-Leninist örgütlerin, anarşi faaliyetlerini, 

‘‘Türkiye Komünist Partisi’nin Sesi’’ adlı gizli radyo üzerinden yönlendirdiği iddiaları 

da bulunmaktadır.291  

                                                           
288 Yeni Asır, 13 Şubat 1980, s. 1. 
289 Ekspres, 11 Şubat 1980, s. 3. 
290 Ege Telgraf, 13 Şubat 1980, s. 1. 
291 Ekspres, 14 Şubat 1980, s. 2. 
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Bazı marjinal sol örgütlerin basın organları, İzmir’deki ayaklanmaları için 

‘‘devrimin ilk dalgası’’  tabirini kullanmaktaydı. Devlet güçlerine karşı verdikleri 

mücadeleyi de ‘‘yiğitçe bir savaş’’ olarak duyurmaktaydılar. Bu tarz örgütsel yayınlar, 

İzmir’in çeşitli yerlerinde polislerle çatışan eylemcileri, kahraman olarak ilan 

etmekteydi. Bu tür yayınlar, silahlı mücadeleye de tam destek vermekte ve işçilerden 

çok, TARİŞ üzerinden devrime ulaşabilme ümitleri ile ilgilenmekteydiler.292 

Operasyonlara ara verilen iki üç günlük süre zarfında gerek siyasi parti liderleri 

gerekse İzmir’deki yöneticiler, açıklamalarda bulunmaya devam etmişlerdir. 

Başbakan Süleyman Demirel, TARİŞ’te yaşanan olaylar için şu değerlendirmeyi 

yapmıştır: ‘‘Güvenlik güçlerimiz, TARİŞ’te kan dökülmesini istemedikleri için itinalı 

hareket etmişlerdir. İtinalı hareket etmeseydik, çok kısa zaman içerisinde olayı 

çözerdik. Devlet, itina ile hareket ediyorsa güçsüzlüğünden değil, kan dökülmesini 

istememesindendir. Yalnız, kimse devletin gücünü test etmesin, pişman olurlar.’’293  

İzmir Valisi Nazmi Çengelci ise İzmir'de huzuru sağladık, tedirgin olunacak 

bir durum yoktur, demiş ve halkın korkmaması gerektiğini savunmuştur. Cumhuriyet 

Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sedat Akman da yaptığı şu açıklamalar ile yaratılmak 

istenen kaos ortamına dikkat çekmiştir: ‘‘İzmir'de meydana gelen olayları 

yaratanların amacı, halkta korku ve panik ortamı yaratıp devlete olan güveni 

sarsmaktır.’’ Adalet Partisi İzmir İl Başkanı Hayri Yorgancıoğlu ise DİSK’in taraflı 

tutumunu eleştirmiştir. Yorgancıoğlu açıklamalarında: ‘‘1977 ile 1979 yılları arasında 

binlerce masum TARİŞ çalışanı işlerinden dövülerek, tehdit edilerek ve tazminatsız bir 

şekilde çıkarıldılar. Bu günlerde DİSK neredeydi? Onların haklarını neden korumadı 

da sessiz kaldı?’’ ifadelerini kullanmıştır.294  

Çiğli İplik Fabrikasına yapılacak büyük operasyon öncesi TARİŞ Genel 

Müdürlüğü de açıklamalarda bulunmuştur. TARİŞ Genel Müdürlüğünün 

açıklamalarına göre, İncir İşletmesi ve Depolama Tesisleri, 2 ve 3 numaralı hizmet 

binaları, Alkol Fabrikası ve Kolanya Fabrikalarında, 13 Şubat tarihin itibariyle kısmen 

de olsa üretime başlanmıştır. Asıl önemli açıklamalar, 13 ve 14 Şubat günlerinde 

yayımlanan ilanlar ile yapılmıştır. Gazetelere verilen ilanlar ile Üzüm İşletmeleri 

Müdürlüğü, Üzüm Depolar Müdürlüğü, İplik Fabrikası Müdürlüğü ve Pamuk 

                                                           
292 İşçinin Sesi Gazetesi, 27 Şubat 1980, s. 1. 
293 Yeni Asır, 14 Şubat 1980, s. 1. 
294 ‘‘Politika Kurbanı TARİŞ’’, Ekspres, 14 Şubat 1980, s. 4. 
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İşletmelerinde çalışan bazı işçilerin akitleri feshedilmiştir. Yapılan açıklama özet 

olarak şöyledir:  

 

Yönetim değişikliğini bahane eden ve düşünceleri bugün açıkça ortaya çıkmış 

bulunan gruplar, İzmir ve çevresinde çeşitli anarşik olaylara sebep olmuşlardır. 

TARİŞ Genel Müdürlüğünün; polisle çatışmamış, hakkında kanuni işlem 

yapılmamış kişileri bir haftalık ücretli izinli kabul ederek üretime ara vermesi, 

planlı ve organizasyonlu bir şekilde olaylar çıkarılmasına sebep olmuştur. 

TARİŞ, 1977 yılı sonunda 4.700 işçinin çalıştığı müessese iken 1980 yılında 7.700 

işçi ile çalışır durumda bulunmuştur. Geçmiş yönetim, 3.000 kişin iş akitlerini 

haksız yere feshetmiştir. TARİŞ’e işçi niteliğinden uzak 6.000 militan işe 

alınmıştır. Tekrar işletme düzenine girilmesi ve can güvenliğinin sağlanması 

amacıyla, polis ile çatışmış ve haklarında yasal işlem yapılmış kişilerin işlerine 

son verilmektedir. Kanunsuz grev ve işgal hareketinde bulunanların işlerine son 

verilmesine devam edilecektir. 

 

Yapılan bu açıklamalar ile birlikte işten çıkarılanların isimleri tek tek 

duyurulmuştur. 13 Şubat’ta yapılan açıklamalar sonucunda işten çıkarılanların sayısı 

şu şekildedir: İplik Fabrikası Müdürlüğünün personel mevcudu 1.993 kişi, iş akitleri 

feshedilenlerin sayısı 253 kişi. Üzüm İşletmeleri Müdürlüğünün personel mevcudu 

1.291 kişi, iş akitleri feshedilenlerin sayısı 214 kişi. İlanda bahsedilen diğer 

işletmelerde çalışıp işten çıkarılan sayısı ise 104 kişidir. Ayrıca, bu açıklamada isimleri 

bulunmayanların sözleşmeleri yenilenmiş olup Çiğli İplik Fabrikası hariç tutularak 

diğer işletmelerin 18 Şubat 1980 tarihinde işbaşı yapacakları duyurulmuştur.295  

14 Şubat’ta yapılan açıklamalarda ise TARİŞ Pamukyağı Kombinasının 

personel sayısı 1.700 kişi olarak belirtilmiş, işten çıkarılanların sayısı ise 156 kişi 

olarak duyurulmuştur. Pamukyağı Kombinası personelinin işbaşı yapacağı tarih ise 22 

Şubat olarak belirtilmiştir.296 

 TARİŞ Genel Müdürlüğü tarafından gazetelere verilen ilanlarda işten 

çıkarılanların tam sayısı 727 kişidir. Bu açıklamalardaki işten çıkarılanların sayısına, 

DİSK başta olmak üzere bazı kuruluşlar tepki göstermiş ve bu sayıların gerçeği 

yansıtmadığını savunulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sedat Akman 

                                                           
295 Ege Telgraf, 13 Şubat 1980, ss. 1, 6. 
296 Ekspres, 14 Şubat 1980, s. 2. 
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da bu sayıların doğru olmadığını, işten çıkarılanların çok daha fazla sayıda olduğunu 

iddia etmiştir.297  

12 Şubat 1980 tarihinde İzmir adına yapılan önemli toplantılar sonrasında yeni 

ve kapsamlı bir operasyon kararı verilen Çiğli İplik Fabrikası, 14 Şubat tarihinde polis 

ekipleri tarafından tekrar kuşatıldı İplik Fabrikasındaki operasyona yaklaşık on bin 

jandarma da eşlik etti. İlk defa tankların kullanıldığı operasyona, havadan 

helikopterlerle de destek verildi.298  

             Kaynak: Ege Telgraf, 14 Şubat 1980, s. 1. 

             Kaynak: Ege Telgraf, 14 Şubat 1980, s. 1.  

                                                           
297 Cumhuriyet, 14 Şubat 1980, s. 11. 
298 Ege Telgraf, 14 Şubat 1980, s. 1. 

  Fotoğraf 19: 14 Şubat 1980 Tarihindeki Operasyona Ait Bir Görüntü. 

 Fotoğraf 20: 14 Şubat 1980 Tarihindeki Operasyona Ait Bir Görüntü. 
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İplik Fabrikasına günlerdir yığınak yapan eylemciler, sabahın ilk saatlerinden 

itibaren tekrar direnişe geçmiştir. Son operasyon için şehir dışından eylemcilerin 

geldiği ve işgalci sayısının fazlalaştığı da alınan istihbaralar arasındadır. Operasyonun 

hemen başında işçilerden oluşan bir grup, tehdit altında olduklarını söyleyerek teslim 

olmuşlardır. Başka bir grup da çatışmaya katılmak istemese de fabrikadan çıkmalarına 

izin verilmemiştir. Fabrikada bulunan silahlı gruplar ise ‘‘teslim ol’’ anonslarına 

uymayıp güvenlik güçleri ile çatışmaya girmeye başlamıştır. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren Havaalanı yolu da dahil olmak üzere 

fabrikaya giden tüm yollar, asker ve polis ekipleri tarafından kuşatılmış ve sivil 

girişine izin verilmemiştir. Operasyon için Edremit’ten 12 adet M-47 model tank da 

getirilmiştir. Getirilen tankların namluları, İplik Fabrikasına doğru çevrilmiştir. 

Yalnız, tanklar kullanılmak amaçlı değil, caydırıcı amaçlıdır. Tanklar, Çiğli Havaalanı 

yolunda bekletilerek eylemciler tarafından barikat kurulması engellenmiştir. İplik 

Fabrikasının önünde ise yine barikatlar oluşturulmuştur. Barikatların temizlenmesi 

sonucu operasyon başlatılmıştır. Operasyonun başlaması ile birlikte fabrikanın 

çatısında mevzilenen silahlı grup, belli aralıklarla polis ve askere ateş açmaya 

başlamıştır. 

Karşılıklı olarak yapılan mücadeleler ve saatlerce süren pazarlıklar bir sonuç 

getirmemiştir. Saat 11.30’dan beri süren operasyon, saat 15.00’da hız kazanmıştır. 

Panzerler yardımıyla kapılar kırılmış ve güvenlik güçleri içeri girmeyi başarmıştır. 

İçeride yer yer çatışmalar yaşandıysa da binlerce kişinin tahliyesi başarıyla 

gerçekleşmiştir. Olaylar sırasında 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.  

      Kaynak: Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 12. 

   Fotoğraf 21: 14 Şubat 1980 Tarihindeki Operasyona Ait Bir Görüntü. 
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Fabrikaya girerek ilk aramayı yapan güvenlik güçleri; dört tabanca, üç bomba, 

dört sandık molotofkokteyli ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele 

geçirmiştir. Operasyon, saat 17.30 sularında İplik Fabrikasının çatısına Türk 

bayrağının asılmasıyla son bulmuştur.299 İzmir Valisi Nazmi Çengelci’nin ‘‘Devlet, 

gücünü gösterdi.’’300  açıklaması ile Başbakan Süleyman Demirel’in ‘‘Devlet duruma 

hakimdir.’’301 açıklaması, haftalardır süren TARİŞ olaylarının artık nihayete erdiğinin 

göstergesidir. 

Operasyon sırasında gözaltına alınan yüzlerce kişi ise sorgu için Karşıyaka 

Spor Salonuna götürülmüştür. Gözaltına alınan kişiler arasında on öğretmen, on 

öğrenci ve iki de doktorun bulunduğu iddia edilmiştir. Ayrıca, gözaltına alınan iki 

doktorun, birkaç gün önce Çimentepe’de ölen lise öğrencisi Cemil Oral’ı fabrikada 

tedavi etmeye çalıştıkları; fakat Cemil Oral’ın öldüğü anlaşılınca evine gönderildiği, 

İzmir’de yayımlanan gazetelerce iddia edilmiştir.302 

         Kaynak: Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 12 

 

TARİŞ Çiğli İplik Fabrikasının boşaltılma işleminden sonra, Çimentepe’de, 

güvenlik kuvvetleri ile yüzleri maskeli kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştır. 

Ayrıca, çatışma sırasında havadan denetim yapan helikopterlere uzun menzilli 

silahlarla ateş açıldığı ileri sürülmüştür. Yüzleri maskeli grup, Çimentepe’deki 

mahalle girişlerinde mevzilenerek dışarıdan gelen arabaları durdurmuş, bazılarının 

kontak anahtarlarını almış ve yolcuları geri çevirmiştir. Çiğli ve bölgesinde eylemciler 

                                                           
299 Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 1, 12. 
300 Milliyet, 15 Şubat 1980, s. 1.  
301 Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 12. 
302 Yeni Asır, 20 Şubat 1980, s. 1. 

Fotoğraf 22: 14 Şubat 1980 Tarihindeki Operasyonda Gözaltına Alınanlar. 
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ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmalar, yer yer sokak aralarında sürmüştür. Bu 

çatışmalar sırasında bir polis memuru gözünden yaralanmıştır. Fabrikadaki operasyon 

devam ederken İzmir’in çeşitli yerlerinde de gösteriler yapılmıştır. Örneğin, Güzelyalı 

semtindeki Üçkuyular-Talatpaşa seferini yapan bir troleybüs kurşunlamıştır. Çiğli-

Basmane seferini yapan banliyö trenine ‘‘TARİŞ işçilerini destekliyoruz.’’ yazılı 

bombalı pankart asılmıştır.303 Bunların dışında bombalı pankartlar, banka 

kurşunlamalar, korsan yürüyüşler de yapılan eylemler arasındadır. 

 14 Şubat 1980 tarihinde, İplik Fabrikasına yapılacak operasyon sırasında 

DİSK, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi TARİŞ’e destek amaçlı genel grev 

kararı almıştır. İki gün olarak süreceği bildirilen grev, bir öncekine nazaran daha az 

bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Grevin ilk günü bazı kurum ve kuruluşlarda aksaklık 

yaşansa da öğle saatlerinde direnişe son verilmiş ve İzmir’de hayat normale 

dönmüştür.304  

Yapılan operasyonun başarılı olmasına sevinenler arasında, daha önceki 

operasyonlar sırasında araçlarına el konulan vatandaşlar da bulunmaktadır. Çiğli İplik 

Fabrikasının kurtarılmasından sonra, fabrika yoluna barikat oluşturmak için el konulan 

yaklaşık 100 aracın anahtarları, emniyet yetkilileri tarafından araç sahiplerine teslim 

edilmiştir.305  

21 Şubat tarihi itibariyle TARİŞ Çiğli İplik Fabrikasının üçte biri 

aranabilmiştir. Ele geçirilen maddeler, Karşıyaka Emniyet Amirliği tarafından basına 

sunulmuştur. Yapılan aramalarda yirmi altı tabanca, altı el bombası, bir av tüfeği, bin 

iki yüz molotofkokteyli, sekiz yüz mermi, iki kilo patlayıcı madde, çok sayıda çelik 

iğneden yapılmış mızraklar, beş boğma zincir ve otuz beş yedek şarjör ele geçirilmiştir. 

Yetkililer, fabrikada hasarın çok büyük derecelerde olduğunu, tahmini olarak bir 

milyar liranın üzerinde hasar tespit edildiği ve tam anlamıyla üretime geçilebilmesi 

için altı ay gerektiğini açıklamıştır.306 İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil’in verdiği 

bilgilere göre, TARİŞ’te meydana gelen olaylarda 2.614 kişi yakalanmış, 

yakalananların arasından 493 kişi de gözaltına alınmıştır.307 

                                                           
303 Cumhuriyet, 15 Şubat 1980, s. 11. 
304 Ekspres, 16 Şubat 1980, s. 1. 
305 Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 6. 
306 Yeni Asır, 22 Şubat 1980, s. 1. 
307 Yeni Asır, 21 Şubat 1980, s. 6. 
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                      Kaynak: Yeni Asır, 22 Şubat 1980, s. 1. 

             

Sözlü tarih çalışması için görüşmesi yaptığım dönemim TARİŞ işçilerinden 

Veli Kaymaz ve Sait Akdemir, basına yansıyan silahlardan haberlerinin olmadıklarını 

söylemişler ve kendi çalıştıkları işletmelerde silahlara rastlamadıklarını 

savunmuşlardır. Ayrıca, TARİŞ işletmelerindeki makinelerin zarara uğratıldığı 

yönünde çıkan fotoğrafları reddetmişlerdir. Bu iddiaları, karalama kampanyası olarak 

nitelendirmişlerdir. Görüşme yaptığım isimlerden olan Veli Kaymaz, TARİŞ’te 

yaşanan olaylar sebebiyle tutuklanarak cezaevine atılmış ve yaklaşık 5 yıl cezaevinde 

kalmıştır. İki isim de geçmişte yaşadıklarından dolayı herhangi bir pişmanlıklarının 

olmadığını eklemiştir.308  

4 Ocak 1980’de sağ görüşlü bir işçinin öldürülmesi ile patlak veren TARİŞ 

olayları, 22 Ocak 1980 ile 14 Şubat 1980 tarihleri arasında çeşitli olaylara sebebiyet 

vermiştir. Dönemim İzmir gazetelerinden edindiğimiz bilgilere göre, üç haftaya yakın 

süren TARİŞ işletmelerindeki olaylarda sekizi polis, otuz dördü işçi veya eylemci 

olmak üzere toplam kırk iki kişi yaralanmıştır. Öldürme ve yaralama olayları, sadece 

TARİŞ işletmelerinde yaşanmamıştır. TARİŞ olaylarına destek vermek amacıyla 

çıkartılan olaylarda ölen ve yaralananlar da olmuştur. TARİŞ işletmeleri dışında 

yaşanan olaylarda bir işçi, bir sivil vatandaş, bir polis ve bir de eylemci olmak üzere 

toplam dört kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, on dört gösterici, dört polis, iki 

jandarma eri ve bir de sivil vatandaş olmak üzere toplam yirmi bir kişi çeşitli 

yerlerinden yaralanmıştır. Görüldüğü üzere, basit bir işçi eylemi gibi görülen TARİŞ 

olaylarında dört kişi hayatını kaybederken çoğu çatışmalarda olmak üzere altmış üç 

kişi de yaralanmıştır. Bu sayıya, TARİŞ işçilerine destek vermek amacıyla 23 Ocak 

1980 tarihinde Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda yaralanan kırk altı kişiyi de 

eklersek, TARİŞ olaylarında yaralananların sayısı yüzü aşacaktır.  

                                                           
308 Sözlü Kaynak; Veli Kaymaz ve Sait Akdemir, Görüşme Tarihi: 11.01.2020. 

 Fotoğraf 23: Çiğli İplik Fabrikasında Ele Geçirilen Silahların Bir Kısmı. 
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Çiğli İplik Fabrikasında çıkan olaylar nedeni ile süren dava, 28 Mayıs 1981 

tarihinde sonuçlanmıştır. Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri 

Mahkeme tarafından verilen cezalar gereği dört sanık, yirmi dokuz yıl hapis cezası 

almıştır. Yüz seksen yedi kişilik davada geriye kalan yüz seksen üç kişi ise iki yıldan 

başlamak üzere muhtelif cezalara çarptırılmıştır.309 

O yıllarda olaylara karışan bir grup eski TARİŞ çalışanı, TARİŞ olaylarının 

üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen bağlarını hiç koparmamış ve TARİŞ olaylarının 

40. yılı münasebetiyle bir toplantı tertip etmişlerdir. Bu toplantı, 11 Ocak 2020 

tarihinde, İzmir Sanat Merkezi Oditoryum Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 

yapılan konuşmalar arasında bazı iddialar öne sürülmüştür. Örneğin; sağ ideolojiye 

mensup POL-BİR üyesi polisler, TARİŞ işçilerine karşı orantısız güç kullanmışlar; sol 

ideolojiye mensup POL-DER üyesi polisler ise daha ılımlı bir tutum sergileyerek POL-

BİR’e mensup polislerden dayak yiyen işçileri kurtarmışlardır. Toplantıya katılanların 

ortak kanısı, TARİŞ olaylarının kendileri için ‘‘haklı bir direniş’’ oluşudur.  

 

4.2. ÇİMENTEPE OPERASYONU 

İzmir’de, günlerden beri anarşi ve terörün odak noktası haline gelen ve 

özellikle bir gün önce düzenlenen Çiğli İplik Fabrikasının boşaltılması sırasında ve 

gece boyunca güvenlik güçlerine ateş yağdıran Çimentepe’nin, silahlı eylemcilerden 

temizlenmesi için yeni bir operasyon kararı alınmıştır. Operasyon tarihi 15 Şubat 

olarak belirlenmiştir. Gazetelerde çıkan İddialara göre semt içindeki Çimentepe Camii, 

günlerdir marjinal sol örgütler tarafından işgal altında tutulmaktaydı. Yine iddialara 

göre Çimentepe Camii minarelerinden ezanların okunması gerekirken halkı direnişe 

çağıran anonslar ve Enternasyonal Marşı söylenmekteydi. Yapılan operasyonlar 

sırasında tahmin edildiği kadar büyük bir direnişle karşılaşılmamıştır. Yer yer silahlı 

çatışmalar çıkmış, bazı gecekondulardan da polise ateş açılmıştır. Altı saat süren 

operasyon sonucunda bir polis memuru elinden yaralanmıştır. Toplam sekiz kişi de 

gözaltına alınmıştır. Operasyonun tamamen bitmesinden sonra, günlerden beri işgal 

altında tutulan Çimentepe Camiinin minaresine, polisler tarafından Türk bayrağı 

asılmıştır. Bir polis şefi de güvenlik kuvvetlerine karşı gösterdikleri ilgi ve 

yardımlarında dolayı cami minaresinden halka teşekkür etmiştir.310 

                                                           
309 Ege Telgraf, 28 Mayıs 1981, s. 1. 
310 Yeni Asır, 16 Şubat 1980, ss. 1, 12. 
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                                          Kaynak: Yeni Asır, 16 Şubat 1980, s. 1. 

4.3. GÜLTEPE OPERASYONU 

İzmir’de gecekondu niteliği taşıyan konut oranı 1960 yılında %24 

dolayındayken bu oran, aradan geçen son yirmi yılda %35’e yükselmiştir.311 İzmir 

içindeki gecekondulaşma oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri de Gültepe’dir. 

Gültepe sakinlerinin çoğu işçidir ve bu işçilerin önemli bir kısmı da TARİŞ’te 

çalışmaktadır. TARİŞ’in, Çiğli’de İplik Fabrikası, Kahramanlar’da Pamukyağı ve 

Zeytinyağı Kombinaları, Halkapınar yolu üzerinde ise İncir ve Zeytinyağı İşletmeleri 

bulunmaktadır. Kahramanlar’daki işletme, Gültepe’den yürüyerek ulaşılabilen bir 

mesafede olduğu için burada çalışan işçilerin çoğu Gültepe’de ikamet etmektedir.312 

Ayrıca, TARİŞ’in eski müdürlerinden Erdinç Gönenç ve Gültepe Belediye Başkanı 

Aydın Erten arasında bir yakınlık vardır. Bu yakınlıktan dolayı da Gültepe’de oturup 

TARİŞ’e işçi olarak giren belli bir kesim oluşmuştur.313  

                                                           
311 Keleş ve Ünsal, a.g.e., s. 76. 
312 Uğur Ülger, Seçmen Davranışlarındaki Değişim: Gültepe Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2016, s. 126. 

313 Murat Şahin, Direnişin Adı Gültepe, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2011, s. 76. 

Fotoğraf 24: Çimentepe Camii Minaresine Polislerin Astığı Türk Bayrağı. 
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Kahramanmaraş’ta yüzlerce vatandaşın ölümü ile sonuçlanan kanlı olaylar 

nedeniyle 26 Aralık 1978 tarihinde, anarşinin yoğun olduğu on üç ilde sıkıyönetim ilan 

edilmiştir. Fakat, İzmir şehri, anarşiden nispeten de olsa uzak bir kent görünümünde 

olduğu için sıkıyönetimin dışında bırakılmıştır. İlerleyen tarihlerde İstanbul, Ankara, 

Adana, Diyarbakır ve diğer illerde güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarından rahatsız 

olan ve etrafındaki çemberin gitgide daraldığını hisseden anarşi grupları da yığınlar 

halinde sıkıyönetim olmadığı İzmir’e akın etmeye başlamışlardır.  

İzmir’e gelen bu marjinal gruplar; Gültepe, Çimentepe, Gümüşpala, Gürçeşme 

ve Yeşildere gibi polis denetiminin zayıf olduğu gecekondu bölgelerine 

yerleşmişlerdir. Uzun süre önemli bir olay çıkarmayan bu gruplar, örgütlenme 

çalışmalarını hızla devam etmişlerdir. Bu arada, örgütler ve fraksiyonlar arasında ortak 

eylem ve cephe birliği oluşturmak için de çaba harcamışlardır. İddialara göre, bu 

örgütlerin üst düzey yöneticileri, 1 Mayıs 1979 mitingi öncesinde Gültepe’deki bir 

evde iki gün süren toplantılar yapıp eylem birliği oluşturmada önemli kararlar 

almışlardır. Bu toplantıdan sonra İzmir’i çeşitli bölgelere ayıran örgütler, kendi 

hakimiyet sahalarında yoğun faaliyetlere girişmişlerdir. Halktan silah tehdidi ile para 

toplayan, bildiri dağıtan marjinal gruplar, İzmir’de isyan çıkarmak için kışkırtma 

faaliyetleri yürütmüşlerdir. Nihayetinde, uzun süren çabalar sonucunda İzmir şehri, 

tam bir barut fıçısı haline getirilmiştir. İşte tam bu sırada, TARİŞ’in tüm ünitelerinde 

güvenlik kuvvetleri tarafından genel bir arama yapılma karar alınmıştır. Bu arama 

girişimi, beklenen kıvılcımın çakılmasına sebep olmuştur. Zira, bu kıvılcım sonrası 

İzmir’in her yerinde olaylar patlak vermiştir. Olayların en çok yaşandığı semtlerin 

başında ise Çimentepe ve Gültepe gelmiştir. İddiaya göre, şehir dışından takviye gören 

eylemciler, Gültepe’ye ait Toros, Mersinpınar, Çamlık ve Çobançeşme bölgelerinde 

denetimi ele geçirmeye başlamışlardır.314  

TARİŞ olaylarına son vermek adına günlerdir süren operasyonların son 

halkası, hatta en önemli halkası Gültepe olacaktır. Alınan karar gereği 14 Şubat’ta 

TARİŞ İplik Fabrikası, 15 Şubat’ta ise Çimentepe bölgesi anarşiden arındırılmıştı. 16 

Şubat günü ise Gültepe semti anarşistlerden temizlenecekti. Anarşi grupları tarafından 

son kale olarak görülen Gültepe, teslim edilmek istenmiyordu. Bu nedenle de en fazla 

yığınağın ve en fazla eylemcinin yığıldığı yer Gültepe olacaktır.  

                                                           
314 ‘‘Madalyon Bir Anda Tersine Döndü’’, Yeni Asır, 27 Şubat 1980, s. 2. 
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Gültepe, bölgede yaşayan devlet görevlileri ve aileleri için yaşanılmaz bir yer 

olmaya başlamıştı. TARİŞ olayları sırasında Gültepe Belediyesi önünde olaylar çıkmış 

ve bu olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybetmişti. Aynı gün, Gültepe Belediye 

Başkanı Aydın Erten de olaylara sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.315 

İşte bu olaylar, güvenlik güçleri ile Gültepe’de yaşayan eylemciler arasında iplerin 

iyice gerilmesine sebep olmuştu.  

Kurtarılmış bölge olarak anılan Gültepe semti, bu olaylardan sonra anarşiye 

tamamen teslim olmuş ve devlet görevlilerinin bölgede yaşamasına dahi tahammül 

edilemez bir hale bürünmüştü. İşte bu günlerde, 12 Şubat günü, Gültepe’den taşınmak 

isteyen, daha doğrusu kaçmak isteyen bir bekçi ve ailesinin yaşadığı olaylar, İzmir’de 

yayımlanan tüm gazetelere malzeme konusu olmuştu. Gültepe’de cereyan eden olay, 

bölgeden taşınmak isteyen bir bekçinin evine anarşistlerin saldırıp evdeki kişileri rehin 

almasıyla gerçekleşmiştir. Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesi sonucu anarşistler 

bölgeden uzaklaştırılmış ve evdeki eşyalar ile ev halkı, polis panzerleri eşliğinde 

kurtarılmıştır.316  

Gültepe operasyonundan bir gece önce çatışmalar başlamıştır. Yalnız, 

yaşanılan çatışmalar ve çatışmalar sırasında yaralanan kişiler hakkında bilgi kirliliği 

vardır. Her gazete, kendi siyasi görüşü doğrultusunda olayları yorumlamıştır. Örneğin, 

14 Şubat gecesi Gültepe’de 2 kişinin yaralandığı haberi, birçok gazete tarafından servis 

edilmişti. Yeni Asır Gazetesi’ne göre yaralananlar, sivil polis sanıldıkları için 

anarşistler tarafından vurulmuştu.317 Aynı haber, Ege Telgraf Gazetesi’ne ise 

yaralananların solcular tarafından soyulduğu ve yüklü miktarda paraları alındıktan 

sonra vuruldukları şeklinde yansımıştı.318 Cumhuriyet Gazetesi ise olayı farklı 

boyutlara taşımıştır. Cumhuriyet Gazetesi, MHP yanlısı bir grubun ev basarak 2 

kardeşi vurdukları iddiasında bulunmuştur.319  

Marjinal sol örgüt üyeleri, Çimentepe operasyonu sonrasında sıranın 

Gültepe’ye geldiğinin farkındaydılar. Zira, operasyondan önceki gece barikatlar 

oluşturan eylemci gruplar, Gültepe’deki polis karakoluna da saldırılmışlardır. Yine, 

                                                           
315 Ege Telgraf, 8 Şubat 1980, s. 1. 
316 Ekspres, 13 Şubat 1980, s. 1. 
317 Yeni Asır, 15 Şubat 1980, s. 6. 
318 Ege Telgraf, 15 Şubat 1980, s. 4. 
319 Cumhuriyet, 16 Şubat 1980, s. 5. 
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sokak aralarında çatışmalar yaşanmış ve bu çatışmalar sırasında, öğretmen olduğu 

iddia edilen İskender Gül adında bir kişi öldürülmüştür.320  

İzmir’i, terör ve anarşiden kesinlikle temizlemeye kararlı olan güvenlik 

kuvvetleri ise son bir haftayı kelle koltukta geçirmiş, düzenledikleri seri 

operasyonlarda önce Çiğli İplik Fabrikası, daha sonra Çiğli Çimentepe’deki 

kurtarılmış bölgeyi can kaybı vermeksizin temizlemeyi başarmışlardı. Artık sıra 

gerçek anlamdaki kurtarılmış bölge olan Gültepe’ye gelmiştir.  

