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Öz 
Kudüs, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmak üzere üç semavî dinin kutsiyet 

atfettiği bir şehirdir. Bu durum, her üç dinin mensupları tarafından yüzlerce yıl söz konu-
su şehre hâkim olma mücadelesine sahne olmuştur. Osmanlı dönemi öncesinde olduğu 
gibi sonrasında da devam eden bu mücadele, Yahudilerin özellikle 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren bir Osmanlı toprağı olan Filistin bölgesini yurt edinme çabalarıyla 

daha da artmıştır. I. Dünya Savaşı, bu bölgede bir Yahudi Devletinin temellerinin atılma-
sına fırsat vermiş, II. Dünya Savaşı sonunda ise İsrail Devleti’nin kurulmuştur. 

Yahudilerin bölgede Filistinliler aleyhine sürekli genişlemesi ve Kudüs’ü ilhak etme 
çabaları İslâm dünyasının tepkisine yol açmıştır. Bu çerçevede Türkiye, İsrail’in Kudüs’ü 

tamamen ele geçirme ve başkent yapma politikasına sert tepki göstermiştir. 
Bu tepkilerin bir sonucu olarak Millî Selamet Partisi (MSP) söz konusu kararı protesto 

etmek amacıyla 6 Eylül 1980 tarihinde Konya’da bir Kudüs mitingi düzenlemiştir. Ancak 
bu miting esnasında yaşanan bazı istenmeyen olaylar sebebiyle parti, doğrudan hedef 
haline gelmiştir Mitingden bir hafta sonra, 12 Eylül 1980 tarihinde ordu bir hükümet 

darbesiyle idareye el koyunca, miting esnasında yaşanan olaylar ve atılan sloganlar dar-
benin gerekçeleri arasında sayılmıştır. 

Bu çalışmada Konya’da yapılan MSP mitinginin ve siyasi partilerin bu mitinge yönelik 
tepkilerinin basındaki yansımalarına yer verilmiştir. 
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REFLECTIONS OF THE NATIONAL SALVATION PARTY’S JERUSALEM 

MEETING IN KONYA TO THE PRESS 
 

Abstract 
Jerusalem is a city to which three heavenly religions, Judaism, Christianity and Islam, attribute 
holiness. This situation witnessed the struggle to rule over the city in question for hundreds of 
years by the members of all three religions. This conflict continued after the Ottomans as it was 

before increased especially with the efforts to make Palestinian region, which was an Ottoman land, 
home since the second half of the 19th century. The First World War gave an opportunity to lay the 

foundations of a Jewish state in this region. This opportunity resulted in the establishment of the 
state of Israel in 1948, after World War II. 

After the Jews established their state, their efforts to expand their lands against the Palestinians and 
their efforts to annex Jerusalem accordingly caused a reaction of the Islamic world. In this context, 

Turkey has showed a harsh response to the Israel’s policies which are capturing the Jerusalem 
completely and making it capital of the Israel. 

As a result of these reactions, the National Salvation Party has organized a Jerusalem Rally in 
Konya on September 6, 1980 to protest this decision. However some adverse incidents during this 

meeting made this party a direct target. One week after the meeting, when the army seized the 
administration with a government coup on September 12, 1980, the events and slogans shouted 

during this meeting were also counted among the reasons of the coup. 
In this paper, the NSP rally held in Konya, the reactions of the political parties to this rally and 

their opposition are emphasized. 
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GİRİŞ 
Yüzlerce yıl vatan sahibi olamayan Yahudiler, dünyanın birçok bölgesi-

ne göç ederek varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Göç tercihlerini İslâm 
ülkeleri dışına yapanlar çok şanslı olmamış, buralarda çeşitli zulüm ve iş-
kencelere maruz kalmışlardır. Bu baskılar karşısında yurt arayan Yahudile-
re 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti kucak açarak onların hayatta 
kalmalarını sağlamıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın başlarından 
itibaren bazı gayrimüslim unsurların isyanına bağlı olarak zayıflaması ve 
ciddi toprak kaybına uğraması Yahudilerde de ayrı bir devlet kurma dü-
şüncesinin doğmasına yol açmıştır. (Memiş, 2002, s. 91). 

Yahudilerin Filistin’de bir vatana sahip olma faaliyetleri diğer bir deyiş-
le Siyonizm hareketi 1880’de Rusya’da ortaya çıkan Yahudi aleyhtarlığıyla 
(anti-semitizm) başlamış ve bu gelişme üzerine birçok Yahudi Filistin’e göç 
etmiştir. Avrupa’da yaşanan casusluk gibi bazı olumsuz gelişmelerin de 
Yahudilere mâl ediliyor olması Budapeşteli Yahudi bir gazeteci olan Dr. 
TheodorHerzl’i derinden etkilemiş ve kendisinde Yahudilerin dünyanın her 
yerinde ezildiğine dair bir kanaatin oluşmasına neden olmuştur. Yahudi 
Devleti kurulması fikrinin baş mimarı olarak Herzl, bu duyguların da bir 
sonucu olarak 1897’de İsviçre’nin Bazel şehrinde ilk dünya Siyonist Kongre-
si’nin toplanmasını sağlamıştır. Bu kongre sonucunda yayımlanan bir dek-
larasyonla Filistin’de bir yurt edilmesi için çalışılacağına, dernekler aracılı-
ğıyla tüm dünyadaki Yahudilerin organize edileceğine, Yahudi “millî duy-
gusunun” güçlendirileceğine ve Avrupalı devletlerin desteğinin sağlanması 
için çaba sarf edileceğine dair kararlar alınmıştır (Türel, 2004, s. 31-32). 

