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KISALTMALAR 

 

 AP   : Adalet Partisi 

 Bel./bel. gör.  : Belirtilen Görüşme 

Bkz.   : Bakınız 

CGP   : Cumhuriyetçi Güven Partisi 

CHP   : Cumhuriyet Halk Partisi 

Der.   : Dergisi 

DMMA  : Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 

doğ.   : Doğumlu 

DP   : Demokrat Parti 

DSİ   : Devlet Su İşleri 

DİSK   : Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

ESO   : Elektrik Su Otobüs 

GP   : Güven Partisi 

Kr./kr.   : Kararı 

MEB   : Millî Eğitim Bakanlığı 

MHP   : Milliyetçi Hareket Partisi 

MSP   : Millî Selamet Partisi 

MTTB  : Millî Türk Talebe Birliği 

s. : Sayfa 

S. : Sayı 

SEE   : Selçuk Eğitim Enstitüsü 

SSK   : Sosyal Sigortalar Kurumu 

TÖS   : Türkiye Öğretmenler Sendikası 

TRT   : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

TÜMTİS  : Tüm Türkiye İşçi Sendikası 

YDYO  : Yabancı Diller Yüksek Okulu 

YİE   : Yüksek İslam Enstitüsü  

yz.   : Yazısı  
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ÖN SÖZ 
 
 
 
 Tüm dünyada global bir sorun olarak görülen ve günümüz Türkiye’sinde 

de sosyal hak ve özgürlüklerin konuşulup tartışıldığı şu günlerde, tez konusu 

olarak “toplumsal hareketler” i ele almanın ve bu düzlemde yaşamakta 

olduğumuz Konya’da 1968–1980 yılları arasında meydana gelen ve günümüze 

kadar tarihin tozlu raflarında kalan toplumsal olayların aydınlatılmasının isabetli 

olacağı düşünülmüştür. Nitekim 1968–1980 tarihleri Türkiye Cumhuriyeti için 

bir geçiş dönemi olarak görülmekle birlikte, bu geçiş dönemi esnasında 

Konya’da meydana gelen toplumsal olayların bu geçiş sürecine etkisinin 

araştırılması ile hem siyasi hem de sosyal açıdan Konya’da ne gibi sonuçlar 

doğurduğu, daha çok özel bir bakış açısı ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 Tabi bunun yanında; geçmişi unutturmamak lazım, geçmişi unutmak, 

unutturmak isteyenler, ya da unutabileceğini, unutturabileceğini zannedenler, 

hem kendilerine hem de yaşadıkları topluma fenalık yaparlar. Çünkü geçmişi 

unutmak bir yerde onu tekrarlamaya mahkûm olmak anlamına gelebilir. 

 Buradan yola çıkarak geleceğimize daha güzel ve aydınlık bakmak gayesi 

ile yaşadığımız şehrin tarihinden bir sayfa açmak ve bu sayfadan ders çıkarmak 

ve eline geçtiği zaman, okuyanların da yaşanmış olaylarla ufkunu bir nebze olsun 

genişletmek amacı güdülmüştür. Ayrıca “toplumsal hareketler” i incelerken 

sadece meydana gelen olaylar ele alınmaya gayret edilmiştir. Buradan yola 

çıkılarak olayların meydana geldiği okullar ve ilçeler ele alınarak incelenmiştir. 

 Konya’da tarihin sayfaları arasında 1968–1980 yılları aralığını gezerken 

zaman zaman tanıdık isimlerle karşılaşılmıştır. Burada şu da belirtilmelidir ki, 

olaylarda ismi geçen şahıs veya şahıslarla ilgili olarak, kaynak belgede geçen yer, 

isim ve konular merkezinde çalışma yapılmıştır. Olaylar incelenirken konular 

daha çok toplumsal yönden ele alınmaya gayret edilmiştir. Bu amaçla bu yıllar 

arasında meydana gelen ve hazırlanan çalışmada ana kaynak olarak, Konya’da 

faaliyet gösteren yerel basından faydalanıldığından ve o günün şartları da göz 
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önüne alınacak olursa bazı olaylara ve konulara doğal olarak ulaşılamamış 

olabilir.  

 Yapılan bu çalışmada, araştırma ve hazırlama aşamalarında her zaman 

yakın ilgi, destek ve teşvikini gördüğüm, tenkit ve ikazlarıyla beni yönlendirerek 

tecrübelerinden faydalandığım Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ ve Yrd. Doç. 

Dr. Necmi UYANIK’a, bu çalışmayı hazırlarken gösterdikleri anlayış ve 

yardımlarından dolayı Konya İl Halk Kütüphanesi çalışanlarına, ayrıca bana 

sonsuz sabır gösteren ve destek veren sevgili eşim İlknur ve oğlum Alper 

Burak’a sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.  

 

 

 

        Hasan Alpaslan ALTUĞ 

                        Konya – 2006  
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GİRİŞ 
    

           A.  Toplum 

 

 Artık günümüzde bilgi çağında yaşamaktayız. Çağın gereklerini yerine 

getiren ve çağın sunduğu bilgileri elde edip kullanabilenlerin yaşadığı-yaşayacağı 

bir döneme doğru hızlıca yol almaktayız. Dünya coğrafyasında sürekli bir 

değişiklik olmaktadır. Bu değişiklik, yeni devletlerin ortaya çıkması, var 

olanların tarihe karışması şeklinde kendini göstermektedir. Yeni devletlerin 

oluşumu çatışmalarla, iç savaşlarla ya da işgallerle gerçekleşmektedir. Her geçen 

gün yeni kimlik arayışları ve yeni etnik kökenlerden haberdar oluyoruz. Çünkü 

bilgi çağının en önemli aracı olan haberleşme, yaşamımızın her alanında kendini 

hissettirmektedir. Haberleşme günümüzde olduğu gibi, tarih boyu önemini 

korumuştur. Önemini korumasında, yaşanmış günle, yaşanan günle ve ileride 

yaşanacak günlerle ilgili kısımları etkili olmuştur. Haberleşmenin konumuzla 

alakalı olan yönü, günümüzden önce yaşanan olayların sağlıklı aktarımıyla 

sonuçlarından kendimize ders çıkarılması gerektiğidir. 

 Aktarılacak olan olaylara geçmeden önce olayların meydana geldiği ve 

merkezinde bulunan “toplum” u incelemekte fayda vardır.  

 Toplum kelime anlamı olarak; aynı toprak parçası üzerinde bir arada 

yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüdür.1 

Genel olarak da toplum doğal ve kültürel (sembolik)  toplum olmak üzere iki 

farklı gruba ayrılmaktadır.2 

 Doğal toplum; toplumsal hayatın ortaya koyduğu temel davranışların 

doğal dürtü ve zorunlulukları üzerine oturmaktadır. Doğal toplumda sosyal 

ihtiyaçlarını gidermek için birbirleriyle karşılıklı ilişkiler kuran ve birbirine etki 

yapan bireylerin gerek maddi, gerekse manevi işleri, hareketleri, inanç ve 

değerleri ortaya konulmaktadır.3 Olaylar yalın bir şekilde cereyan edip, toplumsal 

                                                
1  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, s. 2236. 
2 Ali Yaşar Sarıbay, Siyasal Sosyoloji, Gündoğan Yayınları, Ankara 1992, s. 53. 
3 İhsan Erkul, Yılmaz Ürper, Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 1988, s. 29. 
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hayatın içinde oluşan düşünce, değer yargıları ve anlamlar sistemini güncel 

olaylar ortaya çıkarmaktadır. Yani doğal toplum, günlük hayatta ortaya çıkan 

insan ilişkilerinin bir sonucudur şeklinde ifade edilebilir. 

 Kültürel (sembolik) Toplum; toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar sembolik 

birer nitelik taşımakta ve toplumu meydana getiren bireyler belirli semboller 

aracılığıyla birlikteliklerini sürdürmektedir. Kültür, toplumdaki yaşama çok 

yakından bağlı olmakla birlikte, toplum üyelerinin toplumsal rollerinde, 

davranışlarında ve karşılıklı ilişkilerinde önceden belirlenmiş sembollerle ortaya 

çıkmaktadır. Toplum, ortak bir kültürü paylaşan bireyleri bir arada tutan 

karşılıklı ilişkiler sistemi olup, toplum olmadan kültür, kültür olmadan da toplum 

olamamaktadır.4 Dolayısıyla toplum ve kültür sürekli karşılıklı etkileşim 

içerisindedirler. Çünkü toplumsal hayat semboller üzerine kurulmuş olup, 

semboller de birer kültür ürünüdürler. İnsanları diğer canlılardan ayıran en 

önemli unsur da kültürdür. Çünkü insan kültür kavramını zihinde taşıyıp, bu 

yeteneği sayesinde dış dünyayı algılar, düşünür, hüküm verir ve eyleme 

geçirebilir. Ayrıca insanların bir grup oluşturarak ortak bir amaç etrafında 

toplanmaları ve bu amaca doğru yönelmelerinde de bu ortak kültür etkili 

olmaktadır. Ortak kültür ile birey hem çevresini hem de kendisini 

geliştirmektedir. Birey, anlamlandırma haritası olarak gördüğü kültür ile 

çevresini ve nesneleri yorumlar ve gelişmeyi de bu yolla yakalayabilir. Çevresini 

ve nesneleri anlamlandırma güçlüğüne düştüğünde ise kendisinin ait olduğuna 

inandığı gerçekleşmiş bir anlamlandırma sistemi olarak gördüğü kültür sistemine 

başvurur.5  

  Öncelikle “toplum” kavramı ele alınmış ve ele alınan bu kavramın özüne 

inildiğinde karşımıza birey çıkmaktadır. Tüm sosyal ve toplum bilimcileri bireye 

“aktör” rolünü vermektedirler.6  

                                                
4 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 1993, s. 71. 
5 Yalçın İzbul, “İnsanın Evriminde Avcı-Toplayıcı Yaşam Tarzı, Alet Teknolojisi ve Konuşma Dili”, Gazi 
Üniversitesi BYYD Dergisi, Özel Sayı, Ankara 1983, s. 73. 
6 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitapevi, İstanbul 1995, s. 
32. 
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 Aktör, toplumsal nitelik kazanmış bir bireydir. Kendisine toplumun 

belirlediği roller verildiği için bireye aktör denilmektedir. Bu roller, anne rolü, 

baba rolü, evlat rolü, öğrenci rolü, öğretmen rolü, memur rolü, amir rolü, 

politikacı rolü gibi isimlendirmelerle görüleceği üzere, toplumun o rol içinde 

olan kişiden neler beklediğini de belirlemektedir.7 Toplumun aktörden beklediği 

rolde, toplumun beklentilerine zıt gelişmeler, hareketler ve davranışlar meydana 

gelmeye başladığı zaman toplum tarafından aktör dışlanmaya başlar. Toplumun 

beklentileri dışında hareket eden aktörün yanında, diğer aktörlerden bir kısmı da 

yer almaya başladığı zaman karşımıza toplumsal hareketler çıkmaktadır. Yani 

toplumsal hareket, toplumun bir kısmı kendi beklentilerine yeterince yanıt 

alamadığı takdirde birlikte tavır koymalarından kaynaklanmaktadır. 

         

B.  Toplumsal Hareket 

 

 Kent; mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi sürecinde kentte 

yaşayanların sürekli değişen gereksinmeleri karşılamak üzere ortaya çıkan 

geçimsel bir düzenektir.8 Bu anlamda kent, anamal birikiminin ve temel 

ekonomik etkinlik olarak tarım-dışı uğraşların yer aldığı, üretim biçimlerinin 

çeşitlendiği, bölüşüm ve tüketim süreçlerinin iş bölümüne dayalı olarak 

örgütlendiği yaşam çevresidir. Kentler, kamuya sundukları hizmetler, ekonomik 

yapıları, eğitim olanakları ve yoğun kültürel etkinlikleri ile siyasallaşmanın kıra 

göre daha gelişkin olduğu mekânlardır. Kentteki siyasallaşma süreci, konut, 

sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı hizmetleri gibi (toplu tüketime yönelik) ortak 

gereksinmelerin yeterli düzeyde karşılanmaması, örgütlü ya da örgütsüz 

toplulukların rol oynadığı toplumsal hareketleri ortaya çıkarmıştır.9  

Hızla değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı 

karşıya bulunmaktadır. Problemlerin en önemlilerinden biri de toplumun kendi 

                                                
7 Kongar, Değişme, s. 32. 
8 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, Ankara 1990, s. 56. 
9 Akkoyunlu Ertan Kıvılcım, “Kentsel Hareketlerden Yeni Toplumsal Hareketlere: Castells’in 
Sorgulanması ve Türkiye Örnekleri”, Amme İdaresi Dergisi, Eylül 1999, C. 32, S. 3, s. 116. 
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beklentilerine yanıt alamadıklarında her kesimin katıldığı toplumsal 

hareketlerdir. Toplumsal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir 

modeli oluşturmak için eylemde bulunan kolektif bir davranış biçimidir. Bu 

bakımdan, toplumsal hareketler bir yanda hayatın akışıyla yetinmeyen toplumsal 

rahatsızlıkları dile getirirken, öte yandan bunların çözümlenmesi için yeni çareler 

önerir.10  

 Sosyal hareketlerin mensupları toplumda kötü gördükleri şeylerin 

karşısında kutsal bir savaş verdikleri için idealisttirler. Bu yüzden “toplumsal 

hareketler” idealleri eylemlere dönüştüren bir davranış biçimidir diyebiliriz Bu 

davranış biçimi bir grup veya topluluk tarafından meydana getirilmektedir. 

 Bilinen ilk örnekleri, 16. yüzyıla uzanan kentsel hareketler, konuları ve 

hedeflerine göre çeşitlilik gösterirler. 16. yüzyıl İspanya-Castilla’sında özgür 

kent mücadelesi vererek kentsel özerkliği kurumsallaştıran yurttaş harekâtı, 

bilinen ilk kentsel harekettir. Kentsel bir devrim olarak nitelenen Paris komünü, 

tüm dünyaya yayılan etkileriyle kalıcı izler bırakmıştır. 1980’li yıllara kadar 

etkili ve güçlü nitelikleriyle kentsel dizgenin dönüşümünde önemli etkileri 

bulunan kentsel hareketler; kentsel hizmetlerin yetersizliği, yerel özerkliğin 

güçlenmesi, kentsel yenileme projelerine ya da kentsel mekâna yapılan diğer 

müdahalelere karşı verilen mücadeleler ve genel çevre sorunlarına karşı duyulan 

tepkilerden kaynaklanan hareketler biçiminde zamanla çeşitlilik ve gelişme 

göstermiştir.11   

 Toplumsal Hareket, toplumsal ortaklığı bir eylem grubuna dönüştürme 

başarısına dayanan ve yenilik öneren bir oluşum grubu olarak tanımlanabilir. 

Kentsel Toplumsal hareketler, güç ve çıkarların dağılımıyla uğraştıkları için 

siyasal olarak nitelenmekle birlikte, siyasal rekabetin geleneksel yeri olan 

partilerin genellikle dışında çalışırlar.12 

 

                                                
10 Orhan Türkdoğan, Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 1. 
11 Kıvılcım, Kentsel, s. 116. 
12 Kıvılcım, Kentsel, s. 117. 
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 Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan aynı amaca yönelik eylem birliği içinde 

olan birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği 

kümeye grup veya topluluk denir.13  Bu topluluğun oluşumunda aynı duygu ve 

düşünceye sahip insanlar benzer şartlar altındadır veya benzer şartlar ve 

olaylardan etkilenmişlerdir. Ortak bir amaç etrafında oluşan topluluğun heyecanı 

da yüksektir. Bu tip oluşan topluluklarda duygusallık hâkimdir. Duygusallığın 

hâkim olduğu bir toplulukta ise, bir hareket yapılacağında çoğu zaman hareketin 

neden, nasıl ve kime karşı yapılacağı-yapıldığı tartışılmaz, bilinmez ve gerek de 

duyulmaz. Hareketler liderin isteği doğrultusunda ve onun verdiği direktiflere 

göre şekillendirilmektedir. Önder, bir komutla beklentiye karşılık vererek, 

gerilimi gevşeten adamdır. Burada, özellikle gençleri ve öğrencilerin pasif 

liderleri tutmadıkları, kendilerini kıran kırana mücadelelere götüren önderleri 

benimsedikleri, tehlikeleri göze alamayanları lider yapmadıkları 

hatırlanmalıdır.14  

 Topluluk içerisinde liderin yapmış olduğu heyecanlı konuşmalar 

neticesinde, topluluk üyeleri birbirlerinden etkilenmeye başlarlar ve dairevi bir 

heyecan dalgalanması sonucu düşünce, “fikri” ortaya atana gelinceye kadar çok 

daha genişlemiş ve heyecanında doruk noktasına ulaşmış olduğu görülürü. İşte 

bu andan sonra topluluk içinde etkileşim hat safhadadır ve liderin en küçük emri 

ile en büyük eylemler gerçekleşebilmektedir.15  

 Kurulu düzendeki haksızlıklara veya beğenilmeyen oluşumlara yöneltilen 

protestolar toplumsal tepkiler yeni bir örgütlenme biçimini ortaya koyacağından, 

toplumsal hareketler aynı zamanda sosyal değişmeyi başlatmak veya 

desteklemek gibi ortak bir eylem tarzı olarak da algılanabilir. Her toplumsal 

hareket bir zaman süresi içinde kendine biçim vermeye eğilimlidir. Toplumda 

fikir özgürlüğü arttıkça toplumsal hareketlerde çoğalarak zenginleşecek ve 

gelişecektir. Bu gelişimden toplumu uzak tutmak soyutlamak mümkün değildir. 

                                                
13 Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esasları, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara 
2001, s. 2-9. 
14 Münci Özmen, “Öğrenci Olaylarına Bakış”, Halkoyu, Haziran 1976, S. 3 (116), s. 29. 
15 Müdahale, İçişleri Bakanlığı, s. 2-9. 
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Zengin kültür ve değerler deneyimine sahip toplumumuz, toplumsal hareketlerin 

adeta bir stoğu gibidir. Son yıllarda değişik fikir akımlarının ideolojik 

kamplaşmaları “sosyal şiddet” normları içinde gündeme gelmektedir. 

 Buradan yola çıkılarak toplumsal hareketleri iki farklı yönde geliştiği için 

iki eksende ele almak mümkün görünmektedir. İki farklı eksende gelişen 

hareketlerden biri siyasal hareket, diğeri toplumsal harekettir. Siyasal hareket, 

değerlerin tekelden dağılımında ya da dağıtım kararlarının verildiği süreçte bir 

değişiklik gerektiren, yenilik amaçlı toplumsal hareket biçimidir. Siyasal hareket, 

toplumsal yararların dağılımını, bir topluluğu örgütlü bir eylem grubuna 

dönüştürme yoluyla değiştirmeye çalışır. Tüm toplumsal hareketlerin siyasal 

hedefleri olmasa da, tüm siyasal hareketlerin toplumsal bir içeriği bulunmaktadır. 

Siyasal hareketler, kamu mallarının dağılımını ya da kamu kuruluşlarının (işçi 

sendikaları, siyasal partiler, tüketici kooperatifleri gibi) çıkarlarını dağıtma 

yöntemini değiştirmeye çalışırlar. Siyasal hareketlerin temel unsurları, siyasal 

toplumsallaşma, çıkarların birleştirilmesi ve güç dönüşümüdür. Fakat toplumsal 

hareket birçok çelişkiyi içeren yapısal bileşimle karşılaşılması sonucunda belirli 

bir örgütlenme biçimiyle ortaya çıkmaktadır.16    

 Ekonomik altyapı ve üstyapı kalıplarımız kapitalist sistem kalıplarına 

dönük sistemin işleyişine bağımlı olduğundan, kendimizi kapitalist sistemin 

süper gücü ile sosyalist sistemin süper gücünün türettiği soğuk savaş 

kutuplaşması içinde bulduk. Bu kutuplaşmada bağımlı ilişkilerde bulunulan, 

kapitalist kutbun ve hele ABD’nin çekimine girmek güç olmamıştır. 

Kutuplaşmadaki yer, bağımlı etki ilişkileri içinde bulunulan sistemin karşısına 

düşen sosyalist sisteme, tepki anlamına gelebilecek ilişkileri doğurmuştur. 

Kutuplaşmanın amacı olan monolog karşıtlık, karşıt propagandalarla, arzulanan 

kadar uzun süreli bütünlüğünü sürdürememiştir. Soğuk savaşın karşıt 

propagandaları, toplumsal bölünmelere neden olmaya başladı. Kapitalist 

sistemlerin sınıfsal bölünmelerine karşın, sosyalist sitemlerde de, karşıt 

                                                
 
16 Kıvılcım, Kentsel, s. 117. 
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propagandalarla ulusalcı çıkışlar baş gösterirken, karşıt propagandalar 

toplumların girinti ve çıkışlarına o kadar etki yapmıştı ki, soğuk savaş yalnızca 

devletlerarası ve cepheler arası olmaktan çıkarak, sınıflar arası, sosyal yapılar 

arası halini almıştır. Bu oluşum Türkiye’yi de etkilemiş ve soğuk savaş 

kutuplaşması yüksek öğrenim kurumlarından başlayarak ülkeye yayılmıştır.17 

 Bu kutuplaşma neticesi, sağ-sol gibi çeşitli kavramlar fazlaca telaffuz 

edilmeye başlanmıştır. Sağ ve sol terimleri 18. yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya 

çıkmıştır. Büyük ihtilalden sonra 11 Eylül 1789’da toplanan Kurucu Meclis’te 

başkana göre sağ tarafta kralcılar, sol tarafta yenilikçiler oturmuştur. Böylece sağ 

muhafazakâr, sol ilerici (terakkici) görüşü temsil etmiş; bunlarda sağcı, sağcılık 

ve solcu, solculuk terimlerini doğurmuştur. Bugün de demokratik rejime sahip 

ülkelerde sağ denince “siyasî bakımdan muhafazakâr düşünce ve görüşlerden 

yana olmak”, sol denince de “muhafazakârlara göre daha ilerici görüşleri 

savunmak” anlaşılmaktadır.18  

 Bunun yanında sağ ve sol, sağcı ve solcu deyimleri çok sarih ve kesin 

olmadığı için, belli terimler kullanmak cihetine gidilmiştir. Merkeze göre sol 

yelpaze kanatları demokratik sol (sosyal demokrat), sosyalist ve komünist 

deyimleri ile anlatabilirken, sağ yelpazedeki muhafazakâr partileri aynı açıklık ve 

kesinlikle tayin ve terfi etmek mümkün olamamaktadır. Bunun yerine aşırı sol ve 

aşırı sağ mefhumunu açıklamak ve tarif etmek daha kolaydır. Aşırı sol 

deyiminden bütün dünya komünizmi, aşırı sağ ile teokratik veya ırki esaslara 

dayanan siyasî görüşler kastediliyor ki, İtalyan faşizmi ve Alman nazizmi başta 

olmak üzere birer birer silinmişlerdir.19  

 Toplumda meydana gelen toplumsal hareketlerde topluluğun özelliği de 

çok önemlidir. Toplumsal hareketteki topluluğu; saldırgan topluluk, paniğe 

kapılmış topluluk, hedefi belli topluluk ve anlamlı topluluk olarak sınıflandırmak 

mümkündür.20   

                                                
17 Özmen, Öğrenci, s. 30-31. 
18 Faruk K. Timurtaş, “Sağ, Sol ve Milliyetçilik”, Türk Kültürü, Temmuz 1978, S. 189, s. 523. 
19 Timurtaş, Sağ, Sol, s. 524. 
20 İçişleri Bakanlığı, Müdahale, s.  2-10. 
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 Saldırgan topluluk; programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve 

terör çıkartarak devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan topluluk 

olarak nitelendirilebilir. Bu amaçla cana, mala ve anayasal kurumlara karşı 

eylemde bulunurlar. Siyasal ayaklanmalar, din ve mezhep kavgaları, ideolojik 

çatışmalar ve cezaevi isyanları gibi olaylar bu toplulukların yapmış olduğu planlı 

ve programlı eylemleridir. Ayrıca bu topluluklar amaçlarına ulaşabilmek için 

gerektiği zaman güvenlik kuvvetleri de hedef seçerek saldırıda bulunurlar ve zor 

durumda kaldıkları zaman her türlü şiddete başvurmaktan da çekinmezler.  

 Paniğe kapılmış topluluk; korkunun neden olduğu bir ruh yapısı veya 

kendi varlığını kurtarma çabası ile bir araya gelen insanların oluşturduğu bir 

topluluktur. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde paniğe kapılarak, kişiler 

kendi canlarını kurtarma endişesi ile hareket ekmektedirler. 

 Hedefi belli topluluk; ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için 

hareket, duygu, heyecan ve eylem birliği içinde olan topluluktur. İnsanların 

taleplerinin gerçekleştirilmesi öncelikli olup bu topluluklar amaçlarına ulaşmak 

için yağma hareketleri, boykot, işgal, gösteri yürüyüşleri, protesto ve cenaze 

kaçırma gibi eylemlerde bulunacak bir yapıya sahiptirler. 

 Anlamlı topluluk; belirli ve ortak bir amaç için bir araya gelmiş, aralarında 

sürekli bir etkileşim ve iletişim bulunan aynı duygu ve heyecanların hâkim 

olduğu bir topluluk olarak karşımıza çıkmakta ve çok değişik olaylardan dolayı 

farklı özellik gösterebilmektedirler. 

 Toplumsal hareketler, aynı zamanda ideolojik nitelikli eylem biçimleridir. 

Çünkü hareket aynı düşünceye sahip olanların bir yaklaşımıdır.21     

 Bu doğrultuda “toplumsal olay” insanların bir araya gelmeleriyle 

meydana çıkar. Toplum, kültür, yapı, ilişki, etkileşim gibi varlık ve süreçler hep 

bu bir araya gelmenin sonunda ortaya çıkan değerlere birer örnektir. Bu değerler 

çoğu zaman toplumsal olayların nedenini ve yönünü tayin etmektedir. 

                                                
 
21 Türkdoğan, Sosyal, s. 17. 
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 Toplumsal harekette topluluğun birtakım beklentilerine yanıt alamadıkları 

veya beklentileri yeterince karşılanmadığı zaman harekete geçtiklerinde, bunların 

karşısında başka bir topluluğun olması halinde olay farklı boyutlara kaymaktadır. 

Bu farklı boyutlardan birisi de siyasetin ve ideolojinin ön plana çıkmasıyla 

meydana gelmektedir. İşte bu aşamada, olaya siyasetin ve ideolojik görüşlerin 

hâkim olmaya başlamasıyla, toplumsal hareket “terör hareketlerine” doğru 

kayma eğilimi içerisine girmeye başlar. 

 Terör, XXI. yüzyıla girerken henüz tam olarak tanımlanamamış ve siyasal 

sistemler için bir tehdit olmaya devam etmekte olan bir olgudur. Son yüzyılın en 

önemli sorunları arasında yer alan terör, tarihler boyu toplumların gündeminden 

düşmemiştir. Bugünkü anlamda terör literatüre, 1792–1794 yıllarında Fransız 

İhtilali ile girmiştir.22 

 Günümüz literatüründe önemli bir yer işgal eden terör; insanlara ve 

insanlığa, topluma ve toplumsal düzene saldırı, medeniyetin dayandığı değerlere 

tecavüz, demokrasinin ve demokratik süreçlerin reddi, sosyal hayatın akışına 

tehdit unsuru oluşturmaktadır. Kısaca terör, demokratik toplumların başının 

belasıdır. Kısaca teröre yapılabilecek en iyi tanımlama “siyasal nitelikli şiddet 

eylemleri” olarak belirtilmiştir.23 

 Terör olayları ele alındığında akla gelen ilk soru terörün sebepleri acaba 

nedir, neden böyle yapılmıştır olacaktır. Terörün çok farklı sebepleri vardır. Bu 

sebepler, terör eylemlerinin gerçekleştiği, yapıldığı yerlere göre değişiklikler 

gösterir. Bu nedenle her hangi bir yerdeki terörün sebebi bir başka yerde var olan 

terör ile aynı değildir. Terör sebepleri sıralanırken önemli ya da az önemli olduğu 

yolundaki düşünceler gerçekleri yansıtmaktan uzak olur. Bu yüzden terörün 

sebepleriyle ilgili olarak, hiçbir zaman sebebin bir diğerine göre daha az 

önemlidir diyemeyiz. Fakat belki bir sebebi diğerine nazaran öncelikli olarak 

kabul edebiliriz.    

                                                
22 Bekir Çınar, Devlet Güvenliği İstihbarat ve Terör, Sam Yayınları, Ankara 1997, s. 195. 
23 Çınar, İstihbarat, s. 192. 
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 Terörü her türlü siyasal sistemde bulunan bir mikrop olarak kabul edersek, 

söz konusu mikrobun siyasal bünyenin sağlamlığı ve işlerliğinin önemi işte bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. Eğer sistem iyi çalışmıyorsa terör ortaya çıkacak ve 

siyasal sistemin işlemesine engel olacaktır. Başka bir deyişle, siyasal bünyede 

zayıflama olduğunda terör mikrobu canlanacak, çevresel etkilerin yardımıyla 

büyüyecektir. Söz konusu büyümeye engel olunamadığı takdirde, terör mikrobu 

daha da kuvvetlenecek, içinde bulunduğu ve zayıf düşen sistemin sonunu 

getirecektir. Tabi tersi bir durum söz konusu ise, yani sistem kuvvetli olduğunda 

terör ortaya çıkmayacaktır ve pasifize bir mikrop olarak yaşamını sessiz ve 

zararsız olarak sürdürecektir. 

Yukarıda belirtilen tüm noktalar yanında, terörün sebepleri hakkında 

“birincil sebepler” ve “ikincil sebepler”24 olmak üzere konu iki şekilde ele 

alınabilir. 

Birincil sebepler; eğitim-öğretim, uluslar arası dengelerdeki değişiklikler 

ve çıkar çatışması, 

İkincil sebepler; millî şuurdaki zayıflama, ekonomik sebepler, toplumsal 

sorunlar, psikolojik sebepler, güvenlik önlemlerindeki değişiklikler, yasal 

boşluklar, otorite boşlukları, şeklinde sıralanabilir. 

 Türkiye’de terör konusuna bakılacak olursa; Türkiye dünyada az bulunan 

tabi güzelliklere sahip, stratejik konumu itibariyle benzeri olmayan önemli 

ülkelerden biridir. Bir taraftan bu güzelliği, diğer taraftan da Asya ile Avrupa’yı 

bir birine bağlayan köprü olması nedeniyle, hep başkaları için aranan bir yer 

olmuştur. Bunun yanında, tarihi olarak bilinen medeniyetlere beşiklik etmiş 

olması ona ayrı bir üstünlük sağlayan bir ayrıcalıktır. 

 Terör, Türkiye’nin derin bir yarasıdır. Türkiye’de belirgin olarak ilk terör 

dalgası hızlı bir biçimde 1969’da başladı ve 1970’de devam etti. 1971 askeri 

müdahalesine sebep olan terör kampanyasında solcu öğrenciler, merkezde idiler. 

1973’lerden itibaren yükselme trendine geçen terör olayları 1970’lerin sonlarına 

                                                
 
24 Çınar, İstihbarat, s. 248-254. 
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doğru en uç noktasına ulaşmıştı. Türkiye’de terörizm toplum düzenini bozmak ve 

demokratik hükümeti etkisiz duruma getirmek için farklı iç ve dış mihraklar 

tarafından desteklenmiştir. Sonuçta da demokratik hükümetler terörle mücadeleyi 

seçmek zorunda kalmışlardır.25  

 Türkiye’de incelenen dönem olan 1980 öncesi oluşan terör ortamında 

görüntü şu şekildedir. Terör, komünist ideolojiyi ülkemizde hâkim kılmak için, 

çoğunlukla Sovyetler Birliği ve aynı blok içerisinde yer alan devletler tarafından 

desteklenen örgütlerce, devletin sosyal ve ekonomik yapısını çökertmeye 

yönelmiş faaliyetler olarak algılanmaktadır.26 

 Ele alınan 1968–1980 arası döneminin başlangıç yılı hem Türkiye, hem de 

dünya için unutulmaz bir yıldır. Vietnam savaşı, aya seyahat, Martin Luther King 

ve Robert Kennedy’nin öldürülmeleri ve nihayet Prag da Sovyet tankları, hepsi 

inadına tek bir yıla sığdı. Ve o yıl, dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç, 

setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara aktılar. Bu, 20. yüzyılın en kalabalık 

ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgali gördü. 

Devrim virüsünün işçilere de bulaşmasıyla hayat felç oldu ve 1968, insanlık 

tarihine “başkaldırı yılı” olarak geçti.27    

 1968 yılı Türkiye içinde çok büyük önem taşımaktadır. 1968 Şubat ayı 

Ankara’da hareketli geçmiş ve yıllar boyu Türkiye’nin kanayan yarası olacak 

olaylar, o yıl tohumlanıp filizlenmiştir. Filizlenme yeri ise üniversiteler olmuştur. 

O yıllarda üniversiteler tarihinde olmadığı kadar politikanın içine girmiş ve 

örgütlenmişlerdir. Fakat bu örgütlenme barışçıydı ve işe henüz silah karışmamış, 

şiddet kampüslere egemen olmamıştı. Bu örgütlenmenin öncüleri ise 

Mülkiye’deki günümüzün tanıdık simaları olacaktır. 

 

 

                                                
25 Çınar, İstihbarat, s. 280. 
26 Yurtdışı Terör Organizasyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Yayınları, 
Eylül 1995, s. 5-6. 
27 M.Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, 12 Mart İhtilalin Gölgesinde Demokrasi, İmge Kitapevi, 
Ankara 2000, s. 160. 
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 O yılların en popüler üniversitesi Ankara Üniversitesidir. Murat 

KARAYALÇIN Ankara Üniversitesinde yapılan okul öğrenci derneği başkanı 

seçimlerinde sağ grupların başkan adayıdır. Karşısındaki sol grubun başında ise 

Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Uluç GÜRKAN vardı. Murat 

KARAYALÇIN’ı destekleyen okul içi derneklerinden “hür düşünce kulübünün” 

başkanı Hasan Celal GÜZEL’di. Abdulkadir AKSU ve Mehmet KEÇECİLER de 

bu kulübün üyeleriydiler. Veysel ATASAY ve Mesut YILMAZ, kulübün birinci 

sınıftan üyeleriydiler. Sosyalist grubun yani “fikir kulübünün” yöneticileri 

arasında da öğrenci hareketlerinde ön plana çok çıkmış olan Mahir ÇAYAN ve 

Yusuf KÜPELİ vardı.28  

 Fakat tüm bunlara rağmen seçimler şenlik havasında geçmiş ve en ufak bir 

hadise vuku bulmamıştır. Öğrencileri ateşleyecek ve okullardaki bu barışçı 

havayı bozacak ilk şiddet eylemi 1968 Şubat sonunda en umulmadık yerden, 

TBMM’den geldi. Meclis’te o gün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu ve 

kürsüde Bakan Faruk SÜKAN vardı. Sükan kendisine hedef olarak Meclis’in en 

hırçın grubunu TİP’ni seçmişti. Konu Nazım Hikmet’e gelince, Meclis’in en 

hırçın Milletvekili Çetin ALTAN ayağa kalktı ve “Nazım Türkiye’nin en büyük 

şairidir” dedi. Bunun üzerine, Çetin ALTAN’ın üzerine Milletvekili hücum etti 

ve onu tartakladılar.29  

 Bu hadise bir dönüm noktası oldu ve bunu mecliste seçim yasası 

değişikliği izledi. “Millî Bakiye Sistemi” kaldırılarak, TİP’nin bir daha Meclise 

girmesi engellendi. Mecliste susturulan muhalefet şimdi artık sokakta 

konuşacaktı. Ve şubat sonunda önce devrimci öğrenciler “uyanış mitingleri” ile 

sokağa çıktılar ve daha sonra sağın siyasî örgütü sayılan MTTB’nin düzenlediği 

“şahlanış mitingleri” takip etti. Nitekim üniversitelerdeki boykot eylemi de ilk 

yapılan şahlanış mitinginden kısa bir süre sonra İlahiyat Fakültesinde bazı kız 

öğrencilerin okulda başörtüsü takmak istemeleri ve AP’nde bu olay destek 

                                                
28 Birand, Dündar, Çaplı, 12 Mart, s. 162. 
29 Birand, Dündar, Çaplı, 12 Mart, s. 162. 
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görünce “boykotlar dönemi” böylece açılmış oldu.30 Gerçi bu dönemde sadece 

okullar değil tüm kuruluşlarda sıkıntılar vardı. Hemen her mesleğin kendi örgütü, 

derneği vardı.  

 Solcu işçiler Disk’te, sağcılar milliyetçi işçi sendikalarındaydılar. Solcu 

öğretmenler Töb-Der’de, sağcılar Ülkü-Bir’de örgütlüydüler. Solcu memurlar 

Tüm-Der’de, Ülkücüler Ülküm’de siyaset yapıyorlardı. Solcu öğrenciler Dev-

Genç’te, sağcılar Ülkü Ocaklarında saflaşmıştı. Belki de en dramatik olanı 

poliste yaşanıyordu. Solcu polisler Pol-Der’de, sağcı polisler Pol-Bir deydiler. 

Doktorlar, avukatlar, mühendisler, ziraatçılar, yani her kesim kendi saflarına 

çekilmişti. Bu kamplaşmada sokağın hâkimi de ülkücü ve devrimci gruplardı.31  

 İncelenen 1968–1980 yılları arasında meydana gelen toplumsal hareketler 

belirli dönemlerde yok denecek kadar azalmıştır. Bunlardan en önemli ve en 

uzun süreni de askerlerin aradan 10 yıl geçtikten sonra 12 Mart 1971’de ortalığı 

hizaya getirme girişimidir.32 12 Mart 1971’de Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanları, Millî Güvenlik Kurulu üyeliği sıfatlarını da belirterek 

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları’na ortak 

imzalı bir “muhtıra” verdiler. Muhtıra metni özet olarak şöyle idi: Parlamento ve 

hükümet süre gelen tutum ve icraatı nedeniyle yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, 

toplumsal ve ekonomik huzursuzluk içine sokmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

geleceği ağır bir tehlike içindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu durumda partiler 

üstü anlayışla çalışacak ve Anayasa’nın öngördüğü reformları 

gerçekleştirebilecek güçlü bir hükümeti demokratik kurallar içinde gerekli 

görmektedir. Bu konu hızla gerçekleştirilmezse Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek yönetimi üzerine 

alacaktır.33  

                                                
30 Birand, Dündar, Çaplı, 12 Mart, s. 162.  
31 M. Ali Birand, Hikmet Bila, Rıdvan Akar, 12 Eylül Türkiye’nin Miladı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 
1999, s. 94. 
32 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 13.  
33 Turhan Mehmet, Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları, Ankara 1991, s. 177. 
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12 Mart 1971’de radyolardan okunan bu muhtıra, CHP tarihinde lider 

değişikliğine neden olan olaylar zincirinin ilk halkası olmuştur. İktidarda bulunan 

AP Hükümeti ve Başbakan Süleyman DEMİREL de istifa etmek zorunda 

kalmıştır. 19 Mart 1971’de yeni hükümeti kurmak için görevlendirilen Nihat 

ERİM, CHP’den istifa ettirilerek tarafsızlaştırılmış ve başbakanlığa atanmıştır.34 

Tüm partilerin kerhen de olsa destek vererek kurulan hükümet sayesinde, temel 

kararları her ne kadar asker almakta ise de 10 yıl önce olan olmamış ve 

parlamento kapanmaktan kurtulmuştur. Zaten siyasilerin amacı da Meclisi açık 

tutmaktı. 