Operasyon, 16 Şubat sabahı saat 06.00’da başlamıştır. Operasyonun yapılacağı 

Toros, Mersinpınar, Cobançeşme ve Çamlık gibi semtleri içine alan Gültepe’ye, 

Altındağ tarafından jandarma birlikleri de sevk edilmiştir. Bu birlikler, çevreyi 

kuşatarak operasyon anında giriş ve çıkışlara engel olmuşlardır. Saat 07.00 sularında, 

7 panzer ve yüzlerce polis eşliğinde Gültepe’ye iki koldan giriş yapılmıştır. Ekipler, 

operasyonun merkezi haline getirilen Gültepe Karakolu önüne gelmişlerdir. Buradaki 

son hazırlık sonrası üç ana gruba ayrışılmıştır. Birinci grup Mersinpınar bölgesine, 

ikinci grup Toros bölgesine, üçüncü grup ise barikatların en yoğun olduğu 

Cobançeşme bölgesine hareket ettirilmiştir. Saat 08.40 olduğunda ilk çatışma sesleri 

duyulmaya başlanmıştır. Üçüncü grup, Ordu Caddesi’nden Cobançeşme’ye doğru 

ilerlemeye başlamışsa da karakoldan çıkalı 200 metre olmadan pusuya düşürülmüştür. 

Bu pusuda, iki polis memuru hayatını kaybetmiştir.321  

       Kaynak: Ege Telgraf, 7 Mayıs 1980, s. 7. 

 

                                                           
320 Cumhuriyet, 16 Şubat 1980, s. 5. 
321 Yeni Asır, 17 Şubat 1980, s. 9. 

Fotoğraf 25: Gültepe’de Hayatını Kaybeden İki Polis Memuruna Ait Görüntü. 
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Gerilla taktiğinin uygulandığı çatışmalar, Gültepe’nin bütün semtlerine 

yayılmıştır. Gültepe’deki her mahalleden ve sokaktan otomatik silah seslerinin geldiği 

iddia edilmiştir. Uzun süre boyunca anarşistlerin nereden ateş ettikleri saptanamamış 

ve bu yüzden de sonuç alıcı bir hamle yapılamamıştır. Yapılan zorlu operasyon 

sırasında birçok polisin yaralanması üzerine radyolardan sık sık ‘‘kan aranıyor’’ 

anonsları da yapılmıştır.322 

 Olayların devam ettiği sırada elli kişilik eylemci bir grup, operasyon öncesi 

karargah olarak kullandıkları Kıbrıs Şehitleri İlkokuluna saklanmıştır. Fakat, Polis 

ekiplerinin takibi ile bu okula operasyon yapılmış ve eylemci grup okuldan 

uzaklaştırılmıştır. Okulda çıkan çatışmada iki polis memuru yaralanmıştır. Kıbrıs 

Şehitleri İlkokuluna yapılan operasyon sırasında çekildiği iddia edilen fotoğraflar çok 

ilginçtir. Öyle ki okulda yapılan aramalarda tabut, kefen bezi, idam sehpası ve yağlı 

urganların ele geçirildiği ileri sürülmüştür. Bu ilkokulun, aynı zamanda halk 

mahkemesi olarak da kullanıldığı iddia edilmiştir. Bir önceki gece öldürülen İskender 

Gül adlı öğretmenin de burada yargılandıktan sonra idam edildiği savunulmuştur.323    

                                                   Kaynak: Yeni Asır, 17 Şubat 1980, s. 1. 

                                                           
322 Hürriyet, 17 Şubat 1980, s. 1. 
323 Yeni Asır, 17 Şubat 1980, s. 12. 

Fotoğraf 26: Gültepe Operasyonu Sırasında Kıbrıs Şehitleri 

İlkokulunda Çekildiği İddia Edilen Bir Görüntü. 
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Halk mahkemesi tarafından idam edildiği iddia edilen İskender Gül’ün cesedi, 

Çınarlı’da, kullanılmayan bir fabrikada bulunmuştur. Cesette, kurşun izlerinin olması, 

iddia edildiği gibi bir idamın söz konusu olmadığı ihtimalini doğurmuştur. Basına 

yansıya haberlere göre, bulunan cesetteki kurşunlar çıkarılmış ve İskender Gül’ün 

vücudu temizlenerek defnedilmeye hazır hale getirilmiştir. Anlaşılan o ki bir gece 

öncesinde öldürülen İskender Gül, arkadaşları tarafından fabrikaya götürülmüş ve 

belki de kurtarılmaya çalışılmıştır.324 İddia edildiği gibi olası bir idam gerçekleştirilse 

cesette kurşun izlerinin olmaması gerekir. Ayrıca, İskender Gül’ün operasyondan bir 

gece önceki olaylarda yaralandığı ve arkadaşları tarafından güvenli bir bölgeye 

götürülerek tedavi edilmeye çalışıldığı daha çok akla yatmaktadır.  

Gültepe’deki sivil halkın etkilenmemesi adına sabah saat 10.00’da sokağa 

çıkma yasağı getirilmiştir. İzmir Valisi Nazmi Çengelci tarafından verilen emir gereği 

halkın evlerinden çıkmaması istenmiştir. Bu emir, zırhlı ve megafonlu araçlarla halka 

duyurulmaya çalışılmıştır.325 Buna rağmen, olaylar sırasında yaralanan toplum 

polislerinin yattıkları SSK Tepecik Hastanesi, yüz elli kişilik silahlı eylemci tarafından 

basılmak istenmiştir. Boğaziçi yönünden ateş ederek gelen bu eylemci grup, güvenlik 

güçlerinin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılmıştır.326 

Çamlık ve Çobançeşme’de kısmen de olsa direniş kırılmış, barikatlar aşılarak 

eylemcileri yakalanmaya başlanmıştır. Gültepe’deki operasyon kıskacını delmeyi 

başaran bir grup anarşist ise Boğaziçi Karakoluna otomatik silahlarla saldırmıştır. 

Saldırı sırasında bir polis memurunu yaralayan anarşist grup, daha sonra bindikleri 

çalıntı otomobil ile SSK Hastanesi karşısındaki Merkez Komutanlığı binasını yaylım 

ateşine tutmuştur. Bir er de bu saldırıda yaralanmıştır. Çalıntı araçla kaçan şahıslar, 

ellerindeki otomatik silahlarla çevreye kurşun yağdırdıktan sonra, Buca Şirinyer’e 

doğru kaçmayı başarmıştır. Aynı teröristler, Gürçeşme Polis Okulunun bulunduğu 

bölgede yine çatışmaya girmişlerdir. Burada yaşanılan çatışma sırasında ise bir polis 

memuru hayatını kaybetmiştir. Böylece, Gültepe operasyonu sırasında şehit düşen 

polis sayısı üçe yükselmiştir.  

Yoğun çatışmaların yaşandığı Gültepe semti, saat 15.30 sularında güvenlik 

güçlerinin kontrolüne girmiştir.327 Gültepe operasyonu sonrasında Filistin Gerillaları 

tarafında kullanılan Fransız yapımı MAT marka otomatik sten, 9 mm çapında yirmi 

                                                           
324 Yeni Asır, 18 Şubat 1980, s. 10. 
325 Ege Telgraf, 16 Şubat 1980, s. 1. 
326 Cumhuriyet, 17 Şubat 1980, s. 11. 
327 Yeni Asır, 17 Şubat 1980, s. 9. 
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beş adet tabanca ve yirmi dokuz şarjör ele geçirilmiştir. Ayrıca; beş adet uzun namlulu 

tüfek, tahrip gücü yüksek bombalar, çok sayıda molotofkokteyli, boğma zincirleri, 

çeşitli çapta iki yüz on iki mermi ve elli bir dolu fişek ele geçirilmiştir.328 

Kurtarılmış bölge olarak gösterilen ve yetmiş bin kişinin yaşadığı Gültepe’ye 

yapılan operasyonunun bilançosu ağır olmuştur. Operasyonun haber alındığı gece 

Gültepe karışmış, çıkan çatışmalarda bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştır. 16 Şubat 

1980 tarihinde gerçekleşen operasyon sırasında ise İsmail Yürümez, Mehmet Erol ve 

Cemil Özer isimli üç polis memuru hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, toplam yirmi 

güvenlik görevlisi ile dört sivil vatandaşın yanı sıra elli eylemci de çeşitli yerlerinden 

yaralanmıştır. 

Operasyon sırasında hayatını kaybeden polis memurlarının vurulma anları, 

ulusal basında da konu edinilmiştir. Bu görüntüleri, Milliyet Gazetesi’ndeki köşesine 

taşıyan Örsan Öymen, görüntüler hakkında şu satırları kaleme almıştır: 

 

O polisler ki onlar da Anadolu’nun bağrından çıkıp ev kirasını bile zor ödeyecek 

bir maaşla devlete çalışanlarıdır. Belki de çoğunluğu, gecekondularda 

yaşayanlardı. Daha mesleğin yarım yılı dolmadan, ilk sürüldükleri cephede 

hayatını kaybedenlerdi. Fotoğrafları serili bürodaki masamın üzerinde. Panzerin 

yanı başında kanlar içinde uzanıvermiş yere, başında miğferi bile yok, yeşil 

kasketi düşmüş önüne. Yanında çakaralmaz tabancası... Gecekondu bölgesinin 

belki de son seçimlerinde dökülen göstermelik asfaltı üzerinde kocaman bir 

kırmızı leke. Fotoğraflar serili Gültepe’den, Altındağ’dan, Gürçeşme’den... 

İnsan manzaraları. Sanki memleketimizden değil de bir başka ülkedenmiş gibi. 

Elleri başları üzerinde kenetlenmiş, sıra sıra dizili bir şekilde güvenlik 

kuvvetlerinin tutsaklığında.. Yerlere serili, linç edilmişlikten farksız...329 

 

Operasyon sonunda üç yüze yakın eylemci gözaltına alınmıştır. Yakalanan 

eylemciler, Gültepe Karakolu önüne toplatılmış ve toplu bir şekilde  ‘‘İstiklal Marşı’’ 

ile ‘‘Gençlik Marşı’’ söyletilmiştir. Aynı saatlerde Gültepe Belediyesine girilmiş ve 

Türk bayrağı asılarak operasyona son verilmiştir.330 Sonuç olarak Gültepe, son yirmi 

dört saat içerisinde dört kişinin hayatını kaybettiği, yetmiş altı kişinin de yaralandığı 

bir semt olarak tarihte yerini almıştır.  

                                                           
328 Yeni Asır, 18 Şubat 1980, s. 1. 
329 Örsan Öymen, ‘‘İzmir Olayları’’, Milliyet, 19 Şubat 1980, s. 7 
330 Ekspres, 17 Şubat 1980, ss. 1, 2. 
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Yakalanan kişilere toplu şekilde İstiklal Marşı söyletilmesi, bazı kesimlerce 

eleştirilmiştir. Bu konu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil: ‘‘Gültepe 

Belediyesinin binasına kızıl bayrak çekilmiştir. Komünizm şarkıları söylenmiştir. Milli 

duyguları kabaran polisler de onları bir araya toplayıp İstiklal Marşı söyletmişlerdir. 

İstiklal Marşı yerine Enternasyonal Marşı mı söyletselerdi.’’ diyerek eleştirilere yanıt 

vermiştir.331 

 

      Kaynak: Ekspres, 17 Şubat 1980, s. 1. 

 

İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, TARİŞ’te çıkan olayları, kökü yurt dışında 

olan örgütlerin planladığını savunmuştur. Mustafa Gülcügil, TARİŞ olayları ile ilgili 

şu açıklamalarda bulunmuştur:  

 

İzmir’deki kanlı olaylar, yurt dışındaki birtakım örgütlerin, yerli işbirlikçilerle 

anlaşarak oynadıkları oyunlardır. ‘‘Tek yol devrim’’ ve ‘‘kurtuluşa kadar savaş’’ 

sloganlarıyla ortaya çıkan birtakım Marksist-Leninist örgütler, genellikle yurt 

dışından yönetilmektedirler. İzmir’de cereyan eden TARİŞ olaylarına, Ege 

Üniversitesindeki Marksist-Leninist grupların çeşitli fraksiyonları sahip çıkmış 

ve eylem birliğinde bulunmuşlardır. Bu gruplar, şehrin çeşitli yerlerinde korsan 

yürüyüşler düzenlemiş, anayolları kesmiş, güvenlik kuvvetlerine silahlı 

saldırılarda bulunmuşlardır.332 

 

                                                           
331 TBMMTD, C: 1, B: 3, 20.02.1980, s. 104. 
332 MMTD, C: 14, B: 50, 22.02.1980, s. 573. 

Fotoğraf 27: Gültepe Operasyonu Sonrasında Yakalanan Eylemcilere İstiklal Marşı’nın 

Söyletilmesi. 
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İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, İzmir’deki anarşi olaylarına sebebiyet veren 

örgütlerin isimleri hakkında da bilgi vermiştir. Mustafa Gülcügil, örgütlerin isimlerini 

şu şekilde sıralamıştır: Devrimci Yol, Türkiye Devrimci Komünist Partisi İnşa Örgütü, 

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, Sosyalist Gençler Birliği, İlerici Gençler 

Derneği, Türkiye Komünist Partisi.333 

Doksan beş sanıklı Gültepe olayları ile ilgili dava, 29 Temmuz 1981 yılında 

sonuçlanmıştır. Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi 

tarafından verilen karar gereği üç sanık idam, altı sanık müebbet, kırk üç sanık da yirmi 

beş yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmıştır.334 Gültepe davasının bir numaralı sanığı 

İsmail Levent Aksan, iki numaralı sanığı Ali Akgün, üç numaralı sanığı ise Hıdır 

Aslan’dır. Hıdır Aslan; Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadede, DEV-YOL 

Karabağlar sorumlusu olduğunu, daha sonra ise Gültepe sorumluluğuna getirildiğini 

söylemiştir. Hıdır Aslan; örgütü için eylemler yaptığını, Gültepe olaylarında barikatlar 

yapımına katıldığını; fakat polise karşı ateş etmediğini belirtmiştir. Hıdır Aslan’a göre 

Gültepe operasyonu sırasında öldürülen polisleri, davanın iki numaralı sanığı Ali 

Akgün öldürmüştür.335 İdam cezası alan sanıklardan Ali Akgün ve İsmail Levent 

Aksan’ın idam cezaları yerine getirilmemiştir. Hıdır Aslan ise 25 Ekim 1984 tarihinde 

Burdur Cezaevinde idam edilmiştir. Hıdır Aslan, Türkiye Cumhuriyeti’nde idam 

cezası yerine getirilen son mahkum olarak tarihe geçmiştir. Hıdır Aslan’dan sonra 

hiçbir mahkumun idam cezası yerine getirilmemiştir.  

                    Kaynak: Yeni Asır Gazetesi, 30 Temmuz 1981, s. 1. 

                                                           
333 TBMMTD, C: 1, B: 3, 20.02.1980, s. 130. 
334 Yeni Asır, 30 Temmuz 1981, s. 3. 
335 Yılmaz, a.g.e., s. 209. 

Fotoğraf 28: Gültepe Sanıklarının Yargılandığı Son Davaya Ait Bir Görüntü. 
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Gültepe operasyonu, birçok yerli ve yabancı basın mensubu tarafından takip 

edilmiştir. Yabancı basın mensupları, polislerin böyle bir çatışmaya çelik yelek 

giymeden katılmalarını hayret verici olarak nitelendirmişlerdir. Olayı takip eden 

yabancı bir gazetecinin söyledikleri, ülkemizin şartlarını gözler önüne sermektedir. 

Yeni Asır Gazetesi’ne konuşan yabancı bir basın mensubu, Gültepe operasyonu 

hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: ‘‘Türk polisinin her operasyonda neden şehit 

verdiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Bakın şu başları açık polislere! Bu düpedüz ölüme 

koşmaktır. Polisin, duvarları siper ederek çelik kalkan kullanmadan hedefe 

ilerleyişlerini hayretle izledik.’’336 Yabancı gazetecilerin de dediği gibi durum 

trajikomiktir. Basına yansıyan görüntülerden de anladığımız kadarıyla polisler 

tamamen savunmasız bir vaziyettedir. Gültepe olaylarında yaralanan ve SSK Tepecik 

Hastanesinde yatmakta olan bir polis memurunun söyledikleri, operasyonlara teçhizat 

bakımından eksik gidildiğinin kanıtıdır. Zira, Gültepe operasyonu sonrasında 

hastanede yaralı yatmakta olan bir polis memuru, odasına ziyaret için gelen İçişleri 

Bakanı Mustafa Gülcügil’e, bize daha iyi silah verin bakanım, daha iyi teçhizat verin, 

diyerek sitemde bulunmuştur.337 

İzmir’de bir süredir devam eden olaylar, Almanya’da yayın yapan basın 

kuruluşlarına da yansımıştır. Almanya televizyonu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı Bülent Ecevit’in ‘‘Hükümet, işten çıkarılan arkadaşları için fabrika işgal 

eden işçilerin üzerine asker göndermiştir. Sol, gestapo gibi bastırılıyor.’’338 

açıklamalarına yer vermiştir. 

İzmir Valisi Nazmi Çengelci, İzmirlilerin de üzerlerine düşen görevlerin 

olduğunu savunmuştur. Nazmi Çengelci, halkın eylemciler karşısında sinmemelerini 

ve cesaretli olmalarını istemiştir. Nazmi Çengelci şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘Üç 

tane uğursuz geliyor, silah göstererek dükkanını kapat diyor ve sonra da çekip gidiyor. 

Neden korkuyorsunuz? Cesaretli ve güçlü olmak zorundayız. Çekinir ve korkarsak 

istedikleri olur. Yalnız, şunu hemen belirteyim, hiçbir İzmirliden güvenlik 

kuvvetlerinin görevini üstelenip de elinde sopa ile anarşist kovalamasını istemiyorum. 

Buna izin vermem.’’339 Dönem içinde İzmir basını tarafından eleştirilere uğrayan İzmir 

Valisi Nazmi Çengelci, görevde olduğu süre boyunca anarşi olaylarındaki 

                                                           
336 Yeni Asır, 18 Şubat 1980, s. 10. 
337 Yeni Asır, 19 Şubat 1980, s. 1. 
338 Yeni Asır, 17 Şubat 1980, s. 9. 
339 Yeni Asır, 20 Şubat 1980, s. 2. 
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gayretlerinden dolayı Başbakan Süleyman Demirel tarafından tebrik edildiğini 

savunmuştur.340 

Yaşanılan olaylar, turizmi de olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye’nin önemli 

turizm merkezlerinden biri olan İzmir şehri, günlerdir süren terör faaliyetleri yüzünden 

önemli kayıplar yaşamıştır. İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, yaşanılan olayların 

turizmi sekteye uğratacağından çekinmiştir. Olaylar ile ilgili konuşan İhsan Alyanak 

şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘İzmir olayları, yurtta ve tüm dünya basınında bir 

süredir geniş yer almaktadır. Bu olaylar, turizmi çok olumsuz yönde etkilemektedir. 

Her şeye rağmen, sıkıyönetimin getirilmemesi bir tesellidir.341 İhsan Alyanak’a göre 

yaşanılan bu bunalım, suni bir bunalımdır. Yine, Alyanak’a göre, İzmir’de 

sıkıyönetimin ilan edilmesi demek silahların gölgesinde turizm demektir. Böyle olursa 

da İzmir’in ekonomik yönü felce uğrayacaktır.342 Ege Seyahat Acenteleri Başkanı 

Ergün Göksan da İhsan Alyanak gibi düşünmektedir. Ergün Göksan’ın iddiasına göre, 

TARİŞ olaylarının dış ülke televizyonları ve radyolarında duyulması sonucu yaklaşık 

dört yüz bin turist, İzmir’e gelmekten vazgeçmiştir.343  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340 Çengelci, a.g.e., s. 44. 
341 Yeni Asır, 18 Şubat 1980, s. 10. 
342 Milliyet, 18 Şubat 1980, s. 7. 
343 Ekspres, 28 Şubat 1980, s. 4. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ: SIKIYÖNETİM 

 

5.1. İZMİR ÖRNEĞİNDE SIKIYÖNETİM UYGULAMASI 

 

5.1.1. İzmir’i Sıkıyönetim Kapsamına Aldırma Çabaları 

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 1979 yılının ilk günlerinde, İzmir’i 

huzurlu bir şehir olarak görüyor; fakat huzurun bozulduğu anda sıkıyönetime 

geçilebileceğini söylüyordu.344 İzmir, gerçekten de 1979 yılına kadar anarşinin fazla 

hissedilmediği büyük ve nadir kentlerden birisi idi. 1975 ile 1979 yılları arasındaki 

gazete taramaları sonucuna göre, İzmir'de meydana gelen şiddet olaylarının sayısı 

177’dir. Aynı dönem içerisinde İstanbul’da 944, Ankara’da 815, Adana’da 162, 

Gaziantep’te ise 157 şiddet olayı meydana gelmiştir.345 Bu yıllar içerisinde İzmir’de 

meydana gelen şiddet olaylarının türlerine baktığımız zaman, bombalı ve silahlı saldırı 

olayları öne çıkmaktadır. Nitekim, bombalı ve silahlı saldırıların tüm olaylar 

içerisindeki payı %52’dir. Bun oranı; işgal, direniş, boykot, miting gibi olaylar takip 

etmektedir. 1975 ile 1979 yılları arasında İzmir’de meydana gelen 177 şiddet olayında 

dikkat çekici bir ayrıntı da bu saldırıların %77’sinden fazlasına marjinal sol eğilimli 

kişilerin sebep oluşudur.346  

1979 yılı, İzmir için anarşinin tırmanışa geçtiği bir yıl olmuştur. Bu tırmanış, 

dolaylı da olsa Maraş’ta yaşanan olaylara bağlıdır. 19 Aralık 1978 tarihinde, 

Kahramanmaraş’taki Çiçek Sineması’nda ‘‘Güneş Ne Zaman Doğacak’’ adlı film 

oynarken ilk bomba patlamıştı. Hemen ertesi gün ise solcuların mekanı olan Akın 

Kıraathanesi, yaylım ateşine tutulmuş ve ardından bombalanmıştı. 21 Aralık gününe 

gelindiğinde ise iki öğretmen öldürülüp bir diğerinin evine bomba atılmıştı. 23 Aralık 

günü ise olaylar birdenbire toplumsal bir havaya girivermişti. Kısa sürede otuz kişi 

ölmüş ve yüzlerce insan yaralanmıştı. Bu olaylar, uzunca süredir devam eden bölücü 

birikimin son aşamasına gelindiğinin açık bir ifadesi gibiydi. 24 Aralık gününe 

gelindiğinde, kanlı olaylardaki ölü sayısı yüzü bulmuş ve çatışmalar diğer illere de 

yayılmaya başlamıştı.347 

                                                           
344 Yeni Asır, 24 Ocak 1979, s. 10. 
345 Ruşen Keleş, ‘‘Kent ve Terör’’, Cumhuriyet, 6 Nisan 1981, s. 8. 
346 Keleş ve Ünsal, a.g.e., ss. 83, 87. 
347 Mehmet Ali Birand, 12 Eylül Saat: 04.00, İstanbul, 1984, s. 68. 
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Bu korkunç görünümüyle Maraş olayları, unutulmayacak bir trajedi niteliğini 

almış ve Ecevit Hükümetini, o zaman kadar istemediği sıkıyönetim ilanına 

sürüklemişti. Bunalım dönemlerinde sıkıyönetim, Türkiye’yi kaygan zemine sokabilir 

ve rejimin nereye gideceği belli olmaz kanısında bulunan Başbakan Bülent Ecevit, 

Maraş katliamından sonra, 26 Aralık 1978 tarihinde, on üç ilde sıkıyönetim ilan etmeyi 

zorunlu görmüştü.348 

Sıkıyönetim altına alınan İstanbul ve Ankara gibi yerlerde eylem sahası daralan 

anarşist gruplar, güvenlik güçlerinden kaçarak kendilerine yeni alanlar aramaya 

başlamışlardı. Bu alanlardan birisi de İzmir olmuştur. İzmir, 1979 yılının başından 

itibaren sıkıyönetim bölgelerinden kaçan eylemcilerin akın ettiği bir kent olmuştur. Bu 

kaçışlar, İzmir’deki şiddet olaylarında hızlı bir artışa sebep olmuştur. Bu artış, kısa 

süre içerisinde İzmir’in de sıkıyönetim altına alınacağı dedikodularını başlatmıştır. 3 

Şubat 1979 tarihindeki İzmir Belediye Meclisi toplantısında söz alan İzmir Belediye 

Başkanı İhsan Alyanak: ‘‘İzmir'e sıkıyönetimin gelmemesi için çok uğraşıyorum; fakat 

nereye kadar dayanabilirim bilmiyorum.’’349 açıklamaları, bu dedikoduların ne denli 

ciddi söylentiler olduğunun kanıtıdır. 

Sıkıyönetim kapsamındaki illerin süresini uzatmak için Mecliste yapılan her 

görüşme öncesi İzmir’in de sıkıyönetime alınacağı iddiaları, İzmir’de yayımlanan 

gazetelerde yer alıyordu. Bu iddialar, bazı milletvekilleri tarafından öne 

sürülmekteydi. Örneğin; 25 Şubat 1980 tarihinde, sıkıyönetim kapsamındaki illerin 

süresini uzatmak için toplanan genel kurulda konuşan MHP Milletvekili Sadi 

Somuncuoğlu, İzmir dahil birkaç ilin daha sıkıyönetime alınması gerektiğini 

savunmuş ve şu konuşmayı yapmıştır: 

 

Değerli milletvekilleri; sıkıyönetim ilanı, sadece bölücüleri ve komünistleri 

gerekçe dışında bırakarak değil, aynı zamanda, sıkıyönetim idaresini hasretle 

bekleyen ve anarşinin odaklaştığı illeri kapsam dışında tutarak eksik şekilde ilân 

edildi. İzmir, Antalya, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Artvin gibi illerde yaşayan 

vatandaşlar kan ağlamakta ve Devletin imdada yetişeceği günü beklemektedir. 

Buraların sıkıyönetim dışında bırakılmasını milletimiz, demek ki komünist ve 

bölücülerin kökünün kazınması istenmiyor, diye yorumladı. Esasen başka türlü 

izahı da mümkün değildir.350 

                                                           
348 Turan, a.g.e., s. 374. 
349 Ekspres, 4 Şubat 1979, s. 7. 
350 TBMMTD, C: 1, B: 5, 25.2.1979, s. 82. 
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Yine, 25 Nisan 1979 tarihindeki TBMM görüşmeleri sırasında bu dedikodular 

yayılmıştır. Bu görüşmede, on üç ili kapsayan sıkıyönetim uygulamasına, altı il daha 

dahil edilecekti. Bu altı ilin içinde İzmir’in de olacağı gazetelerde yer almaktaydı. 

Fakat, bu toplantıda da korkulan olmamış, İzmir, sıkıyönetime kapsamına dahil 

edilmemişti. İzmir’de yayımlanan Ekspres Gazetesi’nin iddiasına göre, İzmir’in 

sıkıyönetim kapsamına alınmamasının sebebi, Turizm Bakanı Alev Coşkun’un büyük 

uğraşları idi. Olası bir sıkıyönetim kararının İzmir’deki turizmi olumsuz yönde 

etkileyeceği tezi, Turizm Bakanı Alev Coşkun tarafından da savunulmuş ve İzmir’e 

sıkıyönetimin gelmemesi için bir hayli çaba gösterilmişti.351 

İzmir, 1979 yılı boyunca sıkıyönetim kapsamına alınmamıştır; fakat anarşi 

olayları da hızla tırmanmaya devam etmiştir. Hemen her gün gazetelerde anarşiden 

dolayı ölen kişilerin sayısı tutulmakta, ölümsüz geçen günlere ise şükredilmekteydi. 

Nadir olarak anarşinin yaşanmadığı günlerde ise ‘‘Hayret, anarşi bugün İzmir’de can 

almadı.’’352 veya ‘‘Şükür kansız bir gün geçirdik.’’353 gibi manşetler, İzmir’de 

yayımlanan gazeteleri süslemekteydi. İzmir’de gündüzleri ‘‘kahrolsun sıkıyönetim, tek 

yol devrim’’ gibi sözlerle eylemler yapılmakta, gece yarısından sonra ise silahlar 

patlamaktaydı. Bir zamanların sakin ve huzurlu şehri İzmir, yer yer sokak aralarında 

çatışmaların yaşandığı ve anarşistlerin istedikleri apartmanın önünde dinamit 

patlatabildiği bir yer haline gelmişti.354 

 

5.1.2. Sıkıyönetim Kararlarının İzmir’de Uygulanışı 

1980 yılının başlarında patlak veren TARİŞ olaylarını bahane edip İzmir’in her 

yerine sıçratılan anarşi olayları, Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk 

Sükan’ın da dediği gibi İzmir’i, terörün merkezi haline getirmişti.355 Bu durumun 

sonucu olarak 26 Aralık 1978 tarihinde, önce on üç ilimizde ilan edilen ve daha sonra 

altı ilin ilavesiyle on dokuz ilimizde uygulanan sıkıyönetim uygulaması, İzmir’de de 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Milli Güvenlik Kurulunun yaptığı toplantıda, sıkıyönetimin halen 

uygulanmakta olduğu on dokuz ilin on sekizinde sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması 

ve İzmir ile Hatay illerinin de sıkıyönetim kapsamına alınması yolundaki tavsiye 

                                                           
351 Ekspres, 27 Nisan 1979, s. 3. 
352 Ekspres, 12 Haziran 1979, s. 1. 
353 Ekspres, 30 Temmuz 1979, s. 1. 
354 Dündar Aydın, ‘‘İzmir İşgal Altında’’, Fedai Dergisi, S: 4, İzmir, 1979, s. 4. 
355 Ege Telgraf, 19 Şubat 1980, s. 1. 
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kararı, 19 Şubat 1980 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından da benimsenmiştir. 

Böylece, Anayasa’nın 124’ncü maddesinde öngörülen her türlü durum ve ihtimallere 

karşı, Bakanlar Kurulu kararı gereği, 20.02.1980 Çarşamba saat 08.00’dan geçerli 

olmak üzere İzmir ve Hatay illerinde iki ay süreyle sıkıyönetim uygulaması ilan 

edilmiştir. İzmir ve Hatay illerinde uygulanmak istenen sıkıyönetim uygulaması, 

20.02.1980 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanmıştır. 

TBMM birleşik toplantısındaki sıkıyönetim oylamasına, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

ve Millet Meclisi üyelerinden oluşan toplam 526 parlamenter, oylamaya katılmıştır. 

Parlamenterlerden 309’u kabul oyu kullanırken 217’si red oyu kullanmıştır.356 

Oylamaya katılan partilerden AP, MSP ve MHP kabul oyu kullanırken Cumhuriyet 

Halk Partisi, grup toplantısında aldığı karar gereği red oyu kullanmıştır.357 

İzmir, 20 Şubat 1980 tarihinden itibaren sıkıyönetim kararlarının uygulanmaya 

başladığı bir kent olmuştur. Ege Ordu ve İzmir Sıkıyönetim Komutanlığına ise 

Orgeneral Ali Sait Özçivril atanmıştır. Komutanlığın ilk bildirisi, 21 Şubat’ta, 

Orgeneral Ali Sait Özçivril imzasıyla yayımlanmıştır.  

Ege Ordu ve İzmir Sıkıyönetim Komutanlığının 1 numaralı bildirisi: 

 

1: Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri 

ortadan kaldırmaya yönelik ve ülkenin ve milletin bölünmezliğini tehlikeye 

düşüren yaygın şiddet eylemlerini kökünden temizlemek ve yurttaşlarımızın can 

ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İzmir ili sınırları içinde 20 Şubat 1980 

günü saat 08.00’dan itibaren sıkıyönetim uygulamasına başlanmıştır. 