Siyonist Kongresi kararları sonucunda yurt edinilmesi düşülen Filistin 
topraklarının Osmanlı Devleti’ne ait olması işleri zorlaştırmışsa da Yahudi-
ler bu hedeflerinden vazgeçmemiştir. Yahudi meselesini uluslararası plat-
formda dile getirme fırsatı bulan Herzl, teşkilatlanma faaliyetlerini hızlan-
dırmıştır. Kurdukları dernekler aracılığıyla birçok Yahudi Filistin’de devlet 
kurmaya istekli hale getirildiği gibi Filistin İngiliz Şirketi ve Yahudi Millî 
Fonlarıyla da Yahudi göçmenlerin Filistin’de toprak satın almasının önü 
açılmıştır. Bu yapılanlardan sonra Avrupalı devletlerin Siyonizm’e ilgisi 
çekilmeye çalışılmış, bunun gerçekleşmesi halinde Osmanlı’dan Filistin’in 
alınabileceği umulmuştur. Nitekim Batılı devletlerle irtibata geçilmiş, bu 
devletler kendi menfaatleri doğrultusunda Yahudileri desteklemişlerdir. 
Herzl, Avrupalı devletlerden aldığı güçle, dönemin Osmanlı padişahı Sul-
tan II. Abdülhamit’e, Yahudilerin Filistin’de devlet kurma amacından bah-
setmiş ancak padişah bu fikri kabul etmemiştir. Fakat Herzl, mücadelesinde 
ısrarcı olmuş, isteklerinin kabul edilmesi halinde Osmanlı Devleti’ne bazı 
konularda yardımda bulunmayı teklif etmiştir. Bu teklifleri reddeden Ab-
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dülhamit, her defasında Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine razı olmamış, 
Yahudilerin Osmanlı tâbiiyetini kabul etmeleri ve üzerlerine düşen vatan-
daşlık görevlerini yerine getirmeleri halinde, yine kendilerinin uygun gör-
düğü bir yere yerleşebileceklerini söylemiştir. Yapılan bu açıklamalar dahi 
Yahudileri durdurmaya yetmemiş, Yahudiler Filistin topraklarını mülk 
edinmeye devam etmişlerdir (Öke, 1981, s. 35-84). 

Öte yandan Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda ciddi toprak ve 
güç kaybına uğraması Yahudiler için tarihî bir fırsat olmuş, İngilizlerin des-
teğiyle Yahudi devletinin temelleri atılmıştır. İngiltere Dışişleri Bakanı Art-
hur Balfour’un 2 Kasım 1917 tarihinde İngiliz Siyonist çevrelerinin ileri ge-
lenlerinden Lord Rothschild’e yazdığı bir mektup meselenin somutlaşması-
nı sağlamıştır. Tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçecek olan bu mektu-
bun muhtevasına bakıldığında, İngilizlerin, Filistin’de Yahudi halk için millî 
bir yurt kurulması fikrine sıcak baktığı, kendilerine bu konuda gereken 
desteğin verileceği, Filistin’de Yahudi olmayan toplumların sivil ve dini 
haklarının korunacağı, başka ülkelerde yaşayan Yahudilerin ise hak ve siya-
sal statülerine zarar verecek uygulamalara gidilmeyeceği yönünde birtakım 
güvenceler vermiştir (L. Cleveland, 2008, s. 270-271). İngilizlerin 1917 yılı 
Aralık ayında Kudüs’ü ele geçirmeleriyle Filistin, Osmanlı idaresinden çık-
mış, 1917-1948 yılları arasında İngiliz askeri idaresinde kalmıştır (Arı, 2008, 
s. 357). İngiltere bu süre zarfında Filistin’de Araplar ile Yahudileri kaynaş-
tırmış, Araplar birtakım vaatlerle ikna edilerek İsrail Devletinin temelleri 
atılmıştır (Bıyıklı, 2008, s. 338-341). 

Ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeninde 
Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesi ve bu ülkede Yahudi aleyhtarlığının 
yükselmesi ile beraber Yahudilerin Filistin topraklarına olan göçü hızlan-
mıştır. Bu durum var olan Arap-Yahudi çatışmasını şiddetlendirmiş, İngil-
tere’yi 1933’ten 1947 yılına kadar Filistin’de çözüm arayışında bulunmaya 
itmiştir (Türel, 2004, s. 43). İngiltere, 1948 yılında buradaki manda yöneti-
mini kaldırmış, İsrail bağımsızlığını ilan etmiş ve bu karar Birleşmiş Millet-
ler tarafından da onaylanarak İsrail Devleti kurulmuştur. 