 Tüm bunların yanında tüm yurtta yapmacıkta olsa bir barış ortamı 

hâkimdi. Fakat bu barış ortamına rağmen tüm olayların nedeni olan sağ ve sol 

büyük bir kamplaşma içindeydi. Her iki taraf siperlerine girmiş hazırlıkları 

tamamlamaktaydı. 12 Mart ile oluşan yapma barış havasını bozacak ilk kıvılcım 

Aralık 1974’te İstanbul da bir üniversiteden geldi. Vatan Mühendislik Fakültesi 

öğrencisi Şahin Aydın bıçaklanarak öldürülecekti.35  

 Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin iç savaş ortamına sürüklendiği yıllar 

olarak hafızalara kazınan dönem başlamış oluyordu. Kitlesel katliamlar, 

suikastlar ve çatışmalar girdabında Türkiye kan kaybediyordu. Bu dönemde ne 

yönetenler eskisi gibi yönetebiliyor, ne de yönetilenler eskisi gibi yönetilmek 

istiyordu. Ülke kamplara ayrılmış, şehirler, ilçeler, mahalleler hatta sokaklar sağ 

ve sol arasında paylaşılmıştı. İlk kez bu dönemde hayat pahalılığı inanılmaz 

boyutlara ulaştı. Kıtlık, karaborsa ve elektrik kesintileri bu dönemde halkı adeta 

canından bezdirmişti. Ve en önemlisi de devletin güvenlik güçlerinin giremediği 

“kurtarılmış bölgeler”36 ilk kez bu dönemde ortaya çıkıyordu. Günümüzde bu 

dönemle birlikte anılan “68 kuşağı”37 tabir edilen bir deyim de karşımıza 

çıkıyordu. 68 kuşağı o dönemde üniversiteler de okumakta olan öğrenciler 

                                                
 
34 Kili Suna, 1960–1975 Döneminde CHP’de Gelişmeler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 
1976, s. 268. 
35 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 52.  
36 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 8. 
37 Ertuğrul Kürkçü, “Hâlâ Bir 68 Kuşağı Var mı”, Cogito, S. 14, İstanbul 1994, s. 160. 
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arasında sol kesimin günümüzdeki adlandırılması olacaktır. 68 kuşağı deyimi 

öğrenci hareketlerinde başrolde olanlar arasında devrimci grubun sahiplendiği ve 

birbirlerine taktığı isim olarak dikkat çekiyordu.38 68 kuşağının karşısına 

baktığımızda ise “komando”39 tabir edilen bir diğer grupla karşılaşıyoruz. 

Komandolar ise ülkücüler, yani MHP’nin ilk kuruluş döneminde bazı şehirlerde 

Türk milliyetçiliği düşüncesine sempati duyan gençlerdi. Bunlar müsait yerlerde 

öğrenci kamplarında toplanarak oralarda spor yaptılar, birbirlerini tanıdılar daha 

sonra bunlara komando adı verildi. Komando tabir edilenler, MHP gençlik 

kollarına mensup gençlere yabancı ideolojileri, komünizmi ve komünizmin 

esaslarını anlatmak amacıyla40, ilki İzmir’de olmak üzere İzmir ve Ankara’da 

eğitim kampları kurarak (ve bu kamplara da Genel Başkan Yardımcısı Dündar 

Taşer ve Gençlik Kolları Başkanı Sadi Somuncuoğlu nezaret etmektedir)41 

faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Özellikle öğrenci olayların birçoğunda bu iki gruba 

mensup kişileri görmek mümkündür.  

 Hem ilerici, hem de muhafazakâr toplumsal düşünce geleneğinde, çatışma 

ve çatışmanın siyasal ifadesi, çoğu kez, tiyatro imgesi aracılığıyla 

değerlendirilmiştir. Ortada, karakterlerin rol yaptıkları bir sahne vardır; 

karakterler genellikle yazarın bakış açısına göre tanımlanmış bir mutlu sonun 

öngörüldüğü bir metni izlerler. Bunlara ek olarak, oyunun başkarakterlerinden 

(kahraman veya kötü adamdan) birine ya da diğerine arka çıkmak durumunda 

olan izleyici bir kamuoyu vardır. Çünkü kamuoyunun seçimi toplumun uygarlığa 

doğru ilerleme veya barbarlığa doğru yozlaşma biçimindeki kaderini 

belirlemektedir. Bu imgelem, büyük ölçüde bir karikatür niteliği taşıyabilir. 

Ancak, toplumsal çatışmalara ilişkin mevcut bakış açısı hâlâ büyük ölçüde 

kolektif eylem hakkındaki bu geleneksel anlatıma bağlı kalmaktadır. Böyle bir 

kolektif eylem, oyundaki rollerine göre tanımlanan karakterlerin oynadığı (ve 

                                                
38 Zafer Toprak, “1968’i Yargılamak ya da 68 Kuşağına Mersiye”, Cogito, İstanbul 1998, S. 14, s. 154. 
39 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 47. 
40 Cemal Anadol, Alpaslan Türkeş Olaylar Belgeler Hatıralar ve MHP, Burak Yayınları, İstanbul, s. 
180. 
41 Arslan Tekin, Alparslan Türkeş’in Liderlik Sırları, Okumuş Adam yayıncılık, İstanbul 2001, s. 234. 
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aydınların da metin yazarının, suflörün veya hatta yönetmenin rolünü üstlendiği) 

bir tiyatro sahnesinde gerçekleşen bir olay olarak algılanmaktadır.42  

 Bilindiği gibi basının temel fonksiyonu, haber vermek, yorum yapmak 

(düşündürmek) ve kamuoyu oluşturmaktır. Basın bu görevleri, bir anlamda, halk 

adına yerine getirmektedir.43  Toplumsal hareketlerin ve olayların basını 

ilgilendiren boyutunu da ele almak gerekmektedir. Basının toplumsal olayları ele 

alışı üç ayrı aşamada incelenebilir. Bunlardan birincisi, herhangi bir toplumsal 

olay öncesi yapılan haberler ve bunun o olaya etkisi. İkincisi, bir toplumsal 

olayın gerçekleşmesi anında orada bulunan basın mensuplarının bu olay 

üzerindeki rolü ve etkileri. Üçüncüsü ise, olay sonrası basının bu olayı ele alış ve 

değerlendirmesidir.44  

Buradan da meydana gelen toplumsal hareketleri; gelişmekte olan 

dünyanın değişmesini ve bu değişmede rol oynayan etkenlerin toplumu oluşturan 

bireylerde ve ünitelerde, yani toplumun her kesiminde basınında yaptığı yayınlar 

neticesi farklı algılanarak, doğru veya yanlış bir tarafta yer alması neticesi 

meydana geldiğini belirtmek mümkündür. 

İncelenmekte olan dönem içinde, Türkiye’deki toplumsal hareketlere 

bakıldığında çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu çeşitliliğin toplumun her 

kesiminde görüldüğünü söylemek mümkündür. Türkiye’deki Toplumsal 

Olayların nedenlerine doğru bakıldığında, o dönemde olayların içinde 

maneviyatçı, milliyetçi ve sosyalist-komünist anlayışının olduğu görülmektedir.45 

Burada atlanmaması gereken bir nokta ise, hareketlerin içinde yer alan 

topluluğun anlayışını belirtirken “hangi anlayış olursa olsun herkes ülkenin 

kendi penceresi ve anlayışı izlendiği takdirde, kalkınacağını, daha yaşanabilir 

bir ülke olacağını ve sadece onun doğru olduğunu kabullenmişti” denilebilir. 

                                                
42 Alberto Melucci, “Toplumsal Hareketler ve Gündelik Yaşamın Demokratikleşmesi”, Birikim, S. 24, 
Nisan 1991,            s. 55. 
43 Alâeddin Kaya, “Polis Medya İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Medya Özel Sayısı (S. 12), Kasım-
Aralık 1996, s. 1147. 
44 İbrahim Cerrah, “Toplumsal Olaylar, Terör ve Medya”, Yeni Türkiye Dergisi, Medya Özel Sayısı (S. 
12), Kasım-Aralık 1996, s. 1136. 
45 Hasip Şenalp, 1947 Konya doğ., 07.12.2005 tarihinde yapılan görüşme.  
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Daha açıkçası herkes ülkesi adına kendi penceresini ve anlayışını savunmaktadır. 

Bu noktada işin içine siyasiler girerek, durumu kendi lehlerine döndürmek için 

toplumsal hareketlerin ortasında bulunan bazı grupları kullanmışlar ve bunlar da 

genelde gençler olmuştur. 46   

Evrensel boyutta kabul görecek bir gençlik tanımı yapmak ve bu tanımın 

içinde yaş grubu gibi sınırlar çizmek mümkün olmayabilir. Bir UNESCO 

yayınında, şu tanımlar birbiri ardına önerilmektedir;47 

— Genç, öğrenim yapan ve hayatını kazanmak için çalışmayan, kendine 

ait bir konutu olmayan kişidir. 

— Genç, büyük bir hayal gücüne sahip, cesaretin-çekingenliğe, 

maceraperestliğin-rahata, karşı üstün gelen insandır. 

— Gençlik 15–25 yaş arasındakilerden oluşan bir yaş grubudur. 

Buna göre genç, belirli bir yaş grubunda olan kişi iken, gençlik ise 

psikoloji, toplum bilimi, politika vb. alanlarla ilişkilidir. Buradan yola çıkılacak 

olursa, Gençlik Hareketleri denilince, toplumsal ve siyasal dinamikleri olan 

hareket ve eylemlerdir denilebilir.48 

Türkiye gibi her toplumsal ilişkinin siyasallaştığı ülkelerde, yüksek 

öğrenimli meslek sahiplerinin akıcılığa girip yükselmelerinde, siyasal bir amaca 

yönelmeleri etkin olmaktadır. Gencin dış dünyasındaki koşullar böyleyken; kitle 

iletişimiyle toplum sorunlarına duyarlılık kazanıp, topluma katkısızlıkla boğulan, 

kendine göre yer bulamadığından da, yalnızlık duygusuyla yaşayan doyumsuz 

gencin sığınağı olacak olan “örgüt” siyasal nitelikli olmaktadır. Çözümlerin, bu 

arada gençlerin özgün sorunlarının çözümlerinin, iktidardan beklendiği çok 

siyasallaşmış bir ortamda, gençlerin sığınakları, dayanışma yerleri, örgütlerinin, 

siyasal nitelikte olmaları doğaldır.49 Böyle bir ortamda bulunan gençlerin de 

değişik toplumsal hareketlerin içinde yer almaları ve bulunmaları da normal 

karşılanmalıdır. 

                                                
46 Adnan Ağırbaşlı, 1937 Konya doğ., 08.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
47 Ahmet Taner Kışlalı, Öğrenci Ayaklanmaları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1974, s. 15. 
48 Alpay Kabacalı, “Türkiye’de Gençlik Hareketleri”, Altın Kitaplar Basımevi, İstanbul 1992, s. 13. 
49 Özmen, Öğrenci, s. 27. 
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Toplumlarda hoşnutsuzlukların oluşturduğu küçük grupların varlığı 

kaçınılmazdır. Ancak bir sosyal çözülmenin görülmediği, mevcut sistem 

dengesini ve gücünü koruduğu sürece, bu durum çok fazla korku verici olarak 

görülmemelidir. 

  

İncelenmekte olan dönemde toplumsal hareketlere sadece öğrenciler 

karışmamış, toplumun her kesiminde bir rahatsızlık meydana gelmiştir. Bu 

nedenle zaman zaman halkın diğer kesimlerinin de başrolü üstlendiği toplumsal 

hareketler de olmuştur. Ele alınan dönemde, Konya’da meydana gelen öğrenci, 

işçi ve vatandaşların yer aldığı toplumsal hareketler incelenerek ilkesel anlamda 

sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.  
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I. BÖLÜM 

 

ÖĞRENCİ HAREKETLERİ 

 

 

 Yüksek öğrenim kurumları, toplumun küçük fakat göz alıcı kesimlerinden 

görülür ve kabul edilir. Ayrıca her zaman, her şeyi çözümleyebilen insanların 

orada toplandığı, yeni bilgilerin üretildiği, yepyeni değerlerin devindiği, değişme 

ve gelişme dalgalarını ilk yakalayan yerler olmuşlardır. Bu yüzden yüksek 

öğrenim kurumları kutsal kaleler gibi savunulur, düşman karargâhları gibi basılır 

ve savunulduğu-basıldığı için de koskoca toplum bu pırıltılı yerinden kurcalanır 

ve eziyet çeker.50    

 Yüksek öğretim kurumları ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, 

geleceğe yol göstermekle görevlidir. Bu görevler öncelikle üniversite gençliğine 

düşmektedir. Üniversite gençliği Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’i ve 

inkılâplarını koruma görevini yerine getirirken üniversite özerkliğinin de 

etkisiyle zaman zaman siyasal yönetimle ters düşmüştür. Siyasal güçler de 

toplumun bu dinamik kesimini daima ellerinde tutmak istemişlerdir. Bu nedenle 

siyasal sorunlar zaman zaman öğrenci olaylarının nedeni olmuştur.51  

Yüksek öğretim kurumları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her 

zaman etkin bir rol oynamış, yüksek öğretim öğrencileri toplum sorunlarıyla 

yakından ilgilenmiştir. Uluslararası ilişkilerin yoğunluğu, bilgi patlaması ve 

nüfusun artışı gibi değişkenler yüksek öğretimde hem sorunların artmasına, hem 

de benzerlikler oluşmasına neden olmuştur. Eğitim sistemleri, siyasal yönetim 

biçimleri ve gelişmişlik düzeyleri bakımından ülkelerdeki yüksek öğretim 

sorunları arasında farklılıklar olmasına rağmen benzerlikler de bulunmaktadır. 

Bu sorunlar yüksek öğretim öğrenci olaylarının nedeni olarak görülmektedir. 

                                                
50 Özmen, Öğrenci, s. 25. 
51 Talip Can, “Yükseköğretimde Öğrenci Olayları”, Eğitim Yönetimi, Güz 1996, S. 4, s. 536. 
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 1876’dan günümüze kadar uzanan süre içinde ülkemizde meydana gelen 

öğrenci olayları; siyasî, saltanat döneminde rejimin değiştirilmesi isteği, sınav 

sistemlerine tepki, toplumu etkileyen siyasî cinayetlere tepki, millî hakların 

çiğnenmesine tepki; savaş, ülkenin işgali gibi konulara tepki; öğrencilerin çeşitli 

olayları protesto amacıyla düzenlediği toplantı ve gösterilere polisin 

müdahalesine tepki; Atatürk aleyhine meydana gelen olaylar ve laiklik karşıtı 

olaylara tepki; öğrencilerin üniversite senato ve fakülte kurullarında temsil 

edilme isteklerine izin ve öğrencilerin mali konularda yararlanmak istedikleri 

hakların verilmemesine ya da kısıtlanmasına tepki şeklinde olmuştur. Bu 

olayların yanında, önemli olan bir diğer etmen de eğitim-öğretimin yönetim, 

görev, yapı ve işleyişiyle eğitim sisteminden kaynaklanan personel, ücret, 

araştırma iş piyasası ve sanayi ile ilişkilere ilişkin sorunların da etkisi 

küçümsenmemelidir.52 

 Yukarıda da belirtildiği üzere toplumun küçük ama göz alıcı bir kesimi 

görülen ve her şeyi çözümleyebilen insanların toplandığı kabul edilen bir 

kurumun, bir yandan hâlâ nitelik yerine nicelik aldatmacası, öte yandan eğitimin 

parti politikalarına her gelen yılda biraz daha alet edilmesi eğitimin toptan 

iflasına götürecek bir tehlike ile bizi karşı karşıya getirme istidadı göstermeye 

başlamıştır. Memleket hesabına olduğu kadar, bilim ve kültür hesabına da yıkıcı 

ve yok edici etkileri olan bu çeşit olayları, oy avcılığı yüzünden siyasiler de 

körüklemekten geri durmamaktadırlar. 53   

 Siyasî politikacılar, parlamenter olsunlar veya olmasınlar, parlamento dışı 

etki, onları aşka getirir. Ün kazanmak, başa güreşmek hayalleri kurarlar. 

Propagandalarını gençlere yaptırmayı dâhice bulurlar. Gençlerin üzerine kapak 

gibi örgütler geçiriverirler. Gençler de, gerek grubun ve gerekse de amacın 

getirdiği baskılarla şiddetli eylemlere girişirler. Örgütlenmiş gençler, çirkin 

politikacılar yararına ne de güzel parlamento dışı olurlar.54 

                                                
52 Can, Yükseköğretimde, s. 535. 
53 H. Raşit Öymen, “Öğrenci Olayları ve Nedenleri”, 1. Eğitim Hareketleri, Ocak-Şubat 1977, C. 22, S. 
258-259, s. 2. 
54 Özmen, Öğrenci, s. 32. 
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 Şiddetli eylemler, yalnızca gençlerin başka türlü etkin olamadıklarının bir 

göstergesidir. Gençlerin etkin olma kanalları tıkanıktır. Çok siyasallaşmış bir 

ortamda gençler, yalnız kaldıkları bir toplumda siyasal roller aramakta ve 

sorunların çözümünde doğrudan doğruya iktidarla karşı karşıya gelmeyi kestirme 

yol saymaktadır. Bu sırada da kendilerine siyasal rol ve statü veren bir örgüte 

rastlamaları onlar için büyük olanaktır. Örgütlerin kurucuları veya yöneticileri 

“eylem koyarlar” güç gösterirler; böylelikle yer arayan, rol arayan öğrencilere, 

gençlere çağrıda bulunurlar. Şiddetli eylemlerin, siyasal etkinlik gücü gören 

gençler, kaba deyişle ilk önüne çıkan örgüte girmektedirler. Grubun özel önemle 

dişilerin beğenilerini kazanma arzusu, eyleme yöneltir. Örgüt, öncelikle bir tür 

grup olduğu için, grup baskısı, genç üyeleri amaca yöneltir. Örgütün çoğu üyesi, 

örgüt dışında değer bulamadığı için güvensizlik duymakta, bu duygusunu da 

örgütte kendinden çok şey beklendiğine inanarak gidermektedir. Örgütlenmiş 

gençler, örgütte, dışarıda bulamadıklarını bulmakta, yer ve statü edinmekte, her 

şeyden önce de birer rolleri olmaktadır.55 

 Bunun yanında, olayların nedenleri ilk önce ailede, ilkokulda ve toplumsal 

yapıda saklıdır. Ailedeki baba otoritesi (aşırı veya ılımlı), öğrenci olaylarının 

eylemci gencinin erken çocukluk yıllarının ilk iç çatışmasıdır. Baba otoritesine 

başkaldırma içgüdüsü ile suçluluk duygusu arasındaki bu çatışma karmaşası 

(oedipus kompleksi), ertelenmiş çocukluk (gençlik) yıllarının özgürlük 

içgüdüsüyle, toplumsal değerler baskısı arasındaki çatışmanın ilkel başlangıcıdır. 

İçin için çatışan çocuk, ilkokulda çeşitli farklılaşmalar, ayrımlar ve 

kümeleşmelerle karşılaşmıştadır. Ailenin sağladığı ya da sağlayamadığı olanak 

ve görenekler, kent ilkokullarında, yetenek ve beceri kümeleşmesi yanında bir de 

yoksul/zengin kümeleşmesine; kapıcı çocuğu, memur çocuğu, tüccar çocuğu, işçi 

çocuğu gibi ayrımlara yol açarak taptaze çocuğun bilinçaltına bir de aşağılık veya 

üstünlük kompleksleri mıhlamakta, öğretmen ve okul disiplini baskılarıyla de 

derinlere itilmektedir. Köy veya kenar bölge ilkokullarında ise, kentteki kadar 

                                                
55 Özmen, Öğrenci, s. 27-29. 
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belirgin ve renkli farklılaşma bulunmamakla beraber, oralarda da çocuklar en 

azından yetenek ve becerilerine göre ayırt edilmektedirler. Böylelikle, çocuklar 

daha ilkokuldayken, yabancılaşma sürecine girmekte ve saldırgan duygularını 

bilemektedirler.56   

 Buradan da, gençlerin daha çok bilgisizlikleri, inançsızlıkları, örgüt 

dışında gençlerin kalıplaşmış, kemikleşmiş değer yargıları ve inançları 

bulunmadığı sonucunu çıkarmak mümkün olabilmektedir. 

Oluş ve işleyişini bu şekilde açıklamanın mümkün olduğu öğrenci 

olaylarının bir nedeni ve belki de en önemlisi, örgütler arasında etki alanı 

kavgasıdır. Örgütler, birbirlerine karşı, kendi etkinliklerini sürdükleri alanları 

kaptırmama mücadelesi vermektedir. Örgütlerin 1968–1980 yılları arasında 

mücadeleyi verirken sağ-sol olarak ayrıldığı görülmektedir. Sağ ve sol örgütlerin 

belirli alanları bulunmaktadır. Sol gençlik örgütleri, kentsoylu gençler arasında 

maya tutmuştur. Sağ gençlik örgütleri de kenar soylu köy ve kasaba kökenli 

gençler arasında mayalanmıştır. Solun potansiyeli, kentlerde yaşayan ve 

toplumun bölüşüm eşitsizlikleri lehlerinde olup, iyi kültür satın alabilecek 

durumda olan gençlerdi. Sağın potansiyeli de, toplumun bölüşüm eşitsizlikleri 

aleyhlerinde olup, kütle iletişiminin kesin olduğu yörelerde oturan ve çağdaş 

kültür satın alabilecek durumda olmayan gençlerdi.57  

 Yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu kentlerde, yukarıda belirtildiği 

gibi kent kültürüyle koşullaşmış gençlerle, geleneksel kültür taşıyan gençler, 

kendi kategorileriyle dayanışıp, kendilerinden olmayan gruplarla 

karşıtlaşmışlardır. Bu şekilde karşıtlaşan gruplar yüksek öğretim kurumları 

kantinlerinde Anadolu, İstanbul gibi adlandırmalarla bile gruplaşmışlardır.58  

  1968–1980 yılları arasında okullar birçok yönden karışık alanlardı. 

Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle sağ ve sol gruplar arasındaki 

egemenlik mücadelesi önce okullarda başladı.59 Üniversiteler, liseler ve nihayet 

                                                
56 Özmen, Öğrenci, s. 26. 
57 Özmen, Öğrenci, s. 30. 
58 Özmen, Öğrenci, s. 30. 
59 Birand, Bila, Akar, 2 Eylül, s. 75. 
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ortaokullar "bozkurt yuvası” ya da “devrimin kalesi” diye saflaşmıştı. Karşı 

görüşten öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyordu. Sağcı ve solcu gençler artık 

giyim kuşamlarında, sakal bıyık biçimlerine, kullandıkları sözcüklere kadar 

farklılaşmıştı. Birbirlerini gördükleri yerde çatışma çıkıyordu. Her üniversite 

adeta bir kaleydi. Fakülteler tenis topu gibi el değiştiriyor, yüksekokullar 

karşılıklı baskınlarla işgal ediliyor, karşı saldırılarla geri alınıyordu. Boykotlarla 

eğitim engelleniyor, öğrencilerin de can güvenliği sağlanamıyordu. Çatışmalar 

giderek lise ve ortaokullara kadar yayılmıştı. Türkiye cepheleşmenin faturasını 

kan kaybederek ödüyordu.60 

İncelenen 1968–1980 yılları arasında, tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da 

öğrencilerin karıştığı olaylar meydana gelmiştir. Bu olayların gelişimine yukarıda 

genel manada değinilmiştir. Bunun haricinde Konya’yla ilgili olarak bazı 

hususların özel olarak belirtilmesi de gerekmektedir. 

    O yıllarda öğrenciler için gerekli imkânlar günümüzdeki kadar yeterli ve 

gelişmiş değildi. Öğrenciler için ulaşım, barınma ve maddi olanaklar yetersizdi. 

Konya’ya okumaya gelen öğrenci barınmak için, ya birkaç arkadaşıyla bir araya 

gelip kiralık ev tutacak, ya da yurtlarda kalacaktı. O zamanlar Konya’da bulunan 

yurtlar vakıf binası, vakıf yurtları veya özel yurtlar şeklindeydi. Bu şekilde özel 

girişimcilere ait olan yurtlarda, sahibine göre veya vakfa göre siyasî duruş 

şekilleniyordu. Kiralık ev tutmak, hem ekonomik zayıflıktan hem de ev 

yetersizliği yüzünden zor olduğundan öğrenciler daha çok yurtlarda kalmayı 

tercih ediyorlardı. Dolayısıyla öğrenci seçtiği barınma yeriyle bile bir gruba dahil 

olmuş oluyordu.61 

 Bunun yanında Konya’da meydana gelen öğrenci olaylarında özellikle de 

okul içerisinde meydana gelen olaylara karışan her öğrencinin bilerek ve 

isteyerek bu olayların içinde yer aldığını söylemek çok büyük bir hata olur. 

Çünkü olaylar sırasında bir şekilde sınıfta veya olayın meydana geldiği ortamda 

bulunan, fakat herhangi bir grupta yer almayan ve siyasî bir görüşü 

                                                
60 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 54. 
61 Ahmet Tapu, 1957 Ilgın doğ., 08.12.2005 tarihinde yapılan görüşme.  
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benimsememiş olan öğrenciler, o an için bulundukları yerdeki çoğunluğun 

görüşüne göre olayın içine girmezse karşı taraftan sayılıyor ve zarar 

görebiliyordu. Bu nedenle bu şekilde tarafsız ve amacı sadece okumak olan 

öğrenciler olayların dışında kalmayı başaramıyorlardı. Bu şekilde olan 

öğrencilerin sayısı o zaman için hiçte küçümsenecek bir rakam değildi.62   

1968 – 1980 yılları arasında Konya’daki öğrenci hareketleri incelediğinde, 

tüm yurtta olduğu gibi öğrenci hareketlerinin büyük bir çoğunluğunda başroldeki 

öğrencilerin, üniversitede okuyan öğrenciler olduğu görülmektedir. Konya’da 

Selçuk Üniversitesi 1975 yılında kurularak eğitim ve öğretime başladığından bu 

tarihten önce, yüksek okul olarak; Selçuk Eğitim Enstitüsü, Yüksek İslam 

Enstitüsü, Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Yabancı Diller Yüksel 

Okulu öğretime devam etmekteydi. Bu tarihlerde lise dengi okullarından 

önemlileri ise Gazi ve Karatay Lisesidir. Selçuk Eğitim Enstitüsü şu an Meram 

Yeni yol da bulunan Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsünün bulunduğu binada, 

Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi eski garaj kadınlar pazarı karşısında 

Karatay Belediyesi binası inşaatının olduğu yerdeki Cıvıloğlu Kampüsünde, Gazi 

Lisesi anıttaki Konya Lisesi binasında ve Karatay Lisesi de Kayalı Park 

karşısındaki eski İl Özel İdaresi binasında eğitim vermektedir. 

Bu yapılan çalışma açısından sayılan okulları önemli kılan neden, 

incelenen tarihler arasındaki öğrenci hareketlerine katılan öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun bu belirtilen okulların öğrencileri olmalarıdır. Öğrenci 

hareketlerine genel bir bakış atıldığında, bu hareketlerin daha çok derslere 

girmeyerek boykot etmeleri, çeşitli nedenlerle protesto yürüyüşleri yapmaları ve 

en önemlileri de karşıt görüşlü öğrencilerin birbirleri ile olan kavga ve 

çatışmalarıdır. Bu yapılan hareketler nedeniyle birçok eğitim kurumu bu tarihler 

arasında birçok defa eğitim ve öğretime ara vermek durumunda kalmıştır. 

 

 

                                                
62 Tapu, bel. gör. 



 - 25 - 

A. SİYASİ İÇERİKLİ ÖĞRENCİ HAREKETLERİ 

 

Konya’da 1968–1980 yılları arasında öğrencilerin karıştığı ve siyasî bir 

amaca veya propagandaya yönelik toplumsal hareketlere bakıldığında, 

öğrencileri sadece şu okul öğrencisi diye sınırlandırmak pek de mümkün 

olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin karıştığı toplumsal hareketleri il merkezi 

ve taşra ilçelerde ve ayrıca o zamanın önemli okullarını okul okul almanın 

konuyu daha açık bir şekilde ifade edeceği düşünülmüştür. Bu nedenle öğrenci 

hareketlerini il merkezi ve taşra ilçelerdeki öğrenci hareketleri olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. 

 

 

1. İl Merkezindeki Öğrenci Hareketleri 

 

İl merkezindeki öğrenci hareketlerini ele alırken öncellikle hangi okul 

öğrencilerinin bu hareketlere katıldığına bakılacak olursa, karşımıza Devlet 

Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Selçuk Eğitim Enstitüsü, Gazi Lisesi ve 

Karatay Lisesi adları çıkmaktadır. Meydana gelen hareketlerin birçoğu yüksek 

öğrenim yapılan okullar olan Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ve 

Selçuk Eğitim Enstitüsü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 

bu okullardaki öğrencilerin karıştıkları olayları ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

 

a. Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 

 

DMMA’nde ilk öğrenci olayı, 17 Ocak 1974’te akademide yapılan öğrenci 

temsilciliği seçimleri sonucu çıkmıştır. Akademide yapılan seçimlerde Mimarlık 

Bölümünde Necati Yılmaz ile Saffet Uysal, İnşaat Bölümünde İbrahim Ünüvar 

ile Bekir Avcı ve Harita Bölümünde Ferit Uğur ile Zeki Coşkun isimli 

Atatürk’çü olduğu belirtilen gençler, Makine Bölümünde ise Komando tabir 
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edilen gençlerden birinin kazanmasıyla iki grup arasında kavga çıkmış ve 

kavgalar 18 Ocak Cuma günü Cıvıloğlu cami yanında da devam etmiştir.63 

Olaylar daha sonra okul içerisine sıçramış ve Akademi binasındaki Mimarlık 

bölümünde bir sınıf basılarak tabureler ve masalar kırılmıştır. Olaylar neticesinde 

iki öğrenci ve bir polis başından ağır şekilde yaralanmış ve emniyet kuvvetleri 

tarafından 9–10 kişilik öğrenci grubu da olayların çıkmasına ve büyümesine 

sebep olmaktan yakalanarak yargı önüne çıkartılmışlardır. Olaylardan sonra 

adliyeye çıkartılan Mehmet Dömer, Mehmet Dinler, İbrahim Ünüvar, Bekir 

Avcı, Vedat Aktaş isimli öğrencilerden Mehmet Dömer ilk duruşmada 

tutuklanmış64 ve daha sonraki duruşmada serbest bırakılmıştır.65  

 Bu olaydan sonra DMMA’nde yaklaşık bir yıla yakın bir süre olay 

meydana gelmemiş ve bu sükûneti,  6 Haziran 1975 Cuma günü saat 18.00 

sıralarında akademi önünde meydana gelen ve DMMA öğrencileri ile SEE 

öğrencileri arasındaki kavga bozmuştur. Bu olayda sağ ve sol gruba mensup 

öğrencilerden Ali Haydar Gülser, Remzi Ömer, Aydın İnsel, Lokman Zorlu, 

Mustafa Aydemir, Hüseyin Güney, Mustafa Bozkurt, Ömer Ay, Şeref Durak, 

Nazmi Sırıt, Kürşat Özay, İhsan Sanyeri kavgaya tutuşmuşlardır.66 Bu kavga 

sırasında Ali Haydar Gülser, Remzi Ömer ve Aydın İnsel bir eve sığınmışlar, 

fakat diğer öğrenciler bu sefer de evin kapısını kırıp içeriye girerek evi tahrip 

etmişlerdir. Olayla ilgili olarak Lokman Zorlu, Mustafa Aydemir, Hüseyin 

Güney, Mustafa Bozkurt, Ömer Ay, Şeref Durak yakalanarak adliyeye verilmiş 

ve adliyece serbest bırakılmışlar. Diğer yakalanamayan öğrenciler Nazmi Sırıt, 

İhsan Sanyer ve Kürşat Özel hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verilmiştir.67  

 DMMA’nde zaman zaman çıkan olaylar nedeniyle eğitime ara verilmiştir. 

Bunlardan biri de 29 Ocak 1976 tarihinde olmuştur. Kapatılma nedeni ise, 

akademide karşıt görüşlü öğrencilerin birbirleriyle sille tokat kavgaya tutuşmaları 

                                                
63 “Akademi Öğrencileri Dövüştüler”, Yeni Konya, S. 9720, 19 Ocak 1974, s. 1. 
64 "Akademide Üç Gün Önce”, Yeni Konya, S. 9721, 21 Ocak 1974, s. 1. 
65 Konya Cumhuriyet Savcılığı, 1 Şubat 1974, S. 1971/174 kr., (Bkz. Ekler Belge 1). 
66“11Öğrenci Hakkında Soruşturma Başlatıldı”, Yeni Meram,, S. 7685, 7 Haziran 1975, s. 1. 
67 “Öğrenci Olaylarında Mahkeme 3 Öğrenci Hakkında Tutuklama kararı Verdi”, Yeni Meram,  S. 
7686, 9 Haziran 1975, s. 1. 
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sonucu olayların önüne geçilememesi ve akademinin bir anda savaş alanına 

dönmesidir. Bu olaylara müdahale eden polis elliye yakın öğrenciyi gözaltına 

almış ve olaylar güçlükle kontrol altına alınmıştır.68 Olaylar nedeniyle okul 

müdürü Mustafa Öz başkanlığında toplanan yönetim kurulu, okulu süresiz olarak 

kapatmaya karar vermiş ve sürenin belli olmadığını, durum sakinleştikten sonra 

görüşülerek karara bağlanacağını açıklamıştır. Bu kapatma kararı ile DMMA 

yaklaşık iki haftalık bir süre kapalı kaldıktan sonra 11 Şubat 1976 Çarşamba 

günü durumun sakinleşmesi üzerine tekrar açılarak eğitime başlamıştır.69  

 Okulda bir diğer olayda 6 Mayıs 1972 Cumartesi günü, Ankara Kapalı 

Cezaevinde bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın cezaevi 

avlusunda idam edilmelerinin70 yıldönümü nedeniyle, solcu öğrenciler tarafından 

bir bildiri bastırılmış ve bazı yerlerde izinsiz dağıtılmıştır. Bu gelişmelerle 

birlikte İnşaat bölümünün bir dersinde “Enternasyonal” marşın söylenmesi 

üzerine olaylar başlamış ve karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine girmişlerdir.71 

Olaylar sonunda birçok öğrenci gözaltına alınırken beş öğrenci de aldıkları 

darbelerle yaralanmış ve okul kantininde de büyük çapta bir zarar meydana 

gelmiştir. 6 Mayıs Perşembe gününden beri DMMA’nde olayların önüne 

geçilememiş ve çeşitli tarihlerde meydana gelen olaylarda 3 öğrenci 

yaralanmıştır. Emniyet güçlerinin aldığı bütün önlemlere rağmen olayların önüne 

geçilememesi, çeşitli şikâyetlerin gelmesi ve okulda can güvenliğinin bütün iyi 

niyet ve tedbirlere rağmen kalmadığı gerekçesi ile akademi, yönetim kurulunun 

almış olduğu bir kararla 12 Mayıs 1976 gününden 20 Mayıs 1976 gününe kadar 

kapatılmıştır.72   

 DMMA öğrencileri arasındaki görüş ayrılığı yüzünden çıkan kavgalar 

bazen okul içerisinde olmuyor ve caddelere, sokaklara hatta işyerlerine varacak 

kadar geniş bir çevreyi etkisi altına alıyordu. Bu kavgalardan bir tanesinde de 

                                                
68 “DMMA Süresiz Olarak Kapatıldı”, Yeni Konya,  S. 10338, 30 Ocak 1976, s. 1.  
69 “Öğretime Ara Verilen”, Yeni Konya, S. 10349, 12 Şubat 1976, s. 1. 
70 Birand, Dündar, Çaplı, 12 Mart, s. 272. 
71 “DMMA Beş Öğrenci Yaralandı”, Yeni Konya, S. 10422, 8 Mayıs 1976, s. 1. 
72 “6 Mayıs Perşembe Günü”, Yeni Konya, S. 10426, 13 Mayıs 1976, s. 1. 
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Hükümet Meydanı mekân olarak seçilmişti. 11 Aralık günü bir grup akademili 

öğrenci dersten çıktıktan sonra “Bağımsız Türkiye” diye bağırarak toplu halde 

yürümeleri üzerine meydana gelmiştir.73 Bu şekilde yürüyen grubu gören karşıt 

görüşlü diğer bir grup öğrencinin duruma müdahalesi ile iki grup arasında büyük 

bir kavga çıkmıştır. Hatta kavga sırasında öğrenciler hükümet meydanındaki 

seyyar satıcılardaki kemerleri alarak kavga sırasında bunlarla birbirlerine 

vurmuşlardır. Kavga neticesi birçok işyerinin camları kırılmıştır. Olaylar sol 

gruba mensup öğrencilerin CHP il binasına sığınmaları ve toplum polisinin 

müdahalesiyle son bulmuştur. Akademi bu olayla birlikte 1976 yılını geride 

bırakmıştır.74 

 Yeni öğretim yılında akademide karşıt görüşlü öğrencilerin kavgaları 

nedeniyle zaman zaman öğretime ara verilmiştir. Bunlardan ilki 1977 yılının ilk 

günlerinde 12 Ocak Çarşamba günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında 

DMMA’nde iki ayrı çatışma ile olmuş ve ilk çatışma ayrı bir binada bulunan 

Mimarlık bölümünde gerçekleşmiştir. Burada öğrencilerin birbirlerine sopa ve 

sandalyelerle girmesiyle 20 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştır. 