2: Bu ilin sıkıyönetim komutanlığına atandım ve göreve başladım. 

3: Sıkıyönetim bölgesindeki güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta ve kuvvetlerine ait 

görev ve yetkiler, 1402 sayılı Kanuna göre İzmir Sıkıyönetim Komutanlığına 

geçmiş ve zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının emrine 

girmiştir. 

4: Sıkıyönetim uygulaması sırasında İzmirlilerin, İzmir'deki basın ve yayın 

organlarının, dernekler ve diğer özel ve kamu tüzel kişilerinin ve tüm 

görevlilerinin sorumluluk duyguları ile hareket ve yardım edeceklerine inancım 

tamdır. 

5: Aziz vatandaşlarıma huzur, tüm görevlilere de başarılar dilerim.358 

                                                           
356 TBMMTD, C: 1, B: 3, 20.02.1980, ss. 100, 134. 
357 Yeni Asır, 21 Şubat 1980, s. 10. 
358 Yeni Asır, 21 Şubat 1980, s. 10. 
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Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının iki numaralı bildirisi ise daha 

kapsamlı ve çeşitli yasakları içeren bir bildiri olmuştur. Bildiri ile örf ve adetlere göre 

kapalı yerlerde yapılacak cenaze töreni, nikah ve düğün gibi etkinliklerin yanı sıra 

spor, eğitim, ekonomik toplantılar ve eğlence yerlerindeki eğlenceler hariç her türlü 

açık ve kapalı toplantılar, en az on beş gün önceden İzmir Sıkıyönetim Komutanlığına 

bildirilerek ve izin alınarak yapılabilecektir. Yine, bu bildiri ile eğitim öğretim 

kurumlarındaki her türlü boykot, işgal ve forum yasaklanmıştır. Ayrıca, 1630 sayılı 

Kanun ile belirlenen yasak ve izne bağlı faaliyetler ile özellikle sıkıyönetim ilanı 

amacına aykırı olarak temel hakları ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem 

ve kışkırtmalarda bulunan dernek ve kuruluşların çalışmaları da durdurulmuştur. 

Bildiri, pankart, afiş basmak ve dağıtmak, bunları yapıştırmak ve her ne amaçla olursa 

olsun sokaklara yazı yazmak da getirilen yasakların arasındadır.359 

Üç numaralı bildiri ise basına yönelik yasaklamaları içermiştir. Ege Ordu ve 

İzmir Sıkıyönetim Komutanlığının 3 numaralı bildirisi ile İzmir’de, neredeyse tamamı 

sol içerikli otuz altı gazete ve derginin yayımlanması, basılması ve kente sokulması 

yasaklanmıştır.360  

İzmir’de yayımlanan gazeteler, yürürlüğe konulan sıkıyönetim kararlarından 

gayet memnun olmuşlardır. Gazeteler, sıkıyönetim kararları ile İzmir’in rahatladığını 

savunmuş ve bu doğrultuda alınan güvenlik tedbirlerini desteklemiştir. Örneğin; 6 

Mayıs 1980 tarihinde kutlanan Hıdırellez şenlikleri için Ekspres Gazetesi, 

kutlamaların olaysız geçmesinden dolayı ‘‘Oh, Dünya Varmış.’’ manşetini atmıştır. 

Yine, Ekspres Gazetesi: ‘‘Düne kadar evlerinden çıkamayan halkın, bu günlerde ise 

bayram coşkusu içinde ve akşam olmasına rağmen korkmadan Hıdırellez şenliklerine 

katıldığı gözlemlenmiştir.’’ şeklindeki yazısı ile de sıkıyönetim kararlarından 

memnuniyetini dile getirmiştir.361 Ayrıca, İzmir gazeteleri, İzmir’in önemli 

noktalarında askerlerin nöbet tutmaya başlamasını da olumlu bir gelişme olarak 

görmüşler ve zaman zaman yaptıkları haberlerle de memnuniyetlerini dile 

getirmişlerdir. 

                                                           
359 Yeni Asır, 22 Şubat 1980, s. 10. 
360 Cumhuriyet, 24 Şubat 1980, s. 9. 
361 Ekspres, 7 Mayıs 1980, s. 1. 
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                        Kaynak: Ege Telgraf, 28 Şubat 1980, s. 1.  

 

5.2. SIKIYÖNETİM SÜRECİNDE YAŞANAN OLAYLAR 

İzmir, özellikle anarşinin tırmanışa geçtiği yıl olan 1979’dan, sıkıyönetimin 

ilan edildiği 20 Şubat 1980 tarihine kadar çok fazla sayıda anarşi olayına şahit 

olmuştur. Sıkıyönetim uygulamasına geçildikten sonra ise özellikle gösteri, boykot, 

yürüyüş, eylem, grev ve öğrenci olayları gibi birçok anarşi faaliyetlerinde gözle 

görülür bir azalma yaşanmıştır. Olay çıkmaması için bazı tedbirler de alınmıştır. 

Herhangi bir anarşi olayına müsaade etmek istemeyen Sıkıyönetim Komutanlığı, 

anarşi olaylarından yakalanan ve şüpheli görülen bazı kişilerin İzmir’e girmesini 

yasaklamıştır. Örneğin, Buca Eğitim Enstitüsüne kayıtlı altısı kız toplam yedi öğrenci, 

huzuru bozdukları gerekçesiyle İzmir dışına sürülmüş ve sıkıyönetim boyunca İzmir’e 

girmeleri yasaklanmıştır.362  

İzmir’de, sıkıyönetim uygulamasına geçildikten sonra gösteri, boykot, eylem, 

yürüyüş, öğrenci olayları gibi kitlesel olaylarda bir hayli azalma olduğu tezi kabul 

edilebilir niteliktedir. Zira, 1979 yılının başlangıcından, sıkıyönetimin uygulanmaya 

başlandığı 20 Şubat 1980 tarihine kadar geçen süre içerisinde Yeni Asır Gazetesi, 

Ekspres Gazetesi, Ege Telgraf Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi ve Demokrat İzmir 

Gazetesi’ne yansıyan anarşi olaylarında yaralanan kişi sayısı 438’dir. Sıkıyönetim 

                                                           
362 Ekspres, 28 Haziran 1980, s. 1. 

Fotoğraf 29: Sıkıyönetim Uygulaması Boyunca İzmir’in Ana Arterlerinde Bekletilen 

Askerlere Ait Bir Görüntü. 
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sonrasında ise kitlesel eylemler yapılamadığı için yaralananların sayısında bir hayli 

azalma görülmüştür. Öyle ki sıkıyönetim uygulamasının başlangıcından, 12 Eylül 

1980 müdahalesine giden süre içerisinde anarşi olaylarında yaralananların toplam 

sayısı ancak 44 kişi olarak gazetelere yansımıştır. 

Yaralananların sayısı düşse de ölüm olayları bir hayli artmıştır. İzmir’deki 

anarşi olayları, sıkıyönetim sonrasında bireysel saldırılara dönüşmüştür. Yine aynı 

gazetelerde çıkan haberlerden edindiğimiz bilgilere göre 1 Ocak 1979’dan, 20 Şubat 

1980’e kadar yaşanan anarşi olaylarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı otuz 

altıdır. Bu sayı, sıkıyönetim sonrası azalmamış, aksine artış göstermiştir. Zira, 

sıkıyönetim sonrası İzmir’de yaşanan anarşi olaylarında hayatını kaybedenlerin 

toplam sayısı otuz sekiz kişiyi bulmuştur. Sıkıyönetim sonrası hayatını 

kaybedenlerden üç tanesi polis, bir tanesi bekçi, bir tanesi öğretmen, beş tanesi 

öğrenci, on tanesi de sivil vatandaştır. Ayrıca, ölenlerin dokuzu sol görüşlü, altısı ise 

sağ görüşlüdür.  

Sıkıyönetim uygulamasının gerek İzmir’de gerekse diğer şehirlerde ne kadar 

başarıya ulaştığı sorgulanmaktadır. Sıkıyönetim rejiminin güçlendirilmesine rağmen, 

terörizm ezilememiş, aksine giderek hız kazanmıştır. Zira, sıkıyönetim zamanlarında 

bile günde ortalama yirmi kişi öldürülmüştür. Kurşunlara hedef olanların çoğu, 

ölümleri sadece günlük basında haber olan ya da ölüm istatistiklerinde yer alan 

gençlerdir.363 

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de sıkıyönetimin başarıya 

ulaşamadığını ve kaldırılması gerektiğini savunmuştur. Evren, TBMM’nin aylardır 

çalışamaz ve Cumhurbaşkanı seçimi gibi çok önemli bir görevi yapamaz hale 

gelmesinden dolayı ızdırap duyduğunu açıklamıştır. Kenan Evren, ülkede huzur ve 

sükunun sadece sıkıyönetim komutanlarından beklenilmesi ve kısa sürede başarının 

gerçekleşmemesi üzerine de onların suçlanması, insafla ve sağduyu ile 

bağdaştırılamaz görüşündedir. Ayrıca, sıkıyönetimin bir an önce kaldırılması, yeni 

yasal düzenlemelere gidilmesi ve ülkede huzurun sağlanmasını sadece sıkıyönetim 

komutanlarından beklenilmemesini istemektedir.364  

Kenan Evren’e göre, sıkıyönetimde istenilen başarının elde edilememesinin 

nedenleri çok açıktır. Kenan Evren’e göre ne kısa ne de uzun vadeli hiçbir önlemin 

alınamaması, mahkemelerin işletilememesi ve istihbaratın çalışamaması sonucu kimin 

                                                           
363 Ahmad, Modern Türkiye’nin…, s. 245. 
364 Cumhuriyet, 30 Ağustos 1980, s. 1. 
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nereden gelip nereye gittiğinin bilinememesi, sıkıyönetimin başarısızlığına sebep 

olmuştur.365  

 

5.2.1. Bayrak Törenleri 

İzmir’in sıkıyönetim kapsamına alındığı 19 Şubat 1980 tarihinden kısa bir süre 

sonra, İzmir Belediye Meclisi ve İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ın 

girişimleriyle ‘‘bayrak törenleri’’ uygulanmaya başlanmıştır. Cuma akşamları ve 

pazartesi sabahları gerçekleştirecek bayrak törelerinin Cumhuriyet Meydanı’nda 

yapılacağını duyurulmuştur. Genç kuşaklara İstiklal Marşı ile Türk bayrağının 

önemini göstermek için bu uygulamanın hayata geçirildiğini söyleyen İhsan Alyanak, 

sosyalist veya kapitalist ülkelerde bu olayın aksatılmadan devam ettiğini 

belirtmiştir.366 

 

5.2.2. İzmir’de Kutlanılması Yasaklanan 1 Mayıs 1980 İşçi Bayramı  

1 Mayıs 1979 İşçi Bayramı kutlamaları, Ecevit hükümetinin aldığı karar gereği 

İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerde yasaklanınca kutlama yeri olarak İzmir 

şehri işaret edilmişti. 1979 yılında yapılan kutlamalar sırasında herhangi bir anarşi 

olayı yaşanmasa da kutlamalar sırasında atılan bazı sloganlar tepki toplamıştı. 1980 

yılına gelindiğinde ise şartlar değişmiş, İzmir’de de sıkıyönetim uygulamasına 

geçilmişti. Sıkıyönetim kapsamındaki şehirlerden biri olan İzmir, 4 Nisan 1980 

tarihinde alınan karar gereği 1 Mayıs kutlamaları için her türlü eylem, yürüyüş ve 

toplantının yasaklandığı bir şehir olmuştu.367 

Ülke genelinde de durum farklı değildir. Sıkıyönetim bölgelerindeki 20 il ile 

sıkıyönetim dışında kalan 31 il için 1 Mayıs kutlamaları yasaklanmıştı. 18 il ve ilçede 

ise 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmişti. Yasaklara rağmen bazı dernek ve sendikalar, 

1 Mayıs’ı kutlamak için harekete geçmiştir. DİSK, 1 Mayıs öncesi tüm yurtta direniş 

çağrısı yapmıştır. Yalnız, bu direniş çağrısı, İzmir’de pek etkili olmamıştır. İstanbul 

ve Ankara Belediyesi işçileri, DİSK’in çağrısına uyarak işbaşı yapmamıştır. Ayrıca, 

bu belediyelere ait çok az sayıda otobüs seferlere çıkabilmiştir. İzmir sınırları 

içerisinde ise bu çağrıya hiçbir belediye işçisi uymamış, hayat normal seyrinde 

işlemiştir.  

                                                           
365 Birand, a.g.e., s. 161. 
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367 Yeni Asır, 5 Nisan 1980, s. 1. 
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İzmir, 1 Mayıs 1980 kutlamalarına izin verilmeyen şehirlerden birisi olduğu 

için günler öncesinden güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Alarma geçirilen 

polis, jandarma ve askeri birlikler, 1 Mayıs’tan bir gün önce şehrin giriş ve çıkış 

noktalarını tutmuşlardı. Ayrıca, olay çıkarma ihtimali olan liselerde, polis ve askeri 

ekipler bekletilmişti. Lakin, alınan tüm önlemlere rağmen İzmir’in çeşitli yerlerinde 

olaylar meydana gelmiştir. Dokuz banka şubesi, anarşistler tarafından ateşe 

verilmiştir. Ana caddeler üzerindeki duraklara bombalı pankartlar asılmıştır. 

Çankaya’daki Emniyet Müdürlüğüne 100 metre uzaklıktaki MİSK binası ateşe 

verilmiştir. Ayrıca, ilan edilen yasaklara rağmen Konak’ta korsan gösteri yapmak 

isteyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.368 

Kutlamaların yapılacağı 1 Mayıs günü ise herhangi bir anarşi olayı meydana 

gelmemiştir. Meydanlar, kutlamalar için gelenlerle değil, güvenliği sağlamak için 

bulunan askerlerle dolmuştur. 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi ve sonrasında güvenlik 

kuvvetlerince alınan önlemler, İzmir’de yayımlanan gazeteleri de memnun etmiştir. 

Alınan önlemler neticesinde 1 Mayıs gününün sorunsuz geçmesine olumlu tepkilerde 

bulunan gazeteler, ‘‘İzmir’e dün asker huzur getirdi.’’ gibi manşetler atmışlardır.369 

 

Kaynak: Ekspres, 2 Mayıs 1980, s. 1. 
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368 Yeni Asır, 1 Mayıs 1980, s. 1. 
369 Ekspres, 2 Mayıs 1980, s. 2. 

Fotoğraf 30: 1 Mayıs 1980 Tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı. 
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5.2.3. İnciraltı Olayı 

İzmir için 12 Eylül darbesi öncesinde yaşanan en önemli olaylarından biri, 

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdunda yaşanan faciadır. 

12 Haziran 1980 tarihinde yaşanan bu olay sırasında, üniversite sınavları için İzmir’e 

gelen 5 genç, yaşamını yitirmiştir. 1980-1981 eğitim öğretim yılı için yapılacak 

Üniversitelerarası Seçme Sınavı, 13 Haziran 1980 tarihinde, İzmir dahil toplam 34 

kentte yapılmıştır. İzmir’de yapılan sınav, 20 okul ve 206 salonda, toplam 45 bin 600 

öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmiş ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır.  

Sınavdan bir gece öncesinde ise İzmir açısından faili meçhul bir olay meydana 

gelmiştir. Sınavın yapılacağı günün gecesinde gerek İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdu 

gerek Bornova’daki yurtlarda olaylar çıkartılmak istenilmiştir. Her iki yurtta da eş 

zamanlı harekete geçilmeye çalışılmıştır. Yalnız, Bornova Öğrenci Yurdunda 

çıkartılmak istenen olaylar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kısa sürede son bulmuş 

ve herhangi bir taşkınlık yaşanmamıştır.370  

Aynı saatlerde İnciraltı’nda başlayan olaylar ise çok daha büyük çapta 

meydana gelmiştir. Sıkıyönetimin ilanından (19 Şubat 1980) bu yana, Sıkıyönetim 

Komutanlığı 2. Tali Bölge Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 10 bloklu ve 

1.600 yatak kapasiteli İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurduna, sınavlar nedeniyle 1.700’ü 

erkek, 150’si kız olmak üzere toplam 1.850 öğrenci alınmıştır. Bu rakam, 400’e yakın 

eski öğrenciler ile birlikte 2.250’ye yükselmiştir.371  

Zaman zaman yapılan kontrollerde, öğrenci olmayan kişilerin de İnciraltı 

Atatürk Öğrenci Yurdunda kaldığı saptanmış ve bundan dolayı tedbir amaçlı kimlik 

kontrolleri yapılmak istenmiştir. Öğrencilik ile hiç alakası olmayan ve Uşak’tan 

getirildikleri iddia edilen marjinal sol gruplara mensup kişilerin, olaydan bir gün önce 

yurda yerleştirildikleri ve bu kişilerin olaylar sırasında kışkırtıcılık yaptıkları, 

gazeteler tarafından öne sürülen iddialar arasındadır.372  

Olay günü, kimlik kontrollerini yapmak amacıyla bölge komutanlığına bağlı 

askeri time ek olarak dört polis memuru ve iki bekçi görevlendirilmiştir. Yurtta kalan 

bir grup eski öğrenci, kimlik kontrollerine karşı çıkmış ve güvenlik görevlileri ile 

tartışma yaşamıştır. Kısa bir süre sonra yine aynı grup, sınav için yurda yeni giriş 

yapan öğrencilere moral gecesi yapmak istemiştir. İddiaya göre, eğlence amaçlı 

                                                           
370 Yeni Asır, 14 Haziran 1980, s. 1. 
371 TBMMTD, C: 1, B: 67, 18.06.1980, s. 532. 
372 Yeni Asır, 14 Haziran 1980, s. 1. 
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toplanan kalabalık içinden ‘‘Gültepe, Çiğli, Çimentepe, TARİŞ olaylarının hesabını 

soracağız. Katil oligarşi. Sıkıyönetim mahkemeleri kapatılsın.’’ şeklinde sloganlar 

yükselmiştir. Sloganlar üzerine, bölgede bulunan askerler, yurdun bahçesinde toplanan 

gruba, sıkıyönetim kararlarını hatırlatmışlardır. Ayrıca, sloganların kesilmesi ve 

eğlenceye son verilmesi istenmiştir. İddialara göre, öğrenciler, bu isteğe karşı koyup 

marşlar eşliğinde askerlerin üzerine doğru koşuşturmaya başlamışlardır. Ayrıca, 

topluluğun içinden güvenlik güçlerine doğru ateş açıldığı da ileri sürülmüştür. 

Askerlerin de karşılık vermesi sonucu 21.30 sularında çatışma meydana gelmiştir. 

Çıkan çatışma sonunda beş öğrenci hayatını kaybetmiştir.  

İçişleri Bakanı’nın verdiği bilgiye göre, olaylar sırasında normalde İzmir’de 

yaşamayıp sınav için İzmir’e gelen 5 genç, hayatını kaybetmiştir. Üniversite hayali ile 

İzmir’e gelen; fakat kendilerini bir tuzağın içinde bularak hayatlarını kaybeden 

öğrencilerden Mehmet Ali Arun Malatya’dan, İsmail Baytok Sındırgı’dan, Mustafa 

Uslu Turgutlu’dan, Ali İhsan Tan Diyarbakır’dan, Hüseyin Akdağ ise Nazilli’den 

gelmiştir. Ölen öğrenciler dışında dokuz kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. 

İçişleri Bakanı, olay sırasında dört yüz elli kişinin gözaltına alındığını; fakat asıl ateş 

edenlerin ve olayın teşvikçilerinin yakalanamadığını belirtmiştir.373  

Olay gecesi yurdun bahçesinde yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve patlayıcı 

maddeler ile çok sayıda 9’mm çapında boş kovana rastlanmıştır.374 Ayrıca, olay 

gecesinde kusuru bulunan askerler hakkında soruşturma başlatılmış ve olaylar ile ilgili 

yedi erbaş ile bir subay tutuklamıştır.375 

Olayları incelemek üzere İzmir’e gelen CHP Milletvekilleri, İçişleri Bakanı 

Mustafa Gülcügil’in tam tersi iddialarda bulunmuşlardır. Olay hakkında konuşan CHP 

Milletvekili Ferhat Aslantaş ve Kaya Bengisu, şu açıklamalarda bulunmuştur: 

‘‘Güvenlik kuvvetleri ile öğrencilerin çatıştıklarını gösteren hiçbir ize rastlamadık. Bir 

kışkırtma söz konusu değildir. Eğlencenin bitimine yakın eğlence alanına giren 

askerler, öğrencilerin üzerine ateş açmışlardır. Panik başlayınca ateşi daha da 

artırmışlar, koşan ve yere yatan öğrencilere de kurşun sıkmışlardır.’’376 Yine aynı iki 

vekil konuyla ilgili olarak: ‘‘Ölen öğrencilerin çoğu arkadan vurulmuştur. Bu da 

katliamın delilidir.’’ iddialarında bulunmuştur.377 

                                                           
373 TBMMTD, C: 1, B: 67, 18.06.1980, s. 532. 
374 Ege Telgraf, 13 Haziran 1980, s. 4. 
375 Yeni Asır, 20 Haziran 1980, s. 1. 
376 Cumhuriyet, 16 Haziran 1980, s. 11.  
377 Cumhuriyet, 15 Haziran 1980, s. 11. 
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Çıkan çatışmada yaralanıp İzmir Devlet Hastanesinde tedavi gören 

öğrencilerden biri, olay anını şu şekilde anlatmıştır: ‘‘Akşam yemeklerimizi yedikten 

sonra bir grup öğrenci, moral gecesi var, diyerek hepimizi bahçede topladı. Önce halk 

oyunları oynandı, saz çalındı. Daha sonra marşlar söylenmeye başlandı ve sloganlar 

atıldı. Bu sırada, devriye gezen bir grup asker geldi ve öğrenciler ile konuşmaya 

başladı. Sonra bir hareketlilik yaşandı. Askerin üzerine koşuşmalar oldu ve silahlar 

patladı.’’378 Savcılıkta ifadesi alınan öğrencilerden birisi ise olay anını farklı bir 

şekilde dile getirmiştir. Öğrencinin ifadesi şu cümlelerden oluşmaktadır: 

 

Hasan Dimici adlı bir çavuş, olaydan birkaç gün önce devriye gezerken, 

komünistler sizi ezeceğiz, gibi sözler ile bizi tehdit etmişti. Sınavdan önceki gece, 

öğrencilere moral olsun diye eğlence düzenlemiştik. Aynı biçimde Bornova 

yurtlarında da böyle bir gece düzenlenmişti. Bir orkestra gelmişti. Folklor 

ekipleri de vardı. Amacımız, bir gün sonra sınava girecek öğrenci 

arkadaşlarımıza moral vermekti. Eğlence sırasında Hasan Dimici, on arkadaşı 

ile içeriye girdi. Hiçbir güvenlik yetkilisi megafonla uyarıda bulunmadı. Hasan 

Dimici, silahını çekip ateş etmeye başladı. Bir astsubay da ateş emri verdi. 

Tarama 3 dakika boyunca sürdü. Neye uğradığımızı şaşırdık.379 

 

İnciraltı’nda yaşanan olaylar, akıllarda bazı soru işaretleri bırakmaktadır. 

Sıkıyönetim kapsamındaki illerde, sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına dair önerge, 

18 Haziran 1980 tarihinde, TBMM’de oylanacaktı. İşte bu sebeple, sıkıyönetimin 

İzmir’de devam edebilmesi için bu kirli oyunun tezgahlandığını ileri sürenler 

bulunmaktadır. Bu iddialarda bulunan en önemli isimlerden biri de İnciraltı olayları 

ile ilgili araştırmalarda bulunan CHP Genel Sekreter Yardımcısı İmadettin Elmas’tır. 

Elmas, İnciraltı olayının, sıkıyönetimin uzatılması için düzenlendiğini iddia 

etmektedir.380  

İnciraltı’nda yaşanan faciayı en iyi özetleyen kişi, Cumhuriyet Gazetesi 

yazarlarından Gazeteci Uğur Mumcu olmuştur. Mumcu’nun yazısı özetle şu 

şekildedir: ‘‘Diyelim ki öğrenciler yasalarına karşı bir toplantı düzenlemişler, 

varsayalım ki böyle olmuş. Bu eylemin cezası, gencecik öğrencilerin, düşman askerleri 

                                                           
378 Yeni Asır, 14 Haziran 1980, s. 4. 
379 Hikmet Çetinkaya, ‘‘İnciraltı Katliamına Yol Açan Kişiler Belli Oldu’’, Cumhuriyet, 17 Haziran 

1980, s. 9. 
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gibi kurşuna dizilmeleri midir? İzmir’in orta yerindeki 5 kanlı tabut, devletin yüzünde 

kanlı leke gibi durmaktadır...’’381 

İnciraltı’nda yaşananlar, günümüze kadar tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. 

Birçok faili meçhul dosya gibi bu olay da karanlığa itilmiştir. İzmir 78’liler Dayanışma 

ve Araştırma Derneği, yaşanılan bu olaydan 30 yıl sonra, 2010 yılında, konuyu tekrar 

gündeme getirmiş ve hazırladıkları dosyalarla birlikte suç duyurusunda 

bulunmuşlardır.382 Ancak, yapılan başvuru takipsizlik nedeniyle reddedilmiştir. 

Dernek, daha sonra dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürse de bir sonuç 

elde edememiştir.383 

İnciraltı katliamında öldürülenlerin kendi ideolojilerine mensup olduklarını 

düşünen bazı yasa dışı sol örgütler, misilleme eylemlerine hız vermişlerdir. Bu amaçla 

yapılan ilk misilleme eylemi, İnciraltı’nda yaşanılan olaylardan iki gün sonra, yani 14 

Haziran 1980 tarihinde, Buca’da gerçekleşmiştir. Saat 14.30 sularında, Buca Ufuk 

Mahallesi Yeni Karakol durağından belediye otobüsüne binen dört anarşist, Nurettin 

Temiz ve Saffet Çelik adlı iki ülkücü öğrenciyi öldürmüştür. Ölen gençlerin Buca 

Eğitim Enstitüsüne kayıtlı öğrenciler olduğu ve bu olaydan bir süre önce de 

kurşunlanarak öldürülmeye çalışıldığı iddia edilmiştir.384  

İncinaltı’nda yaşanan faciadan sonra intikam hissiyle yapılan ikinci misilleme 

eylemi, Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunda görevli bir memurun öldürülmesiyle 

gerçekleşmiştir. Bu olay, 25 Haziran 1980 tarihinde gerçekleşmiştir. Olayı, DEV-YOL 

adlı örgüt üstlenmiştir. Olay sırasında öldürülen memurun yanına bırakılan 

‘‘İnciraltı’nın hesabını soracağız.’’ yazılı bir not, suikastın yapılış amacını 

açıklamaktadır. 385 

 

 

                                                           
381 Uğur Mumcu, ‘‘Beş Genç Ölü’’, Cumhuriyet, 16 Haziran 1980, s. 11.  
382 Erdal Kılınç, ‘‘İnciraltı Katliamına 30 Yıl Sonra Suç Duyurusu’’, Milliyet, 11.06.2010,  

http://www.milliyet.com.tr/gundem/inciralti-katliami-na-30-yil-sonra-suc-duyurusu-1249453, 

(06.10.2019). 
383 Duygu Ergüden, ‘‘CHP İnciraltı Katliamını Hiç Sormasın’’, Yeni Asır, 13.09.2014, 

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2014/09/14/chp-inciralti-katliamini-hic-sormasin, (13.06.2019). 
384 Yeni Asır, 15.06.1980, s. 1. 
385 Yeni Asır, 26 Haziran 1980, s. 1. 
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5.3. İZMİR’İN KURTARILMIŞ BÖLGELERİ 

İzmir’in nüfusu, 1970 yılı itibariyle 1 milyon 427 bin iken bu sayı, 1975 yılında 

1 milyon 674 bine, 1980 yılında ise 1 milyon 968 bine ulaşmıştır.386 Bu nüfus artışının 

büyük bir bölümü kentin merkezinde değil, anakent alanını oluşturan çevre 

belediyelerdedir. Ancak, Gültepe, Yeşilyurt, Balçova, Buca, Narlıdere, Çamdibi, 

Pınarbaşı, Gaziemir, Altındağ, Gürçeşme gibi hızla büyüyen ve kenti çevreleyen yeni 

yerleşmeler ile kent merkezi arasında derin toplumsal ve ekonomik ayrımların 

olduğunu göz ardı etmemek gerekir.387 

Ülke genelinde gecekonduda yaşayan nüfusun kent nüfusuna oranı, 1960’da 

%16 civarındayken bu oran, 1980’de %26’ya yükselmiştir. 1980’lere gelindiğinde 

Ankara nüfusunun %65’i, İstanbul nüfusunun ise %45’i gecekondularda 

yaşamaktadır.388 İzmir’de de durum farklı değildir. İzmir’de, 1946 yılından 1962’ye 

kadar olan göçlerle 30 bin dolayında gecekondunun oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu 

gecekondularda yaşayan insan sayısı ise ortalama 140 bin kişi civarındadır. Bu rakam, 

1980 yılında 145 bin gecekonduya ve 700 binin üzerinde gecekondu insanına 

ulaşmıştır. Bu nüfus oranı, İzmir nüfusunun %45’ini oluşturmuştur. Fakat, bunların 

ancak %25’i elektrik, su, kanalizasyon gibi olanaklardan yararlanabilmiştir.389 

İzmir’deki kurtarılmış bölgelerden biri, Buca ilçesine bağlı bulunan ve 

gecekondu bölgesi olarak bilinen Kuruçeşme semtidir. İddialara göre, Kuruçeşme’yi 

kurtarılmış bölge yapmakla yetinmeyen kişiler, bölgenin adını da Özdoğan Mahallesi 

olarak değiştirmişlerdir. Özdoğan adı, birkaç yıl önce öldürülen Alpaslan Özdoğan 

adlı yasa dışı sol örgüt üyesinden geldiği iddia edilmiştir.  Kurtartılmış bölge adıyla 

anılan bu yer, daha önce Gültepe ve Çimentepe semtleri gibi operasyonlarla 

temizlenmeye çalışılmıştır. Bu operasyonlarda Kuruçeşme gecekonduları didik didik 

aranmış ve birçok silah ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak Kuruçeşme, yapılan 

müdahalelerle bir nebze de olsa kurtarılmış bölge olmaktan çıkartılmıştır.  

Buca’da bulunan bir başka kurtarılmış bölge de Ufuk Mahallesi idi. İşçi 

evlerinin sırtlarında bulunan bu gecekondu bölgesinin, özellikle dere yatağı kesimi, 

yine kurtarılmış bölge görünümü vermekteydi. Burada, yedi yüz kadar gecekondu 

bulunmaktadır. Ufuk Mahallesi, Gültepe olaylarına karışan anarşistlerin sakladığı yer 

olarak da bilinmekteydi. 