İsrail Devleti’nin kurulmuş olması bu bölgedeki tansiyonu düşürmediği 
gibi aksine Mısır, Ürdün Suriye, Lübnan ve Irak gibi Arap ülkeleri İsrail’in 
bölgedeki varlığını kabul etmemişler, 1956yılından 1973 yılına kadar defa-
larca savaşmışlardır (Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Siyaset, Savaş ve 
Diplomasi, 2008, s. 226-234). Sonuç olarak bu savaşlarda İsrail galip çıkmış, 
üstelik topraklarını savaş öncesi duruma göre dört misline çıkartmıştır. 
Araplar, İsrail’in ele geçirdiği toprakların geri alınması ve bu suretle kaybet-
tikleri prestijlerini kazanmak düşüncesiyle 1973 yılında yeniden harekete 
geçmiş ancak savaş Birleşmiş Milletlerin araya girmesiyle taraflar arasında 
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herhangi bir barış yapılmadan sonlanmıştır (Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi 
Tarihi (1914-1980), 1991, s. 715). 

Arap-İsrail ilişkilerine genel olarak bakıldığında barışın bir türlü sağla-
namadığı görülmektedir. Nitekim barışı sağlamak amacıyla 1978-1979 yılla-
rı arasında İsrail-Mısır arasında yapılan Camp David Antlaşmaları da böl-
geye huzur getirmemiştir. Batı Şeria, Gazze ve Filistin meseleleri gündem-
deki yerini her daim korumuştur. Özellikle İsrail’in Camp David antlaşma-
larıyla muhtariyet vermeyi vaat ettiği Batı Şeria’yı devamlı olarak Yahudi 
yerleşim merkezine açması ve 1978 Ekim’i sonunda İsrail’deki bakanlıkları 
Kudüs’e nakletmeye başlaması bütün İslam dünyasında tepkilere neden 
olmuştur. İsrail böyle yapmakla Kudüs’ü geçici statüden çıkarıp başkent 
ilan etmiştir. İsrail bununla da yetinmemiş, 1980 yılının Temmuz ayında 
aldığı bir kararla 1967 savaşında Ürdün’den aldığı Doğu Kudüs’ü Batı Ku-
düs’e ilhak ettiğini açıklayarak Kudüs üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmiş-
tir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi her ne kadar Kudüs’ün ilhakını 
geçersiz saymışsa da bu karar mevcut durumu değiştirmeye yetmemiştir 
(Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1990), 1991, s. 7). 

Öte yandan İsrail’in işgalci tutumu, Arap ülkelerinin olduğu gibi Türki-
ye’nin de tepkisini çekmiş, Filistin ve Kudüs meselesi Türkiye’nin dış politi-
kasında her daim ön planda olmuştur. Türkiye her vesileyle bu davanın 
savunucusu olduğunu çeşitli platformlarda dile getirmiştir. Türkiye’nin 
resmî politikası bu yönde iken ülkedeki sivil kuruluş örgütleri ve partiler de 
bu meseleye yönelik maddî-manevî desteklerini esirgememişlerdir. 

Kudüs meselesinde genel olarak diğer siyasi partiler de millî bir duruş 
sergilemekle beraber, MSP bu konuları daha üst perdeden ifadelerle gün-
deminde tutmuş ve savunmuştur. Zira gerek bu partinin gerekse kendinden 
önce kurulmuş olan Millî Nizam Partisi’nin (MNP) ideolojik çerçevesini 
“İslâmî” kavramlar şekillendirmiş olması ve bu partinin diğerlerinin aksine 
felsefesini batı karşıtlığı üzerine kurması dinî terminolojileri daha sık kul-
lanmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin MNP’nin İslâmi söylemi, parti 
ideolojisine; “milli görüş” olarak yansıyacaktır. Millî görüş; “dinî söylemi 
kendine rehber edinen ve iman ikrarına dayalı siyaset izleyen bir oluşum” olarak 
tarif edilmektedir (Çınar, 2016, s. 89). Bu partinin devamı niteliğinde olan 
MSP başta olmak üzere diğer partiler programlarını bu çizgi üzerine oturt-
muşlardır. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın bütün konuşmaların-
da bu söylemi görmek mümkündür. O, Amerika ve Avrupa’ya karşı eleşti-
rel bir üslupla yaklaşmış; siyonizm, masonluk ve komünizmin ülke için 
zararlı olduğuna daima vurgu yapmıştır (Çaha, 2017, s. 799). 

Dolayısıyla MSP’nin ideolojik alt yapısı ve programı çerçevesinde 
“millîlik” vurgusu hep öne çıkmış, Türkiye’nin menfaatinin Batı ile değil 
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İslâm ülkeleriyle güçlü iş birliğinden geçtiği fikri savunulmuştur. İsrail-
Kudüs meselesinde bu ülkeye karşı açıkça tavır alan MSP, İsrail’in Filistin 
topraklarına yerleşmesi ve Kudüs’ü ilhak etme politikaları her vesileyle sert 
bir biçimde eleştirilmiştir. Yukarıda da değinildiği gibi, özellikle 1970’li yıl-
larda İsrail’in takip ettiği işgalci politikalar Türkiye’nin gündeminden düş-
memiştir. İsrail’in 1980 yılı Temmuz ayında Doğu Kudüs’ü Batı Kudüs’e 
ilhak ettiğini açıklaması üzerine söz konusu parti aynı yılın 6 Eylül’ünde 
Konya’da yaptığı mitingle kararı protesto etmiştir. Ancak miting esnasında 
yaşanan olaylar Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul ettiği gibi bir 
hafta sonra gerçekleşecek olan 12 Eylül 1980 hükümet darbesinin de gerek-
çeleri arasında sayılmıştır. 