Mimarlık bölümünde başlayan çatışma akademinin diğer bölümlerine de 

sıçramıştır. Cıvıloğu merkez binadaki çatışmada Bircan Yasal, Ali Meroğlu, 

Süreyya Kıtır ve Zekai Soysal isimli dört öğrenci yaralanmış ve tedavileri de 

ayakta yapılmıştır.75 Bu olayla ilgili olarak 24 öğrencinin gözaltına alındığı ve 

ayrıca akademide gerekli güvenlik tedbirlerinin de yerine getirildiği Emniyet 

Müdürü Muharrem Bartın tarafından belirtilmiştir. Fakat alınan tüm bu tedbirlere 

rağmen akademide 13 Ocak Perşembe günü tekrar olay çıkmıştır. Bu olay okulun 

içinde ve dışında tedbirler alınmasına rağmen tüm katlarda yaklaşık olarak aynı 

zamanda başlamıştır. Öğrenciler birbirlerine sopa, demir parçaları, sıra ve 

sandalye ayakları ile girmişler ve kanlı kavgada öğrencilerden Osman Günay, 

Recep Taban ve Necati Arsoy ağır şekilde yaralanmış, olaya müdahale etmeye 

                                                
73 “Dün Yine Öğrenciler Çatıştı”, Yeni Meram, S. 15113, 12 Aralık 1976, s. 1. 
74 “Çatıştı”, Yeni Meram, s. 2. 
75 “Akademi de 24 Öğrenci Gözaltına Alındı”, Yeni Meram, S. 15135, 13 Ocak 1977, s. 1.  
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çalışan polislerden toplum polisi Yunus Asker de başına isabet eden bir taburenin 

darbesiyle şok geçirmiştir.76 Ağır yaralı üç öğrenci ile birlikte toplum polisi 

Konya Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Üç gün devam eden öğrenci çatışmaları 

nedeniyle acele toplanan akademi yönetim kurulu, akademiyi süresiz öğretime 

kapatmıştır. Süresiz olarak öğretime kapatılan akademi, 27 Ocak 1977 Perşembe 

gününe kadar kapalı kalmış ve bu tarihte tekrar öğretime başlamıştır.77 

Akademinin tekrar öğretime açılması ile birlikte olaylar da tekrar başlamıştır. 

Bunlardan ilki 28 Ocak 1977 Cuma günü Selçuk Üniversitesi’nin açılış törenleri 

sırasında olmuştur. Açılışı yapmak üzere törenlere Başbakan Süleyman 

Demirel’in gelmesi ve emniyet kuvvetlerinin üniversite etrafında görevli 

bulunması nedeniyle bunu fırsat bilen bir grup öğrenci akademiyi basmış ve 

karşıt görüşlü öğrenciler arasında büyük bir çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada 

sopa, sandalye ayağı ve taburelerin kullanılmasıyla 19’u ağır olmak üzere toplam 

25 kişi yaralanmıştır. Olayda İmam-Hatip Okulu matematik öğretmeni Ali Eşref 

Ulusal vücudundan bıçakla, öğrencilerden Aydın Ural, Zeynettin Öztürk, Hasan 

Çolak, Osman Ekmekçi, Ali Tekin, Mehmet Gündüz, Ercan Kaplan, Yalçın 

Güneşlioğlu, Cumali Çelik, Paşa Öztürk, Ömer Kahramut Kılınç, Faruk Burhan, 

Dedeman Muhammet Barlak, Hikmet Gedik ve Seyfi Sancaklar da ekseriye 

başlarından yaralanmışlardır.78 Bu olay neticesinde akademi yönetim kurulu 

eğitim ve öğretime süresiz ara verilmesine karar vermiş ve akademi de 5. kez 

öğretime süresiz ara verilmiştir.   

 28 Ocak 1977 günü çıkan olaylar nedeniyle 5. kez kapatılan akademi 21 

Mart 1977 Pazartesi’den itibaren yeniden eğitim ve öğretime başlamıştır.79 

Öğretime tekrar başlayan akademide öğrenciler arasındaki gerginlikte bir 

yumuşama olmamış ve bunun neticesinde de 28 Mart 1977 günü saat 10.00 

sıralarında karşıt öğrenci grupları karşılıklı olarak marşlar söylemeye başlamış ve 

bunun sonucunda da akademi başkanı Mustafa Öz olay çıkmaması için yetkisini 

                                                
76 “DMMA’ da Öğretime Süresiz Ara Verildi”, Yeni Meram, S. 15136, 14 Ocak 1977, s. 1. 
77 “13 Ocak’ta Kapatılan”, Yeni Meram,  S. 15143, 26 Ocak 1977, s. 1. 
78 “Akademide Taş ve Sopalarla 19 Öğrenci Yaralandı” ,Yeni Meram, S. 15145, s. 1. 
79 “ Akademide Dersler ePazartesi Başlanıyor”, Yeni Meram,  S. 15162, 19 Mart 1977, s. 1. 
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kullanarak öğretimi süresiz tatil etmiştir.80 Bu kapatılmayla birlikte 6. kez 

öğretime kapatılan akademide öğretime 6 Nisan 1977 Çarşamba günü 

başlanacaktır.81  

 DMMA’nde karşıt görüşlü öğrencilerin çıkardığı bir diğer olayda 26 

Nisan 1977 günü meydana gelmiştir. Öğrenciler arasında çıkan çatışmada bir 

öğretim elemanı öğrenciler tarafından dövülmüş ve 14 öğrenci de çeşitli 

yerlerinden yaralanmışlardır. Olaylarla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen 

toplam 13 öğrenciden Orhan Özkan, Hasan Çanakkale, Ahmet İlerigiden, Necati 

Ersoy, Celal Çamlıbey, Selahattin Cantürk ve Orhan Kadıoğlu isimli öğrenciler 

tutuklanmışlardır.82 Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan ve bir öğretim 

elemanının da yaralandığı olay sonucu olağanüstü toplanan yönetim kurulu 

toplantı sonucu öğretime süresiz ara verilmesini kararlaştırmıştır. Böylece 

akademide derslere 7. kez ara verilmiş oldu. 7. kez ara verilen akademi 21 

Haziran 1977 Salı gününden itibaren tekrar eğitim ve öğretime başlamış ve 

derslerin normal yapılabilmesi için geniş güvenlik tedbirleri alınmıştır.83 

 Bu olayla birlikte DMMA’ndeki incelenen dönemlerde görülen siyasî 

içerikli öğrenci hareketleri ele alındığında, öğrenci hareketlerinin tamamına 

yakınının siyasî görüş farklılıkları nedeniyle karşıt görüşlü öğrenci grupları 

arasında meydana gelen taşlı sopalı ve bazen de bıçaklı öğrenci kavgaları olduğu 

görülmektedir. 

 

 

b. Selçuk Eğitim Enstitüsü 

 

SEE’nde öğrenci hareketleri ilk olarak 11 Ocak 1969 Cumartesi gecesi 

sağ-sol mücadelesinden başlamış ve Avni Sağnak, Cafer Tosun ve Selçuk Oktay 

isimli öğrenciler gece yataklarında 15–20 kişilik bir öğrenci grubunun saldırısına 

                                                
80 “DMMA Süresiz Olarak Öğretime Kapandı”, Yeni Meram, S. 15166, 29 Mart 1977, s. 1 
81 “Öğrenci Olayları”, Yeni Meram, S. 15167, 6 Nisan 1977, s.1. 
82 “Akademide Olay Çıkaran 13 Öğrenciden 7 si Tutuklandı”, Yeni Meram, S. 15176, 28 Nisan 1977, s. 1. 
83 “Çeşitli Öğrenci Olayları”, Yeni Meram,  S. 15117, 21 Haziran 1977, s. 1. 
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uğramış ve feci şekilde dövülmüşlerdir.84 Meydana gelen bu olayla ilgili olarak 

okul idaresi olaya karışan 13 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermiş ve 13 

öğrenciden 3’ü dayak yiyen öğrenciler olmuştur.85 Bu olayla birlikte SEE’nde 

sağ-sol çatışması yüzünden çıkan olaylar da start almıştır. 5 Nisan 1970 yılında 

sağ ve sol gruba mensup öğrenciler arasında çıkan çatışma neticesi öğrencilerden 

bazıları çeşitli yerlerinden yaralanmış ve yaralanan öğrencilere 10’ar gün rapor 

verilmiştir.86 Bu olayla ilgili olarak 100’e yakın öğrenci protesto amacıyla 

derslere girmemiş ve 70 e yakın devrimci gruba dahil öğrenci de Millî Eğitim 

Bakanı ile görüşmek için Ankara’ya gitmişlerdir. SEE’nde olayları protesto 

ederek derslere girmeyen öğrenciler derslere 7 Nisan 1970 günü girmişlerdir. 

Fakat 380 öğrenci mevcutlu okulda, öğrencilerden 310’u derslere girmiş, 

Ankara’ya giden 70 öğrenci derslere girmemiştir.87 

Bu iki olaydan sonra normal olarak eğitim ve öğretime devam eden 

SEE’nde bir diğer olay bir yıl sonra 5 Nisan 1971 Pazartesi günü cereyan 

etmiştir. 4 Nisan akşamı TÖS binasında Dev-Genç’e mensup öğrenciler toplantı 

yapmış ve bu toplantıdan öğrenciler, okul müdürü Yusuf Ziya Beyzadeoğlu’nun 

Emniyete başvurusu üzerine okula üzerleri aranarak alınmalarına öğrenciler tepki 

göstermiş ve okul müdürünün partizanca tutum sergilediğini belirterek geceyi 

dışarıda geçirmiş ve 5 Nisan günü derslere girmeme kararı alarak boykota 

gitmişlerdir.88 1965 yılında Ankara Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde Fikir 

Kulüpleri Federasyonunun kurulmasının ardından 1969 yılında yapılan bir 

toplantı neticesi bu federasyon Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonuna (Dev-

Genç) dönüşmüştür. Yani Dev-Genç sol fraksiyon ağırlıklı kurulan legal gençlik 

örgütlenmesidir. SEE’ndeki bu olayla ilgili olarak Valilikçe gerekli incelemelerin 

yapılması için Millî Eğitim Bakanlığı’ndan müfettiş istenmiştir. Bakanlıktan 

gelen müfettişler, okulda öğretmen ve öğrencilerle görüşerek gerekli tetkik ve 

                                                
84 “3 Öğrenci Feci Şekilde Dövüldü”, Anadolu’da Hamle, S. 618, 13 Ocak 1969, s. 1. 
85 “SEE 13 Talebe Ceza Aldı”, Anadolu’da Hamle, S. 621, 16 Ocak 1969, s. 1. 
86 “Selçuk Eğitim Enstitüsünde”,  Yeni Konya, S. 6668/608-7666, 7 Nisan 1970, s. 1. 
87 “Çatışmalar Sonu Gerilen Hava Yumuşamaktadır”, Yeni Konya, S. 6668/608-7667, 8 Nisan 1970, s. 1. 
88 “Selçuk Eğitim Enstitüsünde 240 Öğrenci Boykota Gitti”, Yeni Konya, S. 6668/608-9768, 6 Nisan 
1971, s. 1. 
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incelemelerini yaptıktan sonra, öğrencilerin psikolojik durumlarını göz önüne 

alarak okuldaki gergin havayı dağıtmak için okulun 26 Nisan Pazartesi gününe 

kadar kapatılmasına karar vermişlerdir.89  

Okul müdürüne karşı başlatılan boykot nedeniyle okuldaki gergin havanın 

yatışması için kapatılan SEE 26 Nisan 1971 Pazartesi günü tekrar açılmıştır. 

Fakat iki hafta tatil edilen okulda öğrencilerin 318 i derslere girerken, 218’i de 

derslere girmemiştir.90 Derslere girmeyen bu öğrencilerin sayısı bir sonraki gün 

186’ya düşmüş zamanla okulda eğitim ve öğretim normale dönmüştür.91  

Bu olaydan sonra SEE’nde eğitim ve öğretim 1974 yılına kadar devam 

ederken önemli bir aksama ve öğrenciler arasında da herhangi bir olay meydana 

gelmemiştir. Bu aradaki geçen dönem içinde eğitim ve öğretimin huzurunu 

bozacak sadece bir olay meydana gelmiştir. Bu olay da diğer olaylar gibi sağcı ve 

solcu öğrenciler arasında 4 Nisan 1972 Salı günü meydana gelmiştir. Okuldaki 

solcu gençler kâğıtlara “Devrimci Arkadaş! Tüm Faşist Baskılara Karşı 

Direnelim”92 yazıp okul içinde dağıtmaları ve bu harekete de sağcı gençlerin 

karşı çıkma ve engel olma çabaları neticesi okul kantininde olaylar çıkmış ve 

olaylar ancak polisin müdahalesi ile önlenebilmiştir. Okulda eğitim ve öğretime 

birkaç gün geniş güvenlik tedbirleri altında devam edilmiştir. Kantinde meydana 

gelen olayla ilgili olarak Suat Telatar, Mehmet Kavuncu, Ali Karagözlü, Mehmet 

Bekdemir, İbrahim Saydam, İsmail Yıldız, Selahattin Çırak ve İsmail Corcor 

isimli öğrenciler “Okul nizamına uymamak, arkadaşları ile dövüşmek, yalan 

beyanda bulunmaktan” disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. 28.04.1972 günü 

toplanan Enstitü disiplin kurulu bu öğrencilere tekdir ve 5 günden başlayıp 1 aya 

kadar okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları vermiştir.93 

SEE’nde bu dönemden sonra ilk olay 10 Aralık 1974 Salı günü okulda 

akşam bölümünde karşıt iki öğrenci grubu arasında başlamış ve bu olay fazla 

büyümeden önlenmiştir. Ancak sabahleyin bu kez aynı nedenden gündüz bölümü 

                                                
89 “Okul Müdürünün Tutumunu”, Yeni Konya, S. 6668/608-9770, 8 Nisan 1971, s. 1. 
90 “Selçuk Eğitimde 218 Öğrenci Derslere Girmedi”, Yeni Konya, S. 6668/608-9790, 27 Nisan 1971, s. 1. 
91 “Bir Süre Önce Öğrenciler Arasında”, Yeni Konya, S. 6668/608-9791, 28 Nisan 1971, s. 5. 
92 “Selçuk Eğitim Enstitüsünde Olaylar Çıktı”, Yeni Konya, S. 6668/608-9175, 5 Nisan 1972, s. 1. 
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öğrencileri arasında başlayan kavgalar sonucu 15 kadar öğrenci yaralanmış ve 

yaralananlardan durumu ağır olan Yavuz Turan, Hüseyin Şekerci, Hüseyin Dağlı, 

İbrahim Güneş, Nedim Yetkin, Hıdır Ateş, Cemal Şen ve Harun Türkoğlu isimli 

öğrenciler tedavileri için hastaneye kaldırılmışlardı. Olaylarla ilgili olarak tedbir 

alan Emniyet Kuvvetleri 11 öğrenciyi gözaltına almış ve daha sonra salıvermiştir. 

Olaylar nedeniyle toplanan yönetim kurulu Millî Eğitim Müdürlüğünün de 

onayını alarak Enstitüyü 3 gün süreyle tatil etmiştir.94 Enstitünün 3 gün süreyle 

kapanmasına neden olan olaylara karıştıkları gerekçesi ile Yavuz Turan, Cemal 

Şen, Hüseyin Güney, M.Ali Tapramaz, Harun Türkoğlu, Ömer Ay, Mustafa 

Bozkurt, Mehmet Kodal, Azmi Kocaeli, Tümer Dalmaz, H. İbrahim Babaoğlu, 

Kürşat Özay, Duran Çelik, Selim Tekin, Faruk Demirel, Hüseyin Dağlı, Gürbüz 

Türker, Recai Yıldız ve Doğan Öziç isimli öğrenciler “gündüzlü olmasına 

rağmen gece topluca okula gelerek olay çıkartmaya çalışmak, arkadaşlarıyla 

kavga etmek, sınıflara girerek öğretmen ve öğrencileri zorla dersten çıkarmak 

öğretimi engelleme, öğretmen yönetici ve polislere saygısız davranışlarda 

bulunmaktan” disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. 02.04.1075 günü toplanan 

enstitü disiplin kurulunu adı geçen öğrencilere Tekdir ve 3 günden başlayarak 15 

güne kadar Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları verilmiştir.95 

SEE’nde akşam bölümü öğrencileri arasındaki kavga 22 Ocak 1975 

Çarşamba akşamı bir grup öğrencinin okul kantininde marşlar söylemesi ve bu 

gruba karşıt görüşlü bir başka öğrenci grubunun karşı marş söylemesiyle 

başlamış ve karşılıklı söylenen marşlar yerini sataşmalara bırakmıştır. Sataşmalar 

sonucu başlayan küçük kavgalar koridorlara sıçramış ve öğrenciler gruplar 

halinde kavga etmeye başlamışlardır.96 Kavgalar neticesinde birçok öğrenci 

çeşitli yerlerinden yaralanmış ve ancak emniyet kuvvetlerinin müdahalesiyle 

daha fazla büyümeden önlenmiştir. Enstitüdeki olaylar nedeniyle Konya 

Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği “SEE’nde etkin tedbirlerin 

                                                                                                                                          
93 Disiplin Kurulu Karar Tutanağı, 28 Nisan 1972, S. 14. (Bkz. Ekler Belge 2). 
94 “SEE Çatışma”, Yeni Konya, S. 9995, 12 Aralık 1974, s. 1. 
95 Disiplin Kurulu Kararı, 2 Nisan 1975, S. 10 (Bkz. Ekler Belge 3). 
96 “SEE Öğrenciler Birbirine Girdi”, Yeni Konya, S. 10027, 24 Ocak 1975, s. 1. 
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alınmamasından yararlanan faşist komandolar dün saat 19.30 sularında 200 

kişiden kalabalık bir grup, Devrimci-Atatürkçü öğrencilerin üzerine saldırmış ve 

olayları şiddetle kınıyor ve etkin tedbirlerin alınmasını adli makamlardan 

bekliyoruz” diyerek olaylarla ilgili bir tavır sergilemiştir. Buna cevap olarak 

Ülkü Ocakları “Marksist çevreler SEE’nde 22 Ocak Çarşamba akşamı olaylar 

çıkarmak amacıyla okul kantininde marşlar söyleyerek, “Komünist Türkiye!” 

diye bağırarak ülkücü-milliyetçi öğrenciler üzerine saldırmışlardır. Her an yeni 

komplolar ve saldırılarla karşılaşması muhtemel olan öğrencilerin can 

güvenlikleri okul idaresince teminat altına alınmalıdır” diye açıklamada 

bulunmuştur.97 Ülkü ocakları MHP’nin hareketli gençlik tabanını oluşturan ve 

ideolojik kimliğini belirleyen odaktır.98 Ülkü ocakları kuruluşundan itibaren 

özellikle taşralı veya taşra kökenli gençler için milliyetçi ideolojik eğitimin 

verildiği ve aynı zamanda çeşitli alanlarda imkân ve yardım sunan sosyalleşme 

kurumu olarak işlev görmüştür .99 

 SEE’nde 8 Nisan 1975 günü saat 11.30 sıralarında iki erkek öğrencinin 

karşıt görüşlü bir kıza lafla sataşmaları sonucu aralarında tartışma çıkmış ve bu 

tartışma kısa zamanda gelişerek bütün okulda karşıt görüşlü öğrencilerin karıştığı 

bir kavga şeklini almıştır. Okulda olaylar yaklaşık olarak bir saat kadar sürmüş 

ve Cemal Şen ve Nazım Ünlü isimli öğrenciler yaralanarak hastaneye 

kaldırılmışlardır.100 Olaylarla ilgili olarak 11 öğrenci gözaltına alınırken olaylar 

emniyet kuvvetleri tarafından güçlükle yatıştırılmıştır. Olayın başlamasına neden 

olduğu gerekçesi ile Serpil Onurlu isimli öğrenci “vazifesi olmayan işe 

karışmaktan” disiplin kuruluna verilmiş ve disiplin kurulunun 29.04.1975 günü 

yaptığı toplantıda tekdir cezasıyla cezalandırılmıştır.101 Bu olaydan sonra 

okuldaki gergin hava giderek yumuşamış ve 1974–1975 eğitim ve öğretim 

yılında başka bir hadise meydana gelmemiştir. 

                                                
97 “Girdi”, Yeni Konya,  s. 5. 
98 İletişim Yayınları, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik,  İstanbul 2001, s. 201. 
99 İletişim Yayınları, Milliyetçilik, s. 202. 
100 “SEE Olaylar”,Yeni Konya, S. 10091, 9 Nisan 1975, s. 1. 
101 Disiplin Kurulu Karar Tutanağı, 29 Nisan 1975, S. 11 (Bkz. Ekler Belge 4). 
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 SEE’nde 1975–1976 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulda gergin bir 

hava oluşmuş ve açılışından kısa bir süre sonra 15 Ekim 1975 Çarşamba günü 

saat 16.15 sularında sol gruba mensup bazı öğrencilerin okul çıkışında bildiri 

dağıtmak istemeleri ve bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere SEE Öğrenci Derneği 

başkanı Ömer Ay’ın engel olmak istemesi üzerine sağ ve sol gruba mensup 

öğrenciler taş, bıçak ve sopalarla birbirlerine girmiş ve çıkan olaylarda Mevlüt 

Kayalı isimli öğrenci ağır olmak üzere 10 öğrenci çeşitli yerlerinden 

yaralanmışlardır.102 Olayların büyümesi üzerine Konya Emniyet Müdürü Reşat 

Akkaya ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Solak SEE’ne giderek öğrencilerin 

sakinleşmesi ve olayları yatıştırılması için çaba sarf etmişler ve emniyet ile 

jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu olaylar yatıştırılarak okulda hava 

normale dönmüştür. Olaya karıştıkları iddiası ile Hıdır Ateş, Arif Yenal, 

Muharrem Ekinci, Bahtiyar Küçükkağnıcı, Mustafa Dağlı, İlhan Kırıt, Taner 

Söker, Özcan Doğan, Raif Çelik, Ahmet Ataseven, Faruk Demirel, Mustafa 

Yüksel, Ruhsar Erkurt, Nazım Kocatürk, Hüseyin Dağlı ve Aydemir Atçeken 

isimli öğrenciler “bildiri dağıtırken tahrik etme, şiddete başvurma, toplu kavga 

çıkarma, yaralamaya sebep olma, suç sayılan sloganları söyleme, toplum 

vicdanını rencide etmekten” Enstitü Disiplin Kuruluna sevk edilmişlerdir. Enstitü 

Disiplin Kurulunun 02.01.1975 günü yapılan toplantısında adı geçen öğrencilere 

ayrı ayrı, 3 günden başlayarak 30 güne kadar Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma 

cezaları verilmiştir.103  

 SEE’nde meydana gelen olayların birçoğu öğrencilerin ders harici toplu 

olarak bulundukları okul kantininde meydana gelmiştir. Bunlardan biri de 3 

Kasım 1975 Pazartesi günü sağ-sol çatışması sonucu başlayan tartışma kavgaya 

dönüşmüş ve kavga sonunda İsmail Çankaya ağır olmak üzere Raif Çelik, Hamdi 

Yüksel, Garip Öztürk, Muzaffer Martı, İlhan Kırıt, Mehmet Ali Ekinci ve 

Aydemir Atçeken isimli öğrenciler yaralanmışlardır.104 Emniyet kuvvetlerinin 

                                                
102 “SEE de İki Grup Öğrenci Çatıştı”,Yeni Meram, S. 7770, 16 Ekim 1975, s. 1. 
103 Disiplin Kurulu Karar Tutanağı, 2 Ocak 1975, S. 1 (Bkz. Ekler Belge 5).  
104 “Altı Öğrenci Yaralı”, Yeni Konya, S. 10268, 5 Kasım 1975, s. 1. 
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müdahalesiyle olay yatıştırılmış ve olaya karıştığı tespit edilen 10 öğrenciden Ali 

Duman isimli öğrenci yakalanmıştır.105 Ayrıca olayla ilgili olarak Kürşat Özay, 

Ali Duman, Metin Yavuz, Ali Özgür, Coşkun Görücü, Fahri Demirtaş, Hikmet 

Özdinç, Ahmet Arslan, Yaşar Can, Ümit Sönmez, Eser Öngel, Tevfik Baran, 

Hüsnü Ünal ve Azmi Demirel isimli öğrenciler “Enstitü kantininde topluca 

kavga çıkarma, yaralamaya yol açma ve maddi zarar meydana getirmekten” 

disiplin kuruluna verilmiştir. Adı geçen öğrencilere enstitü disiplin kurulunun 

05.01.1976 tarihinde yaptığı toplantıda bazı öğrencilere ceza verilmemiş, 

bazılarına da 3 günden başlayarak 10 güne kadar okuldan kısa süreli uzaklaştırma 

cezaları verilmiştir.106  

 SEE’nde okumakta olan öğrenciler her zaman kendi okullarında olay 

çıkarmıyorlar, bazen farklı okullara giderek de olay çıkarıyorlardı. Bunlardan biri 

de 14 Nisan 1976 yılında YİE’nde meydana gelmiştir. YİE’ne giden SEE 

öğrencisi Ali Erdik, Kemal Göktepe ve Cengiz  

Aytan, 14 Nisan Çarşamba günü YİE giderek Ülkü Ocakları Konya Şubesi 

bülteni olarak hazırlanan bildiriyi dağıtmak istemişler ve buna YİE 

öğrencilerinden Mustafa Ermiş, Mustafa Tunca ve Muhsin Eralan, okulda bu tür 

bildirilerin dağıtılmasının okul idaresi tarafından yasaklandığını belirtmişler ve 

bunun üzerine iki öğrenci grubu arasında başlayan münakaşa kavgaya 

dönüşmüştür. Okul içindeki bu kavga güçlükle yatıştırılmış ve taraflardan 

yakalanan öğrenciler adalete sevk edilmişlerdir. 107 

  1977 yılına girildiğinde SEE’nde öğrenci olaylarına yenileri de 

eklenecektir. 1977 yılındaki ilk olay 30 Mart günü saat 14.30 sıralarında 

meydana gelmiştir. SEE kantininde sağ ve sol gruba mensup öğrenciler ideolojik 

nedenlerle tartışmaya başlamışlar ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek 

Nazif Soğucaklı ve Mustafa Ertürk isimli iki öğrencinin sopa ve zincirle 

                                                
105 “SEE de Öğrenci Çatışması- 8 Öğrenci Yaralı”, Yeni Meram, S. 1977, 5 Kasım 1975, s. 1. 
106 Disiplin Kurulu Karar Tutanağı, 5 Ocak 1976, S. 2 (Bkz. Ekler Belge 6). 
107 “SEE ve YİE Talebeleri Dövüştü”,  Yeni Konya, S. 10403, 16 Nisan 1976, s. 1. 
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yaralanmasına neden olmuştur. Olaylar emniyet kuvvetlerinin okula gelmesiyle 

son bulmuştur.108 

 20 Haziran 1978 Salı günü SEE’nde karşıt görüşlü iki grup arasında önce 

bir sınıfta başlayan kavga kısa sürede bütün katlara yayılmıştır. Taş, sopa ve 

bıçağın kullanıldığı kavgada Aziz Sayın, Cavit Polat ve Yusuf Cömert isimli 

öğretmenler, Resul Akman ve Ali Kunt isimli polisler ile 100’ün üzerinde 

öğrenci yaralanmıştır.109 Olaylar neticesinde Sosyal Bilimler Bölüm Muavini 

öğretmen Ruhi İlvan tevkif edilmiş ve toplam 64 kişinin de polis tarafından 

ifadesi alınmıştır.110 Ayrıca olaylar neticesinde SEE’nde bir inceleme yapılmış ve 

incele neticesinde okulda 1 Milyon TL’ye yakın zararın olduğu belirtilerek okul 

süresiz kapatılmıştır.111 Bu olaydan sonra öğretime üresiz ara verilen SEE’nde 

derslere iki hafta sonra 3 Temmuz günü Emniyet ve Jandarmanın geniş güvenlik 

tedbirleri altında başlanmıştır.112  

 SEE’nde bir başka olayda kız öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmek 

istemeleri üzerine çıkmıştır. 12 Şubat 1979 Pazartesi günü 50’ye yakın kız 

öğrenci derslere başörtüsüyle girmişler ve okul idarecileri tarafından sınıflardan 

çıkartılarak, başlarını açmadıkları takdirde kendilerine kimlik verilmeyip 

kesinlikle okula alınmayacakları bildirilmiştir.113 Bu olay üzerine okuldan ayrılan 

kız öğrenciler, 13 Şubat Salı günü okula tekrar başörtüsü ile gelmişler ve bu 

yüzden karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıkmış, çok sayıda öğrenci hafif 

şekilde yaralanmıştır. Olaylar jandarmanın müdahalesiyle daha fazla büyümeden 

önlenmiştir. 114 

 Meydana gelen tüm bu olaylar nedeniyle SEE barut fıçısı haline gelmiş ve 

en ufak bir sebepten bile büyük kavgalar çıkar olmuştur. Bu kavgalardan biri de 

24 Ekim 1979 Çarşamba günü sabah saat 8.30 sıralarında okulun kapısının 

                                                
108 “Selçuk Eğitimde Kavga”, Yeni Meram, S. 15166, 31 Mart 1977, s. 1. 
109 “SEE İki Grup Çatıştı”, Yeni Konya, S. 11070, 21 Haziran 1977, s. 1. 
110 “Olaylar Neticesinde”, Yeni Konya, S. 11071, 22 Haziran 1978, s. 1. 
111 “Neticesinde”, Yeni Konya, s. 5. 
112 “İki Haftalık Aradan Sonra”, Yeni Konya, S. 11086, 3 Temmuz 1978, s. 1. 
113 “SEE Başını Örten Kız Öğrenciler Okula Alınmadı”, Yeni Konya, S. 11260, 13 Şubat 1979, s. 1. 
114 “SEE Dün”, Yeni Konya, S. 11261, 14 Şubat 1979, s. 1. 
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önünde bir grup öğrenci “forum yapmak” istemiş ve bu öğrencilere karşıt 

görüşlü başka bir öğrenci grubunun müdahale etmesiyle aralarında münakaşa 

çıkmıştır. Münakaşa kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı büyük 

bir kavgaya dönmüş ve Fahri Yıldız kalbinden olmak üzere, Sadi Sinaoğlu, Bekir 

Uçar ve Ramazan Doğan isimli öğrenciler kurşunla ağır şekilde, 18 öğrenci de 

taş ve sopalarla çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştır.115 Olaylar askeri 

kuvvetlerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenebilmiştir. Olayla ilgili 

Konya Valisi Ömer Haliloğlu “Hak kaba kuvvetle sokakta alınmaz. 

Başvurulacak merciler vardır. Olay devamsızlıktan kalma durumunda olan 4 

öğrencinin okula alınmaması üzerine başlamıştır. Kavga büyümüş ve 20 kadar 

yaralı ayakta tedavi edilmiştir” şeklinde açıklamada bulunmuştur.116 8–10 

kişinin toplanarak aralarından birisinin yüksek bir yere çıkarak görüşleriyle ilgili 

çevresinde bulunanlara karşı propaganda yapması forum yapmak olarak 

adlandırılıyordu. Tabi bunu grup olarak güçlü hissettikleri veya çoğunluk 

olduklarında yapıyorlardı.117    

 Okuldaki gergin ortam yüzünden bir diğer olay da 13 Aralık 1979 günü 

SEE matematik bölümü koridorunda öğrencilerden Bünyamin Avcı’nın 

yanındaki arkadaşları ile birlikte dersten çıkan Süleyman Çiftçi’nin üzerine 

hücum etmesi neticesinde iki öğrenci grubu arasında başlamıştır. Olayla ilgili 

olarak 29 öğrenci yakalanarak mahkemeye çıkartılıp serbest bırakılmışlardır.118   

 SEE’nde meydana gelen öğrenci olaylarında bazen öğrencilerle birlikte 

okulda görevli öğretim elemanı veya görevlilerin de olduğunu görmekteyiz. Bu 

şekilde, okulda görevli bir kişinin katıldığı olay 19 Kasım 1979 Pazartesi günü 

meydana gelmiştir. SEE Matematik Bölümü koridorunda Mehmet Yıldız, 

Selahattin Akyıl ve Recep İlarslan isimli öğrenciler karşıt görüşlü Tuncay 

Yeşildağ, Fethi Doğan, Mehmet Yıldırımoğlu ile Matematik Bölüm şefi Fahrettin 

Şahin’in saldırısına uğramışlar ve çeşitli yerlerinden yaralanarak 5 ile 10 gün 

                                                
115 “SEE Olaylar Meydana Geldi”,Yeni Konya, S. 11502, 25 Ekim 1979, s.1. 
116 “Geldi”,Yeni Konya, s. 5. 
117 Alişan SAĞLAM, 1953 Konya doğ., 22.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
118 Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 1979, S. 1979/815 kr. (Bkz. Ekler Belge 7). 
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arasında doktor raporu almışlardır. Olaylar emniyet kuvvetlerinin müdahalesiyle 

önlenmiştir.119 

 Bununla birlikte SEE dışında meydana gelen bir diğer olayda 18 Mart 

1980 Salı günü sabah saat 08.00 sıralarında, Alaattin Tepesi karşısı Karatay 

Medresesi yakınında meydana gelmiş ve burada Alper Turgut, Zahir Renklibay 

ve Mustafa Özakay isimli üç SEE öğrencisi meçhul iki kişinin silahlı saldırısına 

uğramış ve saldırı sonucunda çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye 

kaldırılmışlardır.120    

  

  SEE’ndeki öğrenci olaylarına bakıldığında DMMA’nden farklı bir tablo 

çıkmamaktadır. Yani Enstitüde meydana gelen siyasî içerikli olayların tamamına 

yakınında görüş farklılığı yüzünden iki karşıt öğrenci grubu arasında meydana 

gelen taşlı, sopalı ve bazen de bıçaklı-silahlı yapılan toplu öğrenci kavgaları 

olduğu görülmektedir. 

 

 

c. Gazi Lisesi 

 

 Gazi Lisesinde meydana gelen ilk olay, 31 Mayıs 1976 günü meydana 

gelmiştir. Sınavlardan çıkan sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında okulun karşı 

tarafında bulunan akademi kahvesinde ideolojik nedenlerle münakaşa başlamış 

ve kısa sürede öğrenciler arasında zincir ve sopaların kullanıldığı kavgaya 

dönüşmüştür. Kavga sırasında Sanat Okulu öğrencilerinden Adnan Kulu, 

Ramazan Saraçoğlu ile Gazi Lisesi öğrencisi Bilal Koç adlı öğrenciler 

yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır.121  

 28 Aralık 1977 Çarşamba günü Anıt alanında toplu olarak yürüyen 

öğrenci grubunun üzerine Gazi Lisesi bahçesinden tabancayla ateş edilmiş ve 

                                                
119 “SEE İdeolojik Olaylar Devam Ediyor”, Yeni Konya, S. 11521, 21 Kasım 1979, s. 1. 
120 “Üç Öğrenci Kurşun Yağmuruna Tutuldu”, Yeni Konya, S. 11621, 19 Mart 1980, s. 1. 
121 “Öğrenci Kavgasında Üç Kişi Yaralanmıştır”,Yeni Konya, S. 10442, 1 Haziran 1976, s. 1. 
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bunun üzerine toplu olarak yürüyen öğrenci grubu Gazi Lisesi bahçesine hücum 

etmiştir. Bunu üzerine okuldaki öğrenciler ile yürüyüş yapan gruptaki öğrenciler 

arasında taşlı, sopalı, bıçaklı ve muştalı kavga olmuştur.122 Çıkan kavgada bazı 

öğrenciler hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Fakat tabanca ile ilk ateş 

edildiğinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Ahmet Bilgili yaralanmış ve 

durumu kritik olan öğrenci hastaneye kaldırılmıştır.123 

 Gazi Lisesinde 15 Mart 1979 Perşembe günü okula gelen öğrenci 

grubunun üzerine iki kişi tarafından ateş edilmiş ve Recep Konuk isimli bir 

öğrenci karnından yaralanmıştır. Bu sırada olay yerine yakın olan Trafik Şube 

Müdürü Yusuf Uzer, olay yerine gelen polis ekibiyle iki kişiyi takibe başlamış ve 

Kazım Turabi Aslan olduğu tespit edilen kaçan şahısla Yusuf Uzer silahlı 

çatışmaya girmiştir. Silahlı çatışmada Yusuf Uzer kalçasından yaralanmış, 

saldırganda sokak aralarında kaçmıştır. Kaçan ikinci şahsı ise polis ekibi 

kovalamış ve isminin Yavuz Gür olduğu anlaşılan şahsı yakalamıştır. Olayı 

gerçekleştiren iki şahsın da SEE’nde öğrenci olduğu tespit edilmiştir.124 

 Gazi Lisesi civarında 17 Mayıs 1979 Perşembe günü bir grup öğrenci 

ideolojik nedenlerle slogan atmış ve başka bir öğrenci grubuyla kavga ederek 

polise de karşı gelmişlerdir. Slogan atarak yürüyen ve daha sonra kavga çıkartan 

Şeref Yıldırım, Ali Taşkıran, İbrahim Yıldız, Faruk Can, Ömer Koyuncu, 

Mehmet Nazlı ve diğer 16 arkadaşı olay yerine gelen görevli polislerce 

yakalanarak adliyeye sevk edilmişler ve bu şahıslardan Şeref Yıldırım, Ali 

Taşkıran, İbrahim Yıldız, Faruk Can, Ömer Koyuncu ve Mehmet Nazlı ilk 

sorgularından sonra tutuklanmışlardır.125 

 Bir diğer olayda da Şeref Yıldırım, Mustafa Güneri ve Mustafa Konya 

isimli öğrenciler Adem Aydoğdu ve Nedim Zengin isimli öğrenciler arasında 9 

Mayıs 1979 günü meydana gelmiş ve bu olay neticesinde şahısların tamamı 

                                                
122 “Anıt Meydanında İki Grup Çarpıştı”, Yeni Konya, S. 10921, 30 Aralık 1977, s. 1. 
123 “Çarpıştı”, Yeni Konya,  s. 5. 
124 “Gazi Lisesinde Okula Gelen”, Yeni Konya, S. 11287, 16 Mart 1979, s. 1. 
125 “Polise Karşı Gelen Öğrenciler Tutuklandılar”, Yeni Konya, S. 11342, 19 Mayıs 1979, s. 5. 
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görevli polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye çıkartılmış ve şahıslar 

burada serbest bırakılmışlardır.126  

 Gazi Lisesinde iki öğrenci grubu arasında meydana gelen bir diğer olay da 

22 Kasım 1979 günü olmuştur. İki öğrenci grubunun aralarında başlayan tartışma 

kavgaya dönüşmüş ve kavga neticesinde Selçuk Şener, Hüseyin Özuysal, 

İbrahim Şenkaya ve Mehmet Ulusan isimli öğrenciler, Yusuf Kaşkan, Mehmet 

Hasırcı, Ferhat Şaşmaz ve Ahmet Karaaslan isimli öğrencilerin yaralanmasına 

neden olduklarından, okulda meydana gelen zarar-ziyandan ve olaya müdahale 

eden polise karşı gelmekten 135 öğrenci ile birlikte gözaltına alınarak 

mahkemeye sevk edilmişler ve mahkemece serbest bırakılmışlardır.127 

 Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra Gazi Lisesinde iki öğrenci grubu 

arasında ideolojik nedenlerle bir sürtüşme çıkmıştır. 7 Aralık 1979 günü sağ ve 

sol görüşlü öğrenciler arasında çıkan sürtüşme kısa bir süre sonra büyüyerek iki 

grup arasında kavgaya dönüşmüş ve okulda eğitim ve öğretimde aksama 

olmuştur. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri kavgaya karışan Mehmet Ali 

Şafak, Ufuk Özcan, İbrahim Yıldız ve Mustafa Esenkaya ile birlikte toplam 69 

öğrenciyi gözaltına almış ve bu öğrenciler “Toplu ve karşılıklı öğretim 

özgürlüğünü kısıtlamak” suçundan mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece 

serbest bırakılmışlardır.128       

 Gazi Lisesi ile ilgili olarak son olay 2 Ocak 1980 Çarşamba günü okulun 

bahçesinde Mustafa Akbaba ve Orhan Üçgül’ün ideolojik nedenle İlyas Menteş’i 

darp etmeleriyle olmuştur. Yaralanan İlyas Menteş tedavi altına alınmış ve iki 

şahısta yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca bu olayın hemen akabinde eğitim 

ve öğretimi engellemek isteyen Zafer Çolakoğlu, Hacı Ali Sönmez, Kürşat 

Küçük ve Seyit Sabri Ösemmekçi isimli öğrenciler yakalanmıştır.129  

 

 

                                                
126 Konya 3. Sulh Mahkemesi, 10 Mayıs 1979, S. 1979/672 kr. (Bkz. Ekler Belge 8).   
127 Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz 1980, S.1980/439 kr. (Bkz. Ekler Belge 9). 
128 Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 1982, S. 982/49 kr. (Bkz. Ekler Belge 10). 
129 “Gazi Lisesinde Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor”, Yeni Konya, S. 11558, 4 Ocak 1980, s. 5. 
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d. Karatay Lisesi 

     

 860 öğrenci mevcudu ile Konya’nın tarihi ve köklü okullarından biri olan 

Karatay Lisesinde incelediğimiz dönemde okulda fazla bir olay olmamıştır. 