                                                           
386 Ege Telgraf, 23 Ekim 1980, s. 2. 
387 Keleş ve Ünsal, a.g.e., s. 76. 
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Marjinal sol gruplar adına en önemli kurtarılmış bölgelerden biri de Gültepe 

semti idi. İddialara göre, özellikle Güneydoğu Anadolu illerinden gelen vatandaşlar 

sebebiyle birkaç yıl içinde nüfusu tam üç kat artan Gültepe’de, TARİŞ olayları 

sonrasında yapılan operasyonlara rağmen durum pek değişmemiştir. Diyarbakır, 

Tunceli, Kars ve Van gibi illere mensup kişilerin dolduğu Gültepe sırtlarındaki 

Mersinpınar, Çobançeşme ve Toros semtlerinde de değişen bir şey yoktur. Yapılan 

operasyonlarla temizlendiği sanılan Gültepe, kurtarılmış bölge olmaktan tamamen 

kurtulamamıştır. Sonuç olarak, 12 Eylül öncesi Gültepe, polislerin ancak panzerler ile 

gezebildiği, devriye atabildiği, yabancıların kolay kolay giremediği bir yer olma 

özelliğini sürdürmüştür.  

Yine, Gültepe’den sonra adını en çok duyuran kurtarılmış bölgelerden biri de 

Çimentepe semtidir. Çimentepe’de, TARİŞ olayları sonrası yapılan operasyonlar 

sonucu büyük bir temizlik yapılmış, anarşi olayları sekteye uğratılmış; fakat anarşinin 

kökü tamamen kazınamamıştır. Çimentepe bölgesi de yapılan operasyonlara rağmen 

kurtarılmış bölge sıfatından arındırılamamıştır. 

Bir başka kurtarılmış bölge de Yamanlar sırtlarındaki Maraş Mahallesidir. 

Anarşi olaylarının gözlendiği bu mahalle de 12 Eylül sonrası huzura kavuşan 

yerlerdendir.390 

Yeni Asır Gazetesi yazarlarından Tunç Saruhanlı, 12 Eylül dönemi öncesinde 

İzmir’deki kurtarılmış bölgelerde yaşayan çocuklar hakkında çarpıcı tespitlerde 

bulunmuştur. Tunç Saruhanlı, konu hakkında özet olarak şunları belirtmiştir: 

 

Kurtarılmış bölge kavramı, genellikle gecekonduların yoğun olduğu mahalleler 

için kullanılmıştır. Umutsuzluğun, kıskançlık ve nefreti yeşertip ürettiği 

bölgelerde yol, elektrik, su, araç, televizyon daha sayılamayacak kadar geniş ve 

büyük nimetler için kinlenir; nefret yüklenir gecekonduda doğup gecekonduda 

büyüyen çocuklar. Oysa, anaları ve babaları, memleketten göçüp geldiklerinde 

her türlü mahrumiyete boyun eğip sabır göstermişlerdi. Çünkü onların teraziye 

koydukları köyleri, gecekondudaki yaşamlarıydı. Zaten zorlu ve çetin iklim 

şartlarından, elektriksizlikten ve susuzluktan gelmişlerdi. En önemlisi de 

işsizlikten çıkıp gelmişlerdi buralara. Bu bakımdan fazlaca kayıpları yoktu, 

kazançlarının yanında. Diyelim ki 1980 öncesi, 14-15 sene önce İzmir’e göçen 

bir ailenin bugünlerde 14-15 yaşlarında çocukları var. İşte bu gençler, ana ve 
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babalarının göçüp geldiği bin türlü mahrumiyetin hiç birini bilmezler. Bu 

bakımdan da kendi yaşamları ile büyük kentteki akranlarının yaşamlarını 

kıyaslarlar. Gecekondu bölgelerindeki çocuklar, okula yazılıp gittikleri zaman 

sıra arkadaşlarına kıskançlık duyarlar. Biri aynı okula gitmek için eviyle okulu 

arasında otobüs bulma şansına sahipken diğeri yazın sıcağında, kışın çamurunda 

ve yağmurunda tepeleri aşmak zorundadır. Haklı bir kıskançlığın doğurduğu 

bunalımlar, bu bölgelerdeki gençlerin çoğunluğunda ilkten fikir ayrılıkları 

yaratır. Bu fikir ayrılıkları zaman zaman öfkelenmeye, gittikçe de şiddete 

dönüşür. İşte anarşi ve terör, gecekondu bölgelerinde bu nedenle filizlenir, dal 

salar ve budaklanır. Bu yüzden, kışkırtıcılar için bulunmaz fırsat olur bu 

gecekondu yöreleri.391  
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ALTINCI BÖLÜM 

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİ VE İZMİR’DE UYGULANIŞI 

 

6.1. 12 EYLÜL 1980 ÖNCESİNDE YAŞANAN SİYASİ GELİŞMELER 

 

6.1.1. Uyarı Mektubu 

70’li yılların ikinci yarısından itibaren koalisyonlardan meydana gelen güçsüz 

hükümetler ile AP ve CHP arasındaki yaşanan olumsuzluklar, ülke siyasetini sonu 

belli olmayan bir çıkmaza sürüklemiştir. Zaten bu iki parti arasındaki uzlaşamama 

geleneği, yıllardır süregelen kronik bir hastalıktır. Sosyal demokratların azınlık 

hükümetine güvenoyu verilseydi nereye gidilirdi? Ecevit, sorunların üstesinden 

gelebilir miydi? Bu tip sorulara olumlu yanıtlar verebilmek gerçekten zordur. Hikmet 

Özdemir’e göre hem sosyal demokrat azınlık hükümetine karşı çıkıp hem de CHP ile 

AP ortaklığına giden yolu tıkayan AP lideri Demirel’in, daha önce denenmiş ve şiddet 

olaylarını önlemedeki başarısızlığı görülmüş Milliyetçi Cephe formülünde ısrar edişi; 

aynı şekilde, 1980 öncesinde CHP lideri Ecevit’in, AP ile ortak hükümete 

yanaşmayarak milletvekili transferi için pazarlıklara bel bağlaması, ikisi adına da 

büyük bir yanılgıdır.392 

Siyasi konjonktürün getirdiği istikrarsızlık ortamından herkes kadar Türk 

Silahlı Kuvvetleri de rahatsız olmaktaydı. Bu sebeple, Türk Silahlı Kuvvetleri; 

ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına bir çözüm getirmeyen, anarşi ve 

bölücülüğün ülke bütünlüğünü tehdit eden boyutlara varmasını önleyemeyen, bölücü 

ve yıkıcı gruplara tavizler veren ve kısır siyasi çekişmeler nedeniyle uzlaşmaz 

tutumlarını sürdüren siyasi partileri uyarmaya karar vermişti. Nitekim, 1979 yılının 

son günlerinde, Kenan Evren ve kuvvet komutanları tarafından imzalanan uyarı 

mektubu, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e iletilerek TSK’nın rahatsızlığı dile 

getirilmişti. Cumhurbaşkanı tarafından günlerce saklanan muhtıra mahiyetindeki bu 

mektup, 2 Ocak 1980 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Mektup; Genelkurmay 

Başkanı Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Bülent Ulusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya ve Jandarma 

Genel Komutanı Sedat Celasun tarafından imzalanmıştır.  
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Mektubun içeriği, anarşiye yönelik derhal önlemlerin alınması, aksi takdirde İç 

Hizmet Kanunu gereğince müdahale edileceği tehditlerini kapsamaktaydı. Mektubun 

orijinal hali, 2012 yılında, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından 

arşivlerden çıkartılmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.  

Ordu tarafından verilen uyarı mektubunu aldıktan sonra birkaç gün bekleyen 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 2 Ocak 1980 tarihinde, siyasi parti liderleri ile 

görüşmüş ve mektubu liderlere iletmiştir. Cumhurbaşkanı ile görüşen Süleyman 

Demirel, mektubun kendine yazılmış olamayacağını gazetecilere deklare etmiştir. 

Süleyman Demirel, istifa edip etmeyeceğini soran bir gazeteciye şunları söylemiştir: 

‘‘Otuz günlük bir hükümetiz. Hükümet, bugünkü şeylerin sebebi olsa veya iddia edilse 

anlarım. O manaya almak mümkün değildir. Zaten otuz günde her şeyi bu duruma 

getirmek imkansızdır. Biz, 14 Ekim seçimlerinden sonra güvenoyu alıp işe başlamışız. 

Türkiye'nin bugünkü durumundan biz sorumlu değiliz.’’ Bülent Ecevit ise mektup 

hakkında yaptığı ilk açıklamalarda şu değerlendirmeyi yapmıştır: ‘‘Ben isterdim ki bu 

üzücü noktaya gelmeden önce 2 büyük parti arasında diyalog kurulabilsin. Fakat, ne 

yazık ki bu fırsat kaçmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, huzurunda bir görüşme yapmamızı 

uygun bulmadı. Sanıyorum ki iki büyük partinin kedi aralarında çözüm bulmasını 

istiyor.’’393 Ecevit, uyarı mektubu hakkında yaptığı bir başka değerlendirmede ise 

şunları söylemiştir: ‘‘Mektup, TSK’nın duyarlılıklarını gösteriyor ve bir model 

önerisinde bulunmuyor. Daha çok, parlamentonun işlerlik kazanması, partilerin ve 

anayasa kuruluşlarının işlevleri, görevleri bakımından bazı hatırlatmalar içeriyor. 

TSK’nın böyle bir şeye gerek duyması önemli bir gelişmedir ve bunalımı maalesef yeni 

boyutlara ulaştırmıştır.’’394  

Siyasi partilerin liderleri, mektup ile alakalı olarak farklı görüşler ortaya 

koymuşturlar. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, olaylardan 

dolayı Süleyman Demirel’i suçlamış ve ne zaman Adalet Partisi iktidar olsa ardından 

bunalım geliyor, demiştir.395 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, 

mektubun muhatabı bellidir diyerek Süleyman Demirel’i işaret etmiştir.396 Milliyetçi 

Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise mektuptaki hedefin hükümet 

olmadığını savunmuştur.397 Cumhuriyetçi Güven Partisi Lideri Turan Feyzioğlu, 
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397 Hürriyet, 4 Ocak 1980, s. 15. 
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TSK’nın uyarısını, tüm kuruluşlara çağrı olarak nitelendirmiştir. Demokratik Parti 

adına konuşan Faruk Sükan’a göre bu mektup, siyasi partilerin hiçbirine tek başına 

müteveccih değildir.398  

Uyarı mektubu, basında da gündem konusu olmuştur. Hürriyet Gazetesi, bu 

mektup ile alakalı olarak ‘‘Birliğe Çağrı’’ adıyla bir bildiri yayımlanmıştır. Bu bildiri, 

özetle şu cümleleri içermektedir: ‘‘Mektubun kime yazılıp kime yazılmadığı önemli 

değildir. Önemli olan konu içeriğinin tartışılması ve gerekli tüm önlemlerin 

alınmasıdır.’’399 Hürriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek, çok partili hayata 

geçtiğimizden beri her 10 yılda bir askeri müdahalelerin yaşanmasına dikkat çekerek 

şu satırları kaleme almıştır: ‘‘1950’de halkın oylarıyla iktidar değişti. 1960’de askeri 

darbe oldu. 1979 başlarında 12 Mart Muhtırası geldi. 1980’in ilk günlerinde de 

ordunun uyarısı… Doğrusu 1990’lı yılları merak eder oldum. Darbe sertliğinden uyarı 

yumuşaklığına yönelen bir çizgi, acaba gelecekteki on yılın sonunda bize nasıl bir 

sonuç sunacak?’’400 

Başbakan Süleyman Demirel, uyarı mektubunun, Adalet Partisi hükümetine 

karşı verildiği iddialarını sürekli olarak reddetmiştir. Mektubu aldıktan kısa bir süre 

sonra Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile bir toplantı gerçekleştiren Süleyman 

Demirel; Genelkurmay Başkanı’nın, mektup hakkında şu sözleri söylediğini iddia 

etmiştir: ‘‘Bu mektup, hükümete karşı değildir. Mektup, Meclislerdeki anarşi 

yasalarının bir an önce çıkması amacıyla verilmiştir.’’ Ayrıca, Süleyman Demirel’e 

göre Kenan Evren, Ordunun sıkıyönetimden bunaldığını, askerlerin öldürüldüğünü ve 

Ordunun bu işten galip çıkmak zorunda olduğunu belirtmiştir.401 

Mehmet Ali Birand’ın iddiasına göre de uyarı mektubunun adresi sadece 

Demirel değildir. Mehmet Ali Birand, 3 Ocak 1980 tarihinde, Kenan Evren tarafından 

yazıldığını iddia ettiği bir günlükte şu satırları dile getirmiştir: ‘‘Cumhurbaşkanı’na 

normal haftalık ziyaretimi yaptım. Demirel’in mektubu alınca çok üzüldüğünü söyledi 

ve ayrılmayı düşünüyor, dedi. Ben, bu mektubu hükümet değişsin diye vermedik, bir 

kriz yaratılsın diye de vermedik. Be-tahsis bu hükümete vermedik. Hükümet dahil 

bütün partilerin ve anayasal kuruluşların dikkatini çektik, dedim.’’402 
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İlginç olan nokta, hiç kimsenin, mektubun muhatabı olarak kendini görmemesi 

idi. Oysa, mektubu yazanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcileriydiler. Muhatap 

bulunsa da bulunmasa da harekatın gittikçe kaçınılmaz olduğu kesindi.403  

Uyarı mektubu, kısa sürede Türkiye’nin gündeminden çıkmıştır. Öyle ki uyarı 

mektubu ile alakalı bir fıkra, Ankara’da ağızdan ağıza dolaşmıştır. Mektubun kime 

verildiğinin anlaşılamadığı, kimsenin kabul etmediği ve hatta vatandaşa bile verilmiş 

olabileceği esprileri yapılmıştır.404 Mektubu kimse kabullenmek istemese de TSK’nın 

sabrının kalmadığı ve müdahale için son uyarılarını yaptığı açıktır.  

Ne görev başındaki hükümetler ne de sıkıyönetim uygulamaları, tam anlamıyla 

anarşiye son verememişlerdir. Ne yapılırsa yapılsın akan kan durdurulamamıştır. 

Kenan Evren, isteseler akan kanı bir ay sürmeden durdurabileceklerini; lakin vatandaş 

kanı dökmek istemedikleri için sabrettiklerini iddia etmiştir.405 Bülent Ecevit ise olası 

bir askeri müdahaleden korkmaktaydı. Ecevit: ‘‘Türkiye’de tehlike kapının eşinde 

değildir. Tehlike, kapının içine girmiştir.’’ sözleri ile endişelerini dile 

getirmekteydi.406 Sonuç olarak darbe kaçınılmazdı; fakat ne zaman geleceği 

bilinmemekteydi.  

Türkiye’deki darbe söylentileri farklı ülkelerde de gündeme gelmiştir. ABD 

Kongresine sunulan bir raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik 

sorunların bir askeri darbe tehlikesi yarattığı öne sürülmüştür. Rapora göre, Türkiye’de 

kırsal kesimde günde elli kişi anarşi yüzünden hayatını kaybetmekteydi. Rapor, 

Türkiye’de istikrarın sağlanmasına öncelik verilmesini de istemiştir.407 

 

6.1.2. 24 Ocak Kararları 

14 Ekim 1979 seçimlerinden sonra göreve gelen Demirel hükümetinin, felce 

uğramış ekonomiyi yeniden işler hale sokabilmek için bir istikrar programı 

uygulamaktan başka çaresi yoktu. Bu amaçla, 1971 ile 1973 yıllarında Dünya 

Bankasında çalışmış olan ve o sıra Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşar Vekili olan Turgut Özal, 24 Ocak Kararları diye tanınan istikrar 

paketini hazırladı.408 Daha önceki politikalardan radikal bir ayrılış olan bu program, iç 
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pazardan çok, ihracata dayalı yeni bir ekonomi yaratmak için tasarlandı. 24 Ocak 

Kararları sonucu: 

 

•  Türk Lirası, dolar karşısında 47 TL’den 70 TL’ye düşürüldü. 

•  İktisadi devlet teşekküllerinin denetimindeki neredeyse bütün malların 

fiyatları hızla yükseldi.  

•  Sigara ve içki gibi tüketim ürünlerinin fiyatları yaklaşık %70 arttı. 

Devlet demir yolu ücretleri %170 zamlandı.  

•  Kendi yağında kavrulma günleri bitti. Ülke, Batılı yatırımcılara, Batılı 

petrol şirketlerine ve Batılı bankalara bütünüyle açılacaktı. Devlet girişimleri, 

kendi fiyatlarını kendileri belirleyecekti.409 

 

24 Ocak kararları, aradan geçen yaklaşık kırk yıl sonra değerlendirmeye 

alındığında, ithal ikameci politikalar terk edilerek Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 

uygulanan ‘‘devletçilik’’ politikasının yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak 

ekonomik istikrar programının en temel hedefi; ülke ekonomisini uluslararası 

sermayeye entegre ederek serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlamaktı. Yine, bu 

kararların amacı; geçiş için kamunun ekonomideki payının azaltılması, kamunun 

boşalttığı alanlara özel kesimin yerleşmesi ve piyasa ekonomisinin etkin kılınması idi. 

24 Ocak kararları, ekonomiyi, piyasa yasalarına göre dönüşüme uğratma 

sürecinin sadece başlangıcıydı. Büyük şirketlerin küçük ve orta ölçekli girişimler ve 

dar gelirliler üzerinde hegemonya kuracağı bu sürecin, büyük toplumsal kargaşaya 

neden olacağı bekleniyordu.410 Esas olarak IMF reçetesinin Türkiye’ye 

uygulanmasından ibaret olan bu program, Demirel’in, ekonomik açıdan, siyasal 

istikrarsızlıktan ve anarşi ortamından kurtuluş reçetesiydi. Oysa, Türkiye adına artık 

hiçbir ekonomik reçetenin tek başına yeterli olacağı düşülemezdi. Çünkü asıl sorun, 

siyasi istikrarın sağlanması idi.411  

  

6.1.3. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

Ülke siyasetini meşgul eden bir başka olay da yeni Cumhurbaşkanı’nın 

belirlenme süreci olmuştur. Fahri Korutürk’ün görevden ayrılacağı 6 Nisan 1980 

öncesi başlayan tartışmalar, 12 Eylül darbesine kadar sürmüş; fakat nihai bir sonuç 
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elde edilememiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin onlarca tur geçmesine rağmen 

bitirilememesi, herkes tarafından huzursuzlukla karşılanmıştır. Hatta, Bülent Ecevit, 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri uzarsa her şeyin olabileceğini ve seçim gecikirse şu an 

gözükmeyen bazı olumsuzlukların da gün yüzüne çıkabileceğini savunmuştur.412  

Başbakan Süleyman Demirel de yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilememesinden 

hoşnut değildir. Zira, seçimlerin uzaması üzerine Süleyman Demirel, 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize göre tek çare millete gitmektir, demiş ve sandığı 

işaret etmiştir. Bülent Ecevit ise bu görüşün aksine, anayasayı değiştirmeden de 

Cumhurbaşkanı’nı seçebiliriz, açıklamalarında bulunmuştur.413 AP ve CHP yetkilileri, 

onlarca tur geçmesine rağmen uygun bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde 

anlaşamamışlardır. Zaten bu iki parti, uzlaşmamayı şiar edinmişlerdir. Ayrıca, Fahri 

Korutürk’ün görevden ayrılması ile Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten de olsa 

Adalet Partili Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil yürütmesi AP’nin bir hayli işine 

gelmiştir.414 

Beş ay boyunca yapılan oylamalardan, uzlaşı çalışmalarından ve her türlü 

girişimlerden bir sonuç alınamamıştır. 11 Eylül 1980 tarihinde, 115’incisi yapılacak 

seçim turuna geçildiğinde, salonda yine çoğunluğun bulunmadığı görülmüştür. Millet 

Meclisi Başkanı Cahit Karakaş ise 12 Eylül askeri müdahalesi öncesindeki bu son 

birleşimi şu tarihi sözlerle kapatmıştır: ‘‘Yapılan oylama sonunda salonda 

çoğunluğumuz yoktur. Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı seçim turuna devam etmek için 

12 Eylül 1980 Cuma günü saat 15.00’da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.’’415 

 

6.1.4. Erken Seçim Beklentileri 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi öncesindeki en önemli siyasi gelişmelerden 

biri de Adalet Partisi’nin erken seçime gitme isteği idi. Erken seçim tarihi olarak ise 

1980 yılının Ekim ayı işaret edilmiştir. Seçim sonucunda tek başına göreve gelecek 

hükümetin tüm sorunlara çare olacağı da bazı kesimlerce dillendirilmiştir. Ağustos ayı 

ile birlikte erken seçim söylentileri, iyice ayyuka çıkmıştır. Erken seçim çağrısı yapan 

en önemli isim, Süleyman Demirel olmuştur. Süleyman Demirel; Türkiye seçime 
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merdiven dayamıştır, kendine güvenen varsa işte meydan, diyerek ülkeyi yöneten 

hükümet olmasına rağmen erken seçim çağrısı yapmıştır.416 

Erken seçim söylentileri, İzmir’de de siyasetin bir numaralı gündem konusu 

olmuştur. İzmir’deki siyasi partilerin il başkanları, erken seçim konusunda olumlu 

demeçler vermiştir. MSP İzmir İl Başkanı İsmail Gürsoy, MHP İzmir İl Başkanı Yusuf 

Kırkpınar ve AP İzmir İl Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu, erken seçime destek veren 

il başkanları arasındadır. Adalet Partisi İzmir İl Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu, erken 

seçim söylentileri hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

 

Adalet Partisi azınlık hükümetinden her şeyi beklemek insafsızlıktır. Parlamento 

ise muayyen rakamlarda kitlenmiş ve girdiği çıkmaz sokaktan kurtulamamıştır. 

Parlamentoya işlerlik sağlamak, itibar kazandırmak ve güçlü bir hükümetin 

yollarını açmak için milletin hakemliğine müracaat etme zarureti vardır. Seçim 

emniyeti konusunda laf söylemek, gevezelikten başka bir şey değildir. Seçimden 

kaçmak, sadece seçim sonuçlarından korkmanın belirtisidir. Adalet Partililer 

olarak güzel vatanımızın bütünlüğünü ve vatandaşlarımızın huzurunu temin 

edebilecek bir hükümet istiyoruz. 

 

CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman ise olası bir erken seçime karşı çıkmıştır. 

CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman, erken seçime karşı oluşunun nedenlerini şu 

şekilde sıralamıştır:  

 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu genel görünüşü şu şekilde özetleyebiliriz.  

Halkımız, bilinçli şekilde düşman cepheler haline getirilmekte, devletin yerini 

başka güçler almakta ve halkımız, can güvenliğinden tümüyle yoksun 

bulunmaktadır. Adalet Partisi azınlık hükümetinin atamış olduğu devlet 

yönetiminin büyük bir kesiminde görev alanlar, yanlı ve partizan bir tutum 

içerisindedir. Seçim, tam anlamıyla seçim güvenliğinin sağlanmasıyla başarılı 

olabilir. Ama şu anda çok iyi bilinmektedir ki bir seçim olduğu takdirde bu 

güvenlik sağlanamayacaktır.417 

 

Başta Süleyman Demirel olmak üzere birçok kişinin istediği erken seçim 

gerçekleşmeyecek, 12 Eylül darbesi ile birlikte demokrasi askıya alınacaktır. Yalnız, 
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o dönemlerde olası bir erken seçim yapılsaydı 12 Eylül darbesini önüne geçilirdi, 

düşüncesinde olan birçok isim vardır. Bu isimlerden biri de 80’li yıllarda MHP’nin 

önde gelen isimlerinden olan Agah Oktay Güner’dir. TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonunda konuşan Agah Oktay Güner: ‘‘Erken seçim yapılsa 12 Eylül darbesi 

olmazdı. Darbe gerekçesi biterdi ve mutlaka güçlü bir siyasi iktidar doğardı.’’418 

yorumunda bulunmuştur. Lakin, erken seçim sonucunda kurulacak yeni bir 

hükümetten, kapının eşiğine kadar gelmiş olan darbeyi önlemesini beklemek, çok 

iyimser bir yaklaşım olacaktır. 

 

6.2. 12 EYLÜL SAAT: 04.00 

1980 yılında şiddet olayları, isyanların ve karşıt gruplar arasındaki çatışmaların 

ötesine geçmiştir. Bu dönemde pek çok tanınmış sima da suikasta kurban gitmiştir. 

Örneğin; Prof. Ümit Doğanay, Prof. Cavit Orhan Tütengil, Gazeteci Abdi İpekçi, 

Yazar ve Halkbilimci Ümit Kaftancıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, 

CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, eski başbakanlardan Nihat Erim ve DİSK 

Genel Başkanı Kemal Türkler, suikasta uğrayan simalardan sadece birkaçıydı.  

Anarşi olaylarına müsaade edilmesinin planlı olduğunu ve güvenlik güçlerinin 

çatışmaları kasten önlemediğini iddia eden bir kesim bulunmaktadır. Bu iddialara karşı 

çıkan Kemal Karpat, şu değerlendirmeyi yapmıştır: ‘‘Anarşiden bunalan halk, askeri 

müdahalenin olup olmayacağını tartışmaktan ziyade, müdahalenin ne zaman 

olacağını sorgulamaktaydı.’’419 Prof. Dr. Emre Kongar da aynı düşünceleri 

taşımaktadır. Kongar’ın yorumu ise şöyledir: ‘‘Türkiye’de tanık olunan tüm öteki 

eylemler gibi, 12 Eylül darbesi de hem toplum tarafından kırmızı balmumlu davetiye 

ile çağrılmış hem de geliyorum diye adeta bağırarak gelmiş bir askeri eylemdi.’’420 

Hükümetten ve siyasi partilerden ümidini kesen Genelkurmay Başkanı ve 

beraberindeki komutanlar, ülke yönetimini ele geçirmek için harekete geçmeye karar 

vermişlerdi. İlk darbe tarihini de 11 Temmuz 1980 olarak belirlemişlerdi. Mehmet Ali 

Birand’a göre 11 Temmuz’da yapılması planlanan darbe, 17 Haziran 1980 tarihinde, 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşularak karara bağlanmıştı.421 Aynı 
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tarihlerde MSP ve CHP, birlikte hareket etmeye karar vermiş, 3 Temmuz 1980’de, 

Süleyman Demirel hükümetini gensoru ile düşürmeyi planlamışlardır.  

Bu durum, Kenan Evren ve arkadaşları için de bulunmaz bir fırsat olmuştur. 

Zira, aylardır Cumhurbaşkanı seçemeyen bir Meclis’e ve TBMM’nin güvenini 

yitirmiş bir hükümete karşı girişilecek darbe, Türkiye ve dünya kamuoyunda daha 

anlayışla karşılanabilecektir. İkinci beklenti ise 10 Temmuz günü Paris’te yapılacak 

Dünya Bankası toplantısında, Türkiye’nin borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğinin 

netlik kazanmasıdır. Eğer borçlar gerçekten de ertelenecek olursa askeri müdahaleden 

sonra ekonomik durum ağırlığını kaybedecek ve işler daha kolay yürütülebilecektir. 

İşte bu düşüncelerle müdahalenin 11 Temmuz’da yapılması öngörülmüştür.422 

Tüm bunlara rağmen Meclis’ten çıkan sonuç, planların değişmesine sebep 

olmuştur. Daha önce gensoruya destek vereceğini açıklayan MSP, kararından dönmüş 

ve AP lehine güvenoyu vermiştir. Adalet Partisi, bu oylama sonucunda konumunu 

daha sağlam hale getirmiştir. Böyle olunca da darbe planından vazgeçilmek zorunda 

kalınmıştır. Kenan Evren: ‘‘Galiba ertelemek gerekecek. Yeni güvenoyu almış bir 

hükümeti, güven oylamasından dokuz gün sonra düşürürsek, CHP düşüremedi, 

arkasına orduyu alıp birlikte düşürdü derler.’’ sözleriyle müdahalenin ertelenmesi 

gerektiğini belirtmiştir.423  

Bitmek bilmeyen anarşi olaylar ve siyasi istikrarsızlık, herkesin dillendirdiği 

darbeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. 11 Temmuz’da darbeyi gerçekleştiremeyen Kenan 

Evren ve komuta kademesi, darbenin yapılacağı yeni tarih olarak 12 Eylül’ü 

belirlemişti. İddialara göre yeni darbe tarihi, 9 Ağustos tarihinde Kenan Evren’in 

odasında yapılan bir toplantı sonucu alınmıştır 

Aylar öncesinden hazırlanan Bayrak Harekat Planı, 11 Eylül’ü 12 Eylül’e 

bağlayan gece saat 04.00’da uygulamaya konulmuştur. Darbe sonucunda siyasi 

iktidar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in başında bulunduğu Milli 

Güvenlik Konseyi’ne geçmiştir. Bu müdahale ile birlikte Kenan Evren hem Devlet 

Başkanı hem de Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olmuştur. Konseyin diğer üyeleri ise 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun’dur.  

                                                           
422 Turan, a.g.e., s. 400. 
423 Birand, a.g.e., ss. 212, 247. 
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12 Eylül sabahı saat 04.00’da MGK’nın ilk mesajı yerine geçen 1 numaralı 

bildiri, TRT ekranlarından bütün ülkeye duyurulmuştur. Bildiride şu noktalar dikkat 

çekicidir: 

 

•  Devletin varlığına, rejime ve bağımsızlığına yönelik saldırılar yoğunluk 

kazanmıştır. 

•  Devlet organları ve anayasal kuruluşlar işlemez duruma getirilmiştir. 

•  İrticai fikirler ve sapık ideolojiler, devletin kuruluşlarını, işçi 

örgütlerini ve siyasal partileri etkilemişler ve ülkeyi iç savaşın eşiğine 

getirmişlerdir.  

•  TSK, İç Hizmet Kanunu’nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve 

koruma görevini, Türk milleti adına yerine getirmek için emir ve komuta zinciri 

içinde ülke yönetimine el koymuştur.424 

 

11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

duyurulan ilk bildiri ile Parlamento dağıtılmış, Bakanlar Kurulu azledilmiş, 

parlamenterlerin dokunulmazlığı kaldırılmış, siyasi partilerin faaliyetleri durdurulmuş 

ve tüm yurtta sıkıyönetimin ilan edilmiştir.425  

Kenan Evren, darbeden birkaç gün sonra düzenlediği basın toplantısında 

demokrasiyi kaldırmadıklarını, aksine demokrasiyi kurmak için 12 Eylül müdahalesini 

gerçekleştirdiklerini savunmuştur. Kenan Evren, 12 Eylül askeri müdahalesinin 

amaçlarını ise kısaca şöyle özetlemiştir:  

 

• Milli birliği korumak. 

• Terörü önleyerek can ve mal güvenliğini tesis etmek. 

• Devlet otoritesini hakim kılmak. 

• Sosyal adalete, ferdi hak ve hürriyete ve inan haklarına dayalı laik 

Cumhuriyet rejimini işler hale getirmek. 

• Makul bir sürede yasal düzenlemeleri tamamladıktan sonra sivil idareyi 

yeniden tesis etmek.426 

 

                                                           
424 Bülent Tanör, ‘‘Siyasal Tarih 1980-1985’’, Türkiye Tarihi 5 Bugünkü Türkiye 1980-1995, (Yay. 

Yön. Sina Akşin), Cem Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 27. 
425 Hürriyet, 12 Eylül 1980, s. 1. 
426 Hürriyet, 17 Eylül 1980, s. 1. 
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12 Eylül askeri müdahalesi, dış dünyada da büyük ses getirmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sandra Macarthy, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin kansız bir darbe ile yönetime el koyduğunu ve ülkedeki Amerikalıların 

tehlike içinde olduklarını açıklamıştır. New York’taki radyo ve televizyonlar da darbe 

haberini ve ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını, her 15 dakikada bir vermiştir. 