 
I.MİTİNGLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR 
Filistin meselesinin gelmiş olduğu nokta, “İslâmcı” bir karakter taşıyan 

MSP’nin harekete geçmesini kolaylaştırmış, yukarıda da ele alındığı gibi bu 
parti Kudüs’ün başkent olarak kabul edilmesini protesto etmek amacıyla 6 
Eylül 1980 tarihinde Konya’da “Kudüs ve Millî Gençlik Günü” mitingi düzen-
lemeye karar vermiştir. Mitingin yapılmasından bir gün önce olay manşete 
taşınmış; “Kudüs gününde şımarık Yahudi’ye ders verilecek”, “Lanetlenmiş Yahu-
di’ye meydan okuyan tek lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan yarın inanan insanlarla 
kol kola, omuz omuza yürüyecek…” denilerek halkın mitinge olan ilgisi çekil-
meye çalışılmış ve mitingin “büyüklük” bakımından diğerlerinden farklı 
olacağı vurgulanmıştır. Kamuoyunun mitingle ilgili merakını gidermek 
düşüncesiyle olsa gerek mitingin yapılış gerekçesi hakkında da bilgi veril-
miş; “dünya kapitalizminin beşiği olan Amerikan’ın desteği ile İsrail’in, İslâm’ın 
mukaddes beldelerinden olan Kudüs’ü başkent ilan etmesini tel’in için” bu mitin-
gin yapılacağı duyurulmuştur (Türkiye’de Yarın, 5 Eylül 1980, S. 3376). 

MSP’liler bu mitinge büyük önem vermiş; bizzat MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan da bu mitinge katılma kararı almıştır. Parti sadece kendi 
mensuplarının değil aynı zamanda diğer vatandaşların da bu mitinge ka-
tılmasının gerekliliğine inanmıştır. Zira MSP bu mitingle Kudüs’ün sadece 
kendi partilerinin bir meselesi olmadığını aynı zamanda bütün Müslüman-
ların ortak davası olduğunu söyleyerek Kudüs’e sahip çıkılmasını istemiştir. 
Nitekim; MSP Konya İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Veyis Ersöz’ün 
yaptığı konuşması bu minval üzerine olmuş, 6 Eylül günü Konya’da şehrin 
önemine yaraşır bir şekilde yürüyüş ve mitingin düzenleneceği bilgisini 
paylaşarak; “inanan her insanı, davasının haklılığına iman eden her ferdi, kısacası 
her mü’mini ve her Müslüman’ı” mitinge davet etmiştir. Ersöz, konuşmasının 
devamında mitingin niçin yapılmak istendiğine dair şu açıklamayı yapmış-
tır: “Peygamberimiz (SAV) efendimizin Miraç basamağı olan Mescid-i Aksa’nın 
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bulunmuş olduğu mübarek Kudüs şehri; necis ve Kur’an-ı Kerim’de lanetlenmiş 
Yahudi’ye terkedilmemeli, bu kutsal belde İsrail necasetinden, pisliğinden, küfür 
bataklığından mutlaka temizlenmeli ve kurtarılmalıdır. Bugün için yeryüzünde 44 
İslam ülkesinde bir milyarın üzerinde Müslüman vardır. Lanetlenmiş Yahudi ise 
ancak üç milyon civarında bir nüfusa sahiptir. İşte bu üç milyon Yahudi; bir mil-
yarlık İslâm ordusuna rağmen Kudüs şehrini başşehir yapmaları karşısında suskun 
durmak veya o mübarek beldenin Yahudi’ye terkedilmesine ses çıkarmamak ve gere-
ken tepkiyi göstermemek yaraşmaz. İşte ilk tepki İslâmî gençlikten ve onların ka-
rargâhı mahiyetinde bulunan Konya’dan gelmektedir” demiştir. Ayrıca mitingde 
Milli Selamet gençliğinin rol alacağını belirtmiş ve bu kişilerin; “insanları 
öldürmek, kalpleri karatmak için değil ölmüş ruhları canlandırmak için savaş verdi-
ğini, bundan dolayı Akıncı Gençleri maddeten ve manen desteklemek gerektiğini 
aksi takdirde İslâmî harekette nemelazımcı bir tutum içinde bulunmanın veya köşe-
ye vahdete çekilmenin mü’minin şiarı olamayacağını” söylemiştir. Ersöz mitingin 
parti teşkilatından çok İslâmî kaideler üzerine oturtulduğunun altını çizmiş 
ve yediden yetmişe bütün halkın mitinge destek vermesini istemiştir. Bu 
konu hakkındaki hassasiyetini; “bu çok önemli vazifenin idrak ve şuuru içinde 
olan mü’minlere ne mutlu, bu hakikatten uzak bulunan gafillere de ne yazık!” söz-
leriyle ortaya koymuştur (Ersöz, 6 Eylül Mitinginin Önemi, 1980). 