Sadece 1977 ve 1979 yıllarında olmak üzere iki öğrenci hareketi olmuştur. 

Bunlardan ilki 11 Kasım 1977 Cuma günü saat 17.00 sıralarında karşıt görüşlü 

iki öğrenci grubu arasında olmuştur. Çıkan kavga sonucunda başına zincirle 

vurulan İrfan Koçyiğit isimli bir öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve 

olaylarla ilgili 4 kişi de emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına 

alınmıştır. Olaylardan sonra öğrenci velileri, olayların yatıştırılmaması ve 

gereken tedbirlerin alınmaması halinde çocuklarını okula göndermeyecekleri 

şeklinde tepkilerini dile getirmişlerdir.130   

 Diğer olay da ise, 9 Mayıs 1979 Çarşamba günü okula toplu halde 

gelmekte olan Karatay Lisesi öğrencileri üzerine ateş edilmiş ve bu ateş neticesi 

Hasan Ali Akkaş isimli öğrenci sağ ayağından yaralanmıştır.131    

 

 

e. Diğer Okul Öğrencileri 

 

 Eğitim ve öğretime ara vermeden devam eden okullarda az da olsa bazı 

olaylar meydana gelmiştir. İlk dikkati çeken olay, 29 Mart 1971 Pazartesi günü 

Barbaros İlkokulu 5. sınıf öğrencilerinin, Deniz Gezmiş lehinde konuşması 

nedeniyle açığa alınan öğretmenleri Veli Sevinçhan’ın iadesini istemek amacıyla, 

ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüyüş yapmaları olmuştur.132 Öğrenciler 

istasyon caddesi yoluyla Mevlana müzesine kadar yürüyen öğrenciler burada 

okul müdürü Ahmet Özkan’ın uyarısıyla okula geri dönmüşlerdir. 

                                                
130“Karatay Lisesinde Olay”,  Yeni Konya, S. 10887, 14 Kasım 1977, s. 5. 
131 “Öğrencilerin Üzerine Ateş Açıldı”, Yeni Konya, S. 11335, 11 Mayıs 1979, s. 1. 
132 “Konya’da İlk Defa İlkokul öğrencileri Yürüyüş Yaptı”, Yeni Konya, S. 6668/608-9762, 30 Mart 
1971, s. 1. 
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 Diğer okullarda meydana gelen olayların en önemlilerinden birin de, 

YDYO’nda bir öğrencinin ölümü ile sonuçlanmıştır. YDYO’nda 22 Temmuz 

1976 günü akşam saat 21.00 sıralarında 1-E sınıfında ders arası teneffüste 

oturmakta olan bu sınıf öğrencilerinden Ali Naci Çobanoğlu, Ziya Güven, 

İbrahim Elmalı ve Ümit Uzundağ dışarıdan gelen karşıt görüşlü 8 kişilik öğrenci 

grubunun saldırısına uğramışlar ve saldırı sırasında öğrencilerden Ali Naci 

Çobanoğlu, biri kalbinden olmak üzere üç yerinden bıçak yarası almış ve kanlar 

içinde yere yığılıp kalmıştır. Ali Naci Çobanoğlu almış olduğu bıçak yaraları 

neticesi hayatını kaybetmiştir. Kavga sırasında sınıfta bulunan diğer 

öğrencilerden Ümit Uzundağ’a kız olduğu için bir şey yapılmamış, Ziya Güven 

ve İbrahim Elmalı da dövülerek yaralanmışlardır.133 

 16 Kasım 1976 günü Konya İhsaniye Mahallesindeki sağlık yurdu önünde 

karşıt görüşlü öğrenciler arasında zincir, taş, sopa ve tabancanın kullanıldığı bir 

çatışma olmuştur. Bu çatışmada yoldan geçmekte olan marangoz çırağı Kemal 

Yılmaz bacağından vurulmuştur. Çatışma sırasında tabancayı SEE 2. sınıf 

öğrencisi Aydemir Atçeken’in kullandığı emniyet kuvvetleri tarafından tespit 

edilmiştir.134  

     Selçuk Üniversitesi açıldıktan sonra burada da iki olay meydana gelmiş ve 

bunlardan ilki 9 Haziran 1978 Cuma günü sabah karşıt görüşlü öğrenciler 

arasında çıkmış ve öğrenciler sandalyeler ve taburelerle birbirlerine girmişlerdir. 

Emniyet Kuvvetlerinin güçlükle kontrol edebildiği olaylarda İlhan Yavuz 

ismindeki öğrenci ağır şekilde yaralanmış ve 10 öğrenci de gözaltına 

alınmıştır.135 Diğer olay da ise, 16 Mart 1979 Cuma günü Edebiyat Fakültesi 

koridorunda iki öğrenci grubu birbirine girmiş ve Ramazan Yıldırım isimli 

öğrenci ağır şekilde yaralanmış ve 19 öğrenci de emniyet kuvvetleri tarafından 

gözaltına alınmıştır. Olaylar sonrasında fakültede öğretime ara verilmesine dekan 

Yusuf Baysal karşı çıkmıştır.136  

                                                
133 “YDYO da Bir Öğrenci Bıçakla Öldürüldü”,Yeni Meram, S. 5009, 24 Temmuz 1976, s. 1. 
134 “Konya’da Öğrenci Olayları Genişliyor”, Yeni Meram, S. 15183, 18 Kasım 1976, s. 1. 
135 “Öğrenci Olaylarında Bir Kişi Ağır Yaralandı”, Yeni Konya, S. 11061, 10 Haziran 1978, s. 1. 
136 “Edebiyat Fakültesinde Olaylar”, Yeni Konya, S. 11289, 19 Mart 1979, s. 5. 
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 Konya’da bir başka üzücü olay da Merkez Bankası yakını Hatune Sokakta 

meçhul iki kişinin açtığı ateş sonucu meydana gelmiştir. Açılan ateş sonucu SEE 

öğrencisi sol görüşlü Satılmış Kocabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 

Sait Uyanık, İsmail Sütçüoğlu ve Mehmet Sezer isimli öğrenciler de 

yaralanmıştır.137 

 Görüş ayrılığı yüzünden YİE yurdunda kalan Mustafa Karabıyık, Nadir 

Soylu, Nazmi Çimen, Ali Demirel ve Muhittin Uysal isimli öğrenciler 10 Nisan 

1979 Salı gecesi saat 03–04 arası yatakhanede elektriği şalterden keserek aynı 

yurtta kalan ve aynı okul öğrencileri olan fakat farklı görüşe mensup Hüseyin 

Çamdere ve arkadaşlarını, kaldıkları koğuşu basarak çivi çakılmış sopalarla 

döverek yaralamışlardır. Dayak yiyen öğrencilerden Hüseyin Tezer ağır şekilde 

yaralanmıştır.138   

 26 Ocak 1980 Cumartesi günü öğle saatlerinde ise Alaattin Caddesinde 

karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında taşlaşma başlamış ve bu taşlaşma 

sırasında caddede bulunan birçok işyeri ve binaların camları kırılmıştır. Ayrıca 

bazı gençler de caddeden gelip geçen araçların camlarını kırmıştır. Bu olay 

sonrasında cadde üzerinde bulunan işyerlerinde ve bazı araçlarda büyük çapta 

maddi hasar meydana gelmiştir.139   

 

 

2. Bazı İlçelerdeki Öğrenci Hareketleri 

 

 1968–1980 arası Konya il merkezindeki hareketlilik bazı taşra ilçelerinde 

de görülmektedir. İlçelerdeki bu hareketliliği mercek altına aldığımızda 

karşımıza, Türkiye’nin yüzölçümü olarak en geniş ili olan Konya’ya bağlı 

ilçelerden sadece Akşehir, Ereğli ve Karaman ilçeleri çıkmaktadır. Tabi çıkan 

öğrenci olaylarında, öğrencilerin bulunduğu sosyal çevre, eğitim durumu ve 

                                                
137 “Konya Merkez Bankası Yakını”, Yeni Konya, S. 11287, 16 Mart 1979, s. 1. 
138 “Görüş Ayrılığından Yurt Arkadaşlarını Hastanelik Ettiler”, Yeni Konya, S.11310, 12 Nisan 1979, s. 1. 
139 “Alaattin Caddesi Terörün Etkisi Altındaydı”, Yeni Konya, S. 11578, 28 Ocak 1980, s. 1. 
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ekonomik yönden refah seviyesi gibi nedenler çok önemlidir.140 Bununla birlikte 

bu ilçelerdeki okullar daha çok yatılı eğitim-öğretim verdiği için öğrenciler çok 

kolay şekilde politize edilmektedir. Buradan yola çıkılarak da “toplumsal 

hareketler” daha çok bu ilçelerde meydana gelmiştir ve bu nedenle incelenerek 

ele alınmışlardır. 

 

 

a. Akşehir İlçesi 

 

 Akşehir ilçesindeki ilk öğrenci olayı 1 Mayıs 1975 Cuma günü meydana 

gelmiştir. Afyon Eğitim Enstitüsü öğrencileri gezi için Akşehir’e gelerek ve 

burada ilçenin önemli tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmişlerdir. Öğrencileri 

getiren otobüste bozkurt flama ve rozetleri bulunmaktadır. Bu şekilde süslenmiş 

otobüsteki öğrencilerle (otobüs bu okul önüne geldiğinde) Akşehir Öğretmen 

Okulu öğrencileri arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi 

üzerine 200’e yakın öğrenci birbirine girmiştir.141 Olaylar sırasında Halit Kılınç 

isimli öğretmen okulu öğrencisi saldıran grubun fotoğrafını çekmek isterken Ali 

Gülbahar, Süleyman Öztürk ve Osman Kılıç isimli öğrencilerin taş ve sopalarla 

saldırısına uğrayarak başından ağır şekilde yaralanmıştır. Yaralanan öğrenci 

Devlet hastanesine kaldırılmış ve olaya karışan üç şahıs yakalanarak adliyeye 

sevk edilmiştir.142 Bozkurt flama ve rozetleri taşıyan otobüsün Afyon’a 

dönmesiyle ve Emniyet kuvvetlerinin de müdahalesi sonucu öğrenciler 

sakinleştirilmiştir. Bu olaydan sonra Öğretmen Okulunda Mayıs ayının sonuna 

doğru tekrar ideolojik nedenlerle başka bir olay daha meydana gelmiştir. Okulun 

tatile girmiş olmasına rağmen yemekten sonra “Bağımsız Türkiye-Faşistler 

Kahrolsun- Kahrolsun Kapitalist Türkiye!” diye bağırarak kendileri gibi 

düşünmeyen öğrencilere saldırmışlardır. 20–30 kişilik öğrenci grubu önce 

                                                
140 H. Raşit Öymen, “Öğrenci Olayları ve Nedenleri”, 1. Eğitim Hareketleri, Ankara 1977, Cilt 22, S. 
259, s. 36-37. 
141 “Akşehir’de 200 Öğrenci Birbirine Girdi”,Yeni Konya, S. 10112, 3 Mayıs 1975, s.1. 
142 “Öğretmen Lisesinde Çıkan kavgada bir kişi yaralandı”, Pervasız, S. 4644, 3 Mayıs 1975, s. 1. 
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Mustafa Yıldırım isimli öğrenciyi daha sonra da Karani Yazar isimli öğrenci ve 

okulda bulunan diğer öğrencilere saldırmışlardır.143 Bu öğrenci grubuna başka bir 

grubun karşı gelmesiyle sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında kavga patlak 

vermiş ve kavga sonucu Karani Yazar, Kemal Turhan ve Mustafa Yıldırım isimli 

öğrenciler yaralanmışlardır.144  

 İlçede 6 Mayıs 1976 Perşembe günü saat 13.15 sıralarında 150 kadar 

öğrenci, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölüm yıldönümü 

nedeniyle Akşehir Lisesi önünde toplanmışlar ve cezaevi istikametine doğru 

yürüyüşe geçmişlerdir. Yürüyüş sırasında topluluk “Olur mu böyle olur mu 

Devrimciler öldürülür mü!, Devrimciler ölür-Devrimler yaşar!, Faşist katil 

iktidar!, Deniz-Mahir-Ulaş kurtuluşa kadar savaş!” vb. yasadışı sloganlar 

atmışlardır.145 Emniyet kuvvetleri öğrencilere dağılmaları hususunda ihtarda 

bulunmuş, fakat öğrenciler ihtara rağmen yürüyüşlerini sürdürmüşlerdir. Bunun 

üzerine polis öğrenciler arasından elebaşı konumundaki Seher Ünver, Nilgün 

Bostanoğlu, Yusuf Çakıcı, Cengiz Gürsoy, Sadettin Canabakan ve Halil Akkaya 

isimli lise öğrencileri ile Halil Gencer ve Nevzat Özen isimli öğretmen lisesi 

öğrencilerini gözaltına almıştır.146 Gözaltına alınan bu öğrenciler haklarında dava 

açılarak mahkemeye sevk edilmişler ve serbest bırakılmışlardır.147   

 Akşehir ilçesindeki öğrenci olaylarında dikkati en çok Öğretmen Okulu 

çekmektedir. Bunun nedeni, olaylara karışanların bu okul öğrencisi olmasıdır. Bu 

olaylardan bir diğeri de 16 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında 

olmuştur. 20–25 kişilik öğretmen okulu öğrencisi toplu halde Akşehir Lisesi 

öğrencileri dersteyken bu okula baskın yapmış ve dersteki öğrencilerle okul 

bahçesinde kavgaya tutuşmuşlardır. Bahçedeki kavga öğrencilerden birinin 

çeşitli yerlerinden yaralanması ile son bulmuştur.148  

                                                
143 “Akşehir Öğretmen Okulu’nda Solcular Baskı Hareketine Geçti”, Pervasız, S. 4664, 27 Mayıs 1975, s. 1. 
144 “Akşehir Öğretmen Lisesinde Kavga”, Yeni Meram, S. 7677, 28 Mayıs 1975, s. 1.  
145 “Solcular kanunsuz yürüyüş yaptılar”, Pervasız, S.4954, 8 Mayıs 1976, s. 1. 
146 “Akşehir’de 8 Öğrenci Gözaltına Alındı”, Yeni Konya, S. 10423, 10 Mayıs 1976, s. 1. 
147 Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 1976, S. 1976/200 kr. (Bkz. Ekler Belge 11). 
148 “Akşehir Lisesindeki Kavgada 1 Öğrenci Ağır Yaralı”,  Yeni Konya, S. 10456, 17 Haziran 1976, s. 1. 
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 Yine Öğretmen Lisesinde okuyan ve sayıları yaklaşık 300 civarındaki sağ 

görüşlü oldukları belirtilen öğrenci grubu Akşehir Lisesine gelerek taş 

yağmuruna tutmuş ve buna Lise Öğrencilerinden karşılık gelince taş ve sopaların 

kullanıldığı çatışma başlamıştır. Zekeriya Karman ile Ramazan Yalçın isimli 

polisler, Ata Tok isimli vatandaş, Ramazan Çetin, Mustafa Candan, Tayfun 

Eryılmaz, Ömer Kürtoğlu, Taner Doğan ile Esat Çavdar isimli öğrenciler atılan 

taşlarla yaralanmışlardır. Buradaki çatışmadan sonra bir grup öğrenci yürüyüşe 

geçmiş ve Büyük Ülkü Ocağı Derneği şubesine dinamit atmışlar ve sonra da taş 

ve sopalarla saldırarak tahrip etmişlerdir. Bu olay sonrasında can kaybı olmamış, 

fakat binanın camları kırılarak bazı eşyalar parçalanmıştır.149  

 18 Nisan 1978 günü Öğretmen Lisesinde öğrenciler arasında sınıfta 

başlayan tartışma bahçede kavgaya dönüşmüş ve taş, sopa ve yumrukların 

karıştığı kavga sonunda Mehmet Yılmaz, Korkut Kocabaş, Şükrü Çakar, Abda 

Öztanır, Ali Rıza Uğur, İlker Altıntaş, Hacı Gerçek ve İbrahim Şahin adlı 

öğrenciler olaya müdahale eden Emniyet kuvvetleri tarafından yakalanmıştır.150  

 Akşehir’de meydana gelen en önemli öğrenci olaylarından biri de 15 

Kasım 1976 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelmiştir. Karşıt 

görüşlü öğrenci ve veliler arasındaki olay Sadattin Canabakan adlı bir öğrencinin 

okula alkollü gelmesi ve sağ eğilimli öğrencilere sataşmasıyla patlak vermiş ve 

olaylar okul dışına kadar yayılmış ve bazı dükkân ve binaların camları kırılmış 

ve bunun üzerine de Akşehir Lisesi Valiliğin emriyle 22 Kasım Pazartesine kadar 

tatil edilmiştir.151 Bu olay üzerine Belediye Başkanı Necdet Ayhan şehir 

hoparlöründen “Sol eğilimli öğrencilerin okul içinde mahsur kaldıklarını 

belirterek çocuklarını seven velilerin, lisede toplanarak uyarı yürüyüşüne 

geçmelerini” anons etmesi üzerine lisede yaklaşık 500 kadar öğrenci velisi 

toplanmış ve daha sonra öğretmen lisesini basmışlardır. Buradaki olay sırasında 

iki kız öğrenci yaralanmıştır. Bu sırada “Müdür istifa!” diye bağıran kalabalık, 

                                                
149 “Akşehir’de Kan Gövdeyi Götürdü”, Yeni Meram, S. 15156,10 Mart 1977, s. 1. 
150 “Akşehir Lisesinde Öğrenciler Çatıştı”, Yeni Konya, S. 11016, 20 Nisan 1978, s. 1. 
151 “Akşehir’de Meydana Gelen Olaylarda Bazı Binalar Taşa Tutuldu”,Yeni Meram, S. 15182, 17 
Kasım 1976, s. 1. 
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kaymakamlığa gelerek “Katil iktidar, Faşist Kaymakam!” diye slogan atmış ve 

ilçede bulunan Ülkü Kitapevi, Ülkü Bir Derneği, Büyük Ülkü Derneği ve MHP 

ilçe binaları camları kalabalık tarafından atılan taşlarla kırılmıştır. Olaylar ise 

güçlükle yatıştırılabilmiştir.152  

 Akşehir’deki bir diğer geniş çaplı olay, 6 Ocak 1977 Perşembe günü sol 

eğilimli 300 kadar öğrencinin Akşehir Lisesini taşa tutması ile başlamış ve bu 

grup camları kırdıktan sonra okul içine girerek 1. ve 2. katlarda karşıt görüşlü 

öğrencilerle taşlı sopalı kavgaya tutuşmuşlar ve bu olayda 4 öğrenci 

yaralanmıştır. Emniyet kuvvetleri tarafından olay bir süre sonra önlenmiş fakat 

yaklaşık 3 saat kadar süren olay bu kez sokağa taşmış ve öğrencilere halk da 

katılmıştır. Giderek büyüyen kalabalık çeşitli sol sloganlar atarak ve marşlar 

söyleyerek İnönü caddesinde yürüyüşe geçmişlerdir. Ülkü ocakları ve MHP ilçe 

merkezini taşa tutan kalabalık daha sonra lise müdürü Şükrü Koç’un evine 

giderek müdür aleyhinde gösterilerde bulunmuşlardır. Olaylar Konya’dan 

takviye kuvvetlerin gelmesiyle ancak önlenebilmiş ve olayla ilgili olarak Ali 

İhsan Mıdık, Şinasi Adli, Metin Kadıoğlu, Ali İhsan Yıldırım, İhsan Şengül ve 

Şahin Aktürk yakalanmış, Yusuf Çakıcı, Ömer Cibat, Sadettin Canabakan, Erol 

Kaya, Osman Altınel, Erkan Anın ve Filiz Kandir isimli şahılar ise 

yakalanamamıştır.153  

 Akşehir’deki olaylara bakıldığında, olaylar genellikle sokağa taşınmış ve 

bazı kurum ve kuruluşlara ait binalar da zarar görmüştür. Bu şekildeki olaylardan 

biriside 24 Şubat 1978 günü sağ ve sol gruba mensup öğrenciler arasında görüş 

ayrılığı çıkmıştır. Olaylarda ilçedeki birçok işyeri, dükkân ile CHP, MHP ve 

Ülkü Ocakları binası tahrip edilmiştir. Polis ve Jandarmanın Müdahalesiyle 

olaylar daha fazla büyümeden önlenmiştir.154 Olaylarla ilgili olarak Naci 

Kunduracı, Salih Özdemir, Osman Akkaya, İlyas Bozoğlu, Hilmi Uysal, Ali 

Ekmekçi, Sabit Boybaş, Özcan İlter, Ali Eryılmaz, Yavuz Gür, Mustafa 

                                                
152 “Akşehir Öğretmen Lisesi Basıldı”, Yeni Konya, S. 10586, 17 Kasım 1976, s. 1. 
153 “Akşehir Olaylarında Mahkeme 13 Öğrenci Tutukladı”, Yeni Meram, S. 15133, 7 Ocak 1977, s. 1. 
154 “Akşehir Olayları”,Yeni Konya, S. 10972, 28 Şubat 1978, s. 1.  
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Kavgaoğlu, Mehmet Sürmeli ve Tahir Ceylan isimli kişiler yakalanarak 

mahkemeye verilmişlerdir.155 

 Bu şekilde geniş çaplı olayların yanında Akşehir’de zaman zaman 

münferit şekilde küçük olaylara da rastlanılmıştır. Bunlardan kısaca bahsedecek 

olursak, Ali Osman Nalbant isimli öğrencinin yaralanmasına neden olan olay 

karşıt görüşlü iki öğrenci grubunun karşılaşmasıyla meydana gelmiş Öğretmen 

Lisesi öğrencisi Süleyman Turan gözaltına alınmıştır.156 Birol Abid, Cihat Yazıcı 

ve Kemal Cingöz’ün tutuklandıkları olay da iki öğrenci grubu arasında çıkmış ve 

olayla ilgili olarak 44 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.157  

  

 

b. Ereğli İlçesi 

 

 Ereğli ilçesindeki olaylara bakıldığında olayların Öğretmen Lisesi, 

Cumhuriyet Lisesi ile Sanat ve Ticaret Lisesinde olduğu görülmektedir. İvriz 

Öğretmen Lisesi şehir merkezi dışında, diğer okular ise şehir merkezinde 

bulunmaktadır. İlçe merkezindeki olayların ilki Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve 

Yusuf Aslan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle 6 Mayıs 1979 günü meydana 

gelmiştir. Sanat ve Ticaret Lisesi öğrencileri Sanat Okulu önünde sessiz gösteri 

yaptıktan sonra okulu tamamen boşaltmışlar, Cumhuriyet Lisesinde ise sol 

görüşlü öğrenciler tarafından lise tamamen işgal edilmiştir.158 Diğer olay ise 27 

Mart 1980 Perşembe günü Cumhuriyet Lisesi yemekhanesinde çıkmıştır. Akşam 

saatlerinde görüş ayrılığı yüzünden çıkan olaylarda Mehmet Alper, Nasuh 

Karakoç, Recai Kalaycı, Hakkı Çelik, Galip Akbaş, Ahmet Çelik, Mustafa 

Çağlayan ve Ali Uzunay isimli öğrenciler, Bünyamin Demir, Sıtkı Sezgin, Ali 

                                                
155 Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Mart 1978, S. 978/307 kr. (Bkz. Ekler Belge 12). 
156 “Bozkır ve Akşehir’de Öğrenci Olayları”, Yeni Meram, S. 15120, 31 Aralık 1976, s. 1. 
157 “Akşehir Lisesinde İdeolojik Nedenler”, Yeni Konya, S. 11620, 18 Mart 1980, s. 1. 
158 “Ereğli’de Deniz Gezmiş”, Yeni Konya, S. 11332, 8 Mayıs 1979, s. 1. 
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Haydar Özçalık, Hasan Eren, Ali Ersan ve Ali Morkaya isimli öğrenciler 

tarafından demir çubuklarla ağır şekilde yaralanmışlardır.159  

 İvriz Öğretmen Lisesindeki olay ise, 20 Mayıs 1975 Salı günü Öğretmen 

Lisesi yatakhanesinde sol eğilimli 20 kadar öğrenci sağ eğilimli öğrencilerle önce 

tartışmış daha sonrada aralarında kavga çıkmıştır. Kavga sırasında sağ görüşlü 

öğrencilerden Vahap Gürsu, Nizamettin Şenay, Rıza Özen ve Murat Volkan 

isimli dört öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanarak ilçedeki devlet hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.160 Kavga sırasında yediği bıçak darbeleriyle 

ağır şekilde yaralanan Vahap Gürsu isimli öğrenci derhal ameliyata alınmış ise 

de hayatı kurtarılamamıştır.161 Olaylara sebebiyet veren Musa Enginar, 

Muharrem Bal ve Abdullah Güllü isimli öğrenciler yakalanmış ve adliyeye 

çıkartılarak ilk sorgularını takiben tutuklanmışlardır.162  

  

 

c. Karaman İlçesi 

 

 Karaman ilçesinde meydana gelen öğrenci olayları 70’li yılların sonuna 

doğru gerçekleşmiştir. Meydana gelen olayların ikisi, iki öğrencinin ölümü ile 

sonuçlanmıştır. Bu olaylardan ilkinde 9 Haziran 1978 Cuma günü Halkevleri’nin 

bildiri dağıtması sırasında karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan olaylarda Ziya 

Duru isimli Ticaret Lisesi öğrencisi aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmiş, 

Halil Düzgün isimli seyyar satıcı da göğsü ve kolundan ağır şekilde 

yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak da Mahir Güneş isimli şahısın yakalanmasına 

çalışılmıştır.163 Bu öldürülme olayından sonra çoğunluğunu öğrencilerin 

oluşturduğu kalabalık bir grup Töb-Der, Çağ kırtasiye, Tarlan kitapevi, Kadir ve 

Latif Dinç Mağazası ile Karaman’ın Sesi gazetesi idare bölümünü taşlayarak 

                                                
159 “Ereğli Cumhuriyet Lisesi Yemekhanesinde Olay Çıktı”, Yeni Konya, S. 11630, 29 Mart 1980, s. 1. 
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camlarını kırmış ve olaylar Konya’dan gelen Toplum Polisi ve Komando 

birlikleri sayesinde yatıştırılabilmiştir.164  

 Olayın başlangıç noktası itibariyle Halkevleri ele alınacak olursa; 

halkevleri özellikle Millî Şef döneminde CHP’ye karşı kurulan siyasal parti ve 

cemiyetlerin yaşamasına müsaade edilmemiştir. İşte aynı anlayışla 1930 

sonrasında da bazı cemiyetlere karşı da benzer tutum izlenmiştir. Mesela Türk 

Ocakları, Mason Cemiyetleri, Kadınlar Birliği gibi cemiyetler kapatılarak CHP 

bünyesine dahil edilmişlerdir.165  İşte bu aşamada CHP kendi öngördüğü biçimde 

toplumsal örgütlenmelere yönelik yeni bir ad ve düzen getirmiştir. Yeni düzenin 

en büyük özelliği devlet ve parti denetiminde yeni bir örgütlenmenin 

oluşturulmasıdır. Modelin adı da Halkevleri’dir. Halkevlerinin kurulmasıyla bu 

kısmen Türkiye’nin okuma yazma bilmeyen kırsal kesimine Cumhuriyet 

rejiminin değerlerinin aktarılması kadar, parti direktiflerinin iletilmesi konusunda 

mesaj dağıtım merkezleri olarak çok sıkça hizmet görmüş bir birim olarak dikkat 

çekmiştir.166 

 Diğer olay ise 23 Mayıs 1980 Cumartesi günü görüş ayrılığı yüzünden 

çıkmış ve silahların da kullanıldığı olayda Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 

Kazım Parlak ile boşta gezen Necati Akdoğan yaralanmıştır. Hastaneye 

kaldırılan yaralılardan Kazım Parlak’ın hayatı kurtarılamamış ve olayla ilgili 

olarak emniyet kuvvetleri Mehmet Kalaycı, Halil Başkalkan ve Ekrem isimli 

şahısları yakalamıştır.167 İlçedeki başka bir olayda Karaman Lisesinde görüş 

ayrılığı yüzünden iki öğrenci grubu arasında çıkmış ve okulun giriş kapısının 

camlarının kırıldığı olaylarla ilgili olarak Emniyet kuvvetleri Ali Keser, 

Kahraman Aras, İsmet Harmankaya, Ali Biçer, İhami Sarı, Hüseyin Erdoğan, 

Mustafa Kaya, Coşkun Küçükkayıkçı ve Ahmet Öztürk isimli şahıslar 

yakalanarak mahkemeye sevk edilmişlerdir.168  
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 Karaman da meydana gelen son olay da 7 Mayıs 1980 Çarşamba günü 

Endüstri Meslek Lisesinde karşıt görüşlü iki grup öğrenciler arasında taşların ve 

sopaların kullanıldığı kavgada okulun camları kırılmış ve öğrencilerden Mehmet 

Çağlayankaya yaralanmıştır.169 Bu olayla ilgili olarak Süleyman Eren, Ali Rıza 

Eren, Hüseyin Karaman, Zeynel Abidin Kalkan ve 26 kişi yakalanarak 

mahkemeye sevk edilmişlerdir.170 

 

 

d. Diğer İlçelerdeki Öğrenciler 

 

 Diğer taşra ilçelerdeki olaylara baktığımızda Bozkır, Hadim ve 

Ermenek’te birkaç olayın olduğunu görmekteyiz. Bunlardan Bozkır’daki olaylar 

biraz geniş çaplı olmuştur.  

            29 Aralık 1976 Çarşamba günü Bozkır Lisesi 6 Edebiyat sınıfı 

öğrencilerinden Fuat Sağlam ile Mustafa Özüm arasındaki sınıfta başlayan 

tartışma kısa zamanda sertleşmiş öğrenciler iki gruba ayrılmışlardır. Sınıftaki bu 

olay okul idarecilerinin gayretleri ile fazla büyümeden bastırılmıştır. Fakat bu 

kavga öğrenciler okuldan çıktıktan sonra, belediye  

hamamında görevli Veli Aydın, ilçe halkından Kayhan Ocaklı, Mehmet Ali 

Zeybek ve Ziya Teke isimli şahısların bir grup öğrenciyi tartaklaması üzerine ilçe 

halkının da katılması ile büyüyerek tüm ilçeye yayılan kavgayı güvenlik 

kuvvetleri güçlükle bastırmışlardır.171 Ancak ilçede durum tamamen normale 

dönmemiş, 30 Aralık 1976 Perşembe gecesi 23.45 sıralarında Ramazan Uysal 

isimli öğrenci evine giderken Faruk Sağlam, Celal Saygılı, Hüseyin Arıcı, 

Ramazan Uğur, Mehmet Karamcı, Muhsin Karamcı ve Ahmet Karamcı 

tarafından takip edilerek dövülmek istenen genç Jandarma devriyelerine 

sığınmıştır.172 Bundan sonra Bozkır Lisesinde iki olay daha meydana gelmiştir. 
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170 Karaman Asliye Ceza Mahkemesi,  26 Şubat 1981, S. 981/63 kr. (Bkz. Ekler Belge 13). 
171 “Bozkır Lisesinde Bir Grup Öğrenci Dövüldü”, Yeni Konya, S. 10620, 30 Aralık 1976, s. 1. 
172 “Önceki Gün Başlayan Olaylar”, Yeni Konya, S. 10621, 31 Aralık 1976, s. 1. 



 - 53 - 

Birincisinde 7 Aralık 1978 Perşembe günü karşıt görüşlü iki öğrenci grubu 

yumruk, taş, tekme ve sopalarla birbirine girmiş ve jandarmanın müdahale ettiği 

olay sonrasında İhsan Kaya, Metin Kömük, Salih Binici ve Nazım Doğan isimli 

öğrenciler ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmış, 21 kişi gözaltına alınmıştır.173 

İkincisi de ideolojik nedenlerle karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında çıkmış 

ve giderek büyüyen kavgalar neticesinde okulun 1. ve 2. katlarının camları 

kırılmış ve üç öğrenci de muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. Olaylar 

nedeniyle okulda büyük çapta maddi hasar oluşmuş ve 11 öğrencinin 

tutuklandığı olaylar sonrasında okul öğretime süresiz kapatılmıştır.174  

  Hadim ve Ermenek’teki olaylar ise; Hadim’de lise öğrencilerinden bir 

grup derslere girmeyerek, bazı örgüt mensubu kişilerin ölüm yıldönümleri 

nedeniyle izinsiz gösteri yürüyüşü yapması ve yürüyüşe müdahale eden güvenlik 

kuvvetleri tarafından 11 öğrenci gözaltına alınması175, Ermenek’te de 17 Ocak 

1980 Perşembe günü Endüstri Meslek Lisesinin dağılışı sırasında okul 

öğrencileri arasında ideolojik nedenlerle çıkan ve 4 öğrencinin yaralanması, 11 

öğrencinin de Emniyet Kuvvetleri tarafından gözaltına alınmasıdır.176   

  

 Konya’da meydana gelen siyasî içerikli öğrenci hareketlerine 

bakıldığında, olayların nedeni olarak tamamına yakınında sağ ve sol arasındaki 

görüş ayrılığı görülmektedir. Hemen hemen tüm olaylar karşıt görüşlü iki öğrenci 

grubu arasında olmuştur. Bu öğrencilere bakıp iki grup ele alındığında, bir 

grubun ülkedeki mevcut yönetim şeklinin yanlış olduğunu düşündüğü ve yerine 

yeni bir yönetim şeklinin gelmesini istediği, buna karşı taraftaki grubun ise 

ülkesine ve yönetiminden memnun olduğundan sahip çıkmak istediği 

görülmektedir. Bu doğrultuda meydana gelen olayların birçoğunda bu görüş 

ayrılığı nedeniyle olan siyasî içerikli olaylar olduğu görülmektedir 

                                                
173 “Bozkır Lisesinde Olay”, Yeni Konya, S. 11205, 9 Aralık 1978, s. 5. 
174 “Bozkır Lisesinde Olaylar Çıktı”, Yeni Konya, S. 11547, 22 Aralık 1979, s. 1. 
175 “İzinsiz Gösteri Yürüyüşü Yapan 11 Öğrenci Tutuklandı”, Yeni Konya, S. 11617, 14 Mart 1980, s. 1. 
176 “Ermenek Lisesinde Olaylar”, Yeni Konya, S. 11571, 19 Ocak 1980, s. 1. 
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 Buna mukabil Konya’da incelenen dönemde 45’i il merkezinde, 21’i de 

taşra ilçelerde olmak üzere toplam 66 siyasî içerikli olay olmuş ve bu olaylardan 

dolayı 2’si il merkezindeki, 3’ü de taşra ilçelerdeki olaylarda olmak üzere toplam 

5 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Kaybedilen bu hayatlar 1968–1980 döneminde 

belki normal karşılanmış ve yeni yeni olayların sebebi olmuş olabilir. Ama 

günümüzde geriye dönülüp bakıldığında bir şekilde kullanılan bu gençlerin, daha 

hayatlarının baharında iken, hak ve özgürlük aradıkları-istedikleri bir dönemde, 

istediklerini bulamadan ve boş yere tamamen kaybettikleri söylenebilir. 

 

 

B. DİĞER ÖĞRENCİ HAREKETLERİ 

 

 Toplumsal olayı tarif edilirken, aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı 

amaca yönelik eylem birliği içinde olan birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri 

olan insanların meydana getirdiği kümeye topluluk ve bu topluluğun da benzer 

şartlarda benzer olaylardan etkilenmesiyle ortak bir amaç etrafında toplanarak o 

amaca ulaşmak için birlikte yaptıkları eylem türüne toplumsal hareket denilmişti. 