Almanya ve İtalya radyoları, saat: 06.00’da verdikleri ilk haberlerde darbeyi ‘‘kansız’’ 

olarak tanımlamışlardır. Alman radyoları, ülkede gittikçe hız kazanan anarşinin, ülkeyi 

bir iç savaşın eşiğine getirmesi ve demokratik zeminin tamamen ortadan kalkması 

ihtimalinin belirmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin idareye el koyduğunu 

duyurmuştur. Belçika radyosu ise darbeyi, ülkenin bölünmesini engellemek için 

yapılan bir müdahale, olarak yorumlamıştır. Ordunun yönetime el koyması, bütün 

Fransız radyolarında ana haber olarak verilmiş ve Ordunun, şiddete başvurmadan ve 

kan akıtmadan iktidarı ele aldıkları vurgulanmıştır. Alınan önlemler sonucu 

Türkiye’de sükunetin egemen olduğunu da bildiren Fransız radyoları: ‘‘Ordu, 

Türkiye’nin bir iç savaş eşiğinde bulunması nedeniyle müdahalede bulunmuştur.’’ 

sözleri ile darbeyi duyurmuştur. France-Inter Radyosu, Orgeneral Kenan Evren için, 

ordu saflarında kendisine büyük saygı duyulan bir kişi, cümlesini kurmuştur. Radyo 

ayrıca, Evren’in son zamanlara kadar müdahale yanlısı olarak tanınmadığını 

belirtmiştir.  

Ünlü Times Gazetesi, darbeden bir gün önceki yazısında, Türkiye’de her an bir 

askeri darbe bekleniyor kehanetinde bulunmuş ve gazete baskıdan çıktıktan sonra 

Ankara’dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu haberleri gelmiştir. 

Times Gazetesi bu kehanetini, Türkiye’deki geçmiş darbe devrelerine dayandırarak 

tahminde bulunduk, sözleriyle açıklamıştır. Kıbrıs’ta, Türkiye’deki darbe haberleri, 

halk tarafından erken saatlerden itibaren radyolardan heyecanla takip edilmeye 

başlanmıştır. Askeri müdahale, Kıbrıslı Türkler arasından memnuniyetle 

karşılanmıştır.427  

Erik Jan Zürcher’e göre, generallerin düşüncesi, demokrasiyi siyasetçilerden 

kurtarmak ve siyasal sistemi temizlemektir. 12 Eylül askeri müdahalesi sonrası 

generaller, sadece parlamenterlerin evlerine gönderilmesi ve partilerin feshedilmesiyle 

yetinmeyip bütün belediye başkanlarını ve 1.700’ün üzerinde belediye meclisini de 

azlettiler. Ayrıca, bu dönemde hızlı bir tutuklama dalgası ülkeyi kapladı. Darbeden 

                                                           
427 Milliyet, 13 Eylül 1980, s. 6. 
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sonraki ilk altı hafta içinde 11.500 kişi tutuklandı. 1980 sonunda ise bu sayı 30.000’e 

yükseldi. Bir yıl sonra yapılan tutuklama sayısı ise 122.600’ü buldu.428 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül darbesi ile birlikte Süleyman Demirel 

hükümetini görevden uzaklaştırmışlar ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren 

önderliğinde Milli Güvenlik Konseyi adı ile yeni bir oluşum meydana getirmişlerdi. 

Bu oluşum, kendilerini yasama ve yürütme organı olarak atamakla birlikte, 

yetkilerinden bazılarını Bülent Ulusu başkanlığındaki teknokratlar hükümetine 

devretmişti.  

12 Eylül darbesinin zeminini asker hazırladı iddiasında bulunan büyük bir 

kesim vardır. Bu iddialara katılan önemli isimlerden biri de dönemin siyasi 

liderlerinden olan Süleyman Demirel’dir: Süleyman Demirel: ‘‘12 Eylül darbesiyle 

beraber bıçak gibi terörü bitiren asker, 11 Eylül’de neredeydi? Ya da bir ay evveli, bir 

yıl evveli neredeydi?’’ diyerek yaşanılan darbenin zeminini, Kenan Evren ve diğer 

komutanların hazırladığı iddialarına katılmıştır. 12 Eylül darbesinde görev almış 

Başbakan Bü1ent Ulusu ise bu iddialara: ‘‘On beş ilde sıkıyönetim talebi vardı. 

Hükûmet ve ana muhalefet, onunda karar veriyor, beşinde karar vermiyordu. Karar 

verilen illerdeki anarşistler de karar verilemeyen illere kaçıyordu. O zaman da 

sıkıyönetim başarılı olamıyordu. 12 Eylül 1980 tarihinde ise bütün memlekette 

sıkıyönetim ilan edildiği için hiçbir yere kaçacak hâlleri kalmamıştı anarşistlerin.’’429 

 Yıllarca süren anarşi ve kargaşa ortamı bir anda bitivermişti. Demokratik 

yollarla iş başına gelen hükümetlerin yıllardır başaramadığını, Kenan Evren ve 

arkadaşları bir gecede başarmıştı. Neticede, Türkiye’nin yönetimi bir kez daha 

generallerin eline geçmişti. Ünlü bir Fransız sözü; savaş generallere bırakılmayacak 

kadar önemlidir, der. Türk generallerinin görüşü de demokrasi, politikacılara 

bırakılamayacak kadar önemlidir, şeklindeydi.430 Peki, yaşanılan bu kötü günlerin ve 

önlenemez anarşinin tek sorumlusu generaller midir? Darbeyi yapanlar kadar bunalımı 

derinleştiren, tutum ve davranışlarda bulunanların da sorumluluğu yok mudur? 

Türkiye’deki askeri müdahalelere sokaktaki adamın gözünden ve gönlünden haklılık 

kazandıran durumlar yaşanmamış mıdır?431 

                                                           
428 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner Gönen), 7. Basım, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 200, ss. 400, 407. 
429 Bülent Ulusu, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyon Dinleme Tutanağı, 

14.04.2012, s. 27. 
430 Bernard Lewis, Demokrasinin Türkiye Serüveni, (Çev. Hamdi Aydoğan), 3. Basım, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 2007, s. 19. 
431 Özdemir, a.g.e., s. 244. 
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12 Eylül, her şeyden önce, Türkiye’yi gerçek bir iç savaşın içinden 

kurtarmıştır. Bu savaş, yalnız son iki yılda Sakarya Savaşı’nda ölenlerin sayısına eşit 

miktarda cinayetin işlenmesi ile değil, aynı zamanda, bir iç savaşın en önemli belirtisi 

olan devletin ortadan kalkmış olması ile de simgelenmiştir.432 12 Eylül’ün halk 

tarafından desteklenmesi de işte bu iç savaştan kurtulma sevincidir.  

 

6.3. 12 EYLÜL DARBESİ İLE ALAKALI KÖŞE YAZILARI 

12 Eylül darbesi hakkında yazılan köşe yazılarına baktığımızda, yaşanılan 

darbenin kaçınılmaz bir son olarak görüldüğünü anlayabiliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi 

yazarlarından Uğur Mumcu, yaşanılan olumsuzlukların darbeyi çağırdığını belirterek 

darbe hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir:  

 

TSK’nın emir komuta zinciri içinde yönetime tümüyle el koyması, yağmurun 

yağması gibi doğal bir olaydır!  Kuraldır, belli nedenler, belli sonuçlar doğurur. 

Devlet, devlet olmaktan çıkar, parlamento on beş gün içinde seçilmesi gereken 

cumhurbaşkanını seçemez ve ülke baştanbaşa örtülü bir iç savaşın kanlı 

arenasına dönüşürse TSK’nın yönetime el koymasından doğal ne olabilir ki? 

Sonuç şaşırtıcı değildir. Bu kan gölünde başka ne olabilirdi. Günde ortalama 20 

kişinin can verdiği bir ortamda, kim hukuk devletinden, anayasadan ve 

demokrasiden söz edebilirdi. Bu enflasyonlu, devalüasyonlu düzen, bu kan gölü, 

elbette bir yerde noktalanacaktı. Ve noktalandı.433 

 

Uğur Mumcu, 12 Eylül darbesi hakkında bazı önemli uyarılarda da 

bulunmuştur. Uğur Mumcu’nun adeta bir ders niteliği taşıyan köşe yazısı, özetle şu 

satırları içermektedir.  

 

27 Mayıs ihtilali ve 12 Mart Muhtırası, yakın geçmişimizin ders alınacak 

deneylerle dolu iki büyük siyasal olayıdır. 27 Mayıs’a ve 12 Mart’a bugün bir 

ölçüde serinkanlı gözlemlerle bakma olanağı vardır. Yaşadığımız ortamda, 

toplumsal olaylara yaşasın ya da kahrolsun edebiyatı ile yaklaşmak çok yanıltıcı 

olur. Şu son yirmi yılın acılı serüvenlerinde görüldü ki bu yaşasınlar, bir süre 

sonra kahrolsunlar; kahrolsunlar da yaşasınlara dönüşür. Yaşasınların sevinci, 

                                                           
432 Kongar, a.g.e., s. 197. 
433 Uğur Mumcu, ‘‘Bundan Sonra’’, Cumhuriyet, 14 Eylül 1980, s. 9. 
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kahrolsunların öfkesini; kahrolsunların öfkesi, yaşasınların sevincini birkaç yıl 

içinde silip süpürünce geriye yalnızca, evet yalnızca gerçeğin kendisi kalır. Tarihi 

yazan, gerçeğin kendisidir.434 

 

Tercüman Gazetesi yazarlarından Ahmet Kabaklı da darbeyi haklı görenler 

arasındadır. Ahmet Kabaklı, darbe hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır:  

 

12 Eylül Cuma günü, tarihe İnşallah hayır ve faydalarla geçen bir tarih olacaktır. 

Son günlerde işçi, esnaf, memur ev kadını, gazeteci, politikacı hatta çocuklar bile 

eve döneceğinden, hatta evde öldürülmeyeceğinden emin değildiler. Önüne gelen 

haraç alıyor, haraç vermeyen vatandaş ise ticaret veya memuriyetini icra 

edemiyordu. Bize gelen mektuplarda mahallemizi, sokağımızı işgal eden bu 

haydutlardan bizi kim kurtaracak, kime ve nereye başvuralım diye soruyorlardı. 

Her tarafta devlet gücü bekleniyordu. Şimdi iç ve dış düşmanları kahretmek 

azmiyle gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine kesin başarılar dilemek ve yurdumuzun 

işler bir demokratik devlet statüsüne geldiğini görmek milletimizin gönülden 

dileğidir.435  

 

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Hasan Palur, darbenin haklı gerekçeler 

içerisinde gerçekleştiğini savunmuş ve darbe hakkında şu yorumlarda bulunmuştur.  

 

Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milleti ile bir 

bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç 

düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik ciddi ve 

fiziki haince saldırılar içerisindedir. Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma 

getirilmiştir. Anayasal kuruluşlar, tezat veya suskunluğa bürünmüşlerdir. Siyasi 

partiler, kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlar ile devleti kurtararak birlik ve 

beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece, yıkıcı 

ve bölücü mihraklar, faaliyetlerini alabildiğine artırmışlar ve vatandaşların can 

ve mal güvenliği tehlikeye düşürmüşlerdir. Atatürkçülük yerine irticayı ve diğer 

sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan 

üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi 

kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki 

yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine 

                                                           
434 Uğur Mumcu, ‘‘Terörsüz Özgürlük’’, Cumhuriyet, 15 Eylül 1980, s. 5. 
435 Ahmet Kabaklı, ‘‘Devlet ve Milletin Hayrına’’, Tercüman, 13 Eylül 1980, s, 6. 
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getirilmişlerdir. Kısacası, devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür. Aziz 

Türk milleti. İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. 

Bizim nesil, babalarına sordu: ‘‘Memleket, 1920’lerde böyle miydi?’’ 

Torunlarımız da bize ya da babalarına soracaklar: ‘‘Memleket, 1980’lerde böyle 

miydi?’’ Tek dileğimiz var, torunlarımızın çocukları artık kimseye sormasınlar, 

memleket bu halde miydi diye. Tanrı, bir daha o günleri göstermesin...436 

 

Milliyet Gazetesi yazarlarından Refik Erduran’ın 12 Eylül askeri müdahalesi 

hakkındaki görüşleri ise şu satırları içermektedir: 

 

Uzun söze hiç gerek yok. Oysa, basında böyle günlerde sıralanması adet olmuş 

pek çok laf göreceksiniz şimdi. En çok da şunu okuyacaksınız. Nasıl dediğim 

çıkmadı mı? Ben biliyordum, bekliyordum. Görünen köy kılavuz istemediğine 

göre, kehanet sayılmaz o tür şeyler yazmış olmak. Ben söylemiştim sözü, 

arkasının şöyle gelmesiyle gerekli ve yararlı bir nitelik kazanabilir: ‘‘Teşhisimin 

doğruluğu anlaşıldığına göre, tedavi konusunda önerilerime kulak verin lütfen.’’ 

Her şey bir yana, gürültünün ve dövüşün kesilmesiyle şimdi sessizce oturup 

düşünme olanağı var karşımızda. Başka ülkelerde yönetim olağanüstü bir yoldan 

el değiştirirse genellikle kan akar. Bizde ise 12 Eylül 1980, yıllardır kansız geçen 

ilk gün oldu. Herkes, kafasında dilediği yorumu ve soyut değerlendirmeyi 

yapabilir; fakat bu somut durumun, büyük çoğunluğa rahat bir soluk aldıracağı 

gerçeğini hesaba katmamak yanıltıcı sonuçlara götürür yorumcuyu. Kansızlık 

özelliğini önümüzdeki dönemde sürdürmek için elden geleni yapmak, her iyi 

niyetli yurttaşın ilk ödevidir. Silah seslerinin, cenaze görüntülerinin ve anlamsız 

şamataların kesilmesiyle ortaya çıkan serinkanlı düşünme olanağından 

yararlanırken kafalarda vurgulanmasını bir kez daha önereceğim ilk teşhis ise 

şudur: Canlı organizmalar olan toplumdaki gelişmelerin gerektirdiği olağan dışı 

davranışlar isteğe ve iradeye bağlı değildir. Bir diş hekimi, istediği için çekmez 

çürük dişi. Çürümüş olduğu ve ağrısına dayanılmadığı için çeker. Sonuç 

gerçekleştikten sonra olay üstüne gevezelik etmenin anlamı ve yararı yoktur. 

Yanıtının araştırılması gerekli soru bellidir. Diş neden çürüdü ve yeni 

çürümelerin önlenmesi için neler yapılabilir? Hepimiz, her şeyden önce bunu 

düşünmeliyiz.437 

 

                                                           
436 Hasan Palur, ‘‘1920’lerden 1980’lere’’, Hürriyet, 13 Eylül 1980, s. 3. 
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Yeni Asır Gazetesi yazarlarından Güngör Mengi, darbe ile alakalı şu noktalara 

dikkat çekmiştir:  

 

Demokrasiyi, ona hayat veren parlamento işlerliği içinde yaşatamamış olmak, 

tam tersine onun askıya alınmasına parlamentonun yol açtığını görmek, bende 

burukluk yaratıyor. Özgürlükçü demokrasiye içtenlikle bağlı olanların bir 

tesellisi ve güvencesi vardır. Bu güvence de Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir 

zaman iktidar düşkünü heveslerinin olmayışıdır. Şimdi de değildir. Hiç kimse, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'de olan biteni bahane ederek iktidara talip 

olduğunu iddia edemez. Çünkü, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu 

toplantılarında ve yasama ve yürütme organlarını hedef alan uyarı 

mektuplarında çekincelerini defalarca dile getirmiştir.438 

 

 Güngör Mengi, birkaç gün sonra yazdığı köşe yazısında ise şu satırları kaleme 

almıştır. 

 

Alçılama, kırıkların iyileştirilmesi için başvurulan eski; fakat güvenli bir tedavi 

yöntemidir. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kırık yoktur diyemez. 

Alçıya alınmadan geçerdi diyen de çıkmaz sanırım. Evet, bugün demokrasi askıya 

alınmıştır. Ama sorulmalıdır, bir hafta önce tüm kurumlar ve kuralları ile 

demokrasi hayatta mıydı?439 

 

6.4. 12 EYLÜL DARBESİ SIRASINDA İZMİR’DE YAŞANAN OLAYLAR 

12 Eylül darbesi, anarşiden bunalan halk için adeta bir can simidi gibi olmuştur. 

Çünkü, 12 Eylül darbesi, can güvenliğinin neredeyse hiç olmadığı bir durumdan 

kurtulma ümidini doğurmuştur. Darbe, tüm yurtta olduğu gibi İzmir halkı tarafından 

da olumlu karşılanmıştır. Yaşanılan acı günlere son verdiği gerekçesiyle darbenin baş 

mimarı Kenan Evren de İzmir halkı tarafından büyük destek görmüştür. Öyle ki 1981 

yılının ilk saatlerinde İzmir’de doğan bazı çocuklara Kenan Evren adının verildiği dahi 

iddia edilmiştir.440 

İzmir’de yayımlanan gazetelere göre, 12 Eylül darbesinin gerçekleştiği gün 

İzmir halkı ile askeri yönetim arasında hiçbir sorun yaşanmamıştır. Yeni Asır 

                                                           
438 Güngör Mengi, ‘‘Kuşlara Dikkat’’, Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 6. 
439 Güngör Mengi, ‘‘Seferberlik’’, Yeni Asır, 15 Eylül 1980, s. 6. 
440 Ege Telgraf, 1 Ocak 1981, s. 4. 
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Gazetesi’ne göre İzmir halkı, askeri müdahaleden çok memnun kalmıştır. Ayrıca, 

askerin kendilerine karşı davranışlarından da hoşnuttur.441 Ege Telgraf Gazetesi’ne 

göre de İzmir halkı, müdahaleyi desteklemiş ve sokaklarda nöbet tutan askerlere sevgi 

gösterilerinde bulunmuştur. Hatta, bu gazetenin iddia ettiğine göre, Karşıyaka’nın bazı 

semtlerinde oturan vatandaşlar, televizyonun kapanış saatinde çalan İstiklal Marşı’nı 

beraberce söyleyerek coşkulu bir ortam oluşturmuşlardır.442 Ekspres Gazetesi’ne göre 

İzmirliler, sıkıyönetim görevlilerine hiçbir sorun çıkarmayıp yasalara ve kurallara 

uymakta büyük titizlik göstermişlerdir.443  

İzmir’de, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin yapıldığı 04.00’dan itibaren 

yaklaşık 32 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Hastalık gibi acil 

durumlar hariç, izin kağıdı olmayan araçların seyrine izin verilmemiştir. Ancak, sağlık 

sorunu yaşayan vatandaşların izin almak şartıyla sokağa çıkmalarına müsaade 

edilmiştir. Nitekim, darbe günü kolu kırılan bir çocuğun askerlerden izin alarak sokağa 

çıktığı görüntüler, dönemin gazetelerince servis edilmiştir.  

               Kaynak: Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 2. 

 

Ekmek satışı, sokağa çıkma yasağı olduğu için İzmir’de yaşanan en önemli 

sorunlardan biri olmuştur. Yaşanılan bu sorun, belediye zabıta ekipleri tarafından 

İzmir’in belirli yerlerinde kamyonetlerle ekmek satışı yapılarak giderilmeye 

çalışılmıştır.444 Sıkıyönetim Komutanı Süreyya Yüksel’in, 12 Eylül darbesi öncesinde 

                                                           
441 Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 1. 
442 Ege Telgraf, 13 Eylül 1980, s. 1. 
443 Ekspres, 14 Eylül 1980, s. 1. 
444 Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 3. 

Fotoğraf 31: 12 Eylül 1980 Sabahında Askerlerden İzin Alıp Hastaneye Gitmeye 

Çalışan İzmirli Bir Aile. 
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ekmek dağıtım sistemini iyi bir şekilde araştırdığı ve darbe öncesinde ekmek stoku 

yaptırdığı tahmin edilmektedir.445  

 

                              Kaynak: Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 1. 

 

Yaklaşık 32 saatlik bir bekleyişin ardından İzmir halkı, 13 Eylül öğlen saat 

12.00’da sokağa çıkabilmiştir. Aynı gün, Ege Ordu Komutanlığı tarafından 

yayımlanan 14 numaralı bildiri ile sokağa çıkma yasağı sistemli bir şekilde 20.00 ile 

06.00 saatleri arasında uygulanmaya başlanmıştır.  

32 saat süren sokağa çıkma yasağının kaldırmasından sonra hayat normale 

dönmeye başlamıştır. İzmir halkı, sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek ihtiyacını 

karşılayıp evlerinin balkonlarında zamanın geçmesini beklemiştir. Yasağın kalktığı 

12.00’dan sonra ise caddelerde büyük kalabalıklar oluşturulmuştur. Otobüs ve vapur 

seferleri de 12.00’dan sonra normal seferlerine başlamıştır.446 Sokağa çıkma yasağının 

kalkmasından sonra izdihamın yaşandığı tek yer ise santral garaj bölgesi olmuştur. 

Seyahatlerini geciktirmek zorunda kalan vatandaşlar, 12.00’dan sonra garaja hücum 

etmişlerdir. Bu nedenle otobüslerde yer bulmak büyük sorun olmuştur.447 

15 Eylül 1980 tarihinde yayımlanan bildiri ile sokağa çıkma yasağı saatlerinde 

değişikliğe gidilmiştir. Bu tarihten sonra sokağa çıkma yasağı saat 24.00 ile 05.00 

arasında uygulanmaya başlanmıştır.448 Bu değişiklikler, ileriki tarihlerde de sürmüştür. 

                                                           
445 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 
446 Ege Telgraf, 13 Eylül 1980, ss. 1, 4. 
447 Ekspres, 14 Eylül 1980, s. 1. 
448 Yeni Asır, 15 Eylül 1980, s. 1. 

Fotoğraf 32: 12 Eylül 1980 Tarihindeki Ekmek Satışına Ait Bir Görüntü. 
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1 Nisan 1981 tarihinde, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bildirisi 

ile sokağa çıkma yasağı saatleri daraltılmıştır. Bildiri sonucu, 1 Nisan 1981 Çarşamba 

gününden itibaren gece sokağa çıkma yasağı saatleri Burdur, Isparta ve Uşak illerinde 

01.00 ile 05.00; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Balıkesir illerinde 

ise 02.00 ile 05.00 olacak şekilde düzenlenmiştir.449 İzmir’de sokağa çıkma yasağının 

tamamen kaldırıldığı tarih ise 11 Ağustos 1982 olmuştur. Yalnız, yasağın tamamen 

kaldırılmasından önce bir istisna yaşanmıştır. İzmir’in düşman işgalinden 

kurtuluşunun 59. yıldönümü kutlamaları için, 8 ve 9 Eylül 1981 tarihine özel olarak 

iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştır.450 Yaklaşık iki yıl boyunca 

süren sokağa çıkma yasağı, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 32 numaralı 

bildirisi ile 11 Ağustos 1982 saat 02.00’dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.451 

12 Eylül darbesinden memnun olanların yanı sıra bir de 12 Eylül’ün yıkıcı 

etkileriyle karşılaşanlar vardı. Darbenin ilk gününden itibaren operasyonlara hız 

verilmiştir. Asker ve polis işbirliği ile yapılan operasyonlar sırasında Çiğli, 

Çobançeşme,  Gümüşpala, Bayraklı, Çamdibi, Gültepe, Buca, Karabağlar, Eskiizmir 

ve Yeşilyurt semtlerinde yüzlerce şüpheli ev basılmıştır. Çeşitli suçlardan aranan ve 

uzun zamandır yakalanamayan çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak Atatürk 

Stadyumuna götürülmüştür. Müdahale ile birlikte MHP ve MSP yöneticilerinin yanı 

sıra bazı siyasi parti il yöneticileri de gözaltına alınmıştır.452  

Öte yandan, DİSK’e bağlı sendikaların İzmir’de bir süredir sürdürdükleri 

grevlere, MGK kararları ile son verilmiştir. Bu kararlar sonucunda TARİŞ, Büyük Efes 

Oteli, Gültepe Belediyesi ve bazı fabrikalarda devam etmekte olan grevler 

kaldırılmıştır.453 İzmir’de bulunan sendika ve derneklerin binalarında da arama 

yapılmış ve bu yerlere girilmemesi için kapılar mühürlenerek faaliyetlerine son 

verilmiştir.454 

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı görevine, 20 Şubat 1980 tarihinden 

itibaren Orgeneral Ali Sait Özçivril tayin edilmiştir. Ali Sait Özçivril’in 22 Ağustos 

1980 tarihinde emekliye sevk edilmesinden sonra bu makama getirilen ikinci isim ise 

Orgeneral Haydar Saltık olmuştur.455 23 Ağustos 1980 tarihinde göreve başlayan Ege 

                                                           
449 Yeni Asır, 1 Nisan 1981, s. 2. 
450 Ege Telgraf, 8 Eylül 1981, s. 3. 
451 Ege Telgraf, 10 Ağustos 1982, s. 1. 
452 Yeni Asır, 15 Eylül 1980, s. 1. 
453 Yeni Asır, 14 Eylül 1980, s. 1. 
454 Ekspres, 16 Eylül 1980, s. 1. 
455 Ege Telgraf, 23 Ağustos 1980, s. 1. 
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Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, 11 Eylül günü İzmir’den 

ayrılıp Ankara’ya giderek darbenin kusursuz işlemesinde görev almıştır.456 Orgeneral 

Haydar Saltık, 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra ise Milli Güvenlik Konseyi Genel 

Sekreterliği görevine getirilmiştir. Haydar Saltık’ın görevden ayrılmasından sonra 12 

Eylül 1980 saat 05.00’dan itibaren Ege Ordu ve İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Muğla, 

Isparta, Burdur, Antalya illeri Sıkıyönetim Komutanlığına Orgeneral Süreyya Yüksel 

atanmıştır.457  

Mehmet Ali Birand, Süreyya Yüksel’in bu göreve darbeden önce atandığını 

iddia etmiştir. Mehmet Ali Birand, 30 Ağustos 1980 tarihinde yaşandığını iddia ettiği 

bu olay ile birlikte Süreyya Yüksel’in hem darbeden haberdar edildiğini hem de Ege 

Ordusuna tayin edildiğini savunmuştur. Birand’ın iddia ettiği olay şu şekilde vuku 

bulmuştur:  

 

Genelkurmay Başkanı, Akademiler Komutanı Org. Süreyya Yüksel’i 

Heybeliada’dan ayrılırken motoruna çağırdı. Ordu, 12 Eylül’de müdahalede 

bulunacak. Sen de hazırlıklı ol. Zira, hemen Ege Ordusunun başına geçeceksin. 

Haydar Paşa Ankara’ya gelecek. Akademilerin İzmir’deki çalışmalarını bahane 

ederek İzmir’e git ve incelemeler yap. Müdahale günü orada bulunacak biçimde 

şimdiden tüm hazırlıklarını tamamla.458 

 

Mehmet Ali Birand’ı doğrulayan isimlerden biri de o yıllarda İzmir Belediyesi 

Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Sancar Maruflu’dur. Sancar Maruflu, 

Süreyya Yüksel hakkında şu bilgileri vermiştir: ‘‘Süreyya yüksek, sivil olarak 

törenlere katılırdı. Ben, o şahsı görüyordum törenlerde; fakat kimdir, görevi nedir 

bilmiyordum. Darbeden sonra öğrendim kim olduğunu. Tahminimce herkes hakkında 

bilgi ediniyordu. Kim, kimdir öğrenmeye çalışıyordu.’’459 

 

6.4.1. İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ın Görevden Alınışı 

İhsan Alyanak; İzmir’e büyük hizmetlerde bulunan, son derece atılgan, 

müteşebbis ve çalışkan bir belediye başkanı olarak anılmaktadır. İhsan Alyanak, 

görevde bulunduğu 1973 ile 1980 yılları arasında köklü imar değişikliklerine 

                                                           
456 Birand, a.g.e., s. 272. 
457 Ekspres, 13 Eylül 1980, s. 1. 
458 Birand, a.g.e., s. 254. 
459 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 
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girişmiştir. Bu imar değişiklikleri sırasında yaşanan ilginç bir olay, İhsan Alyanak’ın 

en unutulmaz icraatlarından birisi olmuştur. Bu olay, Alsancak Garı çevresindeki 

yolun genişletilmesi sırasında St. John Anglikan Kilisesi’ne ait bahçe duvarlarının 

yıkılması hadisesidir. İngiltere ile Türkiye arasında krizlere sebep olan bu yıkımı, 

dönemin İzmir Belediyesi Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürü Sancar Maruflu, şu 

şekilde anlatmaktadır:  

 

Alsancak Garı bölgesindeki yolun genişletilebilmesi için kiliseye ait bahçe 

duvarlarının daraltılması gerekiyordu. Bu olayın sorunsuz bir şekilde 

ilerlemesini isteyen İhsan Alyanak, İngiltere İzmir Konsolosu ile görüşmeler 

yapmıştı. Onların da onayları alınmıştı. Bu kilisenin uç kısımlarında kiliseye ait 

mezarlar vardı. Bu mezarlar, yıkım başlamadan önce uygun bir yere nakledildi. 

Fakat, kilisenin papazı, İngiltere İzmir Konsolosunu aşıp Ankara ile iletişime 

geçti. Hiç yoktan ortalık karıştı. İngiltere ile kriz çıktı. Başbakan Bülent Ecevit 

ise İngilizler ile herhangi bir sorun yaşanmasını istemiyordu. Alyanak’ı da sert 

bir şekilde uyardı. Ecevit, durumun daha da kötüye gitmemesi amacıyla Devlet 

Bakanı Lütfi Doğan’ı, İzmir’e gönderdi. Kriz, kısa sürede tatlıya bağlandı. O 

dönemin gazeteleri, bu olayı çok abarttı. Kilisenin yıkıldığını da iddia etmişlerdi. 

Oysa, o kadar büyültülecek bir şey yoktu.460  

 

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ın akıllarda kalan başka bir icraatı da 

Papa 2. Jean Paul’u, Süleyman Demirel hükümetini aşarak İzmir’de ağırlayışıdır. Bu 

olay, dönemin gazetelerinde geniş yer bulmuştur. Bu olayın canlı şahidi olan Sancar 

Maruflu, yaşanılan hadiseyi şu sözlerle anlatmaktadır. 

 

Alyanak, İtalya’ya bir dış seyahat gerçekleştirmişti. Bu geziye katılanlar 

arasında ben de vardım. İhsan Alyanak’ın, Papa’yı davet edeceğini 

öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ankara’nın haberi olmadan böyle bir işe 

kalkışmamızın doğru olmayacağını söylediysem de İhsan Bey, aldırış etmemişti. 