MSP ileri gelenleri bir yandan daha çok vatandaşa ulaşıp mitinge katı-
lımı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da daha önceden düzenlenen ve bir 
kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları dikkate alarak mitingin sorunsuz 
geçmesi için günler öncesinden hazırlıklar yapmıştır (Türkiye’de Yarın, 28 
Ağustos 1980, S. 3369). Hatta mitingin güvenli bir şekilde geçmesi için resmî 
görevlilerin dışında partinin kendisi de bizzat görev almıştır. Bu konuyla 
ilgili olarak partinin gençlik kolları için ifade edilen ve “Akıncılar” olarak 
adlandırılan yaklaşık on bin gencin mitingin güvenliğini sağlayacağı ifade 
edilmiştir. Görevlendirilen bu on bin “Akıncı” gencin miting alanı ve çevre-
sinde devamlı gezeceği, herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için azami 
gayret sarf edeceği, herhangi bir dış müdahale olması durumunda mitinge 
katılan vatandaşların galeyana gelmesini önleyeceği bilgisi verilmiştir. Di-
ğer yandan alınacak tedbirler kapsamında mitingin başından itibaren bitin-
ceye kadar renkli olarak filme alınacağı, bilhassa yürüyüş ve mitingde gö-
revli polis memurlarının da yakın mesafeden, net olarak filmlerinin çekile-
ceği açıklanmış şehrin her yeri, MSP ve AGD (Akıncı Gençlik Derneği) slo-
ganlarıyla donatılmıştır (Türkiye’de Yarın, 5 Eylül 1980, S. 3372). 

 
II.MİTİNGİN YAPILIŞI 
Mitinge katılım noktasında partililerin açıklamaları olmuş; “İslamcı 

Genç” MSP’lilerin yanı sıra yurt dışından da katılım olacağı hesaba katıla-
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rak yaklaşık 25 bin kişinin mitinge geleceği tahmin edilmiştir. Fakat mitinge 
katılım beklentilerin üzerinde olmuştur. Basında yer alan haberlerde Afga-
nistan, Irak, Libya, İran, Sudan, Pakistan ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
gibi bazı Müslüman ülkelerdeki kuruluşların temsilcileri ile mücahitlerinin 
Ankara’daki resmi olmayan temsilcileri, Dünya İslâm Gençlik Örgütü’nün 
Türkiye’deki kampına katılan üyeleri, MSP doğrultusundaki kuruluşların 
önderleri, parlamenterler, davetliler ve İslâmcı-Akıncı gençlerle birlikte elli 
bini aşkın kişi miting alanını doldurmuştur (Cumhuriyet, 7 Eylül 1980, S. 
20158; Konya’nın Sesi, 7 Eylül 1980, S. 1311). Nitekim Türkiye’de Yarın gazete-
si; “Kudüs’ü kurtarma gününde iman seli dolup taşmış, yüzbinler bu ulvi toplulu-
ğa iştirak etmiş ve Yahudi protesto edilmiştir” şeklindeki manşetiyle mitingi 
maddi ve manevi boyutlarıyla ele almaya çalışmıştır (Türkiye’de Yarın, 6 
Eylül 1980, S. 3376). 

Hazırlanan miting programına göre konuşmalar öncesinde, stadyum-
dan (günümüzde tren garına yakın ve yıkılmış olan) itfaiye meydanına (bu 
alanda hâlen Hacıveyiszâde Camii bulunmaktadır) kadar bir yürüyüş ya-
pılmıştır. Bu yürüyüş kortejinin önünde parti Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan’ın yanı sıra MSP Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler, mil-
letvekilleri ve diğer ileri gelenler, ellerinde Mescid-i Aksa maketi olan kala-
balık bir halk topluluğunun yürüyüşüne destek olmuşlardır (Tercüman, 8 
Eylül 1980, S. 6687; Cumhuriyet, 6 Eylül 1980, S. 20157). 

Yaklaşık 5 km’lik bir mesafeyi içine alan ve 3 saatte tamamlanabilen bu 
yürüyüş esnasında çıkan bazı olaylar, mitingin oldukça sorunlu geçeceğinin 
ön habercisi gibiydi. Alınan onca tedbire rağmen daha konuşmalar başla-
madan kimliği belirsiz kişilerce bazı taşkınlıkların çıkarıldığı görülmüştür. 
Örneğin bir grubun sabahın erken saatlerinde İstasyon caddesine gelerek 
buradaki Atatürk heykeline taş attıkları fakat bu eylemin kısa sürede 
MSP’liler tarafından önlendiği ileri sürülmüştür. Yaşanan bu kargaşadan 
sonra Emniyet yetkililerinin; “Bize intikal eden bir şey yok” dediği MSP’lilerin 
ise; “Aramıza giren bazı siyonistler taş atmış olabilirler” diye savunma yaptığı 
belirtilmiş ve meselenin polis ve jandarmanın Atatürk heykelini kordon 
altına almasıyla çözüme kavuşturulduğu ifade edilmiştir. Daha sonra, iler-
leyen günlerde sıkıntılara da yol açacak olan sloganlar atılmış, bu esnada 
tekel maddeleri satan dükkanların tehditler sonucu kepenklerini indirmele-
rine yol açmıştır. (Hürriyet, 7 Eylül 1980). Esnafın dükkanını kapatması dahi 
bazı tatsız hadiselerin yaşanmasına engel olamamış; Dergâh Oteli, Fuar 
Mahsen Birahanesi, tekel bayileri ve pavyonlar bazı göstericiler tarafından 
tahrip edilmiştir. Birahane ve içki bayilerinin camları kırılmış, masa ve san-
dalyelerine ise zarar verilmiştir. Basında yer alan haberlere göre Fuar için-
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deki zararın 2 milyon dolaylarında olduğu iddia edilmiştir (Cumhuriyet, 8 
Eylül 1980, S. 20159; Yeni Meram, 8 Eylül 1980, S. 11674). 