Öğrenciler siyasî olmayan toplumsal hareket diyeceğimiz eylemlerini, çeşitli hak 

ve özgürlükleri, yanlış olduğunu düşündükleri uygulamaları, o zaman başkalarına 

yapılan haksızlıklar karşısında duyarsız kalmadıklarını ve onlara destek 

verdiklerini hissettirmek için ve bu tür olaylar karşısında yapmışlardır.177 Bu 

bağlamda 1968–1980 yılları Konya’da meydana gelmiş siyasî olmayan öğrenci 

olaylarına genel bir bakış açısıyla baktığımızda öğrenciler çeşitli nedenlerle ve 

bazı olaylar karşısında, eğitim ve öğretimde istedikleri bazı hakları alabilmek için 

derslere girmeyerek boykota gitmiş, sessiz ve sesli yürüyüşler yapmış, hatta 

seslerini duyurmak için Ankara’ya bile yürümüşlerdir. Yani incelediğimiz 

dönemdeki siyasî olmayan öğrenci hareketleri daha çok boykotlar ve yürüyüşler 

olacaktır. 
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1. İl Merkezindeki Öğrenci Hareketleri 

 

 İl merkezindeki öğrenci hareketlerinin birçoğu yukarıdaki siyasî içerikli 

öğrenci olaylarına ev sahipliği yapmış öğretim kurumlarında olmuştur. Bu 

öğretim kurumlarının en önemlileri ve olayların birçoğunun merkezi SEE, YİE, 

Sanat Enstitüsü ve DMMA’si olmuştur. Bu şekilde öğrenci olaylarının merkezi 

halindeki eğitim kurumlarını tek tek ele almaya çalışarak; öğrenci hareketleri 

incelenecektir. 

 

 

a. Selçuk Eğitim Enstitüsü 

 

 SEE’nde ilk olay 3 Ekim 1968 günü olmuştur. Önceki ders yılında 

uygulanmaya başlanan Eğitim Enstitülerinin üç yıla çıkarılması ile devre 

kaybeden öğrencilerin üç yıla tabi olmasına sebep olmuş ve buna öğrenciler de 

tepki göstermiştir. Bu nedenle ve yeni müfredata göre devre kaybeden öğrenciler 

eski dersleri tekrar okumak durumunda oldukları için 40 kişilik bir öğrenci grubu 

3 Ekim günü bu durumu protesto etmek ve çeşitli eğitim enstitülerden gelenlerle 

Millî Eğitim Bakanlığı önünde buluşarak, protesto gösterileri yapmak için 

Ankara’ya gitmişlerdir.178 Bu olayla birlikte öğrencilerin yönetmeliğin getirdiği 

bazı statü değişikliklerine karşı tepkileri de başlamış oldu. SEE’nde devre 

kaybeden öğrenciler 8 Ekim 1968 günü sabah derslere girmeyerek boykota 

başlamışlar179 ve ayrıca bu durumu il genelinde protesto etmek amacıyla yapmayı 

düşündükleri sessiz yürüyüş için de Emniyetten gerekli izni almışlardır.180 Devre 

kaybeden 40 kadar öğrenci, 10 Ekim 1968 günü saat 11.00 da okul önünden 

başlayarak, Mevlana Caddesi, Orduevi önünden, Atatürk anıtına kadar süren 

                                                                                                                                          
177 Özmen, Öğrenci, s. 25-32. 
178 “Eğitim Sistemini Protesto Eden 40 Kişilik Bir Öğrenci Grubu Ankara’ya Yürüyor”, Yeni Konya, S. 
6668/508, 4 Ekim 1968, s. 1. 
179 “Devre Kaybeden Öğrenciler Boykota Başladı”, Yeni Konya, S. 6668/512, 9 Ekim 1968, s. 1.  
180 “Başladı”, Yeni Konya, s. 5. 
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sessiz yürüyüş yapmış ve ellerinde de “Hak dedik dayak yedik!” yazılı 

pankartları taşımışlardır.181 Yürüyüş Atatürk anıtına çelenk konulmasında sonra 

olaysız sona ermiştir. Bu ve tüm yurttaki buna benzer öğrencilerin hak 

arayışlarının neticesinde 15 Ekim 1968 günü Bakanlıktan devre kaybeden 

öğrencilere iki yıllık statünün uygulanacağı şeklinde karar açıklanınca SEE’ndeki 

dersleri boykot eden öğrenciler haberi sevinçle karşılayarak 16 Ekim gününden 

itibaren derslere girmeye başlamışlardır.182  

 SEE’ndeki boykot bu şekilde olaysız biterken bir diğeri de eğitim 

enstitülerinin Akademi olmasını isteyen okulların öğrenci dernek başkanları 

Ankara’da bir toplantı yapmışlar ve bu toplantıda eğitim enstitülerinde süresiz 

boykota gitme kararı alınmıştır. Bu şekilde alınan karar gereğince Konya SEE 4 

Kasım 1968 gününden itibaren Samsun ve Buca Kız Eğitim Enstitüleri ile 

birlikte süresiz boykota gitmişlerdir.183 Boykot nedeni ile diğer illerdeki 

enstitüler gibi Konya SEE de bakanlıktan gelen tel emri üzerine süresiz tatil 

edilmiş ve öğrenciler memleketlerine gönderilmiştir.184 Konu ile ilgili olarak 

öğrenci derneği başkanı boykotu destekledikleri belirtmiştir. Boykot nedeni ile 

süresiz kapatılan SEE öğrenci derneği başkanlığındaki bir heyetin Ankara’ya 

giderek, Millî Eğitim Bakanı, Meclis Başkanı, Öğretmen Okulları Genel Müdürü, 

bazı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’la yaptığı görüşmelerin185 

bir sonuca bağlanması üzerine yaklaşık 20 gün süreyle kapalı kalan SEE 21 

Kasım 1968 günü yeniden derslere başlamıştır.186  

 SEE’ndeki boykotların ardı arkası kesilmemiştir. Okul yönetiminin okula 

ceketsiz ve kravatsız bir şekilde gelen öğrenciye ceza vermesiyle, öğrenciler okul 

müdürü Yusuf Ziya Beyzadeoğlu’nu protesto etmek amacıyla 11 Mayıs 1973 

Cuma günü boykota gitmişlerdir. Öğrenciler “Sağ-Sol yok, Müdüre Boykot!, 

Haksız ceza, suçsuz talebe, müdüre boykot var!” şeklindeki afişleri taşıyarak 

                                                
181 “Devre Kaybeden Öğrenciler Sessiz Yürüyüş Yaptı”, Yeni Konya, S. 6668/514, 11 Ekim 1968, s. 1. 
182 “Bakanlık Devre Kaybeden Öğrencilere Yeni Hak Tanıdı”,Yeni Konya, S. 6668/519, 17 Ekim 1968, s. 1. 
183 “Eğitim Enstitüleri Süresiz Boykota Başlıyor”, Yeni Konya, S. 6668/534, 4 Kasım 1968, s. 1. 
184 “SEE Tatil Edildi”, Yeni Konya, S. 6668/537, 7 Kasım 1968, s. 1. 
185 “SEE Bugün Açılıyor”, Yeni Konya, S. 6668/549, 21 Kasım 1968, s. 1. 
186 “Millî Eğitim Bakanlığınca”, Yeni Konya, S. 6668/550, 22 Kasım 1968, s. 1. 
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derslere girmemiştir. Boykot nedeniyle geniş güvenlik tedbirleri alınan SEE bir 

gün tatil edilmiştir.187 Öğrencilerin derslere girmeyerek başlattıkları boykot 14 

Mayıs Pazartesi günü sona ermiştir.188   

 SEE öğrencileri sadece kendi istekleri için çeşitli eylemler yapmamış, 

toplumun çeşitli kesimlerindeki olaylarda da duyarlı davranmışlardır. Bunlardan 

biri de ileride detaylı incelenecek olan, Konyalıları bir yıla yakın mağdur etmiş 

ve belediyeyi milyonlarca zarara uğratmış olan Tüm Türkiye İşçileri Sendikası 

tarafından yürütülen ve Tümtis grevi olarak adlandırılan Türkiye’nin en uzun 

grevidir. Grevin bir türlü halledilememesi üzerine SEE öğrenci derneği,  31 

Aralık 1968 günü grevden en fazla etkilenen kesimlerden biri olduklarını 

belirterek, grevdeki Tümtis sendikası mensuplarının katılımıyla sessiz yürüyüş 

yapmışlardır.189  

 Bununla birlikte Eğitim Enstitüsü öğrencileri, 11–20 Ekim 1976 yılında 

yapılan imtihanın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edilmesini protesto 

etmek amacıyla 19 Kasım 1976 Cuma günü saat 14.00 de “28 bin Öğrencinin 

İmtihanlarının iptali!” ni protesto yürüyüşü ve mitingi yapmıştır.190 Kalabalık bir 

öğrenci ve vatandaş grubunun katıldığı yürüyüş Mevlana Müzesi önünde 

başlamış ve çeşitli sloganlar ve marşlar söylenerek Karatay meydanına 

gelinmiştir. 3–4 bin öğrenci ve velinin katıldığı miting İstiklâl Marşı ve bir 

dakikalık saygı duruşundan sonra SEE öğrenci derneği başkanı Hıfzı 

Akkulakoğlu’nun yaptığı konuşmayla devam etmiştir.191 Konuşmalar sona 

erdikten sonra hiçbir olay meydana gelmeden katılımcılar normal bir şekilde 

dağılmıştır. 

 

 

 

                                                
187 “SEE Boykot Var”, Yeni Konya, S. 9512, 14 Mayıs 1973, s. 1. 
188 “SEE Boykot Bitti”, Yeni Konya, S. 9513, 15 Mayıs 1973, s. 1. 
189“SEE Öğrencileri Tümtis Greviyle İlgili Sessiz Yürüyüş Yaptılar”,  Anadolu’da Hamle, S. 608, 1 
Ocak 1969, s. 1. 
190 “SEE Öğrencileri Yürüyüş Yaptı”,Yeni Konya, S. 10589, 20 Kasım 1976, s. 1. 
191 “Yaptı”,Yeni Konya, s. 5. 
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b. Yüksek İslam Enstitüsü 

 

 YİE’ndeki öğrenci olayları da diğer okullardaki gibi daha çok dersleri 

boykot etme şeklinde olmuştur. Nitekim 14 Ocak 1976 Çarşamba günü YİE 

öğrencileri hükümet protokolünde olmasına rağmen, YİE’nin Akademi olması 

için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması ve geçmiş hükümetlerin oyalayıcı 

politikalarını protesto etmek amacıyla boykota gitmişler ve boykotun idare ve 

öğretmenlere karşı yapılmadığını, sadece mevcut hükümete vaat edilmiş bir 

hakkı istediklerini belirtmişlerdir.192 Boykot nedeniyle öğrenciler okul bahçesini 

“Akademi hakkı için BOYKOT! Spor akademisi olur da, İslam akademisi olmaz 

mı?, Hak verilmez alınır!, Anarşi değil, İlim istiyoruz!” şeklinde yazılmış pankart 

ve dövizlerle donatmışlardır.193 Birçok kuruluş tarafından destek gören boykot 23 

Ocak 1976 günü YİE öğrencilerinin “kanaatimiz odur ki; YİE camiasının büyük 

bir hassasiyetle takip ettiği bu konu da, ilgili ve yetkililerin dikkati çekilmiştir. 

İhtar boykotumuzu bugünden itibaren kaldırdık” şeklinde yaptıkları basın 

açıklamasıyla sona ermiştir.194  

 YİE öğrencileri bazen de fiziki şartlar nedeniyle derslere girmedikleri 

olmuştur. YİE öğrencileri havaların çok soğuk geçmesine rağmen, yakıt olmadığı 

için kaloriferlerin yanmaması nedeniyle bir hafta soğuk sınıflarda ders yapmak 

zorunda kaldıklarından 10 Ocak 1979 Çarşamba günü derslere girmeme kararı 

alarak, başta Vali Ömer Haliloğlu olmak üzere yetkililerin duruma çözüm 

bulmasını istemişler ve sınıflar ısıtılıncaya kadar derslere girmeyeceklerini 

belirterek boykota gitmişlerdir.195 Bunun üzerine YİE, okul müdürü Lütfi Şenel 

yakıt sıkıntısı yüzünden okulda kaloriferlerin 10 Ocak günü yanmadığını ve 

öğrencilerin rahatsızlanmamaları için yakıt temin edilinceye kadar üç gün süreyle 

Enstitü müdürünün yetki ve kararıyla tatil edilmiştir.196        

                                                
192 “YİE Boykota Başladı”, Yeni Konya, S. 10325, 15 Ocak 1976, s. 1. 
193 “Başladı”, Yeni Konya, s. 5. 
194 “YİE İhtar Boykotu Sona Erdi”, Yeni Konya, S. 10333, 24 Ocak 1976, s. 1. 
195 “YİE Öğrencileri Derslere Girmiyor”, Yeni Konya, S. 11232, 11 Ocak 1979, s. 1. 
196 “YİE Enstitüsü Müdürü”, Yeni Konya, S. 11233, 12 Ocak 1979, s. 1. 
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 YİE’ndeki öğrenci olaylarının sonuncusu, 22 Ekim 1979 Çarşamba günü 

Millî Eğitim Bakanlığınca 225 öğrenci kapasiteli Enstitüye 176 öğrencinin 

alınmasına tepki gösteren öğrencilerin “dışarıda kalan öğrenciler ile ilgilenmek, 

bu dertlerine ortak olmak ve ayrıca onların meselelerine sahip çıkmak amacıyla” 

boykota gitmeleridir.197 Boykot 6 Kasım 1979 Salı günü, Enstitüdeki 225 kişilik 

kontenjanın boş olan yerlerine İstanbul YİE’ndeki yedek öğrencilerin gelmesi 

karar verilince sona ermiştir.198 

 

  

 c. Sanat Enstitüsü 

 

 Konya’da Sanat Enstitüsünde bir olay olmuştur. Bu olay da, Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından liselere tanınan teknisyenlik hakkının sanat enstitülerine 

tanınmamasını protesto amacıyla sanat enstitüsü öğrencilerinin 18 Kasım 1969 

günü 23 ilden sonra 24. il olarak derslere girmeyerek boykota gitmeleridir.199 

Boykota giden öğrenciler sessiz yürüyüş için gerekli izni alarak, belediye 

alanında toplanarak “istediklerimizi versinler!, ölmek var, dönmek yok!” diyerek 

20 Kasım’da yapılacak sessiz yürüyüşün programı ve provasını da 

yapmışlardır.200 MEB’nın kararını protesto etmek için yapılan sessiz yürüyüşe 

katılan kızlı, erkekli bütün öğrenciler ellerinde kararı yeren nitelikte döviz ve 

pankartlarla, önde altı öğrenci  

Türk Bayrağını taşır halde okuldan ayrılarak Atatürk anıtına bir dakikalık saygı 

duruşundan sonra çelenk koymuşlar ve Zafer Meydanı, Alaattin Caddesi ve 

hükümet meydanını takiben okula dönerek sessiz yürüyüşü tamamlamışlardır.201 

Sanat Enstitüsündeki boykot, okul yönetimi ile öğrenci velileri arasında 30 

                                                
197 “YİE Öğrencileri Boykota Gitti”,Yeni Konya, S. 11501, 24 Ekim 1979, s. 1. 
198 “YİE Öğrencilerin Başlattıkları Boykot”, Yeni Konya, S. 11508, 6 Kasım 1979, s. 1. 
199 “Sanat Enstitüsünde Boykot Başladı”, Yeni Meram, S. 5803, 19 Kasım 1969, s. 1.  
200 “Erkek Sanat Enstitülerin”, Yeni Meram, S. 5804, 20 Kasım 1969, s. 1. 
201 “Kızlı Erkekli Bütün Öğrenciler”, Yeni Konya, S. 5805, 22 Kasım 1969, s. 1. 
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Kasım Pazar günü yapılan veli toplantısında alınan karar gereği 1 Aralık 1969 

Pazartesi günü sona ermiş ve öğrenciler derslere girmeye başlamıştır.202  

 

 

d.  Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 

 

 DMMA’ndeki öğrenci olayı, Akademinin Mimarlık Bölümünün Cıvıloğlu 

merkez binasına taşınmasını protesto etmek amacıyla bölüm öğrencilerinin bu 

uygulamanın yarardan çok zarar getireceğini belirterek bu durumu protesto 

amacıyla 30 Ocak 1980 Çarşamba günü boykota gitmeleridir.203  Öğrenciler 

boykota gitmelerini, “okulumuzun eğitime daha elverişli eski binamıza 

taşınmasını, Mimarlık Bölümü başkanı Kaya Yeren’in değiştirilmesini, 

dilekçelerimize bir açıklamanın yapılmasını ve kariyersiz kişilerin ders 

vermemesini istiyoruz” şeklinde açıklamışlardır.204 Aynı öğrenciler 4 Şubat 1980 

Pazartesi günü yaptıkları “idarenin tahrik edici tutumuna uymayacağız. En 

önemlisi yılmayacağız. Protesto boykotumuz okulda huzurun teminine vesile olur 

inancındayız” açıklaması ile boykotlarını sona erdirmiştir.205 

 

 

e. Diğer Okullardaki Öğrenciler 

 

 Diğer okullardaki öğrenci hareketlerine baktığımızda gözümüze ilk çarpan 

Erkek Lisesi tarafından başlatılan ve sonra da Konya’daki hemen hemen tüm 

okulların öğrencilerinin iştirak ve ortaklaşa hareket ettiği 29 Ocak 1968 günü 

Yeni Ortaöğretim Yönetmeliğini protesto amacıyla yapılan boykottur. Sabah saat 

8.30’da okullarının önünde toplanan Erkek Lisesi öğrencileri Atatürk anıtına 

giderek saygı duruşunda bulunmuşlardır. Bu gruba daha sonra Erkek Sanat 

                                                
202 “Sanat Enstitüsündeki Boykot Sona Erdi”,Yeni Meram, S. 5814, 2 Aralık 1969, s. 1. 
203 “Akademide Huzur Kalmadı”, Yeni Konya, S. 11581, 31 Ocak 1980, s. 1. 
204 “Boykota Giden Öğrenciler”, Yeni Konya, S. 11583, 2 Şubat 1980, s. 1.  
205 “Akademili Öğrenciler Boykotu Sona Erdirdiler”, Yeni Konya, S. 11585, 5 Şubat 1980, s. 1. 
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Enstitüsü öğrencileri de katılmıştır. Ticaret lisesi, Kız Sanat Enstitüsü, Kız lisesi 

ve İmam Hatip lisesi öğrencileri bu gruba katılmak istemiş, fakat kapıları kilitli 

olması nedeniyle katılamamışlardır. Sayıları 2000’i geçen öğrenciler Emniyet 

Müdürü ve Millî Eğitim Müdürünün yaptığı konuşmalardan sonra “Millî Eğitim 

Bakanı, İlhami Ertem, Yaptın Bize Deprem!, Yaptığınız Yönetmelik mi bu? Gel de 

kendin oku!” yazılı dövizleri sallayarak dağılmışlardır.206  

 Bir diğer büyük çaplı katılımın olduğu öğrenci hareketi de Vahdet’e Çağrı 

yürüyüşüdür. Akıncılar derneği Konya şubesi tarafından 3 Nisan 1977 günü 

düzenlenen Vahdet’e Çağrı yürüyüşü saat 13.00’te Mevlana alanında başlamış ve 

öğrenciler ellerinde “TRT’nin millileştirilmesi!, Müslüman Türkiye!’, Küfür tek 

millettir!” yazılı afişleri taşımışlardır. Mevlana alanından başlayan yürüyüş İnce 

Minare Medresesi önündeki meydanda yapılan miting herhangi bir olay meydana 

gelmeden katılımcıların dağılmasıyla sona ermiştir.207 

 Konya’da eğitim veren bazı okullarda da bazı nedenlerle boykota 

gidilmiştir. Bu okulları belirtecek olursak. Konya Ticaret Lisesinde, Ticaret 

Lisesi mezunlarına Yüksek Ticaret’ten başka diğer fakültelere de girebilme 

hakkının verilmesi için öğrenciler boykota gitmişlerdir.208 İmam Hatip Lisesi 

öğrencileri, Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in “Türkiye’de İmam Hatip Okulu 

açılmayacaktır” sözlerini ve yüksek tahsil yapma imkânlarının kısıtlanmasını 

protesto etmek için 13 Ekim 1968 günü okul önünden başlayarak, Vali İzzet Bey 

Caddesinden Mevlana’ya, oradan da aynı yolla tekrar okula dönen öğrenciler, 

Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk koydukları bir protesto yürüyüşü 

yapmışlar ve bu yürüyüşe yaklaşık iki bin kişi katılmıştır.209   

 Karatay Lisesinde, okul müdürü Tahir Öztürk’ün hiç yok yere mazeret 

uydurarak bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırarak keyfi bir yönetim uyguladığını 

                                                
206 “Şehrimizde Öğrenciler Boykota Başladı”,Yeni Konya, S. 6668/303, 30 Ocak 1968, s. 1. 
207 “Vahdet’e Çağrı Yürüyüşüne Binlerce Öğrenci Katıldı”, Yeni Meram, S. 15167, 4 Nisan 1977, s. 1. 
208 “Ticaret Lisesi Öğrencileri Boykota Başladı”, Yeni Meram, S. 5817, 5 Aralık 1969, s. 1. 
209 “İmam Hatipliler Millî Eğitim Bakanını Protesto Etti”, Yeni Konya, S. 6668/516, 14 Ekim 1968, s. 1. 
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belirten 600’ü aşkın öğrenci müdürü protesto etmek için 19 Aralık 1977 Pazartesi 

günü derslere girmemişlerdir.210  

 Bu dönemde ilginç bir olay da Akşam Ortaokulundan mezun 48 

öğrencinin Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük illerde bulunan gece 

lisesinin Konya’da da açılmasını sağlamak amacıyla, 26 Temmuz 1969 günü 

Konya’ya gelecek Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem’i yolda karşılamak ve açıkta 

kalmamak için gerekli yardımı istemek üzere, 25 Temmuz gününden Ankara 

yolu üzerinde oturma grevi yapmalarıdır.211 

 Tüm yukarıdaki öğrenci hareketlerinin yanında bütün öğrencileri etkileyen 

ve büyük destek ve katılımla 23 Eylül 1968 günü gösteri yürüyüşü yapmışlardır. 

Tek dersten sınıfta kalan öğrenciler bir imtihan hakkı daha istemek ve o dönemin 

Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in “Bir imtihan hakkı daha vermemiz 

imkânsızdır” sözlerini protesto etmek için 23 Eylül saat 16.30 sıralarında 

hükümet meydanında toplanmaya başlamış ve ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak 

Alaattin caddesinden yürüyüşe geçmişlerdir. Alaattin caddesinde topluluğa başka 

bir öğrenci grubu da katılmış ve ayıları 2000’i bulan öğrenciler Atatürk anıtına 

giderek bir dakikalık saygı duruşundan sonra çelenk koyarak bir olay çıkarmadan 

dağılmışlardır.212  

 

 

2. Bazı İlçelerdeki Öğrenci Hareketleri 

 

 Taşra ilçelerdeki öğrenci olayları il merkezine göre daha az olmuştur. 

İlçelerin çoğunda öğrenci hareketi olmamış, olan ilçelerde ise tek tük öğrenci 

hareketi olmuştur. Sadece Ereğli ilçesine bağlı İvriz Öğretmen okulunda ikiden 

fazla olmuştur. İlçelerde meydana gelen olaylar tek tek ele alınacak olursa. 

 

 

                                                
210 “Karatay Lisesinde 600 Öğrenci Protesto Etmektedir”,Yeni Konya, S. 10912, 20 Aralık 1977, s. 1. 
211 “48 Genç Oturma Grevi Yapıyor”,Yeni Meram, S. 5704, 26 Temmuz 1969, s. 1.   
212 “Yüzlerce Genç Yeni Bir Hak Tanınmasını İstedi”, Yeni Konya, S. 6668/499, 24 Eylül 1968, s. 1.  
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a. Ereğli İlçesi 

  

 Ereğli’deki öğrenci hareketlerinin tamamı İvriz Öğretmen Okulunda 

olmuştur. İvriz Öğretmen Okulundaki ilk olay, okuldaki öğretmenlerden Meslek 

dersleri öğretmeni Mustafa Karataş ve Tarih öğretmeni Mehmet Güney’in 

tayinlerinin çıkması üzerine, bu tayinlerin durdurulmasını isteyen öğrenciler 19 

Ekim 1970 Pazartesi gününden itibaren derslere girmeyerek boykota gitmişlerdir. 

Öğrencilerin boykotunun 6. gününde güvenlik kuvvetleri öğrencilere müdahale 

etmek istemiş ve bunun üzerine güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında olaylar 

çıkmıştır. Güvenlik kuvvetlerine yardımcı olarak Jandarma Komando 

bölüğünden yardımcı kuvvetin gelmesinden sonra 875 kadar öğrenci şahsi 

eşyaları ile birlikte otobüslerle memleketlerine gönderilmiş ve okul da 24 Ekim 

Cumartesi gününden itibaren süresiz tatil edilmiştir.213 Okulun kapatılması ile 

okuldan ayrılan öğrenciler ilçe merkezindeki diğer okulların öğrencileri ile 

birleşerek en işlek cadde olan Gülbahçe Semtinden yürüyüşe geçerek Atatürk 

büstüne çelenk koymuşlardır.214 İvriz Öğretmen Okulundaki bu olay Millî Eğitim 

Bakanlığının gönderdiği üç müfettiş tarafından incelenmiş ve inceleme 

neticesinde Bakanlığın okulun açılması yönündeki kararı ile 11 Ocak 1971 

Pazartesi günü eğitim ve öğretime tekrar açılmıştır.215 

 Öğretmen lisesinde okuyan ve sayıları yaklaşık 100’ü bulan bir grup 

öğrenci “Öğretmen Liselerinin, Öğretmen Okulu” olarak kabul edilmesini ve 

imtihansız olarak Eğitim Enstitülerine girme hakkının verilmesini temin 

amacıyla 12 Kasım 1975 Çarşamba günü derslere girmeyerek boykota 

gitmişlerdir. Boykota giden öğrenciler herhangi bir hadiseye meydan vermeden 

boykotlarını sürdürmüştür.216 Öğretmen okulundaki son olay da, bir grup 

öğrencinin müdür ve müdür yardımcılarının odaları ile idare kısmına 24 Mart 

1980 Pazartesi günü taşlı sopalı saldırıya geçerek 5 öğretmenin yaralanmasına ve 

                                                
213 “Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu Süresiz Kapatıldı”, Yeni Meram, S. 6090, 26 Ekim 1970, s. 1.  
214 “Kapatıldı”, Yeni Meram,  s. 2. 
215 “Öğretmen Okulu Bugün Açılıyor”, Yeni Konya, S. 6668/608-7898, 11 Ocak 1971, s. 1. 
216 “İvriz Öğretmen Lisesi Öğrencileri Boykotta”, Yeni Konya, S. 10275, 13 Kasım 1975, s. 1. 
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okulda büyük maddi hasarın meydana gelmesine neden olmalarıdır.217  Bu olayla 

ilgili olarak güvenlik güçleri 104 kişiyi yakalayarak mahkemeye çıkarmış ve bu 

kişilerden 35’i tutuklanmıştır.218           

  

 

b. Akşehir İlçesi 

 

 Tüm Türkiye’de Sanat Enstitü öğrencilerinin “Lise mezunlarına 

teknisyenlik okuluna girme hakkının verilmesini” protesto için yaptığı boykota 

Akşehir Sanat Enstitüsünden de destek gelmiştir. 24 Kasım 1969 günü öğrenciler 

sabah saat 8.00’de Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarında 

biri kopmuş demektir” sözünü taşıyan siyah bir çelenkle sessiz yürüyüş yaptıktan 

sonra, bu çelengi okul kapısına asarak boykota gitmişlerdir.219 Boykota bir süre 

devam eden öğrenciler kendi aralarında bir toplantı yapmışlardır. Toplantı 

neticesi okul idaresine gelen bir temsilci grup “boykotun bir sonuç 

vermeyeceğini, davranışlarının yanlışlığını anladıklarını” ifade etmiş ve boykota 

son verdiklerini belirtmişlerdir.220  

 

 

c. Seydişehir İlçesi 

 

 Seydişehir’deki öğrenci olayında bir grup öğrenci bazı isteklerini elde 

edebilmek için okulun kapısına masa ve sıraları dayayarak giriş ve çıkışı 

engellemek sureti ile okulu işgal etmek istemiş, fakat güvenlik güçlerinin 

müdahalesi ile yakalanan Cengiz Kavlak, Hasan Topbaş, Hacı Ahmet Balta, 

                                                
217 “İvriz Öğretmen Okulunda Olaylar Çıktı”,Yeni Konya, S. 11627, 26 Mart 1980, s. 1. 
218 “İvriz Öğretmen Okulundaki Olayla İlgili”, Yeni Konya, S. 11628, 27 Mart 1980, s. 1. 
219 “Akşehir Sanat Enstitüsü Boykota Başladı”, Yeni Meram, S. 5808, 25 Kasım 1969, s. 1. 
220 “Sanat Enstitüsünde Pazartesi günü derse başlanıyor” Pervasız, S. 2988, 26 Kasım 1969, s. 1. 
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Mustafa Güler, Abdurrahman Türer, Gıyasettin Doğan ve Harun Yıldız 

yakalanarak gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilmişlerdir.221  

 

 

d. Beyşehir İlçesi 

 

 Beyşehir ilçesinde ilçe merkezinde öğrenci hareketleri olmamıştır. Bunun 

yanında ilçeye bağlı Hüyük ve Derbentte öğrencilerin bazı olayları olmuştur. 

 Hüyük’de, Hüyük Lisesi öğrencileri 5 Aralık 1979 Çarşamba günü okula 

yeni atanan müdürü protesto etmek amacıyla ders zili çaldıktan sonra sınıflarına 

girip kapıların arkasına masa, sıra ve sandalye koyarak öğretmenlerin derslere 

girmesini engellemiştir.222 Bu olayla ilgili olarak güvenlik kuvvetlerinin 

yakalayarak mahkemeye çıkardığı Mevlüt Fikret, Ferhat Yayla, Mehmet 

Büyükdoğan, Ergün Büyükdoğan, Hüseyin Şirin, Fikret Kafadağı ve Tuncay 

Tarım tutuklanmışlardır.223 

 Derbent’teki olay ise, Belediye Reisi Mehmet Mert’in ortaokul müdürü 

Dündar Aydoğdu’nun gözüne yumruk vurmasıyla başlayan ve bu olayı protesto 

etmek amacıyla öğrencilerin derslere girmeyerek Atatürk’ün huzurunda saygı 

duruşunda bulunarak sessiz yürüyüş yapmalarıdır.224 

 1968–1980 yılları arasında öğrenciler, eğitim ve öğretim gördükleri süre 

içinde sadece siyasî görüş farkı yani sağ-sol ayrılığı nedeniyle olaylara 

karışmamış zaman zaman öğrenimle ilgili haksızlığa uğradıklarını 

düşündüklerinde, yine öğrenimle ilgili olarak istedikleri hakları elde edebilmek 

ve bazı arkadaşlarına destek vermek için toplu olarak hareket etmişlerdir. Zaten 

toplumsal olay, insanların gördüğü yanlışlara karşı haklarını toplu olarak 

aramaları değil midir?225 Bu şekilde öğrenciler sadece hak aramak ve 

                                                
221 “Seydişehir’de Ticaret Lisesi İşgali”,Yeni Konya, S. 11624, 22 Mart 1980, s. 5. 
222 “Hüyük Lisesinde Yeni Okul Müdürü Protesto Edildi”, Yeni Konya, S. 11534, 7 Aralık 1979, s. 1. 
223 “Hüyük Lisesi Öğrencileri Tutuklandı”, Yeni Konya, S. 11540, 14 Aralık 1979, s. 1. 
224  “Derbentli Öğrenciler Boykota Başladı”,Yeni Konya, S. 6668/608-7657, 27 Mart 1980, s. 5. 
225 İbrahim Cerrah, “Toplumsal Olay ve Çevik Kuvvet”, Amme İdaresi Dergisi, Ankara 1997, S.3, Cilt 
30, s. 136. 
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arkadaşlarına destek vermek amacıyla, il merkezinde 21 ve bazı ilçelerde de 7 

olmak üzere toplam 28 olayda, işin içine siyaseti bulaştırmadan haklarını 

aramışlar ve arkadaşlarına destek olduklarını göstermişlerdir. 

 Buna göre incelenen dönemde öğrencilerin karıştığı siyasî içerikli 66 ve 

adi içerikli 28 olmak üzere toplam 94 olay meydana gelmiştir.  
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II. BÖLÜM 

 

İŞÇİ HAREKETLERİ 

 

 

 İşçi sınıfının eylemi, bir yandan üretim sisteminin içinde yer alan sınıf 

ilişkilerini, diğer yanda da devlet iktidarına erişme ve siyasal hakların 

genişletilmesi talebini ilgilendiren, iç içe geçmiş bir dizi mücadeleyi 

kapsamaktadır. Sanayi toplumundaki sınıf çatışması, böylelikle, ayrılmaz bir 

biçimde, ulusal sorun ve haklar alanı söz konusu olduğunda ise, daha önceden 

dışlanmış bulunan toplumsal grupların bu alana dahil edilmeleri gibi bir görev ile 

bağlantı olmuştur.226 

 1968–1980 yılları arası işçi hareketleri bakımından zengin bir dönem 

olmuştur. İşçiler bu dönemde haklarını daha çok sokaklara dökülerek aradılar. 

1961 Anayasasıyla siyasî, toplumsal haklar genişletilmiş, toplum yeni 

özgürlüklerle donatılmıştı. İşte bu dönemde İşçi mitinglerinde on binlerce emekçi 

yürüyor, sendikalar, partiler, üniversiteler artık “biz de varız” diye sokağa 

çıkıyor, yani sivil toplum yeni yeni palazlanıyordu.227 İşte Türkiye bu dönemde 

toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, örgütlenme özgürlüğü, hak arama hürriyeti, 

din ve vicdan özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkı, özerk üniversite, tarafsız 

televizyon, planlı ekonomi gibi yeni kavramlarla tanışıyordu. 

 Bu kavramlardan en çok karşılaşılanları ise grev, sendika ve toplu iş 

sözleşmesi olmuştur. Bu kavramlar tek tek ele alınacak olursa; 

  Grevin temel unsurlarını içeren genel düzeydeki tanımı değişik yazarlar 

tarafından benzer unsurlar kullanılarak farklı farklı yapılabilir. Talas’a göre grev, 

“Çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar ve menfaatler 

sağlamak amacı ile işçilerin çoğunun önceden aralarında karar vermek suretiyle 

bir işyerinde ya da işkolunda belirli ya da belirsiz bir süre için çalışmaya son 

                                                
226 Melucci, Gündelik, s. 55 
227 Birand, Dündar, Çaplı, 12 Mart, s. 42. 
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vermeleri durumudur”.228 Tunçomağ’a göre ise grev, “Bir işkolu veya 

işyerindeki işçilerin tümünün veya bir bölümünün, bir toplu uyuşmazlığı toplu iş 

sözleşmesiyle çözmek amacı ile birlikte ve plan gereğince (mutaden bir grev 

kararına dayanarak) işi bırakmalarına” verilen addır.229  Esener’in grev tanımı 

ise, “Genel olarak grev, işçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek ve onlara bu 

yönde baskı yapmak için aralarında verdikleri karar uygun olarak topluca işi 

bırakmalarıdır” şeklindedir.230 Bunun yanında 1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu 

İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 25. maddesi grevi, “İşçilerin topluca 

çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre 

önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun 

aynı amaçla toplu çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına 

grev denilir” şeklinde tanımlamıştır.  

 Sendika, “İşçilerin üye oldukları ve anlaşmazlıklar, ücretler, çalışma 

saatleri ile istihdam şartları konularında işverene muhatap olan bir işçi 

kuruluşudur” şeklinde tanımlanmaktadır.231 

 Toplu İş Sözleşmesi, “İşveren (ya da işveren sendikaları) ile işçi sendikası 

(ya da işçi sendikaları) arasında akdedilmiş ve genellikle belirli bir süre için 

taraflar arasındaki (ücretler, çalışma saatleri, izinler, sosyal haklar vb.) çalışma 

koşullarını, sendika ve işçilerin haklarını ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 

izlenmesi gereken yönleri ya da toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu sürece 

taraflar arasında doğacak şikâyet ve sorunların ne biçimde çözümleneceğini 

tanımlayan ve belirleyen yazılı bir mukavele” olarak tanımlanabilir.232   

 Demokratik devlet içerisinde sendikalar, önemli bir gücü ellerinde tutar ve 

ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan değişik işlevleri yerine getirir. 

Sendikaların ekonomik faaliyetlerinden bir bölümünü de, toplu iş sözleşmelerinin 

bağıtlanması oluşturur. Günümüzde çalışma koşulları daha çok toplu iş 

                                                
228 Cahit Talas, Sosyal Ekonomi, Sevinç Yayınları, Ankara 1983, s.281. 
229 Kenan Tunçomağ, İş Hukuku, İ.Ü. Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s. 257-258. 
230 Turhan Esener, İş Hukuku, Ankara 1978, s. 587. 
231 Toplu Sözleşme İstatistikleri 1977–1979,  Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1982, s. 5. 
232 İstatistikleri, Başbakanlık, s. 5. 
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sözleşmeleriyle düzenlenmekte; giderek, toplu iş sözleşmeleri işçi-işveren 

ilişkilerinde başvurulacak başlıca kaynak durumuna gelmektedir.233 

 Grevler çalışma hayatında işçi-işveren münasebetlerindeki 

huzursuzlukların ve tatminsizliklerin aşikâr bir belirtisi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Esasen çalışma hayatındaki uyuşmazlıkların yegâne tezahürleri sırf 

grevler ve lokavtlardan ibaret de değildir. Yüksek orandaki işçi devirleri, işçi 

şikâyetleri, işe geç gelmeler, devamsızlıklar, hastalık ve iş kazaları, siyasî işçi 

hareketler vs. gibi hadise ve vakıalar ekonomik ve sosyal huzursuzlukların bir 

tezahürü olarak kendini göstermektedir.234    

 Ülkemizde çalışma şartları bakımından yeni bir dönemin başlangıcı 1961 

Anayasası ile olmuştur. Sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi özerkliği kurumu 

ve grev hakkı 1961 anayasası ile ilk kez anayasal güvence altına alınmıştır. 