Roma’daki işlerimizi bitirdikten sonra Vatikan’a gittik. Bizi, tanımadığım bir 

piskopos karşıladı. Bu kişi, Papa 2. Jean Paul’un sağ kolu olarak bilinen 

birisiymiş. İhsan Alyanak’ın da İzmir’den çocukluk arkadaşıymış. Biz, bu 

arkadaşlığı o esnada öğrendik. İhsan Alyanak, çocukluk arkadaşı olan 

piskoposa, Papa 2. Jean Paul ile görüşmek istediğini ve kabul ederse onu, İzmir’e 
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davet etmek istediğini söyledi. Piskopos, böyle bir teklifin ancak Türkiye 

Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılabileceğini söylediyse de 

Alyanak, ısrarcı tutumunu sürdürdü. Neticede, piskopos, Alyanak’ı kırmayarak 

Papa 2. Jean Paul ile bir görüşme ayarladı. Piskopos sayesinde Papa ile görüşme 

fırsatını yakalamıştık. Papa 2. Jean Paul’a, İzmir’den hediye olarak getirdiğimiz 

incir ve üzümden oluşan bir meyve sepeti ve adına yapılmış güzel bir tespih de 

takdim etmiştik. Papa, bizi çok samimi bir şekilde karşılamıştı. Hatta, Alyanak, 

Jean Paul’a eliyle incir dahi yedirmişti. İlerleyen dakikalarda Alyanak, Papaya 

davetlerini iletti. Papa da İzmir’e gelmeyi kabul etti. Böylece, Papa 2. Jean Paul, 

30 Kasım 1979 tarihinde İzmir’e geldi. Hem de Ankara’ya uğramadan direkt 

olarak İzmir’e geldi. Böyle olunca da Başbakan Süleyman Demirel bozuldu.461  

 

Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 2. Jean Paul’u 

taşıyan uçak, 30 Kasım 1979 tarihinde, İzmir Çiğli Askeri Havaalanına iniş yapmıştır. 

Onu; İzmir Valisi Necdet Calp, İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak ve Ege Ordu 

Komutanı Ali Sait Özçivril’in de aralarında bulunduğu bir heyet karşılamıştır. Selçuk 

ve Kuşadası gibi ilçelere ziyaretlerde bulunan Papa 2. Jean Paul, İzmir’deki 

ziyaretlerinin ardından, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geçmiştir.  

  

 Kaynak: Ekspres, 1 Aralık 1979, s. 1. 

 

 

 

                                                           
461 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 

Fotoğraf 33: Papa 2. Jean Paul’un İzmir Ziyaretine Ait Bir Görüntü. 
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12 Eylül 1980 tarihi itibariyle bütün belediye başkanları ve belediye meclis 

üyelerinin görevine son verilmiştir. 1973 seçimlerinde Osman Kibar’ı mağlup ederek 

İzmir Belediye Başkanı olan İhsan Alyanak, nam-ı diğer Boksör İhsan da görevine son 

verilen isimlerden birisidir. İhsan Alyanak’ın görevden uzaklaştırılmasından sonra, 

İzmir Belediye Başkanı olarak göreve atanan ilk isim, Tuğgeneral Cengiz İdil 

olmuştur.462 Yalnız, Tuğgeneral Cengiz İdil’in görev süresi, sadece yirmi dört saat 

sürmüştür. Cengiz İdil’in yerine, 13 Eylül 1980 tarihi itibariyle ESHOT Genel Müdürü 

Cahit Günay atanmıştır.463 İzmir’in en büyük mülki amiri olan İzmir Valisi Nazmi 

Çengelci ise 12 Eylül darbesinden hemen sonra görevden alınmamış olup 25 Aralık 

1980 tarihine kadar vazifesini sürdürmüştür. Nazmi Çengelci’nin 25 Aralık 1980 

tarihinde boşalttığı makama ise merkez valilerinden Hüseyin Öğütcan atanmıştır.464 

Görevini devredenlerden biri de İl Milli Eğitim Müdürü Aysal Aytaç olmuştur. Aysal 

Aytaç’ın yerine emekli Tuğgeneral İsmail Bakış tayin edilmiştir.465 

İhsan Alyanak’ın yakın dostu olan ve o dönem içerisinde İzmir Belediyesi 

Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürü görevinde bulunan Sancar Maruflu, İhsan 

Alyanak’ın görevden uzaklaştırılışı sırasında yaşanılanları şu cümlelerle 

anlatmaktadır: 

 

O günlerde fuar devam ediyordu. Ben hem İzmir Belediyesi Protokol ve Halkla 

İlişkiler Müdürü unvanına hem de İzmir Fuarı Müdür Muavini unvanına 

sahiptim. 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece, İhsan Alyanak ile beraber, fuar 

alanında bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı bitince aynı araca binip İhsan 

Alyanak’ı, Güzelyalı’daki evine bıraktık. Ben ise Karşıyaka’da oturuyordum. 

Evime giderken askerlere ait tankları görmüştüm. Şüphelendim. Evime gider 

gitmez Alyanak’ı aradım. Darbe olabileceğini söyledim. Alyanak, anlattıklarımı 

sakince dinledi ve beklediğimiz oluyor galiba, dedi. Zira, daha önceden de darbe 

yapılabileceğini tahmin ediyordu. İhsan Bey: ‘‘Ben evdeyim, bir yere 

kaçmıyorum, ilk önce sana ulaşacaklar, onlara bilgi verirsin.’’ talimatını verdi. 

Kısa bir zaman sonra evim basıldı. Askerler, silahlarıyla birlikte evime girdiler. 

Beni, Güney Deniz Saha Komutanlığına götürdüler. Burada, Uğur Sıdal adında 

rütbeli bir askerle görüştürüldüm. Bu komutan, biraz sonra radyolardan bildiri 

okunacak, bu bildiriden sonra da yönetime el koyacağız,  dedi. Daha sonra ise 
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İhsan Alyanak’ın nerede olduğu sordu. Başkanın da onları beklediğini söyledim, 

onlar da gidip Alyanak’ı getirdiler. Bize, herhangi bir nezaketsizlikte 

bulunmadılar. Komutanlar, İzmir Belediyesinde çalışan bütün üst düzey 

yöneticiler ile bir toplantı yapmak istediklerini söylediler. Bu konu için benden 

yardım talep ettiler. Talebi kabul ettim. Toplantı yeri olarak ise İzmir Fuarında 

bulunan kütüphanenin uygun olacağını söyledim, onlar da kabul ettiler. Tüm 

yöneticilere ulaşıp haberdar ettik ve toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir 

Belediye Başkanı olarak tayin edilen Tuğgeneral Cengiz İdil başkanlık etti. İhsan 

Alyanak ise bu toplantıya katılmadı. İhsan Alyanak ve İzmir Sıkıyönetim 

Komutanı olarak göreve tayin edilen Süreyya Yüksel, İzmir Fuarı Müdürlüğünde 

bulunan makam odasında başa baş görüştüler. Bizim katıldığımız toplantıda, 

İhsan Alyanak’ın görevden alındığını içeren bildiri okundu ve Cengiz İdil, İzmir 

Belediye Başkanı olarak kendisinin göreve getirildiğini söyledi. Toplantı bittikten 

sonra ben ve Cengiz İdil, İhsan Alyanak’ın toplantı yaptığı odaya gittik. Onların 

toplantıları sürüyordu, biz de dahil olduk. Toplantı sırasında Süreyya Yüksel: 

‘‘Ülkenin diğer illerinde farklı atamalar olabilir, emekli askerler dahi göreve 

getirilebilir; fakat ben öyle yapmayacağım, sizin içinizden birisini, İzmir Belediye 

Başkanı yapacağım.’’ dedi. Süreyya Yüksel, bu görev için gönlünün, İhsan 

Alyanak’tan yana olduğunu; fakat Alyanak’ın üzülerek de olsa görevden 

alınacağını söyledi. Süreyya Yüksel, İzmir Belediye Başkanı olacak kişi için daha 

önceden topladığı bilgilere dayanarak bir tespit yaptığını; fakat Alyanak’tan da 

bir isim önerisi istediğini belirtti. Alyanak; bu görev için Eshot Genel Müdürü 

Cahit Günay’ı önerdi. Günay kabul etmez ise Erdoğan Aburcu’nun da uygun 

olabileceğini söyledi. Birkaç saat sonra benim aracılığım ile basına bir bildiri 

gönderildi. Bu bildiri, Cahit Günay’ın İzmir Belediye Başkanlığına atanmasını 

içeriyordu. Cahit Günay ile iletişime geçme görevini de bana verdiler. Cahit 

Günay’ı aradım ve durumu anlattım. Cahit Bey, böyle bir şeyi kabul etmem için 

önce İhsan Alyanak Bey ile görüşmem lazım, dedi. Aradan birkaç saat geçtikten 

sonra arayıp görevi kabul ettiğini bildirdi. Bir gün sonra da göreve başladı. 

Darbeden bir gün sonra İhsan Bey ile buluşup İhsan Beyin babasının mezarına 

gittik. İhsan Bey, babasının mezarında duygusal anlar yaşadı. Babasının mezarın 

başına oturup Yasin-i Şerif okudu. Daha sonra da babasıyla konuşmaya başlayıp 

şunları söyledi: ‘‘7 yıl önce göreve başladığımda çalmayacağım ve 

çaldırtmayacağım diye söz vermiştim. Sözümde durdum; fakat ne yapalım ki 

kaderde bu da varmış. Görevden alındım. Lakin, benim için çok rahat.’’466  

                                                           
466 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 
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Cahit Günay, İzmir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde 

başarılı bir yönetim sergilemiştir. 19 Nisan 1983 tarihine gelindiğinde ise askeri 

yönetim ile yaşadığı bir anlaşmazlık yüzünden istifaya zorlanmıştır. İstifanın sebebi, 

o dönemde henüz inşaatı yeni biten, şu an ise İzmir Büyükşehir Belediyesi binası 

olarak kullanılan yerin kullanımı konusunda yaşanan ihtilaftır. Bu binayı, Güney 

Deniz Saha Komutanlığı alıp asker rıhtım olarak kullanmak istemiştir. Cahit Günay 

ise bu duruma şiddetle karşı çıkmış ve şehrin göbeğinde böyle bir şeyin olamayacağını 

savunmuştur. İki taraf arasındaki anlaşmazlık sürerken İzmir Belediyesine bağlı birçok 

birim, bir sabah aniden binaya taşınmıştır. Böyle bir durum yaşanınca da askeri 

yönetim ile Cahit Günay’ın arası açılmıştır. Neticede, İzmir Belediye Başkanı Cahit 

Günay, istifaya zorlanmış ve 19 Nisan 1983 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Cahit 

Günay’dan sonra göreve gelen isim ise İzmir Vali Muavini Ceyhan Demir olmuştur.467 

 

6.4.2. 12 Eylül Darbesinin İzmir Basınına Yansıması 

İzmir basını, 12 Eylül darbesine çok açık bir şekilde destek vermiştir. İzmir’de 

yayımlanan gazetelerden Ege Telgraf Gazetesi, ‘‘Ordu yönetime el koydu’’ manşeti ile 

darbeyi duyurmuştur. Ege Telgraf Gazetesi’nin ön sayfasında tam sayfa olarak Türk 

bayrağı ve ‘‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa 

vatandır.’’ mısraları bulunmaktadır. Gazetenin son sayfasında ise büyük bir 

ATATÜRK resmi ve ‘‘Ordu, devletine sahip çıktı’’ başlığı vardır.468 Ekspres Gazetesi 

ise büyük puntolar şeklinde ‘‘Ordu yönetime el koydu’’ başlığını seçmiştir.469 

Yeni Asır Gazetesi, 12 Eylül darbesi hakkındaki görüşlerini, darbeden başka 

bir yol kalmamıştı, dediği ‘‘12 Eylül Dönemeci’’ adlı bir bildiri ile açıklamıştır. Bildiri 

şu cümleleri içermektedir:  

 

Türk Milleti, devletin bütünlüğünü koruyup onu sağlam bir yapıya kavuşturmak, 

demokrasiye tekrar ve geçirilmiş acı deneylerin birikiminden de yararlanarak 

daha sağlıklı bir yapı kazandırmak yolundaki son şansını kullanmaktadır. 

Demokrasiyi içtenlikle benimsemiş bir ulusun fertleri olarak dilerdik ki bu 

amaçlara rejimin kuralları içinde yürünebilsin. Ama bunu başarmak yıllardır 

tekrarlanan, tekrarladığımız nedenler yüzünden mümkün olamamıştır. O 

nedenleri böyle bir günde hatırlatmanın gereği ve yararı yoktur. Müdahalenin 

                                                           
467 Sözlü Kaynak; Sancar Maruflu, Görüşme Tarihi: 15.01.2020. 
468 Ege Telgraf, 12 Eylül 1980, s. 1, 12. 
469 Ekspres, 13 Eylül 1980, s. 1. 
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kamu vicdanındaki değerlendirmesini, herkesin kendi kendine soracağı 

‘gerçekten yapılacak başka bir şey kalmış mıydı?’ sorusuna vereceği cevap 

oluşturacaktır. Kuşku yok ki Orgeneral Kenan Evren’in gerek Genelkurmay ve 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla imzaladığı bildirilerde gerekse TRT’de 

bizzat yaptığı konuşmada ortaya konulan gerekçelerin haklılığına ve hedeflerin 

tartışılmaz güzelliğine katılmamaya olanak yoktur. Burukluk yaratan tek nokta, 

bu hedeflere, böyle bir araçla yürümek zorunda kalışımızdır. Ama mademki bunu 

düşünmenin, hedefleri geciktirmek dışında artık hiçbir yararı olmayacaktır, o 

halde müdahalenin Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde 

gerçekleştirilmiş olmasından teselli bularak, Türk Milleti adına, İç Hizmet 

Yasası’ndan aldığı yetkiyi kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerine üstlendikleri bu zor 

görevde başarı dilemek herkesin borcudur. Türk milletinin borcu bu kadarla 

sınırlı değildir. Belirlenmiş olan hedefler, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik 

ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, 

devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin 

işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Her Türk yurttaşı ve her 

yurtsever için bu hedeflere bir an önce varılması yolunda elden gelen her katkının 

seferber edilmesi de kaçınılmaz bir borçtur. 12 Eylül 1980’in, umutsuzluğun haklı 

umutlara, çöküşün kalıcı bir dirilişe dönüştüğü bir esenlik dönemeci olması için 

dua ediyoruz.470 

 

6.4.3. Bayrak Asma Uygulaması 

12 Eylül’ün getirdiği uygulamalardan biri de resmi günlerde uyulması zorunlu 

olan ‘‘bayrak asma’’ uygulamasıdır. Bu uygulama, ilk defa 29 Ekim 1980 tarihinde 

uygulanmıştır. Uygulama ile birlikte ev ve iş yerlerine bayrak asma şartı getirilmiştir. 

Ayrıca, ekiplerce denetimlerin yapılacağı, asmayanların para ve hapis cezalarına 

çaptırılacağı duyurulmuştur.471 29 Ekim 1980 tarihinde ilk defa uygulanacak olan bu 

uygulama için, İzmir’de yoğun bir şekilde bayrak satışı gerçekleştirilmiştir. Öyle ki 

Sümerbank’ta bayrak kalmadığı, karaborsaya düştüğü ve hatta kağıt bayraklarında da 

üretildiği haberleri basına yansımıştır. İzmir halkı, uygulamanın başladığı ilk gün 

emirlere uyarak ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmıştır. Kurallara uymayıp bayrak 

asmayan yirmi dört kişi ise gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 643 iş yeri ve konut sahibi 

                                                           
470 Yeni Asır, 13 Eylül 1980, s. 1. 
471 Ekspres, 28 Ekim 1980, s. 5. 
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uyarılarak bayrak astırılmış, ikazlara uymayan on üç iş yeri ve konut sahibi ise 

savcılığa sevk edilmiştir.472 

 

6.4.4. İzmir Fuarı ve Bülent Ersoy Olayı 

12 Eylül 1980 darbesinin yaşandığı günlerde 49. Uluslararası İzmir Fuarı 

sürmekteydi. Fuar, 19 Ağustos 1980 tarihinde başlayarak 12 Eylül 1980 tarihine kadar 

sorunsuz bir şekilde devam etmiştir. 12 Eylül darbesinden sonra ise üç gün boyunca 

faaliyetleri durdurulmuştur. Fuar, 15 Eylül tarihinden itibaren tekrar işler hale 

gelmiştir.473  

49. Uluslararası İzmir Fuarı’na yirmi dokuz ülke ve üç uluslararası kuruluş 

katılmıştır. İki yıl önce otuz gün sürenin çok olduğunu bildiren kimi ülkelerin görüşü 

gereği, yabancı ülkeler için yirmi gün olarak belirlenen İzmir Fuarı, uluslararası 

kuruluşlar ve yabancı ülke katılımcıları için 10 Eylül’de bitmiştir.474 Yabancı 

katılımcılar için fuarın erken bitmesi ve darbeye şahit olmamaları, prestij açısından iyi 

bir şans olarak görülebilir. 

49. Uluslararası İzmir Fuarı, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet 

Çetinkaya için uluslararası bir fuardan çok, mafya babalarının karnavalı, yozlaşmanın 

ve toplumsal çöküşün göstergesidir. Çetinkaya’ya göre yozlaşma ve çöküşün sebebi, 

Bülent Ersoy gibilerine halkın yoğun talep göstermesidir.475  

49. Uluslararası İzmir Fuarı’na damgasını vuran isim, şüphesiz ki Bülent Ersoy 

olmuştur. Zira, Bülent Ersoy’un, fuarda sahne alırken seyircilerin tempo şeklinde ‘‘aç 

aç’’ sloganlarına uyarak göğüslerini açtığı ve gazetecilere cüretkar pozlar verdiği iddia 

edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı İzmir Savcılığı, ar ve adaba aykırı hareketinden 

dolayı TCK 576. maddesi gereğince Bülent Ersoy’un yargılanmasını istemiştir.476 

Hakkındaki suçlamalara cevap veren Bülent Ersoy ise şu açıklamalarda bulunmuştur: 

‘‘Elbisemin askısı çıktığı için böyle bir durum yaşandı. Benim suçum yok.’’477 Yine, 

aynı tarihlerde ve aynı suçlardan dolayı gözaltına alınan ünlü simalar arasında Seyyal 

Taner ve Christine Haydar da bulunmaktadır.478 

                                                           
472 Ege Telgraf, 30 Ekim 1980, s. 4 
473 Yeni Asır, 15 Eylül 1980, s. 1. 
474 Yeni Asır, 10 Eylül 1980, s. 2. 
475 Hikmet Çetinkaya, ‘‘Fuar Bu Yıl Yozlaşmanın ve Çürümenin Aynası Sanki’’, Cumhuriyet, 11 Eylül 

1980, s. 9. 
476 Ege Telgraf, 2 Eylül 1980, s. 1. 
477 Milliyet, 5 Eylül 1980, s. 1. 
478 Ege Telgraf, 5 Eylül 1980, s. 1. 
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Bülent Ersoy, sadece bu suçlardan dolayı gündeme gelmemiştir. Ersoy, 19 

Eylül’de evine tespit için gelen hakime hakaret etmiş ve İzmir Nöbetçi Sulh Ceza 

Mahkemesi tarafından tutuklanarak 20 Eylül 1980’de, Buca Cezaevinde özel bir 

bölüme koyulmuştur.479 Bülent Ersoy, 4 Kasım 1980 tarihine kadar cezaevinde kalarak 

12 Eylül’ün İzmir’de mağdur ettiği kişilerden olmuştur.480 

 

6.4.5. Anarşi Olaylarının İzmir’e Faturası 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar anarşiden dolayı ölen ve yaralanan 

insanların sayısı, sürekli olarak artmıştır. 1968 ile 1977 yılları arasındaki on yıllık 

devrede anarşi olaylarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 508’dir. Anarşinin 

tırmanışa geçtiği 1977 yılında ise bir yılda ölenlerin sayısı 295 kişiyi bulmuştur.481 

1978 yılına gelindiğinde ise sadece bir yılda 1.150 kişi anarşiden dolayı hayatını 

kaybetmiştir.482  

Aslında ölü ve yaralı sayılarında verilen bilgiler çeşitlilik arz etmektedir. 

Örneğin, Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanvekili Tümgeneral 

Hayri Ündül’ün açıklamalarına göre, 16 Kasım 1980 tarihine kadar geçen son iki yıl 

içerisinde anarşiden dolayı 5.251 kişi ölmüş, 14.152 kişi de yaralanmıştır.483 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bir başka bilgi de Genelkurmay 

Başkanlığının, Avrupa Konseyi Assamblesi Heyeti üyelerine sunduğu anarşi 

raporunda geçmektedir. Bu raporda verilen bilgilere göre, 1979 Ocak ayı ile 1981 

Eylül ayı arasında anarşiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 3.992 kişidir. 

Yaralananların sayısı ise 11.077’dir. Ayrıca, raporda verilen bilgilere göre, 12 Eylül 

darbesi sonrası anarşi olaylarında %90 azalma görülmüştür.484 Heyet üyelerine, 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bilgiler arasında sadece ölü ve yaralı sayısı 

yoktur. Dönem içerisinde çıkan olay sayısı ve ele geçirilen silah miktarı da heyet 

üyelerine sunulmuştur. Heyet üyelerine verilen rakamların net sayısı şu şekildedir: 

 

 

                                                           
479 Ege Telgraf, 20 Eylül 1980, s. 10. 
480 Ekspres, 5 Kasım 1980, s. 1.  
481 MMTD, C: 10, B: 54, 16.02.1979, s. 39. 
482 MMTD, C: 8, B: 29, 02.01.1979, s. 219. 
483 Yeni Asır, 17 Kasım 1980, s. 11. 
484 Cumhuriyet, 12 Ocak 1982, s. 1. 
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Tablo 1: Avrupa Konseyi Assamblesi Heyeti Üyelerine Sunulan Anarşi Raporu  

Kaynak: Cumhuriyet, 12 Ocak 1982, s. 1. 

  

12 Eylül döneminin en önemli figürlerinden biri olan Başbakan Bülent Ulusu 

da ele geçirilen silahlar hakkında bilgiler vermiştir. Bülent Ulusu’nun verdiği bilgilere 

göre, 12 Eylül 1980 ile 20 Aralık 1981 tarihleri arasında ele geçirilen ya da halk 

tarafından teslim edilen silah miktarı şu şekildedir: 85.422 tüfek, 704.060 tabanca, 2 

havan topu, 33 roket atar, 77 roket atar mermisi, 5 uçaksavar silahı, 5.242.865 

mermi.485 Görüldüğü üzere, 12 Eylül dönemine kadar anarşi olaylarında kullanılan yüz 

binlerce silah ve milyonlarca mermi vardır. Sadece bu rakamlara bakarak bile 12 Eylül 

1980 öncesindeki dönemin ne kadar ürkütücü olduğunu anlayabilmek mümkündür. 

1 Ocak 1979 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında İzmir’de yaşanan anarşi 

olaylarında ölen ya da yaralananların sayısı ise aşağıda bulunan tablolardaki gibidir. 

Bu sayılara; Yeni Asır Gazetesi, Ekspres Gazetesi, Ege Telgraf Gazetesi, Demokrat 

İzmir Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi’nden alınan bilgilerle ulaşılmıştır.  

 

Tablo 2: İzmir’deki Anarşi Olaylarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı (1 Ocak 1979-12 Eylül 1980) 

 

                                                           
485 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi (DMTD), C: 1, B: 21, 21.12.1981, s. 469.  

YILLAR OLAY 

SAYISI 

 

ÖLÜ 

SAYISI 

YARALI 

SAYISI 

YAKALNAN 

SİLAH SAYISI 

1979 YILININ 

İLK 8 AYI 

9.052 898 3.633 12.546 

1979 EYLÜL İLE 

1980 EYLÜL ARASI 

23.481 2.812 6.784 16.980 

1980 EYLÜL İLE 

1981 EYLÜL ARASI 

5.789 282 660 575.754 

TOPLAM 38.322 3.992 11.077 605.280 

YIL 1979 1980 

SAĞ GÖRÜŞLÜ 5 8 

SOL GÖRÜŞLÜ 10 13 

SİVİL 5 14 

POLİS 3 7 

BEKÇİ 1 1 

YABANCI UYRUKLU 1  

GÖRÜŞÜ BELİRSİZ  6 

TOPLAM 25 49 
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Tablo 3: İzmir'deki Anarşi Olaylarında Yaralananların Sayısı (1 Ocak 1979-12 Eylül 1980) 

 

 

Yukarıda verilen tablolardan da anlaşılacağı üzere, anarşi olaylarından dolayı 

1 Ocak 1979 ile 12 Eylül 1980 tarihler arasında İzmir’de hayatını kaybedenlerin sayısı 

74, yaralananların sayısı ise 482’dir. Belirtmek gerekir ki bu yaralanmaların çoğu basit 

çapta yaralanmalar değildir. Çıkan olaylar; insanların gözlerini, kollarını, bacaklarını 

ve birçok uzuvlarını ellerinden almıştır.  

12 Eylül askeri darbesi ile birlikte şiddet olayları, düşüşe geçmiştir. Örneğin, 

12 Eylül 1980 ile 11 Eylül 1981 arasında İstanbul’da 2.133 olay, Ankara’da 957 olay, 

Adana’da 525 olay meydana gelmiştir. Aynı dönem içerisinde İzmir’de meydana gelen 

olay sayısı ise 449’dur. Yaşanılan bu olayların %48’i afiş, pankart asma ve bildiri 

dağıtma olaylarıdır. Yine, bu oranların %21’i gasp ve soygun, %10’u ise silahlı saldırı 

ve güvenlik güçleriyle çatışma olaylarını kapsamaktadır. Geriye kalan diğer oranlar 

ise öğrenci olayları, gösteri ve yürüyüş, patlayıcı madde ve kundaklama gibi eylemleri 

içermektedir.486 

 

 

 

 

                                                           
486 Ruşen ve Ünsal, a.g.e., s. 82. 

YIL 1979 1980 

SAĞ GÖRÜŞLÜ 17 11 

SOL GÖRÜŞLÜ 94 203 

SİVİL 23 7 

POLİS 27 70 

JANDARMA 7 3 

BEKÇİ 3  

YABANCI UYRUKLU 1  

GÖRÜŞÜ BELİRSİZ 7 9 

TOPLAM 179 303 
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6.4.6. 12 Eylül Darbesinin Ardından İzmir’de Yaşanan İdamlar 

Türkiye, 1980 ile 1984 yılları arasında elli idam vakasına şahit olmuştur. Bu 

idamlardan on yedisi sol görüşlü, dokuzu ise sağ görüşlü kişilerden oluşmaktadır. 

Geriye kalan yirmi dört kişi ise adi suçlardan dolayı idam cezasına mahkum olmuştur. 

İzmir’de idam sehpasına çıkarılanların sayısı altı olup bunlardan dördü sol görüşlü, 

ikisi ise sağ görüşlüdür. Bu isimlerden Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun, Necati 

Vardar ve İlyas Has sol ideolojiye mensup iken Selçuk Duracık ve Halil Esendağ ise 

sağ ideolojiye mensuptur. İzmir’de idam cezası gerçekleştirilen kişilerin suçlarına 

baktığımızda ise şu bilgilere ulaşmaktayız:  

İzmir’de yaşanan ilk idam cezası; 13 Mart 1982 tarihinde Seyit Konuk, İbrahim 

Ethem Coşkun ve Necati Vardar’ın asılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Seyit Konuk, 

İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar; Türkiye Komünist Emek Partisi’ne üye 

kişiler olup 25 Nisan 1980 tarihinde Müteahhit Nuri Yapıcı’yı, 29 Nisan 1980 

tarihinde ise MHP İl Sekreteri Turan İbrim’i öldürmüşlerdir. Bu üç isim; İzmir 

Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesince Anayasa’nın tamamını 

ilgaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata cebren teşebbüs etmek suçundan, 

Türk Ceza Kanununun 146’ncı maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ölüm cezasına 

mahkûm edilmiştir. Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar’ın 

haklarındaki idam kararı, Milli Güvenlik Konseyi tarafından, 12 Mart 1982 tarihinde 

onanmıştır.487 Üç sanık hakkındaki idam kararı, 13 Mart 1982 tarihinde, İzmir Şirinyer 

Cezaevinde uygulanmıştır. 

 Sözlü tarih çalışması yaptığım isimlerden biri olan Metin Sadıç, idam edilen 

bu üç isim ile birlikte aynı cezaevinde yattığını iddia etmiştir. Kendisi de Türkiye 

Komünist Emek Partisi üyesi olan ve İzmir’de ilan edilen sıkıyönetim sonrası 

yakalanarak cezaevine koyulan Metin Sadıç, üç arkadaşının da geçmişte yaptıkları 

olaylardan dolayı pişmanlık yaşamadığını belirtmiştir. Pişmanlık yaşamış olsalar bile 

böyle bir durumun dışarıya yansıtılamayacağını, ancak, kendi iç dünyalarında 

hesaplaşmaların yapabileceğini söylemiştir.488   

                                                           
487 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi (MGKTD), C: 6, B: 98, 12.03.1982, s. 329. 
488 Sözlü Kaynak; Metin Sadıç, Görüşme Tarihi: 11.01.2020. 
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                  Kaynak: Yeni Asır, 8 Mayıs 1981, s. 1. 

 

İzmir yaşanan ikinci idam cezası ise Selçuk Duracık ve Halil Esendağ’ın 

asılmasıyla gerçekleşmiştir. Selçuk Duracık ve Halil Esendağ’ın işledikleri suçlar 

Manisa’da meydana gelse de bu ikili, İzmir Şirinyer Cezaevinde tutuklu kalmışlar ve 

bu cezaevinde idam edilmişlerdir. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan ve Ülkücü 

Gençlik Derneğine mensup kişilerin uğrak mekanı olan bir kahvehane, 1979 Eylül 

ayının ilk günlerinde solcu eylemciler tarafından taranmıştır. Bu olay sonunda, Ülkücü 

Gençlik Derneğine mensup dört kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olaya misilleme 

yapmak isteyen ülkücü gençler, 45 bin lira karşılığında bir sten otomatik tabanca 

alarak Çınar Ekmek Fabrikasında çalışan solcu işçileri öldürmeye karar vermişlerdir. 

Bu olay için Selçuk Duracık ve Halil Esendağ’ın yanı sıra olay tarihinde 16 yaşında 

olan Ali Aksakal görevlendirilmiştir. Bu üç kişi, 7 Eylül 1979 saat: 24.00 sıralarında 

fırına saldırmış ve o sırada ekmek yapmakta olan Halil Haznedar ve Yaşar Bilgin’in 

de aralarında bulunduğu dört kişiyi öldürmüştür. Tutuklanan Selçuk Duracık ve Halil 

Esendağ, 17 Eylül 1981 tarihinde, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî 

Mahkemesi tarafından verilen karar gereği, Türk Ceza Kanununun 454/4-5 maddesi 

uyarınca ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ali Aksakal ise yaşı küçük olduğu için 24 yıl 

ağır hapis cezası almıştır. Selçuk Duracık ve Halil Esendağ hakkında istenen idam 

kararı, Milli Güvenlik Konseyi tarafından, 3 Haziran 1983 tarihinde onanmıştır.489 

                                                           
489 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi (MGKTD), C: 9, B: 148, 03.06.1983, s. 267-268. 

Fotoğraf 34: Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar’ın Son 

Duruşmalarına Ait Bir Görüntü. 
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Selçuk Duracık ve Halil Esendağ’ın idamı, 5 Haziran 1983 tarihinde, İzmir Şirinyer 

Cezaevinde gerçekleşmiştir.  

              

Kaynak: Yeni Asır, 19 Eylül 1981, s. 1. 