Hâl böyleyken yürüyüş esnasında da dikkat çekici birtakım olaylar ya-
şanmıştır. İçinde 8-10 yaşlarındaki çocuklarında bulunduğu söylenilen ve 
düzenli gruplar halinde yürüyen topluluğun önüne üzerinde Arapça, “Lai-
laheillallah Muhammeden Resulallah” yazılı yeşil bir bayrak açtığı ancak 
Türk bayrağının yürüyüş boyunca kapalı tutulduğu iddia edilmiştir. (Hür-
riyet, 7 Eylül 1980, S. 11642). Bu mitingde göstericilerin kıyafetleri de ön 
plana çıkmış; boyun ve göğüs kısımlarına iri taneli tespihler takan, başlarına 
fes, takke, sarık geçiren ve cüppe giyen bazı kişilerin şehre değişik bir hüvi-
yet kazandırdıkları bilgisi paylaşılmıştır. Akabinde bu kişilerin bazı görevli-
lerin yönlendirmeleri doğrultusunda “Konya yakında başşehir olacak”, 
“Şeriat gelecek vahşet bitecek”, “Şeriat hakkımız söke söke alırız” “Sınırsız 
İslâm devleti”, “Tek halife tek devlet tek millet” diyerek bağırmaya başla-
dıkları öne sürülmüştür. Ayrıca grup içerisinde bazı kişiler tarafından yeşil 
zemin üzerine siyah renkte Kuran, gerilla tipi otomatik silah resimleri ta-
şınmış, pankartlar açılarak bunlarda öldürülen MSP’lilerle birlikte İslami-
yet’e ilişkin kavramlar özellikle “şeriat devlet teması” işlenmiştir. Gösterici-
ler, “Ya şeriat ya ölüm”, “İslam ümmeti şeriat devleti”, “Dinsiz devlet yıkı-
lacak elbet”, “Anayasa açılsın 163 kaldırılsın. İşbirlikçi solcu ve mason sö-
mürüsü bitsin. Artık Müslümanlara tetik çeken elleri kıracağız” tarzındaki 
sloganları yol boyunca dillerinden düşürmemişlerdir (Cumhuriyet, 7 Eylül 
1980, S. 20158). Hatta bununla da yetinilmeyerek Erbakan’a atfen söylendiği 
iddia edilen, “Allahu Ekber, Ya Peygamber” şeklinde ifadeler kullanıldığı 
ileri sürülmüştür. Ayrıca, “Hakimiyet Allah’ındır”, “Ya Şeriat ya şahadet”, “ 
Şeriat İslâm’dır, Anayasa Kuran’dır”, “Laiklik Dinsizliktir”, “Laiklik ne de-
mek, Şeriatçıyız”, “Tağutaf Deccaliyet rejimine hayır”, “Allah’ın hükümle-
riyle hükmet”, “Sınırsız, sınıfsız İslam devleti istiyoruz”, “Cihada hazırız”, 
“Ne şarkiye ne garbiye İslâmiye İslâmiye”, “Zincirler kırılsın, Ayasofya 
açılsın”, “İslâmî hükümet, halifeli devlet”, “Dinsiz TRT şimdi nerede”, 
“Dinsiz iktidar istifa”, “Erbakan, Ziya, Humeyni yaşasın İslam Birliği” şek-
linde sık sık sloganlar atmışlardır. (Birler , 1980). Şehir, göstericiler tarafın-
dan tıpkı miting öncesinde olduğu gibi sonrasında da MSP, AGD, İFİT 
(İslâm Fedaileri İntikam Tugayı) ve İKO (İslâm Kuruluş Ordusu) gibi örgüt-
lere ait olduğu ileri sürülen sloganlar, yollara ve duvarlara yazılarak kirle-
tilmiş; Tekel giriş kapısının duvarına; “Sarhoş devlet, tıkılacak elbet” yazıl-
mıştır (Türkiye’de Yarın, 8 Eylül 1980, S. 3378; Konya’nın Sesi, 7 Eylül 1980, S 
1311). 

Yürüyüşün sonunda konuşmanın yapılacağı alana gelen topluluk, 
meydanda kurulu kale surları biçimindeki kürsüde bulunan Erbakan’ı se-
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lamlayarak; “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganı atmışlardır. Sloganlar 
eşliğinde heyecana kapılan göstericilerden bazıları İsrail, Amerika ve Sov-
yetler Birliğine ait bayrakları ateşe vermişler ve bu esnada “Şah, Butto, Hu-
veyda sıra bizim Masonda”, “Şeriat haktır, inanmayan alçaktır” gibi tezahü-
ratlarla eylemlerini sürdürmüşlerdir (Hürriyet, 7 Eylül 1980, S. 11642). 