Sosyal devlet ilkesini esas alan Anayasa’nın 46. maddesinde, çalışanlar ve 

işverenlerin önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, 

bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahip oldukları, bu 

hakların kullanışında uygulanacak şekil ve usullerin kanunda gösterileceği 

şeklinde düzenlenerek toplum içindeki yerini almıştır.235  

  Bununla birlikte “sivil toplum” tanımı ile karşılaşılmaktadır. Sivil toplum 

ele alınırken kavramın karşıtı, birçok kişinin zannettiği gibi askeri toplum 

değildir. Sivil toplum, kısaca şehir adabı, sivil kelimesi de şehir hayatının 

beraberinde getirdiği haklar ve yükümlülükler şeklinde ifade edilebilir.236 Yani 

sivil toplum, kendi amaçlarını gerçekleştirmenin yanında siyasî otorite üzerinde 

baskı oluşturarak ortak menfaatleri de gerçekleştiren, ortak menfaatler etrafında 

oluşan, devletin kurumsal yapısı dışında kalan özel diye adlandırılan ekonomik 

ve sosyal kurumsallaşmış örgütsel oluşumlardır.237 

                                                
233 Ömer Ekmekçi, Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, Yılmaz Ajans, İstanbul 1996, s. 1.  
234 Orhan Tuna, Toplu İş Sözleşmesi Düzenin İktisadi ve Sosyal Tesirleri, T.C. Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı, Ankara 1969, s. 101. 
235 Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, s. 10. 
236 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s. 9. 
237 Şakir Berber, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Eğitim Sistemi, S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Dergisi,  Konya 2000, S, 4, s. 126.  
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 İncelenen dönem içinde; Merkez Bankasının çekleri yurtdışında karşılıksız 

çıkıyor, kabul edilmiyordu. Döviz kıtlığı dayanılmaz boyuta gelmiş, Bulgaristan 

parasını alamadığı için elektriği kesmiş, ülkede elektrik kesintileri günde 11 saate 

kadar çıkmıştı. Irak da aynı şekilde ödeme olmadığından petrol vermiyor, 

dolayısıyla benzin kuyrukları giderek uzuyor, vatandaşlar tüp gazı 

bulamıyordu.238 

 Ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılarla birlikte yeni kavramlarla 

tanışması ve sivil topluma verilen geniş hak ve özgürlüklerle birlikte işçiler de 

anayasal haklarını kullanarak sendikalara üye oluyor ve örgütleniyordu. 

Anayasada yapılan yeni düzenlemelerle toplu sözleşme ve grev hakkıyla birlikte, 

sendikalar da üyelerinin haklarını korumak için, işverenle yapılan toplu 

sözleşmelerde katı pazarlıklara gidiyorlardı. Bu pazarlıklarda zaman zaman iki 

taraf arasında uçurumlar olduğunda ve anlaşmaya varılamadığı zamanlarda 

işçiler haklarını ya sokakta aramışlar ya da iş yerinde o dönemde meşhur olan 

grev çadırlarını kurarak “Bu İşyerinde grev var” pankartını asmışlardır. 

 Böyle bir dönemde sendikalar o kadar güçlenmişti ki, işçiler arasında en 

fazla yıldızı parlayan da devrimci söylemiyle Devrimci İşçi Sendikaları olmuştur. 

DİSK 12 Şubat 1967 günü Maden-iş, Lastik-iş, Gıda-iş ve Basın-iş sendikaları 

toplanarak Türk-işin giderek sağa kaymalarını sebep göstererek yeni bir işçi 

sendikası oluşturmaları ile kurulmuştur.239 Bunun yanında Türk-iş, DİSK’in 

Türkiye İşçi Partisi ile yakınlığı olduğunu belirtmiştir.240  DİSK 500.000 kişiye 

yakın üyesiyle en çok tercih edilen sendikaydı. O kadar ki bir işaretiyle işçiyi 

sokağa dökebiliyordu. Bunu da 1 Mayıs 1976’da kanıtladı. Türkiye, tarihinde ilk 

defa 1 Mayıs’ı bahar bayramı olarak değil, işçi bayramı olarak yaşadı. DİSK o 

gün 200.000 kişiyi Taksime toplamayı başardı.241  

                                                
238 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 61. 
239 Yalçın Kamar, Türkiye’de Sosyal Girişimler ve Sendikacılık Tarihi, Mutluluk Yayınevi, İstanbul 
1975, s. 83.   
240 Kamar, Sendikacılık, s. 84. 
241 Birand, Bila Akar, 12 Eylül, s. 58. 
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 Yukarıdaki olay sendikaların ne kadar güçlü olduğunu ve arkasında 

binlerce taraftarının olduğunu gösteren bir güç gösterisi olması açısından 

önemlidir. O dönemde Konya ele alındığında da durum pek farklı değildir. 

Konya’daki fabrika ve kuruluşlarda çalışan işçilerde çeşitli sendikalara üyedir ve 

toplu sözleşme ve benzeri haklarını sendikalar vasıtasıyla aramaktadır. Bu 

sebepledir ki, Konya o dönemlerde birçok grev ve toplu eylemlerle 

karşılaşmıştır. 

 

 

A. SİYASİ İÇERİKLİ İŞÇİ HAREKETLERİ 

 

 Konya’da meydana gelen işçi hareketlerine baktığımızda da o dönem için 

normal bir davranış biçimi haline gelerek tepki gösterilmesine rağmen 

benimsenen, sağ-sol arasındaki görüş ayrılığından kaynaklanan siyasî 

çatışmaların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. İşçi hareketleri ele alınırken il 

merkezi ve taşra ilçelerindeki işçi hareketleri ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

 

1. İl Merkezindeki İşçi Hareketleri 

  

 1968–1980 yılları arasında ülkenin kanayan bir yarası haline gelmiş olan 

sağ-sol arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle toplumun hemen hemen her 

kesiminde rastlanılan veya alışılagelen siyasî çatışmalar, o dönem içinde işçiler 

arasında Konya il merkezinde meydana gelmemiştir. 

 

 

2. Bazı İlçelerdeki İşçi Hareketleri 

 

 Konya’ya bağlı taşra ilçelerde meydana gelen siyasî içerikli işçi 

hareketlerine bakıldığında iki ilçe dikkatleri çekmektedir. Bu iki ilçe Seydişehir 
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ve Karaman’dır. Siyasî içerikli işçi hareketleri neden sadece bu iki ilçede 

meydana gelmiştir diye bir soru akla gelmektedir. Bu soru şu şekilde 

açıklanabilmektedir. Bu iki ilçedeki fabrikalar nedeniyle işçi sayısı diğer ilçelere 

göre daha fazladır. Ayrıca işçi sayısının fazla olmasıyla birlikte, işçilerin 

memleketleri de değişiklik göstermektedir. İki ilçe ele alındığında kozmopolit bir 

kültürel yapıya sahip oldukları görülmektedir. Bu da fabrikalar sayesinde 

olmuştur. 

 

 

a. Seydişehir İlçesi 

 

 Seydişehir ilçesindeki ilk olay 10 Kasım 1975 Pazartesi günü meydana 

gelmiştir. Seydişehir alüminyum tesislerinde çalışan işçiler akşam işten çıktıktan 

sonra sağ-sol meselesi yüzünden tartışmaya başlamışlar ve tartışmanın 

büyümesiyle yüze yakın işçinin tekme tokat birbirine girdiği kavgaya 

dönüşmüştür. 4 kişinin yaralandığı kavgaya müdahale Emniyet ve Jandarma 

kuvvetleri tarafından 40 işçi gözaltına alınmıştır. 242 

 Bu olayla birlikte başlayan işçi olaylarının bir diğeri, yine alüminyum 

fabrikası işçileri tarafından çıkartılmıştır. Fabrikanın tesislerinde 18 Haziran 

1976 Cuma günü Türk Metal Sendikası ile Fabrika yetkilileri arasında toplu iş 

sözleşmesinin imzalanmasından sonra, yetkiyi kaybeden Özgür-İş sendikası 

üyeleri ile diğer sendika üyeleri arasında sözleşme nedeniyle var olan gergin 

hava tartışmaya dönüşmüştür. Tartışma sırasında sol görüşlü işçilerden İbrahim 

Almalı, işçilere ve etrafa tabancayla ateş etmiş ve tabancasını atıp kaçarken 

yakalanmıştır. İşçi olmayan kişilerinde karıştığı olaylar sonunda Yusuf İnen, 

Ramazan Koç, Yakup Özdivan, Cevdet Karadoğan, Fehmi Buluk, Orhan 

Adatepe ve Necati Elçi isimli işçiler yaralanmışlardır.243 Meydana gelen bir 

başka olayda, ilçenin ana caddesiyle ara sokaklarında karşıt görüşlü işçilerin taş 

                                                
242 “Seydişehir’de İşçiler Çatıştı”, Yeni Konya, S. 10274, 12 Kasım 1975, s. 1. 
243 “Seydişehir’de 7 İşçi Yaralandı”,Yeni Konya, S. 10458, 19 Haziran 1976, s. 1. 
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ve sopalarla birbirine girmesidir. Konya’dan takviye kuvvetin gelmesiyle kontrol 

altına alınabilen olayda 20’den fazla işçi yaralanmıştır.244 

  İşçiler arasında ideolojik nedenlerle meydana gelen bazı olaylar 

fabrikanın sosyal tesislerinde olmuştur. 18 Mart 1979 Pazar günü karşıt görüşlü 

iki işçi grubu arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştür. Kavgada 

Ömer Sevgi, İbrahim Demir, İhsan Memili ve Mevlüt Topçu isimli işçiler ağır 

yaralanmıştır.245 Yaralanan işçilerden Mevlüt Topçu Konya Devlet hastanesinde, 

diğer işçiler ise Konya SSK hastanesinde tedavi edilmişlerdir. 

 Seydişehir alüminyum fabrikası işçileri kendi aralarında ideolojik 

nedenlerle kavga çıkarmak için sanki fırsat kolluyor gibi hareket etmektedir. 

İşçilerin vardiyadan çıkışları olay çıkması muhtemel saatlerden olmuştur. Gece 

vardiyasından çıkan işçiler arasında kavga çıkmış, kavgadan sonra işçilerin 

bindiği belediyeye ait otobüs başka bir grup tarafından taşlanmış ve otobüsün 

bütün camları kırılmıştır.246 Kavga sonunda emniyet güçlerinin yakalayarak 

mahkemeye çıkardığı 19 kişiden 14’ü tutuklanmıştır.247 Fabrikada yine ideolojik 

nedenlerle 4 Temmuz 1980 günü sabah saat 7.45 sıralarında çıkan kavgada dört 

kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış ve Emniyet kuvvetleri tarafından 13 kişi 

yakalanarak gözaltına alınmıştır.248 

 Seydişehir’de meydana gelen bütün işçi olaylarında işçiler arasında 

ideolojik nedenlerle görüş ayrılığı oluşmuş ve bu nedenle işçiler bu görüş 

ayrılığını kendi aralarında çözmek istemişlerdir. Kendi aralarında bir çözüme 

ulaşamayan işçiler sürekli olaylara meydan vermişlerdir. 

 

 

  

                                                
244 “Seydişehir’de Yer Yer Sokak Çatışması Oluyor”, Yeni Meram, S. 15186, 22 Kasım 1976, s. 1. 
245 “Seydişehir Alüminyum Fabrikası Barut Fıçısı”, Yeni Konya, S. 11290, 20 Mart 1979, s. 1. 
246 “Seydişehir’de 14 Kişi Tutuklandı”, Yeni Konya, S. 11325, 30 Nisan 1979, s. 1.  
247 “Tutuklandı”, Yeni Konya, s. 5. 
248 “Seydişehir’de İşçiler Arasında Çatışma Çıktı”, Yeni Konya, S. 11714, 5 Temmuz 1980, s. 1. 
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b.  Karaman İlçesi 

 

 Karaman ilçesinde işçilerin karıştığı olay sayısı birdir. Karaman İplik 

Fabrikasında 20 Haziran 1980 Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen 

olayda, fabrikadan çıkartılan 6 işçinin tekrar işe alınmasıyla iki işçi grubu 

arasında çıkmıştır. Olaylarda eski Ülkücü Gençlik Derneği başkanı Abdullah 

Demirci öldürülmüş, Hüseyin Öztürk, Arif Avşar, Muammer Aslan ve Ahmet 

Ünsay isimli kişilerde yaralanmıştır. Olay daha sonra fabrika dışına kadar 

yayılmış ve birçok işyeri olaylar sırasında tahrip edilmiştir. Güvenlik güçlerinin 

müdahalesiyle ilçede hayat normale dönmüştür.249 

 Bu dönemde her kesimde olduğu gibi işçilerde, sağ-sol tartışmaları ve 

görüş ayrılıkları yüzünden huzurlarını kaçırarak kendilerini olayların içinde 

sürüklemişlerdir. İşçilerin karıştığı olayların birçoğu sendikalar arsındaki rekabet 

ve temsil ettikleri siyasî görüş nedeniyle olmuştur. İşçi olaylarının bir diğer 

sebebi de, ekonomik getirisi çok olduğu için sendika seçimleri olmuştur.  

 

 

B.  DİĞER İŞÇİ HAREKETLERİ 

 

 1968–1980 yılları arasında işçiler her ne kadar yurdun tamamına ayrılmış 

olan sağ-sol meseleleri içinde yer almışsa da bu dönemde işçilerin haklarını 

aradıkları siyasî olmayan eylemlerine de sıkça rastlamak mümkündür. İşçiler bu 

dönem de Anayasal haklarını sendikalar vasıtasıyla, özellikle de toplu 

sözleşmelerde sıkça kullanmıştır. 

 

 

  

                                                
249 “Karaman İplik Fabrikasında Olaylar Çıktı”, Yeni Konya, S. 11702, 21 Haziran 1980, s. 1. 



 - 75 - 

1.  İl Merkezindeki İşçi Hareketleri 

 

 İl merkezinde işçiler genellikle toplu sözleşmelerde ücret artışı ve çalışma 

şartlarıyla ilgili işverenle aralarında uyuşmazlıklar çıkmış ve bu nedenle toplu 

halde greve gitmişlerdir. İşler böyle olunca da sendikalara büyük görev ve 

sorumluluk düşmüştür. İl merkezindeki işçi olaylarına baktığımızda Belediye, 

Karayolları, Krom Magnezit, Sümerbank ve Et-Balık gibi kuruluşlar ön plana 

çıkmaktadır. O dönemde bu kuruluşların ön plana çıkma sebebi çalıştırdıkları işçi 

sayısıdır. Bu işyerleri o dönem için bünyesinde çok sayıda işçi bulunduran 

kuruluşlardı. 

 İl merkezindeki işçi olayları incelenirken bu kuruluşlar ayrı ayrı ele 

alınmaya çalışılacaktır. 

 

 

a.  Konya Belediyesi 

 

 Konya Belediyesi, TÜMTİS sendikası tarafından yürütülen belediye 

otobüs işletme şoförlerinin toplu iş sözleşmesi için yapılan grevle ismini 

duyurmuştur. Otobüs şoförlerinin çalışma şartları ve maaşlarının düzeltilmesi 

amacıyla grev kararı alan TÜMTİS sendikası yetkilileri grevin nedenini, “Bütün 

Türkiye’deki belediyeler, işçileri için toplu iş sözleşme yapmakta ve işçilerin iş ve 

ücret şartlarını biraz daha düzeltme yoluna gitmekte iken Konya Belediyesi 

fedakârca hizmet eden otobüs işletmesi işçilerine hiçbir hak tanımamakta ve 

toplu iş sözleşmesi müzakerelerine dahi oturmayı reddetmektedir. Bu sebepledir 

ki, Konya Belediyesi otobüslerinin çalışması, ilgililerin bu manasız ve haksız 

direnmesi son bulana kadar süresiz durdurulacaktır” şeklinde açıklamıştır.250 

Grev 14 Şubat 1968 günü sabah saat 04.00’te başlamıştır.251 İşçiler tarafından 

yürütülen grevde zaman zaman tatsızlıklar yaşanmıştır. 16 Şubat günü TÜMTİS 

                                                
250 “Otobüs İşçileri Bugün Greve Başlıyor”, Yeni Konya, S. 6668/315, 14 Şubat 1968, s. 1. 
251 “Otobüs İşletmesi Şoförleri Greve Başladı”, Yeni Konya, S. 6668/316, 15 Şubat 1968, s. 1. 
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sendikası yetkilileri Emniyet Müdürlüğüne 15 işçinin garajda hapsedildiğini ve 

müdahalede bulunulmasını istemiş ve Emniyet nöbetçi amirliği 15 kişiyi 

garajdan çıkarmıştır.252 

 Belediyede devam eden grev nedeniyle yeteri kadar otobüs şoförü 

olmadığından şehir içinde otobüs seferlerinde aksamalar olmakta ve vatandaşlar 

da bu durumdan şikâyetçilerdir. 21 Ocak 1969 günü saat 11.00’de Maden-iş 

sendikası federasyonu başkanı Kemal Özer başkanlığında, TÜMTİS Genel 

Sekreteri Osman Zeki Demirel, TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Yusuf Bilen, AP 

Çanakkale Milletvekili İsmet Sezgin, Su-iş sendikası Başkanı, Milletvekili Enver 

Turgut ve Konya Belediye Başkanı A. Hilmi Nalçacı’nın katılımıyla Ankara’da 

bir toplantı yapılmıştır.253 Bu toplantı da bir ön protokol imzalanmıştır. 24 Ocak 

1969 günü Konya Belediyesinde bir araya gelen Belediye Başkanı, ESO işletme 

müdürü ve TÜMTİS yetkililerinin imzaladığı toplu sözleşmeyle grev resmen 

sona ermiştir.254 Ve böylece tam 346 gün umumi efkârı meşgul eden grev 

politikasıyla, yürüyüşüyle, oturuşuyla ve çadırıyla Türkiye’nin en uzun grevi 

tarih sayfasındaki yerini almıştır.255 

 

b. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 

 

 Konya’da bulunan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde çalışan işçilerin 

bağlı olduğu Yol-iş sendikası, 12 Ağustos 1976 Perşembe günü Karayolları 

Bölge Müdürü Haluk Umar’ın görevdeki haksız uygulamaları nedeniyle 

Karayollarında greve başlamıştır. Grev nedeni olarak, grev komitesi, “Bölge 

müdürü Haluk Umar göreve başlar başlamaz içki lokalini kapatarak, işçilerin 

sosyal dayanışmasını ortadan kaldırmış, ayrıca teşkilattaki işçilere kendi 

kurduğu sendikaya üye olmaları için baskılar yapmıştır. Bu nedenle iş yerinde 

                                                
252 “Otobüs İşçilerin Grevi Olaylarla Devam Ediyor”, Yeni Konya, S. 6668/318, 17 Şubat 1968, s. 1 
253 “Ve Tümtis Grevi Bitiyor”, Anadolu’da Hamle, S. 626, 22 Ocak 1969, s. 1.  
254 “Grev Çadırı Nihayet Söküldü”, Anadolu’da Hamle, S. 629, 25 Ocak 1969, s. 1. 
255 “346 Gün Devam Eden Grevin Bitmesi Halkı Sevindirdi”, Anadolu’da Hamle, S.629, 25 Ocak 1969, s. 1. 
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bozulan huzuru sağlamak amacıyla greve gittiklerini belirtmişlerdir”.256 Haluk 

Umar’ın bu davranışını protesto etmek ve Konya’daki işçilere destek olmak 

amacıyla Afyon, Aksaray ve Şereflikoçhisar’daki Yol-iş sendikasına bağlı 

işçilerde greve gitmişlerdir. Böylece greve katılan işçi sayısı da 3000–3500 

civarına çıkmıştır.257 Karayollarındaki grev uzun süre Kamuoyunun ilgisini 

çekmiştir. Öyle ki grev nedeniyle Başbakanı Süleyman Demirel başkanlığında 

Türk-iş Başkanı Halil Tunç ve Yol-iş sendikası Başkanı Halit Mısıroğlunun 

katılımıyla 19 Ağustos 1976 Perşembe günü saat 15.00 bir toplantı yapılmıştır.258 

 Karayollarındaki grev nedeniyle, özellikle grevdeki işçiler ve grevde 

olmayan işçiler arasında zaman zaman sürtüşmeler olmuştur. Sürtüşmeler bazen 

büyüyerek kavga halini almıştır. 28 Ağustos 1976 Cumartesi günü greve 

katılmayan işçiler bir pikap, bir damperli kamyon ve bir pover kamyonu çıkarıp 

işe gitmek istemişler, fakat grevdeki işçilerin buna engel olmaya çalışmıştır. Bu 

yüzden işveren temsilcisi ile grevdeki işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya 

dönüşmüştür. İşçiler arasındaki kavganın büyümesi üzerine polis duruma 

müdahale etmek zorunda kalmıştır. Bu müdahale sırasında grevdeki işçilerin 

karşı gelmesiyle işçiler ve polis arasında sopa, cop ve taşların kullanıldığı bir 

çatışma meydana gelmiştir.259 

 Karayollarındaki ikinci olay grevin 41. günü meydana gelmiştir. 21 Eylül 

1976 Salı günü grevdeki işçilerden bazıları grevi bırakmak istemiştir. Bu işçileri 

almak için gelen servis arabasını içeriye almak istemeyen işçilerle polis arasında 

arbede yaşanmıştır. Yaşanan arbedede işçilerin attığı taşlarla Komiser Muavini 

Hasan Yavuz ve Polis Memuru Kadir Kahvecioğlu ile 4 işçi ağır şekilde 

yaralanmıştır.260 Karayollarındaki grev, Yol-iş Başkanı Halit Mısıroğlu, Genel 

Sekreter Muzaffer Saraç, Mali Sekreter Sabri Türkan, Teşkilatlandırma Sekreteri 

Doğan Onur, Türk-iş adına Genel Sekreter Sadık Side ve Karayolları adına Genel  

                                                
256 “Karayolları İşçileri Greve Başladı”, Yeni Konya, S. 10507, 13 Ağustos 1976, s. 1. 
257 “Karayollarındaki Grev Genişliyor”, Yeni Konya, S. 10508, 14 Ağustos 1976, s. 1. 
258 “Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü”, Yeni Konya, S. 10513, 20 Ağustos 1976, s. 1.  
259 “İşçi-Polis Çatıştı”, Yeni Konya, S.10521, 30 Ağustos 1976, s. 1. 
260 “İşçi-Polis Çatıştı 4 İşçi-2 Polis Yaralı”, Yeni Konya, S. 10541, 22 Eylül 1976, s. 1. 
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Müdür Orhan Batı’nın katılımıyla imzalanan anlaşma ile 23 Eylül 1976 

Perşembe günü saat 6.30’da sona ermiştir.261 Karayolları, grevin yol yapımı 

mevsimine denk gelmesi ve makinelerin o mevsimde çalışmaması nedeniyle 

ayda 20 milyon lira zarar etmiştir.262 

 Karayollarında sadece grev nedeni ile olay olmamış, işçiler arasında bazı 

nedenlerle çıkan olaylarda olmuştur. Bu tür olaylardan biri 1 Temmuz 1977 

Cuma günü Hüseyin Akgül isimli işçinin Hasan Hüseyin Pala adındaki işçi 

tarafından dövülmesini Özyol-iş de bulunan arkadaşlarına farklı anlatması 

nedeniyle iki sendikaya mensup işçiler arasında başlayan münakaşa tekme, tokat 

ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmüştür.263 Olaylara müdahale eden 

emniyet kuvvetleri Sadık Baş, İsmail Ateş, Zeki Börekçi, Yaşar Yalçın Karakoç, 

Mehmet Tam, Halil Sarı isimli şahıslarla birlikte 4 kişiyi yakalayarak 

mahkemeye sevk etmiş ve şahıslar mahkemece serbest bırakılmışlardır.264 

 Karayollarında 19 Aralık 1977’de görevli işçiler ve şantiye şefi Mühendis 

Cahit Ülküer ile şoförü ve aynı zamanda Yol-iş sendikası ikinci başkanı Ahmet 

Köseoğlu arasında 2,5 yıllık bir sendika rekabeti yüzünden çıkan olay sonucunda 

şantiye şefi ve şoförü ağır yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak da Fahreddin 

Yıldıran, İsmail Aşık, M. Ali Kozan, İbrahim Kurşunmaden, Abdurrahman 

Sönmez’in aralarında bulunduğu toplam yedi kişi yakalanarak gözaltına 

alınmıştır.265  

 

 

 c.  Krom Magnezit 

 

 Krom Magnezitte çalışan 380 işçiden Çimse-iş Sendikasına bağlı 314 işçi, 

sendika ile fabrika yetkilileri arasında görüşülen toplu iş sözleşmelerinin çıkmaza 

girmesi nedeniyle 15 Kasım 1971 Pazartesi gününden itibaren greve 

                                                
261 “Karayolları Grevi Anlaşma ile Sona Erdi”, Yeni Konya, S. 10543, 24 Eylül 1976, s. 1. 
262 “Grev Nedeniyle Yol Yapımı”, Yeni Konya, S. 10519, 27 Ağustos 1976, s. 1. 
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265 “Karayollarında Olaylar Çıktı”, Yeni Konya, S. 10912, 20 Aralık 1977, s. 1. 
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gitmişlerdir.266 Greve katılan işçiler “Sizde bolluk, bizde darlı!, Hep işçiden 

fedakârlık!, Bunlar hangi zihniyetin eseri!” gibi yazıları seslerini duyurabilmek 

amacıyla her tarafa asmışlardır. Fabrikada çalışan diğer işçilerinde katılımıyla 

fabrikada çalışan 380 işçinin tamamı greve katılmıştır.267 Fakat bu grev, millî 

güvenlik nedeniyle Bakanlar kurulunun 24 Kasım 1971 Çarşamba günü yaptığı 

toplantıyla 30 gün268, 26 Aralık 1971 Pazartesi günü yaptığı toplantıyla da 2 ay 

olmak üzere toplam 3 ay ertelenmiştir.269 İki defa ertelenen grev Başbakan Nihat 

Erim tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı İlyas Karagöz’ün başkanlığını 

yaptığı ve anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı görevi yürüten Yüksek Hakemler 

Kurulu’nun17 Şubat 1972 günü yaptığı toplantıda işçilerin ücretlerindeki yeni 

ayarlamaları yapmasıyla grev sona ermiştir.270 

 

 

 d.  Sümerbank 

 

 Sümerbank işçilerinin üyesi oldukları Tez-Büro iş sendikası ile işveren 

arasında 1 Ocak 1972 günü başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden olumlu 

sonuç alınamaması üzerine Sümerbank’a ait Türkiye genelindeki 226 işyerinden 

14’ünde, 13 Ekim 1972 Cuma günü sabah 8.30’dan itibaren greve gidilmiştir.271 

Konya’daki Sümerbank mağazası da Tez-Büro iş sendikası tarafından alınan grev 

kararına dahildir. Greve, İstanbul’da Beyoğlu, Kadıköy, Bahçekapı ve Beşiktaş, 

Bursa, Balıkesir, İzmir’de Merkez, Karşıyaka, Kemeraltı ve Basmane mağaza ve 

depoları katılmıştır.272 Sümerbank’ta başlayan grev, Tez-Büro iş yetkilileri ile 

Sümerbank Genel Müdürü arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya 
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269 “Konya Sümerbank Genel Müdürlüğü”, Yeni Konya, S. 6668/608-9093, 27 Aralık 1971, s. 1. 
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varılarak, 22 Ekim 1972 Pazar günü tüm yurtta ve Konya’daki mağaza ve 

depolarda sona ermiştir.273 

 

 

 E. Et-Balık Kurumu 

 

 Konya Et-Balık Kurumunda, 24 Ekim 1972 tarihinde Besin-İş sendikasına 

üye olan işçiler greve gitmişlerdir. Grev, Besin-İş sendikası tarafından başlatılmış 

ve yürütülmüştür.  

Besin-iş sendika başkanı Yaşar Kınay grev nedenini, “Mamullerine %110 zam 

yapan işveren Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün bugünkü hayat 

şartlarına göre çalışanlarına gerekli zam vermemesini” olarak belirtmiştir.274 

Alınan grev kararı, Konya ile birlikte 37 işyerinde uygulanmaya konulmuş ve 

Konya’da çalışan 300 işçi bu karara uyarak işbaşı yapmamışlardır.275 Besin-İş 

sendikası tarafından Et-Balık kurumuna bağlı 37 işyerinde yürütülen grev, 

Bakanlar kurulunun 25 Ekim 1972 Çarşamba günü aldığı kararla 30 gün 

ertelenmiş ve bu kararla grev sona ermiştir.276 

 Et-Balık Kurumundaki ikinci grev 7 Kasım 1974 yılında olmuştur. Besin-

iş sendikası,  kurumda çalışan üyesi işçilere 2 yıl için 40 lira zam istemiş, 

işverenin aynı süre için 16 lira zam vermesiyle anlaşılamayarak greve 

gidilmiştir.277 Et-Balık kurumunda çalışan 408 işçi greve katılmıştır. Et-Balık 

kurumunda işçilerin işi bırakmasıyla kesilen ve henüz derisi yüzülmeyen sığırlar, 

parçalanmış etler ve temizlenmeyen işkembeler kesim hanelerini koku içinde 

bırakmıştır.278 Kesim hanedeki içler acısı durumu gören yetkililer tekrar bir araya 
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gelerek birinci yıl 20 lira, ikinci yılda 19 lira olmak üzere toplam 39 lirada 

anlaşarak grevi sonlandırmışlardır.279 

 

 

 f.  Diğer Kuruluş İşçileri 

 

 Konya’da faaliyet gösteren diğer kuruluşlardaki işçi olayları da grev 

şeklinde olmuştur. Konya Şeker Fabrikasında, Şeker-iş sendikası ile işveren 

arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde iki tarafın anlaşamaması üzerine 

fabrikada 25 Ağustos 1970 Çarşamba günü sabah saat 9.30’dan itibaren greve 

gidilerek grev çadırları kurulmuştur.280 Konya Şeker Fabrikasında başlatılan 

greve 400 daimi ve 200 muvakkat işçi olmak üzere toplam 600 işçi katılmıştır.281 

Türkiye genelinde 17 Fabrikanın ve 21 bine yakın işçinin katıldığı grev nedeniyle 

tüm ülkede şeker pancarı alımı yapılamamıştır. Fabrikadaki grev 14 Eylül 

Pazartesi günü Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Sanayi Bakanı 

Selahattin Kılıç, Şeker Şirketi Genel Müdürü Hasan Ergeçen, Vali Ali Rıza 

Aydos, Belediye Başkanı Yılmaz Kulluk, Eğitim Kolordusu Komutanı, 

Generaller, Savcı Nezihi Tankurt, Daire Müdürleri ve kalabalık bir davetli 

topluluğunun hazır bulunduğu bir törenle tekrar üretime başlamasıyla sona 

ermiştir.282 

 Konya’daki diğer grev,  Tek-Gıda iş sendikasına üye fırıncı işçileri 

tarafından yapılmıştır. Tek-Gıda iş sendikası fırın işçilerinin aldığı ücretlerinin 

yetersizliği nedeniyle gerekli ücret artışının yapılması için yürütülen greve, “7 

Kasım 1974 günü başlanmış ve Saadet, Express, Cumhuriyet, Ümit Ekmek 

Fabrikaları, Fenni Fırın, Ereğli Fırını, Dörtyol Fırını, Sedirler Birlik Fırını, 

Sürmeli Fırını, Makas Fırını ve Selimiye Fırını olmak üzere toplam 11 adet 
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fırında çalışan işçiler” olmak üzere 11 fırın işçisi katılmıştır.283 Cumhuriyet 

Ekmek Fabrikası ve Selimiye Fırınlarında çalışan işçilerin bir gün sonrası işbaşı 

yapmasıyla grevdeki fırın sayısı 9’a düşmüştür.284 Fırın işçilerinin sürdürmekte 

olduğu grevin süresi uzadıkça grevdeki fırın sayısı da giderek düşüş gösterdiği 

görülmektedir. İşçilerin maddi yönden giderek kötüleşmesi nedeniyle grevin 20. 

gününde, grevdeki fırın sayısı 6’ya düşmüş ve sürenin giderek uzamasıyla da 

peyderpey son bulmuştur .285 

 1976 yılında Konya çimento fabrikasında, Çimse-iş sendikası ile işveren 

arasında tam beş buçuk ay süren toplu iş sözleşmeleri sonucunda, anlaşmaya 

varılamaması nedeniyle sendika üyesi 260 işçi 7 Mayıs 1976 Cuma günü greve 

gitmiştir. Sendikaya üye olmayan 130 işçi de destek vermek amacıyla işlerini 

bırakmışlardır.286 Çimse-İş sendikası Genel Başkan Vekili Ahmet Çinel’in, 

“Konya Çimento Fabrikasının ücret ortalaması Türkiye işçi ortalamasının 7 lira 

altındadır. Günümüz şartlarında bu düşük ücretler sefalet ücretleridir. Hakkımızı 

alıncaya kadar grevimizi hiçbir şekilde sona erdirmemekte kararlıyız. İhtiyaç 

sahiplerinin, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için işverenin tuttuğu yanlış hatalı 

yoldan biran önce uzaklaşmasını dileriz” şeklindeki açıklamalarıyla devam eden 

grev, 22. gününde işverenle sendika yetkililerinin anlaşması üzerine 27 Mayıs 

1976 Perşembe günü saat 23.00’ten itibaren sona ererek fabrikada üretime tekrar 

başlanmıştır.287 

 19 Ekim 1979 günü meydana gelen olay Konya’daki işçi eylemlerinin 

sonuncusu; Konestaş Ekmek Fabrikasında çalışan 35 işçinin, işverenden zam 

talebinde bulunarak işverenin zam talebini kabul etmemesi üzerine işçilerin 

“Bugünkü hayat şartlarına göre asgari ücretle bir ailenin geçinmesi hemen 

hemen hayal olmuştur. Bu şartlar altında çalışmanın mümkün olamayacağını 
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düşündüğümüz için topluca istifa etmek zorunda kaldık” şeklinde açıklamada 

bulunarak topluca istifa etmesidir.288 

 Bununla birlikte il merkezinde meydana gelen işçi eylemlerine 

baktığımızda, olayların bir tanesi haricinde hepsinde işçiler greve giderek 

anayasa da verilen sendikal haklarını kullanmışlardır. 

 

 

2. Bazı İlçelerdeki İşçi Hareketleri 

 

 Konya’ya bağlı taşra ilçelerdeki işçi hareketleri de il merkezinde meydana 

gelen işçi hareketleri gibi daha çok işçilerin greve gitmesi şeklinde olmuştur. 

Sebep de her zaman aynı olmuştur. İşverenle yapılan ve olumsuz neticelenen 

toplu iş sözleşmelerini protesto ederek haklarını aramak. Bazı ilçelerde işçiler, 

işvereni protesto etmek için sessiz yürüyüş bile yapmışlardır. İlçelerdeki işçi 

hareketleri ele alınırken işçi hareketi olan ilçe belirtilecektir. 

 

 

 a. Seydişehir İlçesi 

 

 Seydişehir de ilk işçi hareketi 19 Haziran 1972 Pazartesi günü meydana 

gelmiştir. Seydişehir Alüminyum Fabrikasında çalışan işçiler, onlara verilen 

sözlerin tutulmadığını belirterek işlerini bırakıp fabrikadan ayrılarak direnişe 

geçmişlerdir.289 Fabrika’da çalışan 4000 işçiden %85’inin katıldığı direnişin 

günlük zararının 5 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine 20 Haziran 

Salı günü işçilerle işveren arasında yapılan gayri resmi görüşmede taraflar 

anlaşarak işçiler tekrar işlerinin başına geçmişlerdir.290 
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 Seydişehir’de meydana gelen diğer işçi hareketi de Alüminyum 

Fabrikası’nda olmuştur. Fabrikanın Mortaş Boksit İşletmesi yetkilileri, işçilerin 

bağlı oldukları Türkiye Maden ve Alüminyum Tesisleri Sendikası tarafından 

toplu iş sözleşmesi için görüşmelere davet edilmiştir. İşverenin bu çağrıya 

olumlu yanıt vermemesi üzerine 29 Mayıs 1973 tarihinde grev kararı alınarak 16 

Temmuz 1973 tarihinde greve gidilmiştir.291 İlk gün 600 olan grevdeki işçi sayısı 

2 gün sonunda 150’ye kadar düşmüştür. İşverenin grevle ilgili olarak iş 

mahkemesine başvurması üzerine, iş mahkemesi grevin usulsüz olduğuna dair bir 

karar almıştır. Bu karardan sonra grevdeki işçiler, maden dağındaki işçileri işleri 

bırakmaya zorlamasıyla greve katılan işçi sayısındaki düşüş, bu sefer de artış 

göstermiştir.292 Alınan mahkeme kararının tebliği sırasında olaylar çıkmış ve 

işçilerin idare amirleri, idare vasıtaları ve icra memurunu tartaklamaları üzerine 

olaya toplum polisi müdahale etmiştir. Toplum polisi tarafından 50 kadar işçi 

gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdir.293 Meydana gelen bu olaylar 

üzerine işçilerde çözülme olmuş ve çoğu işçi grevi bırakarak işinin başına 

dönmüştür. 

 Seydişehir’deki işçi olayları her zaman grev şeklinde olmamıştır. İlçedeki 

olayların bazıları da sendika rekabeti nedeniyle çıkmıştır. Bunlardan biri Özgür 

Alüminyum iş sendikasının kongresinde meydana gelmiştir. 13 Temmuz 1975 

Pazar günü sinema salonunda yapılan Özgür Alüminyum iş sendikası 

kongresinde 2000 den fazla Özgür Alüminyum İş ve Türk Metal-İş sendikaları 

taraftarları karşılıklı olarak bir birlerine hakarette bulunmaya başlamışlardır. 