 

12 Eylül müdahalesi sonrasında İzmir’de yaşanan üçüncü ve son idam cezası, 

İlyas Has’ın asılmasıyla gerçekleşmiştir. İlyas Has, üyesi olduğu THKP/C Dev-Yol 

adlı yasa dışı örgüte silah temin etmek için bekçi Süleyman Tosun’u öldürmek 

suçundan yargılanmıştır. İlyas Has, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî 

Mahkemesinin 18 Ocak 1982 tarihinde verdiği karar gereği, Türk Ceza Kanununun 

146/1 inci maddesine göre ölüm cezasına çarptırılmıştır. İlyas Has’ın idam cezası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 4 Ekim 1984 tarihinde onanmıştır.490 İlyas 

Has, 7 Ekim 1984 tarihinde, İzmir Şirinyer Cezaevinde idam edilmiştir. İlyas Has’tan 

sonra, İzmir’de herhangi bir idam cezası uygulanmamıştır.  

Bu isimlerin dışında, İzmir’de yaşanan anarşi olaylarında önemli bir yere sahip 

olan Hıdır Aslan da İzmir’de idam cezasına çarptırılmıştır. Fakat, Hıdır Aslan’ın 

cezası, 25 Ekim 1984 tarihinde Burdur’da gerçekleştirilmiştir. Hıdır Aslan, mensubu 

bulunduğu Devrimci Yol örgütü adına onlarca gasp ve yaralama suçuna katılmıştır. 

Yine, Gültepe’deki operasyon sırasında iki polisin hayatını kaybetmesine de sebep 

olmuştur. Hıdır Aslan, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî 

Mahkemesinin, 29 Temmuz 1981 tarihinde verdiği karar gereği, Türk Ceza 

Kanununun 146/1’inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiştir. Hıdır 

Aslan’ın idam cezası, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Ekim 1984 tarihinde 

                                                           
490 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (TBMMTD), C: 7, B: 8, 04. 10. 1984, s. 230. 

Fotoğraf 35: Selçuk Duracık (Sağ Başta) ve Halil Esandağ’ın (Sağ Baştan İkinci) Son 

Duruşmalarına Ait Bir Görüntü. 
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kabul edilmiştir.491 Hıdır Aslan, 25 Ekim 1984 tarihinde, Burdur Cezaevinde idam 

edilmiştir. Hıdır Aslan, Türkiye’de idam edilen son mahkum olup ondan sonra 

herhangi bir idam yaşanmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
491 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (TBMMTD), C: 7, B: 7, 03.10.1984, s. 163-164. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

12 EYLÜL DARBESİ SONRASI SİYASAL YAPILANMA 

 

7.1. DANIŞMA MECLİSİ 

12 Eylül darbesi, kendisinden önceki diğer iki darbe girişiminden farklı olarak 

kendisine has özellikleri taşımaktadır. Zira, darbe, çok iyi planlanarak emir-komuta 

zincirine ve hiyerarşiye uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sağ sol çatışmaları 

kıskacında bunaltılan halk, sükuneti ve güveni sağlayacak her hareketi kabul etmeye 

hazır hale getirilmiştir. Bu durumdan faydalanmayı amaçlayan darbenin baş aktörleri 

de halkın desteğini almayı göz ardı etmemişlerdir. Ancak, 12 Eylül müdahalesi sonrası 

halk desteğine verilen önem, demokrasiye ve siyasi partilere karşı olan saygı ve 

güvenden değil, darbecilerin, siyasi alanda kendisine destek sağlayacak sivil temeli 

aramasındandır.492 

12 Mart döneminin başbakanlarından olan Ferit Melen, 12 Eylül 1980 askeri 

müdahalesini şöyle değerlendirmiştir: ‘‘Bu darbeyi, siyasi partiler davet ettiler. 

İyimser olunacak bir nokta ise bildiride, demokrasinin işler hale getirileceği 

konusunun yer almasıdır.’’493 Ferit Melen’i doğrular nitelikte MGK Genel Sekreteri 

Org. Haydar Saltık, 1 Kasım 1980 günü bir basın toplantısı düzenleyerek askeri rejimin 

demokratikleşme programı olarak adlandırılan bir paket açıklamıştır. MGK’nın, 

ülkeyi yeniden yapılandırma projesinin en önemli aracı, kuşkusuz yeni bir anayasadır. 

Bu amaçla, Kurucu Meclis Hakkında kanun çıkartılmıştır. Kurucu Meclisin görevi; 

ülkeyi yeni düzenine taşıyacak anayasal ve yasal çatıyı kurmak, anayasayı ve temel 

yasaları oluşturmaktır. Ayrıca, amaçlar arasında TBMM’nin oluşumuna kadar yasama 

yetkisini kullanmak da vardır. 

 Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi olarak iki 

kanattan oluşmuştur. Ancak, kanatlar arasında eşitlik değil, alt-üst ilişkisi vardır. 

Danışma Meclisi üyelerini MGK belirlediği gibi, bu üyeler, birer danışman 

durumundadır. Yasa ve anayasa yapımında son söz hakkı ve hükümeti denetleme 

hakkı, sadece MGK’nın elindedir.494 

12 Eylül müdahalesi sonrası, 29 Haziran 1981 günü yayımlanan kanun ile yeni 

Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu oluşturulması için bir Kurucu 

                                                           
492 Karpat, a.g.e., ss. 170, 171.  
493 Turan, a.g.e., s. 411. 
494 Tanör, a.g.e., s. 38. 
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Meclis oluşturulmasına karar verilmiştir. Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi 

üyeleri ve MGK tarafından seçilen 160 üyeden oluşan Danışma Meclisinden 

oluşmaktadır.  Danışma Meclisi için tüm illerden gelen başvurular arasından 120 kişi 

belirlenmiştir. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine doğrudan başvuran 40 

kişinin de eklenmesi ile üye sayısı 160’a ulaşmıştır. İlk toplantısını 23 Ekim 1981 

tarihinde yapacak olan Danışma Meclisi, TBMM’nin genel seçimlerle kurulup fiilen 

çalışmaya başladığı tarihe kadar görevini sürdürecektir. MGK ile birlikte Kurucu 

Meclisi oluşturan Danışma Meclisi, eski Cumhuriyet Senatosu Genel kurulunda 

toplanacaktır. 

Danışma Meclisi için belirlenen üyelerin beş tanesini, İzmir’den seçilen 

adaylar oluşturmaktadır. Bu üyeler; Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Türe 

Tunçbay, Rapor Gazetesi Başyazarı ve Yeni Asır Gazetesi yazarlarından Dr. Aydemir 

Aşkın, Prof. Kemal Karhan, Emekli Koramiral Turgut Kunter ve Ege Bölgesi Ticaret 

Odası başkanlarından Dündar Soyer’dir.495 

Danışma Meclisinin en yaşlı üyesi ve Konya temsilcisi Prof. Sadi Irmak, geçici 

başkanlık sıfatıyla ilk toplantıyı yönetmiştir. Sadi Irmak, 27 Ekim günü yapılan ikinci 

toplantıda, 158 üyenin katıldığı oylamadan 67 oy alarak başkanlığa seçilmiştir.496 Sadi 

Irmak’ın görev süresi, Danışma Meclisinin kapanış tarihi olan 6 Aralık 1983’e kadar 

sürmüştür   

Danışma Meclisi, Profesör Orhan Aldıkaçtı’nın başkanlığında bir de Anayasa 

Komisyonu oluşturmuştur. Danışma Meclisi üyeleri arasından oluşturulan Anayasa 

Komisyonu, çalışmalarına hızla başlamış ve 17 Temmuz 1982 tarihinde, yeni 

Anayasanın ilk taslağını hazırlamıştır.497 Bu taslak metin, önce Danışma Meclisinde, 

daha sonra da Milli Güvenlik Konseyinde kabul edilmiştir. Hazırlanan yeni Anayasa, 

7 Kasım 1982 tarihinde halkın kabulüne sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

                                                           
495 Yeni Asır, 16 Ekim 1981, s. 1. 
496 DMTD, C: 1, B: 2, 27.10.1981, s. 25. 
497 Zürcher, a.g.e., s. 409. 
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7.2. 7 KASIM 1982 ANAYASA REFERANDUMU 

 

7.2.1. Kenan Evren’in 1 Kasım 1982 Tarihindeki İzmir Mitingi 

12 Eylül müdahalesini yapan kadro, 12 Mart askeri muhtırası döneminde zaten 

budanmış olan 1961 Anayasası’nı tümüyle ortadan kaldırıp özgürlükleri ve 

demokratik hakları daha da sınırlayan yeni bir Anayasa’yı yürürlüğe koyma 

düşüncesindeydiler.498 Bu amaçla hazırlanan yeni Anayasa’nın, halkın onayına 

sunulacağı tarih ise 7 Kasım 1982’dir.  

Yeni Anayasası’nın kuşkusuz en büyük savunucusu Orgeneral Kenan Evren 

olmuştur. Anayasa oylamasından sonra Cumhurbaşkanı unvanını da alacak olan 

Orgeneral Kenan Evren, Türkiye’nin birçok yerinde mitingler düzenleyerek yeni 

Anayasa’ya destek çağrısında bulunmuştur. Kenan Evren’in miting yaptığı kentlerden 

biri de İzmir şehridir. Kenan Evren, 1 Kasım 1982 tarihinde İzmir’e gelerek İzmir 

Vilayet Konağı önünden halka hitap etmiştir. Kenan Evren’in İzmir mitingine, Milli 

Güvenlik Konseyi Üyeleri tam kadro olarak katılırken Başbakan Bülent Ulusu da 

mitingde hazır bulunmuştur. İzmir Vilayet Konağı çevresindeki meydanı hınca hınç 

dolduran İzmirliler, miting sırasında Kenan Evren’in konuşmasını sık sık alkışlarla 

keserek sevgi gösterilerinde bulunmuşlardır. 

 Orgeneral Kenan Evren, yaklaşık bir saatlik konuşmasının giriş bölümünde, 

12 Eylül 1980 öncesindeki anarşi ortamına ve bu anarşi ortamından dolayı İzmir’in ne 

denli kötü günler geçirdiğine değinmiştir. Kenan Evren’in İzmir’de yaptığı 

konuşmasındaki ilk cümleler, şu satırlardan oluşmuştur. 

 

Sevgili İzmirli ve Egeli hemşehrilerilerim. Biliyorum ki içinizde İzmirliler 

çoğunlukta; fakat Ege’nin diğer şehirlerinden gelenler de var. Onun için Egeli 

hemşehrilerim diye hitap ettim. Biliyorsunuz ki bugüne kadar İzmir’e çok geldim. 

Her gelişimde, İzmir’de neden konuşmuyorsunuz diye soruyorlardı. Onun da 

zamanı gelecek diyordum. İşte o gün geldi. Bu güzel şehrimiz, Ege’nin incisi, 

İzmir’imiz, Kurtuluş Savaşında ne kadar çok gözyaşı döktüyse 12 Eylül’den evvel 

de çok gözyaşı döktü. Ancak, iki dönem arasında çok fark var. Birincisinde, yani 

Kurtuluş Savaşında gözyaşı döktürenler, memleketi işgale gelmiş düşman 

kuvvetleri idi. İkincisinde, yani 12 Eylül 1980 öncesinde ise acımasızca silah ve 

bomba kullanarak vatandaş kanı dökenler, bu memleketin kandırılmış evlatları 

                                                           
498 Turan, a.g.e., s. 414.  
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idi. Acı olan taraf budur. Birisi düşman, diğeri vatandaş. Kaldı ki bugün, 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından kabul edilen 

ve bizim de onayladığımız anlaşmalarla, bir düşman dahi böyle acımasızca 

masum kişileri, ideolojileri kendilerine uygun değildir diye öldürmemesi gerekir. 

Sizler, bu acı günleri senelerce yaşadınız. Her geçen gün, daha acı günler 

görerek yaşadınız.  

 

Konuşmasının devamında hala yürürlükte olan sıkıyönetim uygulamalarından 

bahseden Kenan Evren, sözlerine şöyle devam etmiştir: 

 

Türkiye’de ilk sıkıyönetim ilan edildiğinde, İzmir, sıkıyönetim kapsamına 

alınmadığı için anarşist ve teröristler, burada rahatça yerleşebildiler. Bugüne 

kadar yakalananları biliyorsunuz, hapishaneleri doldurdular. Hala daha da 

zaman zaman arda kalanlar ve yeniden örgütlenmeye çalışanlar yakalanıyorlar. 

Bunları, radyo ve televizyondan izliyorsunuz. Şimdi ise sıkıyönetim hükümleri 

yürürlükte olduğu için ve gerekli kanunları da kısa sürede çıkarıp tedbirlerimizi 

alabildiğimizden dolayı, bunlar, kısa sürede yakalanabilmektedirler. Ancak, 

sevgili vatandaşlarım, bir ülke böyle mütemadiyen sıkıyönetim altında tutulamaz. 

Tutulur ise birinci vazifesi yurt savunması olan TSK yıpranır. Öyle bir idareye 

sahip olmalıyız ki artık mevcut yönetimler, ikide bir sıkıyönetime başvurmadan 

bu gibi olayların üstesinden gelebilsinler.  

 

Kenan Evren, sözlerinin devamında, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrası 

ideolojik savaşlardan galip çıktıklarını; fakat henüz her şeyin bitmediğini belirtmiştir. Ayrıca, 

gelebilecek saldırılara karşı aldıkları tedbirlerden bahsetmiştir: 

 

Artık şu husus açıkça görülmüştür ki günümüz dünyasında savaş türleri 

değişmektedir. Eskiden olduğu gibi ordular, karşı karşıya gelerek savaşma 

külfetine katlanmadan daha kolay bir yolla, kendisi kan dökmeden veya para 

dökerek emellerine ulaşmayı tercih ediyorlar. Bugün bütün dünyada, ideolojik ve 

ekonomik savaş sürmektedir. Hangi taraf, karşı tarafa ideolojisini kabul 

ettirebilirse o ülkeyi kendisine bağlayabilmekte ve istediğini yaptırabilmektedir. 

İşte biz, böyle bir savaşın içinden çıktık. Bu savaşın ilk raundunu kazandık. 

Ancak, savaş henüz bitmemiştir. Müteakip rauntlar gelecektir. Bu gelecek 

saldırılara hazır olmamız ve bir daha o acıklı ve feci durumlara düşmememiz için 

bir takım tedbirler almak ve daima uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Bu 

tedbirlerin başında muhakkak ki bütün yasalara ışık tutacak olan Anayasa 



161 

 

gelmekteydi. Eğer, 12 Eylül’den sonra, 1961 Anayasası yürürlüktedir demiş 

olsaydık, acaba bu savaşı kazanabilir miydik? Kesinlikle kazanamazdık. Onun 

içindir ki Anayasa düzeni hakkındaki 2356 sayılı Kanun’u çıkardık. Böylece, 

MGK’nın çıkardığı kanunlar ve aldığı kararlar, mevcut Anayasa’ya veya 

kanunlara aykırıysa alınan bu kararları ve çıkarılan kanunları, Anayasa 

değişiklikleri yerine geçirdik. Ancak bu surette kısa sürede neticeye ulaşabildik.  

 

Kenan Evren, hazırlanan yeni Anayasa metnine karşı propaganda faaliyetleri yürüten 

gruplara yönelik sarf ettiği sözlerle konuşmasını sürdürmüştür.  

 

Bu ideolojik savaşın tarafı olan ve ilk raundu kaybedenler, büyük bir telaş içinde, 

eski Anayasa’nın savunuculuğunu yaptılar ve yapmaya da devam etmektedirler. 

Bunların ağızlarını kapamak her zaman elimizde idi. Ama istemedik. Hepsini 

evlerine hapis eder ve çıkarmazdık. Bırakalım söylesinler, bırakalım yazsınlar, 

bırakalım içlerinin kurtlarını döksünler dedik. Tam bir demokratik ortam 

içerisinde hazırlanan Anayasa’yı eleştirsinler istedik. Zira, bunların ağızlarını 

kapatsaydık, hakikaten haklı olarak eleştiride bulunanların fikirlerinden istifade 

edememiş olacaktık. Eğer savaşı onlar kazansaydı, kendileri gibi düşünmeyen, 

kendi fikir ve ideolojilerini benimsemeyen hiç kimseye, bizim bunlara tanıdığımız 

hakları tanımayacaklar, buna aykırı hareket edenleri de ya darağacında 

sallandıracaklar ya da hapishanelerde süründüreceklerdi. Bundan hiç şüpheniz 

olmasın.  

 

Kenan Evren’in konuşmasındaki yeni satır başlığı, yeni Anayasa’nın halka tanıtılması 

konusu olmuştur. Kenan Evren, yeni Anayasa’yı tanıtmaya, Anayasa’daki temel hak ve 

hürriyetlerden başlamıştır: 

 

İşte sevgili vatandaşlarım, Bize yapılan her türlü başvurularda, birçok 

toplantılarda, panellerde tartışılan ve basın tarafından eleştirilen hususları 

dikkate aldık ve hakikaten yararlı olanlardan faydalandık. Birçok şehrimizde 

olduğu gibi burada da hazırladığımız bu Anayasa’nın bazı hükümlerine 

değinerek sizlere açıklamalarda bulunacağım. Konuya evvela bu Anayasa’nın 

13. Maddesi ile girmek istiyorum. Zira bu madde, temel hak ve özgürlüklerin 

kısıtlanmasına imkan veren bir maddedir. Bu maddenin başlığı, temel hak ve 

hürriyetlerin sınırlandırılmasıdır. Bu madde der ki temel hak ve hürriyetler; 

devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, 

cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, 
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genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa’nın ilgili 

maddelerinde öngörülen özel sebepler ile Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun 

olarak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırma, eski Anayasa’da da vardı. 

Fakat, şimdi daha açık yazılmak suretiyle tereddütler ortadan kaldırılmıştır. 

Biliyorsunuz ki Anayasa; kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, din ve 

vicdan hürriyeti, haberleşme hürriyeti gibi birçok temel hak ve hürriyetleri 

tanımıştır. İşte, Anayasa’mızın bir hükmüne göre, bu hak ve hürriyetlerden 

hiçbiri; devletin, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok 

etmek, devletin, bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir 

sınıfın, diğer bir sosyal sınıflar üzerinde egemenlik sağlamak veya din, dil, ırk ve 

mezhep ayrımı yapmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere 

dayanan bir devlet kurmak amacı ile kullanılamazlar. Saydıklarım içerisinde 

sosyal bir sınıfın, diğer bir sosyal sınıf üzerindeki tahakkümü, bir kişinin 

tahakkümü, bunlar şu demektir; artık bundan sonra ülkede komünizm, faşizm ve 

diktatörlükten bahsedilemez ve Anayasa Mahkemesine de bu aykırıdır denilemez. 

İşte sevgili vatandaşlarım, bu maddeye çok takıldılar. Çünkü bu madde, devletin 

düzenini, komünizme de faşizme de kapatıyordu. Artık 12 Eylül öncesinde olduğu 

gibi 141 ve 142’ye bağıramayacaklar, miting düzenleyemeyeceklerdir. Böyle 

olunca da elbette bunun karşısına dikileceklerdir. Türk Ceza Kanunu’nda mevcut 

olan komünizm propagandasını yasaklayan bu iki madde için kaç defa Anayasa 

Mahkemesine müracaat ettiler. Biraz önce okuduğum açık hüküm karşısında bu 

kapılar kapatılmıştır. Bu iki madde, 1936 senesinde, yani Atatürk zamanında 

kanunlaştırılmıştır. Zaten, Atatürk de komünizmin karşısındaydı. Savaşta, 

seferberlikte, sıkıyönetimde veya olağanüstü hallerde, o günkü durumun 

gerektirdiği ölçüde bu temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, kısmen veya 

tamamen durdurulabilecektir. Düşününüz ki bir savaş başlamış, bir sıkıyönetim 

ilan edilmiş, o vakit, bu temel hak ve hürriyetler kullanılamaz. Kısıtlanır veya 

ortadan kaldırılır. Bu gayet doğaldır. 

 

Yeni Anayasa’daki temel hak ve hürriyetler konusunu yorumlayan Kenan Evren, 

sözlerinin devamında, yürütme organı ve Cumhurbaşkanı hakkında yapılan değişikliklerden 

bahsetmiştir: 

 

Konuşmamın başında, Türkiye’mizin bir daha 12 Eylül öncesi durumlara 

gelmemesi ve sık sık sıkıyönetimlere başvurulmaması için bazı tedbirler 

düşündük demiştim. Bunların başında, yürütme dediğimiz Cumhurbaşkanı ve 
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hükümete bazı yetkiler vererek otorite boşluğunun doldurulması geliyordu. 

Anayasa’ya şimdi söyleyeceğim hükümler, işte bu maksatla konuldu. Bu da bir 

hayli tenkit konusu oldu. Sevgili hemşehrilerim, 1961 Anayasası’nın yürürlüğe 

girmesine müteakip memleketin geçirmeye başladığı muhtelif tecrübeler, bu 

Anayasa’nın açıklıklarını, boşluklarını ve zayıf noktalarını ortaya koymaya 

başlamıştı. Aradan dört beş yıl geçtikten sonra Anayasa üzerindeki eleştiriler, 

belli konularda toplanmaya başladı ve bu eleştiriler bilhassa yasama, yürütme 

ve yargı organlarının görev ve yetkileri ve birbirleriyle münasebetleri üzerinde 

yoğunlaştı. 12 Mart müdahalesine müteakip 1961 Anayasası’nın yarıdan fazlası 

değişiklik gördü. Fakat, üzülerek söylemek gerekir ki bu değişiklikler, ciddi 

mahiyetteki şikayetlerin ortadan kalkmasına müsaade vermedi. Pek çok defalar 

ve muhtelif vesileler ile izah olunmuştur ki 1961 Anayasası, gerçi şimdi de kabul 

edilmekte olan hürriyetleri getirmiştir. Fakat, bunların sınırlarını yeterince 

çizememiş ve bu hürriyetlerin karşılığındaki sorumluluğu hukuken tesis 

edememiştir. Bu hürriyetleri, devlet ve toplum düzeninin zaruri kıldığı bir disiplin 

ortamına sokabilmek için, kanun koyucunun sorumlulukları ve dolaysıyla da 

yetkileri olması gerektiği, hatta bazı hallerde Anayasa’daki sarahate rağmen 

Anayasa Mahkemesince Anayasa’nın da üstünde farz olunan bazı esaslara 

dayanılarak reddedilmiştir. 12 Mart’ta yapılan değişikliklere rağmen, yürütme 

organının ve yetkilerinin zaafları sürüp gitmiştir. 12 Mart değişiklikleri, 

Anayasa’nın temelinde gelen bu zaafı ortadan kaldıramamıştır. Devletin ve 

günlük hayatın bütün yükünü sırtında taşıyan yürütmenin arz ettiği bütün hayati 

ehemmiyetine rağmen arka plana itilmiş ve işleyemez olması, 1961 Anayasası’nın 

belki de en büyük zaafını teşkil etmiştir. Yürütme, o anlayış ve hukuki durum 

içinde bırakıldıkça devlet, bir ayağı olmayan ve koltuk değnekleri ile yürümeye 

çalışan bir insan olmaktan öteye geçemezdi. Sizlerin kabullerine sunulan bu yeni 

Anayasa, devlet yapısı ve faaliyetleri itibariyle bu sakıncayı giderebilecek bir 

tarzda oluşturulmuştur. Böyle bir yol seçilmesi zaruridir. Ancak, bu noktadan 

itibaren karşımıza iki yol çıkıyor. Yürütme denilen organın iki kuvvet ve iki 

müessesesi vardır. Bunlarda biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise Hükümettir. 

Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet, pek çok sebeplerle ayrı ayrı yollardan 

belirlenmektedir. Evvelce olduğu gibi Cumhurbaşkanı’nın, parlamento 

tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı, kendisini seçen 

parlamentonun normal döneminden iki yıl daha fazla bir zaman için 

seçilmektedir. O halde, iki ayrı parlamento zamanında görev yapacaktır. 

Cumhurbaşkanı, sadece yürütmenin başı değildir, aynı zamanda devletin de 

başıdır. Bu itibarla da Anayasa’da mevcut olması gereken; fakat üç büyük 
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organdan herhangi birine verilmesi uygun ve isabetli görülmeyen bazı yetkiler 

vardır ki ancak Cumhurbaşkanı’na tevdi edilebilmektedir. Hükümete gelince 

yasama organının, yani TBMM’nin güvenini taşımayan bir hükümetin varlığı, 

parlamenter rejimlerde kabul edilemez. Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı 

görevlendirecek ve Başbakanı’nın hazırlayacağı liste, Cumhurbaşkanı’nın 

yapacağı atama ile hükümet olacaktır. Demek ki hükümeti ortaya çıkaran 

Cumhurbaşkanı’dır. Bir hükümet, Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilse de 

onun varlığını sürdürebilmesi, yasama organının güvenine bağlıdır. Öyle olunca 

hükümetler, bir parti veya birkaç partinin bir araya gelmesi neticesinde teşekkül 

eden koalisyon partilerinin rengini ve damgasını ister istemez taşıyacaklardır. 

Halbuki, devletin başı ve yürütmenin de başında bulunan Cumhurbaşkanı’nın 

kesinlikle tarafsız, yani siyasi partilere veya onların koalisyonlarına karşı 

tarafsız olması, rejimin icabıdır. Bunun için de Anayasa’ya şu hüküm 

koyulmuştur; Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin partisiyle ilişkisi kesilir ve TBMM 

üyeliği sona erer. Şimdi bu yetkilerin verilmesinde önemli olan noktaya geliyoruz. 

Bu yetkiler, hükümet başkanına mı yoksa Cumhurbaşkanı’na mı daha fazla 

verilmelidir. Yürütme güçlendirilmelidir fikri ve zarureti herkesçe kabul 

edildiğine ve yürütmenin doruğunda Cumhurbaşkanlığı ve hükümet bulunduğuna 

göre, güçlendirilmesi kastedilen bunlardan hangisidir? Bunların aynı zamanda 

ikisi birden mi güçlendirilmelidir, yoksa tarafsız Cumhurbaşkanı mı? Yahut 

taraflı hükümet mi?  

 

Yeni Anayasa’da eleştirilere konu olan Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler hakkında 

da konuşan Kenan Evren, eleştirilere şu sözlerle cevap vermiştir: 

 

Sevgili vatandaşlarım, birçok kişinin diline doladığı bu Anayasa’da, 

Cumhurbaşkanı’na çok yetkiler verildi, bu doğru değildir, diye yazdıkları şu 

yetkilere bir göz atalım da sizler de insafla karar verin. Birinci yetki, TBMM’yi 

gerektiğinde toplantıya çağırmak. Yani, TBMM tatildedir, mühim bir olay 

olmuştur, Cumhurbaşkanı da Meclisi göreve çağırmıştır. Çağırmasın mı? İkinci 

yetki, gerekli gördüğünde TBMM’nin açılış konuşmasını yapmak. Konuşmasın 

mı? Başka bir yetkisi, kanunları yayımlamak. Bundan önceki Cumhurbaşkanı da 

kanunları yayımlardı. Zaten başka kim yayımlayabilir? Başka bir yetkisi, 

kanunları, görüşmek üzere tekrar TBMM’ye göndermek. İşte bu yeni. Neden 

koyuldu. Eskiden bir Senato vardı. Bu vazifeyi Senato yapıyordu; fakat Meclisin 

rengi ne ise Senatonun rengi de o idi. Mecliste çoğunluk hangi partide ise 

Senatoda da öyle oluyordu. Kanunların çıkması çok gecikiyordu. Büyük bir 
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faydası da görülemedi. O halde, bir kanun, aceleyle Meclisten çıkmış olabilir. 

Bazı noksanlar görülebilir. Onun içindir ki Cumhurbaşkanı, böyle bir şey görürse 

Meclise bir daha gönderebilecek. Yeni bir hüküm daha getirdik. Anayasa 

değişikliklerine ilişkin kanunları gerekirse halkoyuna sunmak. Anayasa’da bir 

değişiklik yaptılar, Cumhurbaşkanı, yapılan değişiklikleri, memleketin 

menfaatine yararlı değildir diye düşündü. İşte bu durumlarda bu değişiklikleri, 

referanduma götürebilecek. Cumhurbaşkanı’nın başka bir yetkisi de TBMM 

seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Bu da yeni bir yetkidir. Bazen öyle 

oluyor ki hükümetler, aylarca kurulamıyorlar. Bir seçim yapılmış, arkasından bir 

hükümet başkanı seçilmiş ama güvenoyu alamıyor. Aradan da kırk beş gün 

geçmiş. Böyle durumlarda Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ile konuşarak erken 

seçim kararı alabilecek. Usuletle seçim korkusundan dolayı hemen o hükümeti 

seçerler. Yani TBMM kilitlenip hükümet teşekkül edemezse yapacak başka bir şey 

yok, yeniden seçimlere gidilir. İşte, seçimlere gitme kararını verecek olan da 

Cumhurbaşkanı’dır (Kenan Evren, konuşmasının bu bölümünde 

Cumhurbaşkanı’na verilen hakları birer birer ve yorumuz bir şekilde okuduktan 

sonra sözlerine devam etmiştir). Şimdi sorarım size, bu yetkiler, bir 

Cumhurbaşkanı için çok mu sayılır. Bazı çevrelerde, bir itimatsızlık havası esiyor 

ki her makamdan ve her kişiden çekiniyorlar. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, 

ondan sonra da bu yetkileri çok bulacaksınız. Bu eleştirilerde kasıt yoktur da ne 

vardır? Cumhurbaşkanı’na güvenmeyeceğiz de bir hakim ya da mahkemeye mi 

güveneceğiz, böyle bir şey olur mu? Madem ki öyle, bundan sonra 

Cumhurbaşkanı olacak kişileri hakimlerden seçelim bir sorun kalmaz. Her taşın 

altında bir şey aranacak olursa doğrusunu bulamayız.  

 

Kenan Evren, sözlerinin devamında, birçok kesim tarafından eleştirilere maruz kalan 

başka bir konu başlığına geçiş yapmıştır. Bu konu, Anayasa oylaması ile Cumhurbaşkanı 

seçimlerinin aynı sandıkta gerçekleştirilmesi mevzusudur. Kenan Evren hem bu eleştirileri 

hem de neden Cumhurbaşkanı olmak istediğini şu sözlerle yanıtlamıştır: 

 

Sevgili vatandaşlarım. İlk yedi senelik süre için Anayasa oylaması ile birlikte 

Cumhurbaşkanlığı referandumun da yapılması eleştirildi. Ben, 12 Eylül 

harekatına, Cumhurbaşkanı olayım diye karar vermedim. Ben ve Konsey 

arkadaşlarım, hiçbir makamı aklımızdan geçirmedik. Biz bu işe, Türk milletinin 

çektiği çilelerden bir an evvel kurtulması ve akıtılan kanlara son verilmesi için 

atıldık ve bu işin kısa zamanda halledilebileceğini zannettik. Fakat, durumun hiç 

de öyle olmadığını, yarım yamalak bir şeyler yapıp gidersek yine ileride aynı 
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durumlara düşebileceğimizi anladık ve ondan dolayı bu çalışmalar, iki senemizi 

aldı. Çoğumuz, altmış yaşını geçmiş kişileriz. Ben, altmış beş yaşını doldurdum. 

Bu yaştan sonra, bir kenara çekilip dinlenmek hakkım yok mu? Çocuklarımı 

evlendirmişim, tek başına kalmışım, Cumhurbaşkanı olsam ne olacak, olmasam 

ne olacak? Bu makama hevesli biri olsaydım, 12 Eylül’den sonra Köşke geçer 

oturur ve o makamın parasını da alırdım. Hiçbirisini yapmadım. Arkadaşlarım 

da yapmadı. Bize şu telkinler de yapıldı. Referanduma gidin, bizi tasvip ediyor 

musunuz diye sorun. Biz o en heyecanlı zamanda, milletimizin bizi göklere 

çıkardığı zamanlarda, bir referandum yapar ve kendimizi tasdik ettirirdik. 