Öte yandan sayıları iki bini aştığı söylenen kalabalık bir grubun, İstiklal 
Marşı’nın söylenmesi sırasında da taşkınlıklarına devam ettiği, “Ezan sesi 
istiyoruz bu marşı söylemiyoruz” diyerek bir nevi marşı protesto ettikleri iddia 
edilmiştir. Marşa yönelik bu tavır karşısında İstiklal Marşı’nın söyleneceği 
ikinci kez anons edilmişse de göstericiler buna da mâni olmuş, “Allah Al-
lah” sesleriyle duyuruyu engellemeye çalışmışlardır. İstiklal Marşı’nın söy-
letilmemesinden Erbakan rahatsız olmuş, yapılan çağrıların ardından Erba-
kan’ın mikrofonu bizzat eline aldığı ve İstiklal Marşını söylemeye başladığı 
görülmüştür. Ancak bazı kişiler marşı söylemeye katılmadığı gibi yerden 
kalkmayarak marşa yönelik tutumlarında ısrarcı olmuşlardır (Tercüman, 8 
Eylül 1980, S. 6687; Cumhuriyet, 7 Eylül 1980, S. 20158). Olaylar bununla 
sınırlı kalmamış, marşın bitmesiyle birlikte ayağa kalkan göstericiler “Dü-
zene isyan” şeklinde sloganlar atmışlardır. Daha sonra mitinge katılan MSP 
yöneticileri halka tanıtılmıştır. Bunlar içinde; “Münafıkların dedikodularına 
kulak asmayarak buraya teşrif eden Korkut Özal beyefendi” şeklinde kendisine 
hitap edilen Özal’ın varlığı “cesaret” göstergesi olarak kabul edilip takdir 
edilmiştir (Birler, MSP'nin Konya Mitinginde Bir Grup Akıncı İstiklâl 
Marşını Söyletmedi, 1980). 

Yaşanan bu hengamenin ardından Necmettin Erbakan konuşma yap-
mış; “Yahudilerin kirli çizmelerinden Kudüs’ü kurtarmak vacip oldu” dedikten 
sonra dış güçlere şöyle seslenmiştir: “Eğer Amerika Birleşik Devletleri İsrail’i bu 
kadar seviyorsa Carter Yahudilere bu kadar bayılıyorsa onlara Güney Amerika’dan 
ve kendi topraklarından yer versin. İsrail’in gözü Anadolu topraklarındadır. Bizi 
içimizden yıkmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki anarşinin kökünü araştırırsanız bunun 
altından İsrail çıkar” diyerek Yahudilerin yapmak istedikleriyle ilgili bilgiler 
paylaşmıştır (Hürriyet, 7 Eylül 1980, S. 11642). Nitekim Erbakan, Yahudilerin 
Sultan II. Abdülhamit zamanından beri bir memleket kurmak ve Anado-
lu’ya sahip olabilmek için çalıştıklarını fakat çeşitli zamanlarda yaptıkları 
hareketlerden sonuç alamadıklarını söylemiştir. Buna karşılık İsrail’in Ku-
düs’e yönelik eylemlerinde ısrarcı olduğunu, Kudüs’ü başkent ilan etme-
sinden sonra MSP olarak Kudüs’ü kurtarmayı kendilerine vazife edindikle-
rini, çünkü Kudüs’te Müslümanlara emanet edilen üç mescitten bir tanesi-
nin Mescid-ül Aksa olduğunu vurgulamıştır (Yeni Meram, 6 Eylül 1980, S. 
11574). Erbakan, İsrail’in attığı bu adım sonrası ilişkilerin derhal kesilmesini, 
çünkü söz konusu bu kararın, İsrail’in Anadolu’yu vilayet yapmak isteme-
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sinin bir adımı olarak değerlendirmiştir. Ayrıca İsrail’in bölgede huzuru 
bozduğunu, Kudüs’ü başkent yapmasını da bozgunculuğun bir delili say-
mıştır. İsrail’in sıcak savaşlarla Türkiye sınırlarına kadar yaklaştığını ve 
ülkeyi IMF gibi teşkilatlarla içten çökertmeyi amaçladığını iddia etmiştir. 
IMF’nin ağır sanayiye engel olmaya çalıştığını, dış güçlerin de “Batı kulüp” 
zihniyetinden yararlandığını, elli milyon memleket evladının bu zihniyetten 
kurtulma çabası verdiğini dile getirmiştir. MSP olarak yaptıkları mücadele-
nin temelinin haksızlıkları, zulmü ve batılı yanlışlıkları ortadan kaldırmak 
ve onun yerine haklıyı, hakkı hâkim kılmak olduğunu ifade ederek Türki-
ye’nin kurtuluşu ve güçlenmesini “Batı kulübünde değil Millî Görüşte” 
görmüştür. (Türkiye’de Yarın, 8 Eylül 1980, S. 3378). Kudüs konusundaki 
hassasiyetini; “Emperyalizmin tecavüzlerinin önlenmesi ve Müslüman Kudüs’ün 
kurtulması için bütün gücümüzle çalışacağız” diye vurgulayan Erbakan, “Müs-
lümanların ilk kıblegâhı olan Kudüs’ü kurtarıncaya kadar cihat ilan ettiklerini ve 
buranın yine Müslümanların olacağını” ümit etmiştir. Alaeddin Keykubat ve 
Kılıç Arslan’ın Kudüs’e saldıran Haçlı ordularını püskürttükleri gibi aslında 
bu mitingi düzenlemekle kendilerinin de bu amacı gerçekleştirmek niyetin-
de olduklarını hatta bu mitingi yapmakla, “Kudüs’ün kurtuluşunun ilk adımı-
nı” attıklarını iddia etmiştir. (Milliyet, 8 Eylül 1980, S. 11803). 