Ayrıca sinemanın içi tamamen dolduğundan, önünde de 1000’e yakın işçinin 

katılmak ve içeri girmek için beklediğinden, sendika başkanının açış 

konuşmasından sonra saat 14.30 da hükümet komiseri toplantının devamına 

imkân kalmadığı gerekçesi ile güvenlik kuvvetlerinden toplantının dağıtılmasını 

yazılı olarak talep etmiştir. Sinema içindeki ve önündeki topluluk dağıtıldığı 
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sırada sendika başkanı Vural Yıldırımoğlu’nun emniyete alındığını zannederek 

direnip tezahürata başlayarak aniden harekete geçmeleri nedeniyle Adnan 

Bozgeyik ve Tekin Ergüden yaralanmış, güvenlik kuvvetlerine taş atan Yusuf 

Kunt isimli şahıs yakalanarak gerekli işlem yapılmıştır.294 Huzursuzluk daha 

sonra Metal-iş ve Özgür Alüminyum iş sendikalarına bağlı işçilerin kavgasına 

dönüşmüştür.295 Taş ve sopaların havada uçtuğu kavgada Musa Demirel, Mehmet 

Ergüder ve Tekin Bozdağ isimli üç işçi ile birlikte toplam beş işçi 

yaralanmıştır.296 Olaylar neticesinde 50 kadar işçi gözaltına alınmış, Özgür 

Alüminyum iş sendikası başkanı Vural Yıldırımoğlu polis tarafından 

yakalanamamıştır.297 

 Bir diğer olay da, DİSK’e bağlı Maden-iş ile Türk Metal-iş sendikaları 

arasında Alüminyum fabrikasında çalışan 8000 işçi adına toplu iş sözleşme 

yapma hakkını kazanmak için olmuştur. İki sendika arasındaki rekabet yüzünden 

25 Aralık 1975 Perşembe günü 100 kadar işçi taş, sopa ve zincirlerle birbirine 

girmiştir. Maden-iş sendikası avukatı Ali Şen, Yüksek Mühendis Kemal Oyman 

ile Eğitim Şefi Mete Dereli isimli şahıslar yaralanmıştır. 298 Olaylara karışan Türk 

Metal-iş sendikası taraftarı Erdal Seçer, Erol Arıkan, Yusuf Erkoç, Mustafa 

Geçit, Erdal Tan ve Avni Yalçıntaş isimli işçiler yakalanmış, Mustafa Akbudak, 

Erdoğan Asılyüce, Süleyman Erdinç ve Hasan Kadıoğlu isimli işçiler ise 

yakalanamamıştır.299  6 kişinin yakalanarak adliyeye sevk edilmesi ile kısmen 

sakinleşen olaylar daha sonra tekrar başlamış ve olayların başlangıcında 

yakalanamayan Hasan Kadıoğlu isimli işçi vurularak öldürülmüştür. Bunun 

üzerine Seydişehir’e 30 toplum polisi ve helikopterlerle 60 jandarma Konya’dan 

takviye olarak gönderilmişti. Ayrıca takviye kuvvetlerle beraber Konya Emniyet 

Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanı Mehmet Solaz Seydişehir’e gelmiştir.300 
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Buna rağmen ilçedeki olaylar kontrol altına alınamamıştır. 28 Aralık Cumartesi 

günü saat 15.00’de bir grup işçinin fabrikada işbaşı yaptığı sırada başka bir işçi 

grubunun fabrikayı basması üzerine kavga çıkmıştır. Çıkan kavgada Hasan 

Özdemir, Muzaffer Ulusoy, Mustafa Fidan, Ali Demir, Mehmet Sarıyıldız, Ali 

Sevgi isimli işçiler yaralanırken, Nail Gök, Ekrem Acar, Kerim Yaman, Mustafa 

Benibil, Burhan Yavuz, Abdulselim Coşkun, Aziz Karadayı isimli işçiler de 

gözaltına alınmıştır.301 Fabrika işçilerinin toplu iş sözleşme hakkı yüzünden iki 

sendika arasında yaşanan rekabet Konya Çalışma Müdürlüğünün gündemine 

kadar gelmiştir. 22 Ocak 1976’da müdürlükte yapılan toplantı neticesi toplu iş 

sözleşme hakkı, DİSK’e bağlı Özgür Alüminyum İş Sendikasında olmasına 

rağmen Metal-iş’e vermiştir.302 Toplu iş sözleşme hakkının Türk Metal-iş 

sendikasın verilmesinden sonra Özgür Alüminyum İş sendikası Konya Şubesi 

31.05.1976 tarihinde bir yıl içinde olağan genel kurulunu yapmadığından 

münfesih olmuştur.303 

 Seydişehir’deki son olay, tesis grup başkanlığını Alüminyum Tesisleri 

atölye şefi Mühendis Burhan Yavuz’un yer değişikliğine karar vermesi üzerine, 

tesislerdeki 4000’e yakın işçi protesto etmek amacıyla müdüriyet binasının 

etrafında toplanarak kararın değiştirilmesini istemeleridir.304 

 

 

b. Çumra İlçesi 

 

Çumra’daki işçi hareketleri DSİ 4. Bölge müdürlüğüne bağlı olarak 

çalışmakta olan Çumra İşletme Müdürlüğünde olmuştur. İşletme müdürlüğünde 

Ges-iş sendikasına üye işçiler, 8 Mayıs 1970 günü işverenin ücretlerdeki zam 

artışını düşük tutması, yemek ve elbise parası vermekten kaçınması nedeniyle 

                                                
301 “Cumartesi Günü Bir Grup İşçi”, Yeni Konya, S. 10310, 29 Aralık 1975, s. 1. 
302 “Seydişehir’de Toplu İş Sözleşme Hakkı Metal İşe Verildi”, Yeni Konya, S. 10332, 23 Ocak 1976, s. 1. 
303 Özgür Alüminyum Sanayii İşçileri Sendikası, 31 Mayıs 1976, S. 97 yz., (Bkz. Ekler Belge 17) 
304 “Seydişehir Alüminyum Tesislerinde İşçiler Müdüriyet Binasını Sardı”, Yeni Konya, S. 10343, 5 
Şubat 1976, s. 1.  
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greve gitmişlerdir.305 İşletme Müdürlüğünde grevdeki işçilerin  %80’ini daimi 

işçiler oluşturmaktadır. İlçedeki çiftçi havaların kurak gitmesi ve grev nedeniyle 

tarlasını sulamakta güçlük çekmektedir. Tarlasını sulayamadığı için müşkül 

duruma düşen çiftçi grevin bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istemektedir. 

Bu durum da ilçedeki havayı giderek daha gergin bir hale sokmaktadır. Bunun 

üzerine Konya Emniyet Müdürü Hazma Esin Toplum Polis Müdürü, İl Jandarma 

Komutanı, DSİ 4.Bölge Müdürü İşletme Baş Mühendisi, Belediye 

Başkanlarından bir kısmı, Koruma heyeti, Ges-İş Genel Merkez yetkilileri bir 

araya gelerek toplantı yapılmış, fakat bu toplantıdan da bir sonuç 

alınamamıştır.306 İlçedeki havanın gerginleşmesi ve grevin çözümü içinde 

ilerlemenin olmaması üzerine, Bakanlar Kurulu 14 Mayıs 1970 günü yaptığı 

toplantıyla 30 gün grevin ertelenmesine karar vermiştir. Fakat bu karara, çiftçiler 

tarlalarını sürdükleri için sevinememişlerdir.307  

 

 

c.  Ereğli İlçesi 

  

Ereğli’de bulunan Sümerbank bez fabrikası işçileri 10 Aralık 1969 günü 

Anayasa’nın kendilerine vermiş olduğu haklardan bazılarını vermediği 

gerekçesiyle müessese müdürünü 

 protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş yapmışlardır. Sessiz yürüyüş saat 

9.00’da hükümet binası önünde başlamış ve ilçe içerisinde bazı caddeler 

dolaşıldıktan sonra normal olarak sona ermiştir.308  

Ereğli Belediyesi ile Türkiye Genel İş sendikası arasında iş yeri düzeyinde 

başlatılan toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında çıkan uyuşmazlık sebebiyle, 

Genel İş sendikası Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren grev 

yasağı dışında kalan iş yerlerinde 01.06.1977 tarihinde greve gitme kararı 

                                                
305 “Ges İş Sendikasının Almış Olduğu Grev Kararı”, Yeni Konya, S. 6668/608-7693, 9 Mayıs 1970, s. 1. 
306 “Ges İş Sendikasının Çumra İlçesindeki Grevi”, Yeni Konya, S. 6668/608-7695, 12 Mayıs 1970, s. 1. 
307 “Çumra’da Devam Etmekte Olan Grev”, Yeni Konya, S. 6668/608-7698, 15 Mayıs 1970, s. 1. 
308 “Ereğli İlçesinde İşçiler Sessiz Yürüyüş Yapıyor”, Yeni Meram, S. 5821, 10 Aralık 1969, s. 1. 
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almıştır.309 Sabah saat 07.00 itibariyle başlatılan grev tarafların anlaşması üzerine 

aynı gün saat 18.00 de son bulmuştur.310 

Türk-İş’e bağlı Genel-İş sendikası, Ereğli Belediyesi’ne ait 5 iş yerinde 

13.06.1978 günü grev başlatmışlardır. İşverenin ilgili mahkemeye grevin yasal 

olmadığı gerekçesi ile başvurması ve mahkemenin grev ilanının kanunda 

gösterilen süre içinde askıda bulundurulmadığı gerekçesi ile kanunsuz olduğuna 

karar vermesi üzerine sendika yetkilileri karara uyarak 14.06.1978 günü greve 

son vermişlerdir.311 

 

Konya il merkezi ve taşra ilçelerdeki işçi hareketlerini incelendiğinde, 

ülke genelinde olduğu gibi işçiler daha çok çalıştığının karşılığını alamadığından, 

sendikal platformda haklarını aramışlardır. Fakat Konya’daki işçi olayları ele 

alındığında bir nokta dikkati çekmektedir. 1968–1980 yılları arasında işçiler, 

ülkenin içinde bulunduğu ortama nazaran Konya’da siyasetin içinde daha az yer 

almışlardır. İşçi olaylarına siyasetin 1974 yılından sonra karıştığı görülmektedir. 

Burada da sendikaların rolünün büyüklüğü görülmektedir.  Ondan önceki yıllarda 

işçiler daha çok grev çadırları ile gündemin ana maddesi konumunda olmuştur. 

Fakat grev çadırıyla gündeme oturan işçiler bu eylemleri sırasında zaman zaman 

vatandaşları mağdur etmişlerdir. Vatandaşların, il merkezinde otobüs işçilerinin 

yaptığı grevde işlerine gitmekte zorlandıkları, fırın işçilerinin yaptığı grevde 

ekmek bulmakta sıkıntı çektikleri ve Çumra sulama işletmesinde yapılan grevde 

de tarlalarını sulayamadıkları görülmüştür. İşçi hareketleri nedeniyle büyük 

maddi kayıpların olduğu görülmekle beraber sadece bir olay neticesi can kaybı 

meydana gelmiştir. Fakat işçi olaylarının, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

durum göz önüne alındığında sıkıntıları artırdığı ve üretimi sekteye uğrattığı 

görülmektedir.  

 

                                                
309 Grev Kararı Hakkında, 5 Mayıs 1977, S. 3737 yz., (Bkz. Ekler Belge 18) 
310 Ereğli İlçesi Emniyet Amirliği, 2 Haziran 1977, S. 2321 yz., (Bkz. Ekler Belge 19). 
311 Ereğli İlçe Emniyet Amirliği, 16 Haziran 1976, S. 565 yz., (Bkz. Ekler Belge 20). 
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III. BÖLÜM 

 

HALK HAREKETLERİ 

 

 

Toplumsal hareketler, çok fazla çeşitlilik ve değişkenlik gösterirler; ancak 

bir ahlak ve adaletsizlik anlayışı doğrultusunda bireyleri seferber etmeleri; 

toplumu yoksunluğa karşı hayatta kalabilme ve kimlik edinme amacıyla harekete 

geçirecek toplumsal güç oluşturmaya çalışmaları bakımından ortaktır.312 

Kentsel çatışmaların bir dışavurum biçimi olan protestolar, kentsel 

çatışmaların eyleme dönüşmesidir. Protesto; özgürlük ve kimlik kazanma 

savaşımıdır. İktidarın kendi beğeni ölçütlerine göre toplumsal düzenekler, çevre 

ve çevre koşulları üzerinde bir düzen kurma çabasına karşı kitlelerin kendi yaşam 

koşullarını belirleme isteminde bulunabilmeleri, protestoların çıkış noktasını 

oluşturur.313 

Toplu tüketimi bireysel tüketimden ayıran en önemli unsur, toplu tüketim 

hizmetlerinin devletçe sağlanmasıdır. Toplu tüketim kavramı, emeğin yeniden 

üretilmesine yardımcı olan kolaylıkların topluca sağlanmasını anlatmaktadır.314 

 Kentsel çatışmalar; temel hizmetlerin yeterli düzeyde sağlanması, sağlıklı 

ve ödenebilir konut için kiracı eylemleri, daha iyi çalışma koşulları ve yeterli 

ücret gibi ivedi ve önemli sorunların çözüme kavuşturulması istemiyle temel 

kentsel sorunların ortadan kaldırılması sürecinde tıkanan düzenin, örgütlenme 

biçimlerine başkaldırı sonucunda oluşur ve düzeni çözüm üretecek şekilde 

dönüştürmeyi amaçlar. Kentsel Hareketler, Toplu tüketime dayalı istemler, 

Belirli bir mekânda örgütlenmiş bulunan kültürel kimliğin toplu ve örgütlü olarak 

                                                
312 Marta Fuentes, Andre Gunder Frank, “Toplumsal Hareketler Üzerine On Tez”, Birikim, Ağustos 
1990, S. 16, s. 29. 
313 Kıvılcım, Kentsel, s. 117. 
314 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul 1998, s. 118. 
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savunulması ve Yerel yönetimlerin rolünü öne çıkaran siyasî örgütlülük olmak 

üzere üç aşamada gelişmeler göstermiştir.315 

Kaynağını, kentsel çelişkilere duyulan tepkilerden alan kentsel hareketler 

özellikle 1960’lı yıllarda geleneksel siyasal ve sendikal mücadelelerden de 

etkilenerek geniş kitlelerin bilinçlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Kentliler, 

seçimden seçime kullandıkları seçme hakları dışında kentsel hizmetlerin ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi günlük yaşantılarında karşılaştıkları 

sorunları tartışmak ve çözmek amacıyla binlerce örgütlenme içinde bir araya 

gelmişlerdir.316 

 Türkiye’de 1970’li yıllarla birlikte, belediyecilik hareketleri, gecekondu 

hareketleri ve kentsel yaşam kalitesinin korunması amacıyla ortaya çıkan çevreci 

hareketler şeklindeki kentsel hareketler henüz erk dengelerini değiştirici ya da 

yapısal dönüşümlere yol açabilecek nitelikte olmasalar bile sessiz yığınların 

harekete geçmeye başladığının bir göstergesidir.317  

Konya’da meydana gelen kentsel hareketlerin bir kısmı işçi hareketleri 

içinde ele alındığından, bu bölümde ele alınan hareketler daha çok miting ve 

yürüyüş şeklinde olmuştur. Vatandaşlar yanlış olduğunu düşündükleri konularda 

uyarılarda bulunmak ve fikirlerini ifade edebilmek için bazen siyasî bazen de 

tamamen insani ihtiyaçlar nedeniyle topluca hareket etmişlerdir. Bu dönemde 

sokaklar, vatandaşlar tarafından yapılan mitingler, sessiz yürüyüşler ve protesto 

yürüyüşleri ile dolup taşmıştır.  

Siyasî bir zemine dayanan olaylara bakıldığında, Milliyetçi kuruluşlar 

tarafından düzenlenen Millî Karar ve Komünizmi-Rusya’yı Tel’in Mitingleri, sol 

görüşlü kuruluşlar tarafından düzenlenen Özgürlük ve Demokrasi mitingleri ile 

binlerce insanın sokaklarda yürüdüğü, sloganlar attığı görülmektedir.  

Bununla birlikte sokaklar sesini duyurmak isteyen çiftçilerin, eczacıların, 

şoförlerin ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, miting ve protestolara da ev 

sahipliği yapmıştır.  

                                                
315 Kıvılcım, Kentsel, s. 119 
316 Kürşat Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1990, s. 151. 
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A.  SİYASİ İÇERİKLİ HALK HAREKETLERİ 

  

Siyasî içerikli hareketlere bakıldığında sadece sağ ve sol görüşün başrol 

oynadığı görülmektedir. Siyasî içerikli hareketlerin çoğunda siyasî parti 

teşkilatlarının yaptığı mitingler, protesto yürüyüşleri, açık hava ve kapalı yer 

toplantıları görülmektedir.  

 

 

1.  İl Merkezindeki Halk Hareketleri 

  

 Merkezde vatandaşların siyasî nedenlerle olaylara karışmadığı, sadece 

kişisel görüşüyle desteklediği siyasî parti, dernek veya kuruluşun düzenlediği 

mitinge, yürüyüşe veya açık – kapalı hava toplantısına katıldığı görülmektedir. 

Siyasî parti genel başkanlarının katıldığı ve bağlı kuruluşların düzenlediği miting 

ve toplantılardır. Bu nedenle merkezdeki siyasî hareketler daha çok mitingler ve 

protesto yürüyüşleri ile sınırlı kalmaktadır.  

 

 

a.  Mücadele Birliği ve Ülkü Ocakları Tarafında Düzenlenen 

Mitingler 

 

 2 Mart 1968 günü yapılan “ Millet Haykırıyor” mitingi, Mücadele birliği, 

Milliyetçiler derneği ve Esnaf derneklerinin müşterek tertip ettikleri ilk 

mitingdir. Tertip komitesi tarafından mitingle ilgili olarak “Kendine Has İman ve 

Karakteriyle hiçbir yabancı ideolojinin kurbanı yapılamayacak olan milletimiz 

tarihin en gerici cereyanı olan komünizme de elbette hak ettiği cevabı 

verecektir” açıklamasında bulunularak, bu mitingle hem Uyanış mitinglerine bir 

cevap verileceği, hem de komünizmin tel’in edileceği belirtilmiştir.318 Yaklaşık 

                                                                                                                                          
317 Kıvılcım, Kentsel, s. 125. 
318 “Millet Haykırıyor Mitingi”,  Yeni Konya, S. 6668/329, 2 Mart 1968, s. 1. 
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20.000 kişilik bir topluluğun katılımıyla yapılan miting mücadele birliği merkezi 

önünden başlamıştır. Miting konvoyunda bulunanlar mehter marşı eşliğinde 

hareket ederek, ellerindeki döviz ve pankartlarla miting meydanına gelmiştir. 

Gelen konvoyu miting alanında bulunan binlerce kişi “Yaşasın Millet, Kahrolsun 

Millet Düşmanları!, Amerika, Rusya, Yahudi’ye kukla!, Ordu Millet El Ele!, 

Ordu Millet Yan Yana Yuh Komünist Hayvana!, Vietnam yok Türkistan Var!” 

yazılı pankartlarla coşkuyla karşılamıştır.319 Mücadele birliği tarafından tertip 

edilen bu ve benzeri mitingler, genel manada sol görüşe mensup kuruluşlar 

tarafından yapılan “Uyanış” mitinglerine karşı bir cevap niteliğinde olmakta ve 

bu sayede Komünizmin kalesi sayılan Rusya’ya ve uygulamalarına tel’in 

amacıyla tertiplenmiş mitingler olduğu taşınan dövizlerden anlaşılmaktadır.320  

 Milliyetçi Gençlik ve Mücadele Birliği tarafından 4 Nisan 1970 Cumartesi 

günü Mücadele Yürüyüşü ve Mitingi yapılmıştır. Miting ile ilgili olarak 

“Milletim Kendine Dön!, Millî Mücadeleye Katıl!, Komünizme Ölüm!, Amerika 

Rusya Yahudi’ye Kukla!” gibi yazılar bastırılarak il merkezinde halkın yoğun 

olarak bulunduğu yerlere asılmıştır.321 Başarılı çarşıda bulunan Mücadele Birliği 

önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Meydanında yapılan mitingle son 

bulmuştur. İl–ilçelerden gelenlerle kalabalık bir katılımla geç saatlere kadar 

devam eden miting üzücü bir olay meydana gelmeden sona ermiştir.322  

 Mücadele Birliği, Konya Milliyetçi Yüksek Tahsil gençliği, Milliyetçiler 

Derneği Konya Şubesi ve Milliyetçi Teşekküllerin tertip ettikleri bir diğer miting 

19 Eylül 1970’de yapılan Millî Karar mitingidir. Miting tertip komitesi bütün 

yüksek İslam Enstitüleri talebe cemiyet ve derneklerini, Din görevlileri 

cemiyetlerini, Milliyetçi öğretmenler konfederasyonunu, Yüksek tahsil talebe 

derneklerini ve bütün milliyetçi sendikalarını mitinge davet etmiştir.323 19 Eylül 

                                                
319 “Mücadele Mitingi Olgun Hava İçinde Geçti”, Yeni Konya, S. 6668/456, 5 Ağustos 1968, s. 1. 
320  “Geçti”, Yeni Konya, s. 5. 
321 “Mücadele Yürüyüşü ve Mitingi Yarın 15’de Hükümet Alanında”, Yeni Konya, S. 6668/608-7663, 3 
Nisan 1970, s. 1. 
322 “Mücadele Mitingi ve Yürüyüşü Yapıldı”, Yeni Konya, S. 6668/608-7665, 6 Nisan 1970, s. 1. 
323 “Cumartesi Yapılacak Millî Karar Yürüyüş ve Mitinginin Hazırlıkları Hızla Devam etmektedir”, Yeni 
Konya, S. 6668/608-7802, 17 Eylül 1970, s. 1. 
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1970 cumartesi günü saat 15.00’te başarılı çarşısında bulunan Mücadele Birliği 

genel merkezi önünden başlayan ve Alaattin önünü takiben Cumhuriyet 

meydanında yapılan mitingde, İmam Hatip okullarının orta kısmının kapatılası 

ile ilgili olarak 8. Eğitim şurasına sunulacak rapor protesto edilmiştir.324 Halk 

tarafından fazla katılımın olduğu miting herhangi bir olay meydana gelmeden 

sona ermiştir.325  

 Milliyetçi kuruluşlar tarafından yapılması gelenek haline gelen Millî Karar 

mitinglerinden bir diğeri de 13 Mayıs 1972 Cumartesi günü Konya kapalı spor 

salonunda yapımlısına rağmen, 9 ilden gelen katılımcıları salon almadığı için 

birçok kişi konuşmaları dışarıda dinlemek zorunda kalmıştır.326 Mitingde 4 

Mayıs 1972 günü Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken’e ve yanındaki 

askerlere karşı yapılan silahlı saldırı kınanmıştır.327 Ayrıca artış gösteren siyasî 

içerikli olaylar da protesto edilmiştir.328 

 Konya Ülkü Ocakları 22 Kasım 1975 cumartesi günü Gençlik yürüyüşü 

düzenlemiştir. Yürüyüş saat 15.00 de Mevlana alanında başlayarak, Zafer 

alanından, Kız Lisesi önüne kadar devam etmiştir. Kız lisesi önünde meslek lisesi 

mezunlarının üniversiteye alınması, fırsat eşitliği ve artan siyasî olayların 

durdurulmasının istendiği konuşmalar yapılmıştır. Tekrar yürüyüşe geçen 

kalabalık ülkü ocakları önüne gelince normal olarak dağılmışlardır329. 

 Ülkücü Ocakları 27 Ocak 1980 Pazar günü Rusya’yı Tel’in Mitingi 

düzenlemiştir. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu büyük bir vatandaş 

topluluğunun katıldığı miting, istasyon caddesinde başlayıp, itfaiye meydanına 

kadar devam eden yürüyüşün ardından yapılmıştır.330 Yapılan konuşmalarda, 

Rusya’nın Afganistan’ı işgalinin şiddetle protesto edilmesinin yanında, Türk 

                                                
324 “Millî Karar Mitingi ve Yürüyüşü Bugün”, Yeni Meram, S. 6056, 16 Eylül 1970, s. 1. 
325 “Mücadele Birliği, Milliyetçi Tahsil Gençliği ve Milliyetçiler Derneği”, Yeni Meram, S..6060, 21 
Eylül 1970, s. 1. 
326 “Miting Kapalı Spor Salonunda Yapıldı”, Yeni Konya, S. 9209, 15 Mayıs 1972, s. 1. 
327 “Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken”, Yeni Konya, S. 9201, 5 Mayıs 1972, s. 1. 
328 “Millî Karar Yürüyüş Mitingi Bugün Yapılıyor”, Yeni Konya, S. 9208, 13 Mayıs 1972, s. 1. 
329 “Ülkü Ocakları Derneğinin Konya Teşkilatı Tarafından Düzenlenen Gençlik Yürüyüşü”, Yeni Konya, 
S. 10283, 24 Kasım 1975, s. 1. 
330 “ Rusya’yı Tel’in Mitingi Büyük İlgi Gördü”,Yeni Konya, S. 11578, 28 Ocak 1980, s. 1. 
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milletinin ve devletinin devamlılığı için birlik ve beraberlik içinde olunması 

gerektiği belirtilen miting konuşmaların ardından olaysız sona ermiştir.331  

 

 

 b.  MSP Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Mitingler 

  

 MSP’nin miting ve açık hava toplantıları her zaman kalabalık bir katılımla 

ve coşkuyla geçmiştir. Bu mitinglerin bu kadar coşkulu geçmesinde Konya’da 

MSP’nin sahip olduğu kabul görme oranının yüksekliğidir.  

 MSP parti teşkilatı tarafından düzenlenen miting ve açık hava 

toplantılarının biri hariç tamamına Necmettin Erbakan bizzat katılmıştır. 

Necmettin Erbakan sadece 11 Mayıs 1975 Pazar günü Konya il ve ilçe gençlik 

kolları tarafından tertip edilen “Orta Anadolu Kardeşlik Yürüyüşü”ne 

katılmamıştır. Daha çok MSP’li gençlerin katıldığı yürüyüş saat 15.00 sıralarında 

başlamıştır. Katılımcılar tarafından, “Millî Selamet, tek yol!, Mücahit Erbakan!, 

İmanlıyız, güçlüyüz!, Millî TRT!, Millî güçlü sanayi!” şeklinde sloganlar 

atılırken, olgun bir havada geçen yürüyüş herhangi bir tatsızlık olmadan sona 

ermiştir.332 

 MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Konya’da partisi tarafından 28 

Haziran 1975 ve 29 Mayıs 1978’de yapılan acık hava toplantısı ve mitingine 

katılmıştır.  

 28 Haziranda yapılan mitinge Necmettin Erbakan Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı olarak, beraberinde partili Bakanlar ve milletvekilleri ile 

birlikte katılmıştır. Erbakan yaklaşık beş bin kişiye seslenmiş ve konuşmasının 

büyük bir bölümünde CHP ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e yüklenmiştir. 

Mitingden sonra partililer tarafından kapalı spor salonunda 3 bine yakın partilinin 

                                                
331 “Gördü”,Yeni Konya, s. 5. 
332 “Kardeşlik Yürüyüşü Yapıldı”, Yeni Konya, S. 10119, 12 Mayıs 1975, s. 1. 
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katıldığı yemekli sohbet toplantısı düzenlenmiş ve saat 21.30’da Erbakan’ın da 

katıldığı toplantı geç saatlere sürmüştür.333 

 İstanbul’un fethinin 525. yılı nedeniyle 29 Mayıs 1978 günü “Fetih 

Mitingi” yapılmıştır. Necmettin Erbakan mitinge Korkut Özal, İsmail Müftüoğlu, 

Fehim Adak, Hasan Aksay ve diğer partililerle beraber katılmıştır. Bursa’dan 

getirilen mehter takımının çaldığı fetih marşlarıyla başlayan mitingde, Erbakanın 

konuşması il ve ilçelerden gelen yaklaşık 25 bini aşkın MSP’linin “ Mücahid 

Erbakan!, Dinsiz Devlet bir gün gider elbet!, Mücahidler geliyor!” sloganlarıyla 

sık sık kesilmiştir.334 Mitinge katılanların çoğunluğunu Konya dışından gelen 

partili (veya olmayan) vatandaşlar oluşturmaktaydı.335 

 Dağılıma kadar coşkulu geçen mitingde ortalık birden karışmış ve dağılım 

sırasında bir grup partilinin Mevlana ve Alaattin’e doğru yürümek istemesine 

polis, yürüyüş güzergâhı olmadığını ve dağılmaları gerektiğini belirtmesiyle iki 

grup arasında çatışma çıkmıştır. Dergâh otelinin altında bulunan gazete bayiinin 

camına yazı yazılmak istenmiş, gazete bayisi izin vermeyince camı paketlenmiş 

halde bulundurdukları tuğlalarla kırmışlardır.336 Taş ve sopalarla 4 kişinin 

yaralandığı, olayların büyümesi üzerine olay yerine jandarmadan takviye kuvvet 

ve Konya’da bulunan 2. orduya bağlı 3 tank Mevlana alanına getirilmiştir. 

Mitinge gelen silahlı siviller Mevlana alanına barikat kurarak polis ve askeri 

birliklerle çatışmaya girmiştir. Polisin gaz bombası kullanması sonucu olaylar 

gece geç saatlerde ancak kontrol altına alınabilmiştir.337 Olaylar sırasında Manisa 

Sarıgöl ilçesi Tirazlar köyünde bakkallık yapan 18 yaşındaki Hasan Sürer 

kalbinden vurularak ölmüş, polis memurları Orhan Kantar, Mehmet Arıç, 

Komiser Hasan Yavuz ve Bilal Şahin, Yusuf Doğan, Yahya Kırcan, Mehmet 

Kalem, Seyit Soylu, Mustafa Kozan isimli sivil vatandaşlar da yaralanarak 

hastaneye kaldırılmışlardır.338 

                                                
333 “MSP Genel Başkanı”, Yeni Konya, S. 10161, 30 Haziran 1975, s. 1. 
334 “Konya Kana Bulandı”,Yeni Konya, S. 11051, 30 Mayıs 1978, s. 1. 
335 Ahmet OLCAY, 1931 Konya doğ., 07.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
336 Olcay, bel. gör.  
337 “Bulandı”,Yeni Konya, s. 5. 
338 “MSP’nin Düzenlediği Gençlik Günü”, Yeni Konya, S. 11052, 31 Mayıs 1978, s. 1. 
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 MSP tarafından Konya’da tertip edilen mitinglerin en önemlisi de 6 Eylül 

1980 Cumartesi günü yapılan ve daha sonradan büyük tepki ve eleştirilerin 

yapıldığı  “Kudüs ve Millî Gençlik Mitingi” olmuştur. Saat 15.00’de başlayacak 

mitinge katılmak üzere çeşitli illerden gelen partili gruplar yürüyüşün ve mitingin 

başlama saatine kadar şehir içinde topluluklar halinde sloganlar atarak 

dolaşmışlardır.339 İl merkezinde ellerinde Konya’nın meşhur ahşap tespihleri ve 

asaları olan, yeşil-beyaz sarıklı siyah-kahverengi cüppeli ve şalvar  

giymiş bir grup dikkat çekiyordu ve bu grup Konyalıya da benzemiyordu. Miting 

gününe kadar bu insanlar Konya’da görülmemiş, miting günü ve bir gün öncesi 

görülmeye başlamışlardır.340  Ellerindeki çeşitli resim ve dövizlerle dikkat çeken 

MSP’li gruplar “Allah Allah”  sesleri ve çeşitli sloganlar atarak mitingin 

yapılacağı itfaiye meydanına kadar koşarak gelmişlerdir. Yürüyüşün 

tamamlanmasından sonra MSP’li belediye başkanı Mehmet Keçeciler ile MSP 

Milletvekili Tahir Büyükkörükçü birer konuşma yaparak mikrofonu Genel 

Başkan ve Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’a bırakmışlardır. Erbakan’ın 

konuşması sık sık “Emret Ölelim, Vur de Vuralım!, Cihada Hazırız!, Asker 

Erbakan Akıncı komutan!” gibi sloganlarla kesilmiştir. Erbakan konuşmasını, 

“MSP olarak yaptığımız mücadelenin temeli haksızlıkları, zulmü ve batılı 

yanlışlıkları ortadan kaldırarak yerine haklıyı, hakkı hakim kılmaktır. 

Türkiye’nin kurtuluşu ve güçlenmesi, Batı Kulüpte değil, Millî görüştedir” 

şeklinde tamamlamıştır.341 Konuşmaların ardından topluca İstiklâl Marşı 

söylenmiştir. Miting sırasında başlarında yeşil beyaz takke ile sarık bulunan bir 

grup İstiklâl Marşını protesto etmiş, sonrada yürüyüşe geçerek ellerindeki 

asalarını da kavga sırasında kullanmışlardır.342 Bir başka grupta duvarlara yeşil 

boyalar ile MSP sloganları yazmaya başlamıştır. Bu arada Kızılay’a ait Dergâh 

                                                
339 “MSP Tarafından Düzenlenen Kudüs ve Millî Gençlik Mitingi”, Yeni Konya, S. 11766, 8 Eylül 1980, s. 1. 
340 Mehmet TÜRKMENÖZ, 1943 Konya doğ., 07.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
341 Gençlik Mitingi”, Yeni Konya, s. 5. 
342 Türkmenöz, bel. gör.  
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otelinin camlarına yazı yazılmasına polis tarafından müdahale edilince, bu otelin 

camları bu grup tarafından kırılmıştır.343 

 MSP tarafından düzenlenen ve siyasal İslam’ın gövde gösterisine dönen 

mitinge on binlerce insan katılmıştır. İstiklâl Marşının okunması sırasında 

Millete değil ümmete inananların ayağa kalkmayarak protesto etmesi ve dev 

Arapça pankartların taşınması askeri çileden çıkarmış ve bu miting 12 Eylül 1980 

askeri darbesinin terörden sonra ikinci önemli sebebi olarak gösterilmiştir.344 

 

 

c.  Siyasî Partiler Tarafından Düzenlenen Mitingler 

 

Bu bölümde ele alacağımız siyasî partilerin mitinglerinin tamamına yakını 

1977 yılında yapılan yerel seçimler nedeniyle siyasî parti liderlerinin seçim 

propagandası olarak Konya’da yaptığı açık hava mitingleri veya toplantılarıdır.  

CHP’nin Konya il teşkilatınca düzenlenen “Özgürlük ve Demokrasi 

Mitingi” Genel Başkan Bülent Ecevit’in katılımıyla 5 Temmuz 1975 Cumartesi 

günü saat 12.00 sıralarında 25 bin kişilik kalabalık bir topluluğun önünde 

yapılmıştır.345 Bülent Ecevit, MSP ve Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ı hedef 

aldığı konuşmasında “Bugünkü hükümet güçlü bir Türkiye görüntüsünde 

değildir. Yatırımlar sadece şakacı Erbakan’ın konuşmalarıdır” şeklinde 

açıklamalarda bulunmuştur.346  

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 27 Mayıs 1977 günü tekrar Konya’ya 

gelerek partisinin düzenlediği “CHP Büyük Konya Mitingi”ne katılarak meydanı 

dolduran vatandaşlara seslenmiştir.347 

                                                
343 “Dergah Otelinin Camları”, Konya Postası,  S. 837, 8 Eylül 1980, s. 1. 
344 Birand, Bila, Akar, 12 Eylül, s. 164. 
345 “CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit”, Yeni Konya, S. 10167,  7 Temmuz 1975, s. 1. 
346 “Bülent Ecevit”, Yeni Konya, s. 7. 
347 “CHP Büyük Konya Mitingi”, Yeni Meram, S. 15192, 27 Mayıs 1977, s. 1. 
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş 22 Mayıs Pazar günü Konya’ya 

gelerek, partisinin Mevlana alanında düzenlediği mitinge, Ticaret Bakanlığı 

Müsteşarı Agah Oktay Güner’le birlikte katılmıştır.348 

AP Genel başkanı Süleyman Demirel 26 Mayıs 1977 Perşembe günü 

Konya’ya gelerek, partisinin Mevlana alanında düzenlediği açık hava mitingine 

katılmıştır.349 Saat 14.00’de olması gereken mitinge Demirel’in dört saat geç 

kalarak 18.00’de gelmiştir. Havanın yağışlı olmasına rağmen alanı dolduran 

partililer ayrılmayıp Demirel’in gelmesini bekleyerek konuşmasını 

dinlemişlerdir.350 

DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, 28 Mayıs 1977 Cumartesi günü saat 

15.00’te partisinin Konya’da düzenlediği Açıkhava mitingine katılarak, Mevlana 

meydanında vatandaşlara seslenmiştir.351 

CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, 29 Mayıs 1977 Pazar günü 

partisinin Konya’da düzenlediği açık hava mitingine katılarak Mevlana 

meydanında konuşma yapmıştır.352 

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan 3 Haziran 1977 Cuma günü 

partisinin Mevlana meydanında düzenlediği açık hava toplantısına katılarak saat 

17.00’de partililere seslenmiştir.353 

 

 

d. Diğer Halk Hareketleri 

 

Sağ sol meselesi yüzünden 15 Eylül 1970 Salı günü saat 23.00 sıralarında 

gençler arasında meydana gelen olayda 4 kişi yaralanmıştır. 19 Eylül Cumartesi 

günü yapılacak olan “Millî Karar Mitingi” ile ilgili Hükümet meydanında 

duvarlara afiş yapıştıran Mücadele Birliğinden bir grup gencin afiş 

                                                
348 “Alpaslan Türkeş Yarın Konya’da Konuşacak”, Yeni Meram, S. 15188, 21 Mayıs 1977, s. 1. 
349 “AP Genel Başkanı Süleyman Demirel”, Yeni Meram, S. 15191, 26 Mayıs 1977, s. 1. 
350 “AP Genel Başkanı 4 Saat Gecikmeyle Geldi”, Yeni Meram, S. 15192, 27 Mayıs 1977, s. 1. 
351 “Konya’da Açıkhava Toplantısı”, Yeni Meram, S. 15193, 30 Mayıs 1977, s. 1. 
352 “Toplantısı”, Yeni Meram, s. 1. 
353 “MSP Genel Başkanı”, Yeni Meram, S. 15196, 4 Haziran 1977, s. 1. 
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yapıştırmaları, başka bir grup tarafından engellenmek istenmiş ve bunun üzerine 

iki grup arasında çıkan sözlü münakaşa kısa zamanda büyüyerek 4 kişinin 

yaralanmasına sebep olmuştur.354 

28 Mayıs 1979 Alaattin Caddesi Belediye civarında (İş Bankası Kavşağı) 

bir gün önce sol görüşlü SEE öğrencilerinden Mehmet Sevindik’in evinde ölü 

bulunmasını protesto etmek ve cenaze töreni yapmak amacıyla toplanan gençlere 

polis müdahale etmiştir. Gençlerle polis arasında çıkan çatışmada taş ve sopalar 

kullanılmış ve bu sırada Alaattin Caddesinde bir süre trafik aksamıştır. Polis 

tarafından 20 kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında Alaattin Caddesinde 

bulunan işyerlerinin camları kırılmıştır.355 

29 Mayıs 1979 günü MTTB’nin İstanbul’un fethinin 526. Yıldönümü 

münasebetiyle düzenlediği yürüyüş İstasyon Caddesinden başlamış ve saat 13.00 

de İtfaiye Meydanında yapılan mitingle devam etmiştir. Kalabalık bir Halk 

topluluğunun iştirak ettiği mitingde, MTTB Genel Başkanı Kasım Yapıcı ve 

gazeteci yazar Mustafa Yazgan fetihle ilgili konuşma yapmışlar ve halkın büyük 

bir dikkatle takip ettiği konuşmalar sonunda miting olaysız sona ermiştir.356  

4 Eylül 1980 günü Konya kapalı cezaevine 42 EV 080 plakalı oto ile gelen 

5 kişi görevlileri etkisiz hale getirerek cezaevinden 7 tutukluyu kaçırmışlardır.357 

Kaçırılan Mustafa Tulgar, Recep Öztekin, Turan Fidan, Davut Haskılıç, Mustafa 

Çökelek, Halil Seyhan ve Mehmet Ateş isimli tutukluların sağ görüşlü oldukları 

belirlenmiştir.358 Aydınlıkevler mahallesinde terk edilmiş olarak bulunan 42 EV 

080 plakalı oto sürücüsü Mehmet Çekmeci ile tutuklular cezaevinden kaçırılırken 

yardım ettiği tespit edilen 42 FN 063 plakalı oto sürücüsü Tahir Küçük Tuncel 

isimli şahıslar birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.359         

 

 

                                                
354 “Sağ – Sol Eğilimli Gençler Gece Yarısı Çalıştı”, Yeni Meram, S. 6057, 17 Eylül 1970, s. 1. 
355 “Alaattin Caddesinde Halk Panikteydi”, Yeni Konya, S. 11350, 29 Mayıs 1979, s. 1. 
356 “İstanbul’un Fethinin 526. Yıldönümü”, Yeni Konya,  S. 11351, 30 Mayıs 1979, s. 1. 
357 “Büyük Firar”, Yeni Konya, S. 11764, 5 Eylül 1980, s. 1. 
358 “Cezaevinden Kaçırılan 7 Kişi”,Konya Postası, S. 833, 5 Eylül 1980, s. 1. 
359 “Kaçırılan Tutuklulara Yardım Eden”, Konya Postası, S. 836, 6 Eylül 1980, s. 1 
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2.  Bazı İlçelerdeki Halk Hareketleri 

 

Konya’ya bağlı taşra ilçelerdeki halk hareketlerine bakıldığında Akşehir, 

Karaman, Ereğli ve Hadim dikkati çekmektedir. Konya’nın en gelişmiş ve dışa 

açılmış ilçelerinden ve ulaşım güzergâhları üzerinde olmaları nedeniyle bir takım 

olaylara sahne olmuşlardır.    