İstemedik böyle bir şey. Önce memleket huzura kavuşsun istedik. Bir Anayasa 

yapıldı. Bu Anayasa bizim Anayasa’mız. Sizler tarafından da onaylanırsa milletin 

Anayasa’sı olacak. Bu Anayasa varsa biz varız. Dediler ki Cumhurbaşkanı ayrı 

sandıkta oylansın, Anayasa ayrı sandıkta oylansın. Ne fark edecek. Diyelim ki bir 

sandıkta çıkan oylarda bana çıkan oylar, Anayasa’ya çıkan oylardan fazla çıktı. 

Ne olacak yani koltuklarım mı kabaracak? Bu ayrım, masraftan başka ne işe 

yarayacak? Adaylar olmadan Cumhurbaşkanı seçimi olur mu diyorlar. Ben, o 

aday şekline de razı oldum. Çıksın dedim adaylar, onlarla beraber yarışayım 

dedim. Fakat, büyük bir çoğunluk, böyle bir ortamda adayların birbirleri ile 

çekişmesi sonucu Cumhurbaşkanı seçilirse çok sakıncaları olur, dediler. Ben de 

çoğunluğa uydum ve bu düşünceyi doğru buldum. Konsey üyesi arkadaşlarıma 

gelince onların da bir dönem benimle çalışmaları ve birçok konuda onların 

önemli fikirlerini almak gereği ağır bastı. Bu işe beraber başladık, beraber 

ayrılırız dedik. Hayat boyu TBMM üyeliği teklif edenler de oldu. Hiçbirimiz kabul 

etmedik. Ölünceye kadar dokunulmaz zırhı teklif ettiler. Onu da kabul etmedik. 

Bizim dokunulmazlık zırhına ihtiyacımız yok. Biz, tarih önünde ve millet önünde 

doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Doğru mudur yanlış mıdır kararını biz değil, 

bizden sonra gelecek nesiller verecektir.  

 

Konuşmasının son bölümünü Anayasa referandumunda neden evet oyu kullanılması 

gerektiği konusuna ayıran Kenan Evren, hazırlanan yeni Anayasa’yı şu sözlerle savunmuştur: 

 

Yapılan bu Anayasa’ya ve birtakım kanunlara sahip çıkmamız lazım. Onun için 

de beraber olmamız gerekiyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı seçim şeklinin 

nasıl olacağını bilemediğimizden, yapılan tenkitlere hiçbir şey söylemedim. 

Burada, bu hususa değinmek istiyorum. Bundan önceki Meclislerde 

Cumhurbaşkanı’nın kontenjandan seçtiği bir senatör Cumhurbaşkanı 

seçilebiliyor da bütün milletin evet diyeceği bir Cumhurbaşkanı neden 
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demokratik olmuyor? Bunun cevabını veremezler. Sevgili vatandaşlarım, bu 

durumun birçok Avrupa devletlerinde de örnekleri var. Yani, Anayasa ile birlikte 

Cumhurbaşkanı’nın da referandum ile birlikte seçilmesi örnekleri var. Yalnız 

bizde olan bir olay değil. Eleştirilerin maksadını ben biliyorum. Maksat, 

demokratik veya antidemokratik oluşu değil. Maksat, bu makama eleştiri 

yöneltmek, bana ve bize karşı çıkmaktır. Sevgili İzmirli hemşehrilerim, yeni 

hazırladığımız Anayasa’nın bir kısım hükümlerini izah ettim. Birçokları, bu da 

bir reaksiyon anayasasıdır diyorlar. Hayır, reaksiyon anayasası değildir. Bu 

Anayasa, 1961’den beri ders alınan bir Anayasa’dır. Bu Anayasa; tekrar 

bizlerin, sizlerin ve çocuklarımızın, o kahrolası korkunç günleri yaşamaması için 

hazırlanmış bir Anayasa’dır. Bu Anayasa; herkesin evinde, tarlasında, işyerinde, 

sokakta rahat oturup gezebilmesini temin etmek için hazırlanmış bir Anayasa’dır. 

Bu Anayasa; okullarımızın, üniversitelerimizin boykot ve işgallerden uzak bir 

eğitim görmelerini sağlayacak bir Anayasa’dır. Biz, böyle olduğuna inanıyoruz. 

Belki bazı noksanları olabilir. Dünyada hatasız insan olamayacağına göre, 

insanların yaptıklarında da ufak da olsa hata olabilir. Bu hatalar da ileride 

düzeltilebilir hatalardır. Bu Anayasa’yı tenkit edenler, bir Anayasa hazırlasalar 

idi acaba nasıl hazırlarlardı? Onların hazırladıklarında hiç mi kusur 

olmayacaktı? Biz, bu Anayasa’nın en az kusur ile hazırlanmış bir Anayasa 

olduğuna inanıyoruz. Eğer sizler de bizlere inanıyor ve güveniyorsanız, oylarınızı 

da o yönde kullanırsınız.  

 

Kenan Evren’in İzmir mitingi, Anayasa referandumu için hayır oyu propagandası 

yürüten kişilere yönelik sert sözlerle son bulmuştur: 

 

Bazı yazılar ve karikatürler, Atatürk’ün gözünün rengi de mavi idi, diye yazıp 

hayır oylarındaki mavi pusulalara dikkat çekiyorlar. Atatürk’ü bile buna alet 

etmek istiyorlar. Atatürk’ün gözü de göklerin rengi de maviymiş. Gök rengi mavi 

olsa da bir işe yaramıyor. Bulut gelirse yağmur yağıyor, bereket getiriyor (Kenan 

Evren, bulutlardaki beyaz rengi, evet oylarında kullanılan beyaz pusulalarla 

özdeşleştiriyor). Atatürk’ün gözleri bize bakıyor, ruhu da bizimle beraber. 

Atatürk, mavi gözleri ile onlara hain hain bakıyor, elinde gelse onları parçalar.499 

                                                           
499 Yeni Asır, 2 Kasım 1982, s. 1, 10; Kenan Evren’in 1 Kasım 1982 Tarihli İzmir Mitinginin tamamı 

için bkz. ‘‘Devlet Başkanı Org. Kenan Evren’in İzmir Konuşması’’,  15.07.2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=WQMHkuaXKOw, (26.12.2019). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQMHkuaXKOw
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7.2.2. 7 Kasım 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları ve İzmir 

İzmir halkı, Kenan Evren’e miting meydanında verdiği desteği, seçim 

sandıklarında da göstermiştir. 7 Kasım 1982’de yapılan Anayasa referandumu, ülke 

genelinde halk tarafından %91.4’lük oranla kabul görürken halk oylamasına katılım 

rekorunu İzmir kırmıştır. 7 Kasım günü yapılan halk oylamasında 20.690.914 

seçmenden 18.885.488 kişi oy kullanmıştır. Yurt çapında katılım oranı %91.27’yi 

bulmuştur. Anayasa referandumunda 17.215.559 kişi evet oy kullanırken 1.626.431 

kişi ise red oyu kullanmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamasına göre 

katılımın en fazla gerçekleştiği il %97.57 ile İzmir olmuştur. İzmir’i, %95.56 ile 

Manisa takip ederken üçüncü sırayı %95.25 ile Bilecik almıştır. En düşük katılımı 

oranı ise %84.55 ile Rize’de gerçekleşmiştir. 1982 Anayasası’na en yüksek kabul oyu 

%96.40 ile Kars’tan çıkmıştır. En fazla red oyu veren şehir ise %23.50 ile Bingöl 

olmuştur. 

 İzmir’de, referandum oylamasına katılan seçmen sayısı 1.036.974 kişi idi. 

Katılma oranı ise %97.57 olarak gerçekleşmiştir. Kullanılan oyların 2.228’i geçersiz 

sayılmıştır. Geçerli oylardan 936.708’i evet, 98.038’i ise hayır oyu olarak 

kullanılmıştır. İzmir’de evet oyları %90.53’ü bulurken red oyları %9.47 oranında 

kalmıştır.500 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı unvanlarına sahip 

olan Kenan Evren, referandum sonucunda 101 pare top atışı ile Cumhurbaşkanı 

unvanına da sahip olmuştur.501 

 Alınan bu yüksek oranlara baktığımızda, 12 Eylül öncesine dönmeme isteğinin 

olduğunu görmekteyiz. Yeni Asır Gazetesi yazarlarından Güngör Mengi’ye göre, 1982 

Anayasası’na evet diyenlerin %90’ından fazlası, bu anayasanın neler getirip neler 

götürdüğü ile ilgilenmemiştir. Merak da etmemişti. Güngör Mengi’ye göre kabullerin 

tek sebebi vardı, o da rejimi, düşmanın merhametine değil, gücünü milletten alan bir 

otoriterin bekçiliğine emanet etme ümidi ve inancı idi.502 

 12 Eylül dönemindeki siyasi aktörlerden olan Başbakan Süleyman Demirel, 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği demeçlerde, 1982 referandumunun 

                                                           

 

 
500 Yeni Asır, 21 Kasım 1982, s. 6. 
501 Yeni Asır, 10 Kasım 1982, s. 1. 
502 Güngör Mengi, ‘‘Neye Evet?’’, Yeni Asır, 8 Kasım 1982, s. 7. 
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kabul görmesini eleştirmiş ve kabul oyu verenlere sitem etmiştir. Demirel, eleştirilerini 

şu sözlerle dile getirmiştir:  

 

Hadi diyelim ki halk, 12 Eylül darbesine bir şey yapamadı. 1980 darbesinden 

sonra yapılan referanduma gidip yüzde %92 oy vermeye mecbur mu yani? O 

zaman bizim belimiz kırılıyor. Yani, bizim dediğimiz zaman, halkı savunanların, 

ondan sonra hürriyet diyenlerin, ondan sonra adalet diyenlerin beli kırılıyor. 

Adamlar: ‘‘Yüzde 92 oy aldım kardeşim.’’ diyor. Adam diyor ki: ‘‘Bu Anayasa’yı 

oya koyuyorum, evet diyeceksiniz ha! Hayır diyenleri hapishaneye götürürüm.’’ 

Hayır diyeni mahkemeye götürüyor. Bu ülkeyi yönetme hakkı halkındır ve 

demokrasi başka türlü olmaz. Halk, ona sahip çıkacak.503 

 

1982 Anayasa oylamasına İzmir halkı kadar, İzmir basını da destek vermiştir. 

İzmir’de yayımlanan gazeteler gerek Kenan Evren’in İzmir mitinginden sonra gerek 

referandum oylamasından sonra attıkları manşetler ile desteklerini sürdürmüşlerdir. 

Ege Telgraf Gazetesi, 1 Kasım günü yapılan İzmir mitingi için: ‘‘Anayasaya evet’’ 

manşetini kullanmıştır.504 Aynı gazete, 7 Kasım referandumundan bir gün önce 

‘‘Vatan için evet’’ ve ‘‘Milletimiz bu acı günleri bir daha yaşamak istemiyor’’ 

başlıklarını kullanmıştır.505 İzmir basınının bir diğer gazetesi Yeni Asır Gazetesi de 

referanduma tam destek vermiştir. Yeni Asır Gazetesi, 1 Kasım mitingi için ‘‘Gök 

mavidir; fakat bereketi getiren beyazdır’’506 sözünü kullanarak evet oylarında 

kullanılan beyaz pusulalara gönderme yapmıştır. Yeni Asır Gazetesi, referandum 

sonuçlarından çok memnun olduğunu ‘‘Büyük Millet!’’507 manşetini kullanarak 

göstermiştir. 

 

 

 

                                                           
503 Süleyman Demirel, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı,  

7 Haziran 2012, s. 9. 
504 Ege Telgraf, 1 Kasım 1982, s. 1. 
505 Ege Telgraf, 6 Kasım 1982, s. 1. 
506 Yeni Asır, 2 Kasım 1982, s. 1. 
507 Yeni Asır, 9 Kasım 1982, s. 1 
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7.3. 6 KASIM 1983 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE İZMİR 

Generaller, 1982 Anayasası’nın kabulünden ve Kenan Evren’in 

Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından sonra, siyaseti, sivil bir iktidara 

bırakmaya karar verdiler. Ülke yönetimini sivil iktidara bırakmak amacıyla seçimlere 

gitmeye karar veren generaller, seçim tarihi olarak da 6 Kasım 1983 tarihini 

belirlediler. 6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimlerine, çeşitli yasaklamalardan 

kurtulan ve MGK’dan izin alabilen üç parti katılabilmişti. Bunlar: Kenan Evren ve 

generallerin tam desteğini alarak Emekli Orgeneral Turgut Sunalp tarafından kurulan 

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), İzmir eski Valisi Necdet Calp’ın öncülüğünde 

kurulan Halkçı Parti (HP) ve 1979 ile 1980’de başlatılan ekonomik reform 

programının arkasındaki en önemli bürokrat olan Turgut Özal önderliğindeki 

Anavatan Partisi (ANAP) idi. 

6 Kasım seçimlerinde 16 milletvekili çıkartacak olan İzmir’de seçime katılacak 

üç partinin il başkanları, tıpkı genel başkanları gibi iddialı açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Partisine en çok güvenen il başkanı ise MDP İzmir İl Başkanı Yüksel 

Öke olmuştur. Öke, en az %60 oy alacaklarını savunmuştur. İzmir’de seçimlerden 

galip ayrılabileceğini düşünen bir başka isim de Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı 

Aytekin Kızılpar olmuştur. Partisinin İzmir’deki potansiyeline çok güvenen Kızılpar, 

İzmir’deki oy oranlarının en az %50 olacağını deklare etmiştir. Halkçı Parti İl Başkanı 

Kamuran Sağlam ise kendilerine şans tanımayan il başkanlarına karşı, en az diğer iki 

parti kadar oy alabileceklerini düşünmüştür.508 Halkçı Parti İzmir İl Başkanı Kamuran 

Sağlam, Halkçı Parti’nin sağlam bir tabana oturduğunu, bu nedenle seçimlerdeki şans 

ibresinin giderek kendilerine kaydığını, bu sonucu, ilçelerde halkla yaptıkları 

temaslardan çıkardıklarını belirtmiştir. Kamuran Sağlam, partilerinin; sosyal adaletçi, 

sosyal güvenlikçi, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmeye çalışan, devletçiliğe önem 

veren sosyal demokrat bir parti olduğunu savunmuştur.509 

6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimlerinde seçime katılacak partilerin İzmir 

milletvekili adayları da mensubu bulundukları partilerin politikalarına uygun 

açıklamalarda bulunmuşlardır. Eski Maliye Bakanı ve Anavatan Partisi İzmir 1. Bölge 

1. sıra milletvekili adayı Kaya Erdem; orta direk olarak tabir ettikleri işçi, köylü, 

memur ve esnaf kesiminin refah düzeylerinin yükseltilmeden Türkiye’nin ekonomik 

durumunun düzeltilemeyeceğini savunmuştur. Erdem; bu kesimin kalkınması için net 

                                                           
508 Yeni Asır, 7 Ekim 1983, s. 3. 
509 Yeni Asır, 8 Ekim 1983, s. 5. 
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ücret oranının artırılacağı, vergilerin indirileceği, esnafa ve köylüye uygulanan 

vergilerin basit hale getirileceğini vaat etmiştir. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi 

öncesinde Buca Belediye Başkanı unvanını taşıyan, 6 Kasım 1983 seçimleri için de 

Milliyetçi Demokrasi Partisi İzmir 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Işılay Saygın 

ise İzmirlilerin, denenmiş insanları bir daha denemeyeceklerini ve oylarını kentin 

sorunlarını bilen, davalarına sahip çıkan kişilere vereceklerini açıklamıştır.510 Halkçı 

Parti İzmir Milletvekili adayı Fikret Ertan, partilerinin önerdiği ekonomik politikanın 

temelinde, halkla beraber kalkınmanın amaçlandığını, önce halkın ekonomik gücünü 

artırıcı önlemlerin alınacağını belirtmiştir.511 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında yapılacak ilk genel seçim olan 6 

Kasın 1983 seçimleri ile birlikte İzmir’deki siyasi ortamı hareketlenmişti. 6 Kasım 

1983 seçimlerine katılan partilerin İzmir’deki rekabeti, ulusal rekabetlerden pek farklı 

olmamıştır. Siyasi parti liderlerinin söylemleri de vaatleri de hep aynı kalmıştır. 

Serbest propagandanın ilk günü olan 16 Ekim 1983’te Turgut Özal Erzurum’da, 

Necdet Calp Malatya’da, Turgut Sunalp ise İzmir’de ilk mitinglerini yapıp seçim 

yarışını başlatmışlardır. 

 Turgut Sunalp’ın 16 Ekim’de yaptığı İzmir mitingi, dört yıl aradan sonra siyasi 

bir partinin İzmir’de yaptığı ilk miting olmuştur. Sunalp’ın mitingi, çevre il ve 

ilçelerden gelenler olmasına rağmen tam olarak dolmamıştır. 12 Eylül 1980 öncesi 

yaşanan seçim heyecanı, 6 Kasım seçimlerinde pek yaşanmamıştır. İlk açık hava 

toplantısını İzmir'de yapma sebebinin, Türk demokrasi hareketinin daima İzmir’den 

başlamış olmasından kaynaklandığını söyleyen MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp: 

‘‘Bugüne kadar Türk demokrasisinin beşiği Ege olmuştur; fakat siyasi tarihimizde 

seçim kampanyasını ilk defa Ege’den başlatan parti MDP oldu. Bu da demokrasiye 

olduğu kadar sizlere vermiş olduğumuz önemin ifadesidir.’’ değerlendirmesiyle 

İzmirlilerden oy istemiştir.512  

ANAP Genel Başkanı Turgut Özal ise İzmir mitingini, 25 Ekim günü 

gerçekleştirmiştir. Turgut Özal’ın mitingi de istenilen kalabalığı toplayamamıştır. 

Sunalp’ın mitinginde boş kalan alanlar yine dolmamıştır. ANAP yetkilileri, 125 bin 

kişi topladık deseler de gazeteler, bu rakamın doğru olmadığını savunmuştur.513 Özal; 

İzmir’de düzenlediği mitingde, orta direk olarak nitelendirdiği esnaf, memur, emekli 

                                                           
510 Yeni Asır, 6 Ekim 1983, s. 4. 
511 Yeni Asır, 8 Ekim 1983, s. 8. 
512 Yeni Asır, 17 Ekim 1983, s. 1, 3. 
513 Ege Telgraf, 25 Ekim 1983, s. 1. 
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ve dar gelirlilerin sorunları üzerinde durmuştur. Özal, bu kesimin yaşam seviyesini 

yükseltecek reçetenin kendisinde olduğunu savunmuştur. Geçmişte yaşanan anarşi 

olaylarına da değinen Özal, anarşi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile 

getirmiştir: ‘‘Anavatan Partisi iktidara gelince anarşi, hiçbir zaman başını 

kaldıramayacaktır. Anarşi olabilmesi için uygun zemin gerekir. Biz, aç ve işsiz insan 

bırakmayacağız. Bu görev, boynumuzun borcudur. Düşmanın, anarşi mihraklarının 

tohum atacağı zemin bırakmayınca anarşi de kendiliğinde yok olacaktır.’’ 

Konuşmasını tamamlayan Özal: ‘‘Birdik otuz yedi olduk, otuz yedi idik yüzbinler 

olduk. 6 Kasım sabahı da milyonlarla geleceğiz.’’514 diyerek sandıktan zaferle 

ayrılacağından emin bir şekilde İzmir’den ayrılmıştır. 

6 Kasım’da seçime katılacak bir diğer siyasi parti ise Halkçı Parti idi. HP Genel 

Başkanı Necdet Calp, İzmir mitingini 1 Kasım tarihinde gerçekleştirmiştir. Konak’taki 

mitinginde binlerce kişiye hitap eden Calp, diğer iki lidere oranla daha yoğun bir 

destek görmüştür. Diğer iki lider gibi iktidara geleceğinden emin olan Necdet Calp, 

sorunlarınıza çare olacak insanlara oy verin, diyerek İzmirlilerden destek istemiştir.515 

6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimleri, Kenan Evren ve generallerin tam 

destek verdiği MDP’nin yenilgisine sahne olmuştur. 6 Kasım seçimlerini, Turgut 

Özal’ın liderliğini yaptığı ANAP kazanmıştır. Türkiye genelinde oy kullanan seçmen 

sayısı 18.238.362, geçerli oy sayısı 17.351.510, katılım oranı ise %92.3 olmuştur. Ülke 

genelinde ANAP %45.1 ile 211 milletvekili, HP %30.5 ile 117 milletvekili, MDP ise 

%23.3 ile 71 milletvekili çıkarmıştır.516 

 İzmir, 1983 seçimlerinde de görüşünü değiştirmemiş, 1973 ve 1977 

seçimlerinde olduğu gibi yine sol bir partiyi sandıktan galip çıkarmıştır. Toplam 16 

milletvekili kotası bulunan İzmir’de 8 HP, 5 ANAP ve 3 MDP adayı seçimi önde 

tamamlamıştır. İzmir’de oy kullanan seçmen sayısı 1.009.444, geçerli oy sayısı 

961.032, katılım oranı ise %94,6 olmuştur. İzmir, 1977 seçimlerinde sol ideolojiyi 

temsil eden CHP’ye %52.7 verirken 1983 seçimlerinde solu temsil eden HP’ye %37.3 

oy vermiştir. HP, 1977 seçimlerine nazaran 15.4’lük oy kaybı yaşasa da sandıktan 

birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. İzmir, 1977 seçimlerinde sağ kesimi temsil 

eden Adalet Partisi’ne %39.7’lik oy oranı verirken 1983 seçimlerinde merkez sağ 

                                                           
514 Yeni Asır, 26 Ekim 1983, s. 3. 
515 Yeni Asır, 2 Kasım 1983, s. 1. 
516 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 93. 



173 

 

partisi ANAP’a %34.5’lik bir oy oranı vermiştir. Seçim kampanyası boyunca 

generallerin desteğini alan MDP ise %27.2 oy oranında kalmıştır.517 

İzmir genelinde seçimi önde tamamlayan Halkçı Parti İzmir İl Başkanı 

Kamuran Sağlam, başarılarını, şampiyonluk olarak nitelendirmiştir. Kamuran Sağlam, 

seçim sonrası şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘‘İki partinin il başkanlarının verdikleri 

demeçler, bizi kamçıladı. Paramız yoktu; ama inancımız vardı. İzmir’i, ev ev dolaştık, 

yılmadık. MDP ve ANAP il başkanları, milyonlarca liraya döşenen il merkezlerindeki 

koltuklarında oturup en az on milletvekili çıkartmaktan söz ederken biz, İzmir şehrinde 

gezgin olduk. Seçmenlerimize gerçekleri anlattık. İzmir’de yaptığımız bu çalışma yurt 

çapında gerçekleşseydi, Halkçı Parti tek başına iktidara gelirdi.’’518 

ANAP’ın, milletvekili sandalyelerinin %52’sini elde etmesi ve böylece 

hükümeti tek başına kurma yetkisine sahip olması, Türkiye siyasi tarihinde yeni bir 

sayfanın açılmasına sebep olmuştur. Darbe döneminde Başbakanlık rolünü üstlenen 

Bülent Ulusu, 24 Kasım 1983 tarihinde istifa edince hükümeti kurma görevi Turgut 

Özal’a verilmiştir. Özal tarafından hazırlanan kabine listesi, 12 Aralık 1983 tarihinde, 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onay almıştır. Böylece, iktidarın sivillere 

devri, ibret verici şekilde kanuna ve demokrasiye uygun olarak gerçekleşmiştir. 

Neticede, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Turgut 

Özal aleyhine seçim esnasında çok sert eleştirilerde bulunduysa da halkın kararına 

boyun eğerek ve Özal’ın zaferini kabul etmiştir.519 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi için en doğru tespiti, darbenin baş mimarı 

Kenan Evren yapmıştır. Evren, darbe döneminde kahraman olarak ilan edilen; fakat 

günümüzde darbenin bir numaralı ismi olarak mahkemelerce yargılanmış bir 

generaldir. Kenan Evren’in İzmir’de söylediği şu söz, belki de 12 Eylül 1980 askeri 

müdahalesi için yapılan en önemli tespit olarak tarih sayfalarında yerini almıştır: ‘‘Biz, 

tarih önünde ve millet önünde doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Doğru mudur 

yanlış mıdır kararını biz değil, bizden sonra gelecek nesiller verecektir…’’520 

 

 

 

 

                                                           
517 Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., ss. 60, 163. 
518 Yeni Asır, 8 Kasım 1983, s. 2. 
519 Karpat, a.g.e., ss. 173, 174. 
520 Yeni Asır, 2 Kasım 1982, s. 4. 
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SONUÇ 

1978 yılı sonuna kadar anarşiden uzak bir kent olarak ifade edilen İzmir şehri, 

1979 yılının başından itibaren anarşi olaylarına teslim olmuş, 1980 yılı itibariyle de 

terörün merkezi haline gelmiştir. Bu teslim oluş, Maraş olayları sonrasında, aralarında 

İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde uygulamaya konulan sıkıyönetim kararları ile 

gerçekleşmiştir. Çünkü, sıkıyönetim kapsamındaki bölgelerden kaçarak İzmir’e akın 

eden marjinal örgütlere mensup kişiler, İzmir’deki havayı bir anda değiştirmiştir.  

İzmir, 12 Eylül darbesi öncesindeki sağ sol çatışmalarından uzak bir şehirdir. 

Çünkü, İzmir’de kontrol tamamen sol fraksiyonların elindedir. Sağ kesimdeki 

oluşumlar ise tamamen etkisiz ve savunma pozisyonundadırlar. Üniversiteler, liseler, 

sendikalar, devlet daireleri ve sokaklar, sol fraksiyonların gücünü hisseden başlıca 

yerler olmuştur.  

Daha önceleri İzmir’e çok uzak olan ‘‘kurtarılmış bölgeler’’ tabiri de bu süreç 

içerisinde ortaya çıkmıştır. Gültepe sırtlarındaki Mersinpınar, Çobançeşme ve Toros 

mahalleleri; Buca’da bulunan Kuruçeşme ve Ufuk mahalleleri; Yamanlar bölgesindeki 

Maraş Mahallesi ve Çiğli Çimentepe Mahallesi, İzmir’deki kurtarılmış bölgelerden 

yalnızca birkaçıdır. 

Türkiye’nin yakın tarihi açısından çok önemli bir özellik taşıyan ve etkileri 

günümüze kadar devam eden 12 Eylül 1980 askeri darbesinin gerçekleşmesinden önce 

İzmir şehrinde meydana gelen anarşi olayları, 1980 yılının ilk günlerinden itibaren 

patlak veren TARİŞ olaylarıyla birlikte tavan yapmıştır. Her yeni gelen hükümetin 

kadrolarında revizyona gittiği TARİŞ, 1980 Ocak ayında da aynı muameleye maruz 

bırakılmıştır. İlk günlerde işçi hareketi olarak başlayan TARİŞ olayları, zamanla boyut 

değiştirmiş ve İzmir içerisinde yaşanan bir iç savaş hüviyetine bürünmüştür. Gerek 

TARİŞ işletmelerinde gerek Çiğli Çimentepe semtinde gerekse Gültepe’de yaşanan 

TARİŞ bağlantılı olaylar, güvenlik güçleri ile anarşistlerin haftalarca çatışmasına 

sebep olmuştur. 22 Ocak 1980 tarihinde yapılmak istenen aramalar sonucu ilk 

olayların patlak verdiği TARİŞ’te, haftalarca süren işgaller ve çatışmalara rağmen bir 

sonuç alınamamıştır. Uzun süren uğraşların bir sonuç vermemesi üzerine, üst düzey 

yetkililerin 12 Şubat tarihinde İzmir’e gelmesi ile seri operasyon kararları alınmış ve 

14 Şubat’ta TARİŞ işletmelerinde, 15 Şubat’ta Çimentepe’de, 16 Şubat’ta da 

Gültepe’de kontrol güvenlik güçlerinin eline geçmiştir. 

1980 yılının başlarında yaşanan TARİŞ olayları ve TARİŞ’i bahane ederek 

çıkartılan anarşi olayları, 19 Şubat 1980 tarihinde, İzmir’e de sıkıyönetim 
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uygulamasını getirmiştir. İzmir’de yayımlanan gazeteler, sıkıyönetim uygulamasının 

İzmir’e getirilmesinden oldukça memnun olduklarını birçok defa belirtmişlerdir. 

Ayrıca, söz konusu gazeteler, halkın da bu uygulamayı tamamen desteklediğini iddia 

etmişlerdir. Lakin, sıkıyönetim uygulaması, ülkenin diğer illerinde ne kadar başarıya 

ulaştıysa İzmir’de de o kadar başarılı olabilmiştir! İzmir’de uygulanmaya başlanan 

sıkıyönetim yasakları sonrasında grev, yürüyüş, boykot, işgal gibi kitlesel eylemlerde 

oldukça azalma görülse de bireysel saldırılar artmış ve buna binaen sadece 

sıkıyönetimin uygulanmaya başlandığı tarihten 12 Eylül 1980 tarihine kadar anarşi 

olayları yüzünden 38 kişi hayatını kaybetmiştir.  

Önlenemeyerek devam eden anarşi olayları, günde ortalama 20-25 can almaya 

başlamıştı. Anarşi olaylarındaki ağır faturaların yanı sıra yaşanılan siyasi istikrarsızlık 

ve ekonomik buhran, 12 Eylül askeri müdahalesi kaçınılmaz kılmıştı. Emir-komuta 

zinciri içerisinde gerçekleştirilen bu darbe, 27 Mayıs ve 12 Mart muhtırasının ardından 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi 

olarak tarihteki yerini almıştır. 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin hukuki anlamda bir meşruiyeti olmasa da 

halkın gözünde fiilen bir meşruiyeti vardı. 12 Eylül 1980 asker müdahalesi, tüm yurtta 

olduğu gibi İzmir’de de memnuniyetle karşılanmıştı. Kaçınılmaz bir son olarak 

görülen bu darbe, İzmir basınında da sevinçle karşılanmış ve Kenan Evren’e tam 

destek verilmişti. 

 İzmir, Kenan Evren’e verdiği desteği, 7 Kasım 1982 Anayasa referandumunda 

da göstermiştir. Öyle ki bu referanduma İzmir’de çıkan kabul oylarının oranı, 

%90.53’ü bulmuştur. İzmir, 12 Eylül generallerinin hazırladığı 1982 Anayasası’nı 

büyük bir oy çoğunluğu ile tasdik etse bile, 1983 yılında yapılan serbest seçimlerde 

darbe liderinin işaret ettiği partiye oy vermemiştir. Bu seçim, ülke genelinde, Turgut 

Özal’ın Anavatan Partisi’ni sandıktan birinci olarak çıkarsa da İzmir’deki seçim 

sonuçları farklı olmuştur. İzmir halkı, 12 Eylül 1980 öncesinde Kenan Evren’e verdiği 

büyük desteği geri çekip Necdet Calp’ın Halkçı Parti’sini tercih etmiştir. Kenan 

Evren’in desteklediği MDP ise ANAP’ın ardından üçüncü parti olabilmiştir. Bu 

sonuçlar, Türk halkının şuursuzca oy kullandığı görüşlerine de en güzel cevap 

olmuştur...  
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