 

 

a.  Akşehir İlçesi  

 

Akşehir ilçesinde 7 Ekim 1969 akşamı ilçe belediye düğün salonunda, GP 

Genel Başkanı Turhan Fevzioğlu konuşma yapmıştır. 400 kişilik salonun üçte 

ikisini CHP’liler doldurmuştur. Konuşma sırasında Fevzioğlu’nun “CHP’liler 

bir Putperest gibi hâlâ paşalarına tapıyorlar” demesi üzerine, CHP’lilerden 

Ziya Temizkel ve Cavit Özşarlak’ın tepki göstermiş ve bunun üzerine GP’liler ile 

CHP’liler arasında oluşan gerginlik kısa sürede sandalyelerin havada uçuştuğu 

kavgaya dönmüştür.360 İki taraf arasında yaklaşık 15 dakika süren kavgada 11 

kişi yaralanmıştır. Polisin müdahalesi ile son bulan kavga neticesi toplantı polis 

kontrolünde yeniden başlatılmıştır.361  

26 Aralık 1977 pazartesi günü halk evinden çıkan 100 kadar sol görüşlü 

gencin, AP ilçe binasına saldırmasına müdahale eden güvenlik güçleriyle çatışma 

çıkmıştır. Olaylar sonunda 10 kişi çeşitli yerlerinden sopa ve taşlarla 

yaralanmışlardır.362 

İlçede meydana gelen diğer bir olay da gençler ve polis arasında olmuştur. 

12 Aralık 1979 Çarşamba günü 600–700 kişilik bir grup “Faşizme ölüm” gibi sol 

sloganlar atarak kanunsuz yürüyüş yapmak istemişler ve müdahale eden polislere 

taş, şişe ve sopalarla saldırarak polis otolarına zarar vermişlerdir.363 

                                                
360 “Akşehir İlçesinde CHP’lilerle GP’liler Kavga Etti”, Yeni Meram, S. 5768, 9 Ekim 1969, s. 1. 
361 “GP toplantısında meydan kavgası”, Pervasız, S. 2947, 9 Ekim 1969, s. 4. 
362 “Akşehir’de Çatışma Çıktı”, Yeni Konya, S.10919, 28 Aralık 1977, s. 1. 
363 “Akşehir’deki Olaylarda 9 kişi Tutuklandı”,Yeni Konya, S. 11540, 14 Aralık 1979, s. 1. 
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b.  Karaman İlçesi 

 

Karaman ilçesinde 200 kişilik bir grubun “ Tek Yol devrim” şeklinde sol 

sloganlar atarak yürümeye başlamasına, polis müdahale ederek dağılmaları 

ihtarında bulunmuştur. İhtara gruptan taşlarla cevap gelmesiyle meydana gelen 

olayda grubu tahrik ettiği gerekçesiyle Servet Ertürk isimli şahıs polis tarafından 

yakalanarak gözaltına alınmıştır. 364  

Karaman’da meydana gelen diğer olay, istasyon caddesi ile Konya 

caddesinin kesiştiği kavşakta bir grup eylemcinin “Halka kalkan faşist eller 

kırılır” şeklinde yazılı bombalı pankartı asarak, caddeye yağ döküp yaktıktan 

sonra çevreye ateş ederek çeşitli yönlere kaçmalarıdır.365 

15 Aralık 1979 Cuma günü Karaman İşçi derneğinin önünde, devriye 

gezen polis otosuna 70–80 kişilik bir grup gencin taş ve sopalarla saldırarak 

maddi hasar vermişlerdir.366 

 

 

c.  Hadim İlçesi 

 

Hadim ilçesine bağlı Balcılar kasabasında 6 Mart 1975 günü Mehmet 

Kırboğa ve Salih Ünal isimli şahıslar etraflarına topladıkları 20 kadar kasabalı ile 

birlikte ilkokuluda öğretmenlik yapan Erdoğan Mangan, Yaner Öztok, Ünal 

Erikçi, Emel Mangan, Mesut Ergunel, Hasan Şafak ve İlyas Akpınar isimli 

şahıslara “Siz bizim çocuklarımıza 23 Nisan Bayramı bahanesiyle oyun ve dans 

öğretiyorsunuz” diyerek saldırmışlardır.367 Bu olaylar üzerine Hadim ilçesine 

giden öğretmenler durumu jandarmaya bildirmişler ve jandarma komutanı 

öğretmenlerin bayram hazırlıkları yaptığını belirterek durumu kontrol altına 

almıştır.  

                                                
364 “Karaman’da 200 kişi Polisi .Taşa Tuttu”, Yeni Konya, S. 11272, 27 Şubat 1979, s. 5. 
365 “Karaman’da Bir Grup Halkın Huzurunu Kaçırıyor”, Yeni Konya,  S. 11527, 29 Kasım 1979, s. 1. 
366 “Karaman’da Polis Otosuna Saldırı”, Yeni Konya, S. 1121, 18 Aralık 1978, s. 1. 
367 “20 Saldırgan Balcılar’da Öğretmenlere Hücum Etti”, Yeni Konya,  S. 10064, 8 Mart 1975, s. 1. 
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Hadim de meydana gelen bir diğer olay da Taşkent bucağında duvarlara 

“Yaşasın Komünizm, Kahrolsun Faşizm” gibi sol içerikli yazılar yazan Mehmet 

Erdem, Mehmet Lütfi Karagülle, Gürsel Doğan, İbrahim Gönül ve Galip Özçelik 

isimli şahıslar yakalanarak mahkemeye sevk edilmişlerdir.368 

 

 

d. Ereğli İlçesi 

 

Ereğli’de 25 Kasım 1979 Pazar gecesi duvarlara “Tek yol devrim!, 

Faşizme ölüm!, Dev yo!l” gibi sol sloganlar yazarken gece bekçilerinin görüp 

müdahale ettiği gruptan bekçilere ateş açılmış ve açılan ateş sonunda yaralanan 

olmamıştır. Slogan yazanlardan Mustafa Akgün yakalanmış, Hayri Köşk ve M. 

Ali Bakdemir isimli sanıklar ise olay yerinden kaçmayı başarmıştır.369   

 

 

B.  DİĞER HALK HAREKETLERİ 

 

1968–1980 Yılları arasında meydana gelen diğer halk olaylarına 

bakıldığında halkın her kesiminden, sosyal hayat içerisinde yanlış ve hatalı 

gördüğü konularda tepkisini ortaya koymak ve seslerini duyurmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Sosyal hayat içerisinde şoförlerden tutun, astsubay eşlerine, 

eczacılara kadar her kesimin tepkisini ortaya koymaktadır. Bu tepkilerin 

sonucunda sokaklar yine insanlarla dolmuştur.  

 

1.  İl Merkezindeki Halk Hareketleri 

 

İl merkezinde meydana gelen halk hareketlerinde her kesimin çeşitli 

tepkileri olduğu için tarih sayfasındaki sıralamaya göre ele alınmaya çalışılmıştır. 

                                                
368 “Duvarlara Yazı Yazan 5 kişi Tutuklandı”, Yeni Konya, S. 11405, 2 Ağustos 1979, s. 1. 
369 “Ereğli’de Duvarlara Yazı Yazan Grup Bekçilere Ateş Etti”, Yeni Konya, S. 11526, 27 Kasım 1979, s. 1. 
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Merkezde meydana gelen ilk olay seyyar satıcıların 19 Haziran 1969 günü 

halde yaptıkları eylemdir. Hal önündeki bakkal ile kadınlar pazarındaki esnaf 

kendi satışlarını baltaladıkları gerekçesiyle, Belediyeye seyyar satıcıları şikâyet 

etmişler ve belediye de seyyar satıcılara bazı kısıtlamalar getirmiştir. Bunun 

üzerine seyyar satıcılar, haldeki komisyoncuların aldığı malları dışarıya 

bırakmayarak eylemi gerçekleştirmişlerdir. Haldeki olaylar Zabıta Komiserinin 

ve Emniyet Yetkililerinin seyyar satıcılarla yaptığı görüşmeler neticesi aynı gün 

11.00 sıralarında son bulmuştur.370 

25 Mayıs 1970 günü Astsubay eşleri tarafından, Personel Kanunundaki 

haksızlığı protesto etmek amacı ile sessiz yürüyüş yapılmıştır. Astsubay eşleri 

sessiz yürüyüşe sabah saat 10.00’da anıt meydanında başlamış ve sağanak 

yağmura rağmen çok sayıda astsubay eşi katılmıştır.371 Yürüyüş esnasında 

astsubay eşleri “Analar! Bu şartlar altında evladınızı astsubay yapmayın!, Ordu 

yardımlaşmadan sosyal adalet istiyoruz!, Şerefli Türk basınından destek 

bekliyoruz!, 30 yıllık emeğin karşılığı 0!” gibi pankartları ellerinde taşıyarak 

seslerini duyurmaya çalışmışlardır.372 

Konya’da meydana gelen bir harekette çiftçiler tarafından olmuştur. 

Çiftçiler 4–5 Nisan 1971 tarihinde yapılması kararlaştırılan fakat hükümetin 

istifası nedeniyle ertelenen “Büyük Çiftçi Yürüyüşü” nü 27 Nisan’da 

gerçekleştirmiştir. Bir kilometreye uzunluğunda bir konvoy oluşturan çiftçiler 27 

Nisan günü 145 traktörle il merkezinde dolaşmışlar ve ardından anıta giderek 

saygı duruşunda bulunarak çeşitli konuşmalar yapmışlardır. Çitçiler konvoyla 

gezerken “Direnmeyen Çiftçi dilenir!, Hak verilmez alınır!, Hani Köylü milletin 

efendisiydi!, Çiftçi terler, tefeci yer!, Adalet bu mu?” yazılı pankartlarla seslerini 

duyurmaya çalışmışlardır.373 

                                                
370 “Seyyar Satıcılar’da Toptancı Hal’de Fiili Durum Yarattılar”, Anadolu’da Hamle, S. 750, 20 
Haziran 1969, s. 1. 
371 “Astsubay Eşleri Sessiz Yürüyüş Yapacak”, Yeni Konya, S. 6668/608-7705, 25 Mayıs 1979, s. 1. 
372 “Astsubay Eşleri Yağmura Rağmen Askerce Yürüdüler”,Yeni Konya, S. 6668/608-7706, 26 Mayıs 
1970, s. 1. 
373 “Büyük Çiftçi Yürüyüşü”, Yeni Konya, S. 6668/608-9791, 28 Nisan 1971, s. 1. 
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Konya’daki en önemli ve büyük çaptaki eylem, Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonu tarafından karar alınan ve iki gün süreyle yapılan 

Kamyon şoförleri boykotudur. Yurt genelinde yaklaşık 500 bin şoförün katıldığı 

eylem, Konya’da 10 Kasım 1970 sabahı başlamıştır.374 Şoförler iki günlük 

boykota gitme nedenlerini “Esnaf sigortası kanunun derhal çıkarılmaması!, 

Otobüs sigortası sağlanması!, Taşıt alım vergisinde bazı kolaylıkların 

tanınması!, Yedek parça fiyatlarındaki fahiş ve karaborsanın engellenmesi!” 

şeklindeki afiş ve pankartlarla belirtmişlerdir.375 Alınan karar gereği tüm yurtta 

iki gün süreyle boykota, Konya’daki şoför ve vasıta sahipleri tam manasıyla 

katılmıştır. İki gün süren boykot olaysız sona ermiştir.376 

Konya’da gerçekleştirilen ilginç hareketlerden biriside, TRT yöneticilerini 

ve programlarını protesto etmek amacıyla 22 Mayıs 1974 Cumartesi günü 

düzenlenen sessiz yürüyüştür. 22 Şubat Cumartesi saat 15.30’da Mevlana 

meydanında başlayan ve Alaattin caddesini takiben Kız Lisesi önündeki 

Meydana kadar bir saat kadar süren yürüyüşe katılan bin kişi gerçekten sessiz 

yürüyüş yaparak olaysız dağılmışlardır.377 

11 Aralık 1974 günü tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da eczacılar, 

Bakanlık tarafından kar hadlerindeki indirimleri ve ilaca yapılan zammı protesto 

etmek için bir gün süreyle ilaç satmayarak işyerlerini kapatma eylemi 

gerçekleşmişlerdir. Bu eylem sırasında il merkezinde iki eczane açık kalmıştır.378 

Eczanelerin kar payı hesaplamaları ilaçların satış fiyatları üzerinden yapılmakta 

iken, bakanlık kar payının ilaçların alış fiyatları üzerinden hesaplanarak 

alınmasına karar verince, kar oranı %25’ten %20’lere düşmüş ve bu nedenle 

eczaneler bir gün ilaç satışı yapmayarak bakanlığın kararını protesto etmiştir.379   

 

 

                                                
374 “Türkiye’deki Bütün  Şoförleri”, Yeni Konya, S. 6668/608, 10 Kasım 1970, s. 1. 
375 “500 Bin Şoför Bugün Boykota Gitti”, Yeni Meram, S. 6202, 10 Kasım 1970, s. 1. 
376 “Şoförlerin Boykotu Sona Erdi”, Yeni Meram, S. 6204, 12 Kasım 1970, s. 1. 
377 “Sessiz Yürüyüş Sessiz Geçti”, Yeni Konya, S. 10053, 24 Şubat 1974, s. 1. 
378 “143 Eczane Bugün ilaç Satmayacak”,  Yeni Konya, S. 9994, 11 Aralık 1974, s. 1. 
379 Erol KALAYCI, 1942 Bozkır doğ., 28.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
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 2.  Bazı İlçelerdeki Halk Hareketleri 

 

Taşra İlçelerdeki halkın katıldığı toplumsal hareketlere bakıldığında, 

birçok ilçede ufak çaplı hareketlenmeler olmuş ve vatandaşlar haklarını aramak 

için topluca hareket ederek dikkatleri sorunlarına çekmeye çalışmışlardır. 

  

 

a. Karaman ilçesi  

 

Karaman, Türkiye’de ilk köylü direnişine hem ev sahipliği yapmış ve hem 

de başlangıç noktası olmuştur. Karaman’daki çiftçiler, buğday maliyet 

fiyatlarının fazla, satış fiyatlarının ise düşük olması nedeniyle 4 Nisan 1971’de 

Karaman’da, 5 Nisanda da Konya’da olmak üzere ikaz yürüyüşü yapmak için 

karar almışlardır.380 Fakat Nisanda yapılması kararlaştırılan ikaz yürüyüşü, 12 

Mart muhtırası ile hükümetin istifa etmesi üzerine “bizi dinleyecek ve sesimizi 

duyacak bir makam yok” diyerek 26 Nisan Pazartesi günü büyük bir katılıma 

sahne olan yürüyüşü, çiftçiler traktörleriyle birlikte gerçekleştirmişlerdir.381 

Karaman’da yapılan eylemden bir gün sonra çiftçiler, aldıkları karar Konya’da 

konvoy oluşturarak eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.382 

 

 

b. Ermenek İlçesi 

 

Ermenek ilçesinde 18 Temmuz 1972 Salı günü gece saat 22.00 sıralarında 

Konya’dan Ermenek’e giden Cezmi Tütüncü adlı polis memuru eşyalarını taşımak 

için tuttuğu şoför Ali İhsan Önerle aralarında çıkan bir meselenin büyümesiyle 

şahıslar karakola müracaat etmişlerdir. Şoför Ali İhsan Öner Karakoldan ayrıldıktan 

sonra halkta, şoföre dayak atıldığı hissi uyanmış ve bunun üzerine 200 kişilik bir 

                                                
380 “Karamanlı Çiftçiler Büyük Bir Toplantı Yaptı”, Yeni Konya, S. 6668/608-9739, 3 Mart 1971, s. 1. 
381 “Buğday Maliyet Fiyatları”, Yeni Konya, S. 6668/608-9789, 26 Nisan 1971, s. 1. 
382  “Büyük Çiftçi Yürüyüşü”, Yeni Konya, S. 6668/608-9791, 28 Nisan 1971, s. 1. 
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grup karakolu sararak polis memurunu almak istemiştir.383 Olayları yatıştırmak için 

Karakola gelen Ermenek kaymakamı ve Belediye başkanı olaylar nedeniyle 

karakolda mahsur kalmıştır. Olaylara jandarma da müdahale etmiş fakat kontrol 

altına alamadığı için Konya’dan takviye kuvvet gönderilmiştir.384 Konya’dan gelen 

takviye kuvvetlerle kontrol altına alınan olaylarda 24 kişi mahkemeye sevk edilmiş, 

bunlardan 22’si tutuklanmıştır. İlk sorgularına hitaben tutuklanan şahıslar, Abdullah 

Aklan, Muhittin Demirsoy, Ahmet Erdoğan, Ali Pamuk, Hasan Kuyumcu, Nuri 

Sertgil, Osman Yamancı, Abdullah Tül, Selahattin Serter, Mehmet Tabakçı, Yakup 

Tokatlı, Arif Tabakçı, Kadir Serter, Nuri Külahçı, Bilal Saçkesen, A.Faruk Sivri, 

Orhan İzgi, Fatih Kululu, Hasan Arap, Mehmet Pulsatar, Hasret Basal ve Hacı 

Çevik’tir.385 
 

 

c. Akşehir İlçesi  

 

Akşehir gölünde balıkçılık 1966 yılına kadar müteahhitler tarafından 

köylülere yaptırılmaktadır. Köylünün başkaları için çalıştığı Akşehir gölü balıkçılığı 

1966’da kurulan Balıkçılar Kooperatifi sayesinde tamamen köylülerin eline 

geçmiştir. Kooperatif, 1968 yılında meydana gelen yağışlar, su baskınları ve Akşehir 

gölünden taşan sularla üyelerinin müşkül duruma düşmesiyle hazineye olan 150 bin 

TL borcunu ödeyememiştir. Bunun üzerine Maliye bakanlığı da gölü ihaleye 

çıkarmaya karar vermiştir. Maliye bakanlığının Akşehir gölünü ihaleye çıkarma 

kararı üzerine, 16 köy halkı kararı protesto etmek için düzenledikleri miting 

kalabalık bir halk topluluğunun katılımıyla yapılmıştır.386 Köylüler Maliye 

bakanlığının ihaleye kararını geri almaması nedeniyle 20 Ağustos 1970 Perşembe 

günü için ikinci bir miting düzenlemişlerdir. Balıkçılıkla uğraşan köylüler kalabalık 

bir katılımın olduğu mitinglere rağmen bir sonuç elde edememişlerdir.387 

                                                
383 “Ermenek’te halk karakola hücum etti”, Yeni Konya, S.9265, 20 Temmuz 1972, s. 1 
384 “Ermenek olayları”, Yeni Meram, S.6698, 20 Temmuz 1972, s. 1 
385 “22 Kişi Tutuklandı”, Yeni Meram,  S. 6700, 22 Temmuz 1972, s. 5. 
386 “Akşehirli Balıkçıların Mitingi”,Yeni Konya, S. 6668/608-7776, 17 Ağustos 1970, s. 1. 
387 “Akşehirli Balıkçılar 2. Bir Miting yaptılar”, Yeni Konya, S. 6668/608-7780, 21 Ağustos 1970 , s. 1. 
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d. Çumra İlçesi  

 

Çumra ilçesinde meydana gelen olay ise vatandaşların büyük bir kısmının 

geçim kaynağı olan kavun yüzünden çıkmış sayılabilir. İlçede kavun-karpuz 

ekimi eskiden çok yüksekti ve ekilen bu kavun-karpuzları Adanalı tüccarlar daha 

tarlada iken kabala satın alırlardı. Aldıkları kavun-karpuzu da yerli vatandaşlara 

toplatırlardı. Çalışanların çoğu da köylü kadınlardı. İlçede Adanalı tüccarın bir 

kadına yaptığı sarkıntılık yüzünden huzursuzluğun çıktığını ve bir daha 

Adanalıların ilçeye giremediklerini biliyorum.388   

İlçeye kavun almak için gelen Adanalı Çolak namıyla maruf Fahri 

Sayırlıkan, sabah bostana giderek çalışan bir kadına tecavüz etmeye yeltenmiş ve 

buna mani olmak isteyen Çumralı Mevlüt Kırım’ı bıçakla ağır şekilde 

yaralamıştır. Polis tarafından yakalanan Fahri Sayırlıkan’ın Emniyet Amirliğine 

götürülürken “Kavunlarınızı yiyip, karılarınızı kullanıyoruz” şeklinde 

bağırdığının ilçede duyulmasıyla galeyana gelen vatandaşlar Emniyet Amirliğini 

ve Adanalıların kaldığı oteli basarak biri polis olmak üzere 12 kişiyi ağır şekilde 

yaralamışlardır.389 İlçede bulunan 16 Adanalı kavun-karpuz tüccarı ağır şekilde 

yaralanmış ve Çumra Adanalılar için yasak bölge ilan edilmiştir. İlçedeki gergin 

hava Konya ve Karamandan gelen takviye kuvvetler sayesinde yatıştırılmıştır.390  

 

 

e. Diğer İlçelerdeki Hareketler 

 

Beyşehir ilçesinde 3 Temmuz Çarşamba günü Adaköy-Yeşildağ arası yol 

yapımı sırasında, Kayabaşı köylüleri başlarındaki belediye başkanları ile birlikte 

YSE yol yapım ekibine ve güvenlik kuvvetlerine, yolun kendi köylerinden 

geçmemesi yüzünden saldırarak iş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya 

                                                
388 Süleyman KONCAGÜL, 1951 Konya doğ., 22.12.2005 tarihinde yapılan görüşme. 
389 “Çumra’da Arbede”, Yeni Konya, S. 6668/496, 20 Eylül 1968, s. 1. 
390 “Adanalılar Çumra’ya Harp İlan Etti”, Yeni Konya, S. 6668/497, 21 Eylül 1968, s. 1. 
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çalışmışlardır. Olayla ilgili olarak 31 erkek ve 14 kadın yakalanarak Mahkemeye 

sevk edilmişlerdir.391 

 Beyşehir’de meydana gelen olayın bir benzeri de Lâdik Kasabasında 

meydana gelmiştir. Önceden tamir edilmesine rağmen kasaba yolunun fazla toz 

yapması nedeniyle seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar, kasaba ortasında 

toplanarak kasabanın girişini büyük taşlarla kapatmışlardır. Kapatılan yolun 

açılması için gelen belediye yetkilileri ile halk arasında ufak tatsızlıklar 

yaşanmasına rağmen yol açılmıştır.392 

 İncelenen dönem içerisinde meydana gelen halk olaylarına bakıldığında 

hem il merkezinde ve hem de taşra ilçelerde özellikle 1961 Anayasa’sıyla 

tanınmış ve genişletilmiş olan sosyal haklar sayesinde hemen hemen her 

kesimden insanların rahatsızlıklarını, isteklerini ve şikâyetlerini duyurmak ve 

gerekli önlemlerin alınması için ikazlarda bulunma amacı ve gayretinde oldukları 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
391 “Kayabaşı Köylüleri Yol Yapım Ekibine Saldırdı”,Yeni Konya, S. 9862, 5 Temmuz 1974, s. 1. 
392 “Lâdik Giriş Yolu Köy Halkınca Kapatıldı”, Yeni Konya, S. 10216, 2 Eylül 1975, s. 1.  
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SONUÇ 

 

 Yaşadığımız dünyada devletlerin karşı karşıya bulunduğu en büyük 

tehditlerden biri olan terör ülkemizi de önemli ölçüde etkilemiştir. Ülkemizde 

uzun zamandır gündemde kalmayı başaran terörizm, en önemli sorunumuz 

olmaya ve halen genel güvenliği tehdit edici, huzur bozucu bir faktör olarak etki 

etmeye devam etmektedir. 

 Bilindiği gibi ülkemiz sosyo-ekonomik ve siyasî sıkıntıların fazlaca 

olduğu 1950’li yıllardan bugüne kadar gerek siyasî gerekse de sosyal boyutu olan 

toplumsal hareketler ve terör olayları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tür olaylarla 

yıllardır mücadele eden güvenlik güçlerimizin, bugün ciddi bir birikime sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tür olayların ana kaynağı güvenlik güçleri 

olmadığından, çözümü de güvenlik güçlerinin uygulamalarında yatmamaktadır. 

 Burada üzerinde durulması gereken konu, meydana gelen toplumsal 

olayları farklı aşamalara ayırıp, bu aşamaların ayrı ayrı ele alınarak yeterli 

önlemlerin alınıp alınmadığıdır. Toplumsal olayların, basın-medya kuruluşları, 

siyasiler, yerel yönetimler ve bir şekilde görevli olan herkes tarafından “sosyal 

olay” boyutu ele alınarak buna göre kamuoyuna yansıtılmasının çözüme katkı 

sağlaması şüphe götürmez bir gerçek olarak kabul edilebilir. 

 Bir problemin veya sorunun çözümü için ilk ve en önemli adım, ne 

olduğunun tam olarak anlaşılması ve kavranmasıdır. Düşünün, teşhisi yanlış 

konulan bir hastalığa verilen ilacın ne kadar faydası olursa, ne olduğu tam olarak 

anlaşılmayan problem veya sorunun çözümü için gösterilen çaba, gayret ve 

fedakârlıklar da o kadar faydalı olacaktır. 

 Araştırmamıza başlarken “hızla değişen çoğulcu toplumlar günümüzde 

çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır” demiştik. Problemlerin en 

önemlilerinden biri de, toplumun kendi beklentilerine yanıt alamadıklarında her 

kesimin katıldığı Toplumsal Hareketlerle ilgilidir. Toplumsal hareketler, 

toplumda yeni hayat tarzını, yeni bir modeli oluşturmak için eylemde bulunan 

kolektif bir davranış biçimidir. Bu bakımdan, toplumsal hareketler bir yanda 
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hayatın akışıyla yetinmeyen toplumsal rahatsızlıkları dile getirirken, öte yandan 

bunların çözümlenmesi için yeni çareler önermektedir.  Bununla birlikte 

incelediğimiz dönem olan 1968–1980 yılları arası bu şekilde beklentilerine 

yanıtın alınamadığı, yeni hayat tarzının, modelinin oluşturulması için toplumun 

çabalar içinde olduğu zengin bir dönemdir. Fakat bu dönemin en önemli eksisi 

toplumsal hareketlerin farklı boyutlara kayarak işin “toplumsal olay” (sosyal 

olay) normlarından çıkıp, siyasetin ve ideolojinin ön plana çıkarak toplumsal 

hareketlere hâkim olmaya başlaması ve siyasetin de etkisiyle terör hareketlerine 

kadar varmasıdır. Yani bu dönemdeki “toplumsal hareketler” daha çok “sosyal 

nitelikli şiddet eylemleri” halini almıştır. 

 İncelenen dönemde Konya’nın, meydana gelen ve sosyal nitelikli şiddet 

eylemleri halini alan olaylarını bir tabloda belirtecek olursak karşımıza aşağıdaki 

gibi bir görünüm çıkmaktadır. 

 

İl Merkezi Taşra İlçeler Toplam Değerler Topluluk Adı 

 Siyasî Adi Ölü S. Siyasî Adi Ölü S. Siyasî Adi Ölü S. 

Öğrenci Hareketleri 45 21 2 21 7 3 66 28 5 

İşçi Hareketleri -- 14 -- 7 10 1 7 24 1 

Halk Hareketleri 23 6 1 8 7 -- 31 13 1 

Genel Toplam 68 41 3 36 24 4 104 65 7 

      Tablo–1 

 Konya genelinde incelenen dönemde toplam 169 olay meydana gelmiş 

olup; bu olayların 109’i il merkezinde, 60’ü taşra ilçelerinde meydana gelmiştir. 

 İl merkezinde, öğrencilerin karıştığı 45, vatandaşların karıştığı 23 olmak 

üzere toplam 68; taşra ilçelerinde öğrencilerin karıştığı 21, İşçilerin karıştığı 7, 

vatandaşların karıştığı 8 olmak üzere 36; Konya genelinde ise 104 siyasî içerikli 

olay meydana gelmiş ve bu olayların yaklaşık 70’i öğrenciler tarafından 

gerçekleştirildiğinden bu oran da siyasî olayların %75’ine tekâmül etmektedir. 

 İl merkezinde, öğrencilerin karıştığı 21, işçilerin karıştığı14, vatandaşların 

karıştığı 6 olmak üzere 41; taşra ilçelerinde de öğrencilerin karıştığı 7, işçilerin 
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karıştığı 10, vatandaşların karıştığı 7 olmak üzere 24; Konya genelinde 65 adi 

içerikli olay meydana gelmiştir. 

  1968–1980 yılları arasında Konya’da meydana gelen toplumsal olaylar 

yüzde olarak değerlendirildiğinde, olayların yaklaşık %65’i siyasî içerikli, kalan 

%35’lik kısmı ise adi içerikli olaylardır. Yukarıda da belirtildiği gibi siyasî 

içerikli olayların yaklaşık % 75’i de öğrenciler tarafından gerçekleştirmiştir. 

Konya’da da, yurdun genelinde olduğu gibi başrolde öğrenciler bulunmaktadır.  

  Peki, neden olayların merkezinde öğrenciler bulunmaktadır. Suçun bireysel 

nedenlerini inceleyen bazı kriminologlar, özellikle suçlularda agresyona önem 

vermişlerdir. Pek çok biyolog ise agresyonun engellemelere tepki sonucu 

oluştuğunu bildirirler. Toplumsal güç koşullardaki öğrenci grubunda agresif 

hareketler belirgin olmuştur. Öğrenim gençliğindeki eylemleri ve ilişkileri inceleyen 

araştırmacılar çoğunluğun pasif kaldığını ve aile, öğretmen yargı değerlerine de %70 

bağlı kalındığını vurgulamışlardır.393 Buradan da, öğrencilerin tamamının hatta 

büyük bir çoğunluğunun olayların içinde yer almadığını, belirli bir grubun olayların 

merkezinde olduğunu söylemek mümkündür. Konya’daki öğrenci olaylarına tüm 

öğrencilerin katıldığını belirtmek de bir o kadar yanlış olacaktır.  

 İncelenen dönemde meydana gelen olaylara bakıldığında daha çok sol 

eğilimli devrim yanlılarının Konya’da da aktif olduklarını görmekteyiz. Bunun 

sebebi de yıkıcı sol örgütlerin bir ülkede devrim yapmak istediklerinde o ülkeyi 

devrim sürecine sokmalarında yatmaktadır. Yani devrim sürecinden kasıt 

ekonomik bir buhranın sosyal bir buhranı doğurması ve politik buhrana yol 

açmasıdır. Ancak devrim bu buhranlar sayesinde ortaya çıkmaktadır. Fakat şurası 

da bir gerçektir ki, mevcut düzen ancak proletaryanın ayaklanması ile 

yıkılmaktadır.  

 İncelenen dönemdeki gazete sayfalarına bakıldığında 1968–1980 arası 

dönemde, büyük bir ekonomik baskı altında ezilen halk, hemen hemen halkın her 

kesimine özellikle de eğitim ve kamu kuruluşlarına yayılmış olan sağ sol kavgası 

                                                
393 Rıdvan Cebiroğlu, Tülin yurtbay, Nevriye Eren, “100 Lise Öğrencisinde Toplumsal Olaylara Karşı 
Davranış ve Agresyon”, Nöroloji, Özel Sayı, Ankara 1980, s. 53.  
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ve elinde ülkeyi rahatlatacak ekonomik gücü olmayan siyasî bir iradenin varlığı 

dikkat çekmektedir. Parçalar birleştirildiğinde, kuyruklarla hatırlanan ekonomik 

buhran, halkın hemen hemen her kesiminde olan sağ-sol kavgalarıyla sosyal 

buhran ve güçsüz bir siyasî irade ile de politik buhranın ortaya çıktığını görmek 

mümkündür. Sosyalist bir devrim için hemen hemen bütün şartlar neredeyse 

oluşmuş veya oluşturulmuştur. Yani ülke adım adım “Sosyalist devrim”e doğru 

sürüklenmektedir. Zaten Rusya Başkanı Klusçev’de 1968 Berlin (Doğu Berlin) 

Konuşmasında “devrim için askere, silaha, şiddete gerek yok, sadece proloter 

gücü harekete geçirmek yeterli olacaktır”394 diyerek, bir ülkenin iç huzurunun ve 

sosyal barışın önemini başka bir şekilde ifade etmiştir.  

 Yıkıcı sol örgütler, silahlı mücadeleyi kırlardan şehirlere doğru başlatarak 

halk iktidarını kurup, halkı düzene karşı ayaklandırmak ve düzenli halk orduları 

kurmak suretiyle yönetimi ele geçirip nihai amacı olan komünist düzeni getirmek 

istemektedirler.  

 Buradan yola çıkarak yıkıcı sol örgütler, kendi görüşünü benimseyen 

gençler veya kimseleri kullanarak, Türkiye’de bir devrim gerçekleştirmek ve 

ülkeye komünist bir rejimi getirmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Fakat bu 

noktada sol örgütlerin çıkış noktası bu iken, destekleyen gençler ise daha güzel, 

daha hür ve demokratik bir ülkede yaşayacaklarını düşünerek hareketin içinde 

yer almışlardır. Bunun doğal bir karşılığı olarak, sağ tabanlı örgütleri 

benimseyenler de, asıl doğrunun komünist rejimin gelmesini engellemek 

olduğunu düşünerek solun karşısında yer almışlardır. Ama ülkenin yönetiminde 

söz sahibi veya etkisi olan kişiler de, zıt düşünce ve fikirlere sahip ama çıkış 

noktası ülkede daha rahat ve huzurlu yaşamak olan bu iki gruba mensup 

insanları, doğru yolu bulma adına fikirlerini açıkça paylaşarak tartışabilecekleri 

ve sosyal yaşam standardını belirlemede aktif olarak bulunabilecekleri bir ortamı 

sağlamamışlardır. Bu şekilde tartışıp ülkenin geleceği adına doğru veya orta yolu 

bulamayan iki farklı görüşe sahip kişiler de, doğal olarak karşılıklı çatışma içine 

                                                
394 Andan Ağırbaşlı, bel. gör. 
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girmiştir. Öyle bir çatışma içine girmişlerdir ki, bunun içinden demokratik 

rejimler tarafından kabul görmeyen askerin yönetime el koyması, yani “Askeri 

Darbe” ile çıkılabilmiştir. Bu şekilde olması kaçınılmaz olan askeri darbeler 

neticesinde, ekonomik, sosyal, insan hakları, yani kısaca demokraside önemli yol 

kat eden Türkiye bu yolları bazen yeni baştan kat etmek zorunda kalmıştır. 

Bununla birlikte hak ve özgürlük isteme adına yola çıkanlar ise, birbirleri ile 

çatışma içine girerek kazandıkları veya kazandıklarını düşündükleri hak ve 

özgürlükler için tekrar mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 

 Günümüzde, incelenen dönemde öğrenci veya başka ne sıfatla olursa 

olsun olayların içinde yer almış, içine sürüklenmiş ya da karışmak zorunda 

kalmış insanların, büyük çoğunluğunun o günlerde birileri (siyasî liderler, 

dernekler, örgütler vb.) tarafından kullanıldıklarının395 farkına vardıkları 

görülmektedir. Artık her ne şartta ve şekilde olursa olsun fikir ayrılığına düşen 

insanlar, bunu oturup konuşarak ve tartışarak fikir ayrılığını ortadan kaldırmaya 

veya orta yolu bulmaya çalışmaktadır.   

 Yani sonuçta yıkıcı sol örgütler, her ne kadar ülkede direk olarak bir 

otorite elde edememiş olsalar bile, darbe ile neticelenen bu dönemler içinde halk 

deyimiyle ekmek yemişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak da, içinde yaşadıkları 

ve demokratik ülkelerle bir şekilde boy ölçüşmeye çalışan ülkelerini birkaç yıl 

geriye götüren darbelerin gelmesine sebep olmuşlardır. 

 

 

 

 

 

                                                
395 Adnan Ağırbaşlı, bel. gör. 
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