Erbakan’dan sonra MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan’ın da 
konuyla ilgili bazı tespitleri olmuştur. Kutan, açıklamasında meseleyi daha 
çok iç politikada yaşananlarla ilişkilendirmiştir. AP azınlık hükümetinde 
Dışişleri Bakanı pozisyonunda olan ve “İslâm dünyasına karşı Batı yanlısı 
politika takip ettiği düşünülen” Hayrettin Erkmen’e aralarında partilerinin 
de olduğu bir oylamada bakanı “güvensizlik” oyu vererek düşürdüklerine 
değindikten sonra; “Parlamentoda AP azınlık hükümeti Dışişleri Bakanını ıskat 
etmekle onun şahsını değil, AP azınlık hükümetinin İsrail’den yana olan ve İslâm 
alemini zedeleyen dış politika zihniyetini ıskat ettiğini” savunmuştur (Cumhuri-
yet, 7 Eylül 1980, S. 20158). Kutan, daha sonra İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan 
etmesine tepki göstermiş, bunda Demirel hükümetinin; “Batı kuşağı zihni-
yetinin” önemli bir payının olduğunu öne sürmüştür. AP’nin; “Batı kulüpçü 
fikrini terk etmedikçe” borç para istemekten kurtulamayacağını ve bu zihni-
yetle “kabuk yönetim” den başka bir şey olamayacağını ve er geç tasfiye edi-
leceğini söylemiştir. Ayrıca hükümetin bir yandan lafla kınamalar yapıp 
diğer yandan Kudüs’e ve Afganistan’a yapılan tecavüzlere müsamaha gös-
terdiğini, ciddi bir tavır sergilemekten yoksun olduğunu, İsrail ile münase-
bete devam ettiğini dolayısıyla böyle bir zihniyetin milletçe benimsenmesi-
nin mümkün olmadığını ifade etmiştir. MSP Konya Milletvekili Tahir Bü-
yükkörükçü de konuşmasında, “Kudüs’ün Müslümanların davası olduğunu, 
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bu uğurda yüz binlerce insanı kaybetmeye hazır olduklarını” dile getirmiştir (Yeni 
Konya, 8 Eylül 1980, S. 11766). 

Bu şekilde MSP ileri gelenlerinin konuşmaların ardından mitinge katı-
lanlar sağ ellerinin başparmaklarını havaya kaldırarak MSP andı içmişler, 
böylece olaylı başlayan miting olaysız biçimde son bulmuştur. 

 
III.MİTİNGE YÖNELİK TEPKİLER 
Necmettin Erbakan ve diğer MSP ileri gelenlerinin konuşmalarının ar-

dından “arbedesiz” geçtiği ileri sürülen mitingin yankıları gündemi günler-
ce meşgul etmiştir. İsrail’in uluslararası alınan kararlar ve Birleşmiş Milletler 
kararlarına rağmen Kudüs’ü başkent yapmasına ve işgal ettiği topraklarda 
yeni yerleşim bölgeleri ilanına son vermesine dair yapılan uyarıları dikkate 
almadığı, Yahudilerin sabrın sınırlarını zorlaması karşısında Müslümanla-
rın daha fazla “tahammül” gösteremediği bundan dolayı söz konusu mitin-
gin Yahudilere “ihtar” mahiyetinde yapıldığı dile getirilmiştir (Yılmaz, 
1980). Daha sonra mitingle ilgili açıklamalar yapılmaya devam edilmiş; 
mitingin ihtişamının bütün insanları ve Müslüman dostlarını sevindirdiği 
buna karşılık Yahudi yanlılarını ve İslâm düşmanlarını ise perişan ettiği 
iddia edilmiştir. Ayrıca mitingin her yönüyle iyi hazırlandığı, güzel tertip-
lendiği, yerli ve yabancı çok sayıda yabancıyı bir araya getirilebildiği ve 
yapılanların aslında Kudüs’e verilen önemin bir parçası olarak yorumlan-
mıştır. Aynı şekilde mitinge katılanların büyük çoğunluğunun Akıncı genç-
lerin oluşturduğu fakat ihtiyarların da miting alanındaki yerini aldığı hatta 
manevi havadan etkilenen bu ihtiyarların daha da gençleştikleri söylenerek; 
“bu manzara karşısında heyecanlanmamak, aşka gelmemek için taş kalpli ruhsuz bir 
ceset olmak lazımdı” denilmiştir. Bununla birlikte Büyükkörükçü ve Erba-
kan’ın konuşmalarının on binlerin heyecanını arttırdığı belirtilmiş; “bu coş-
ku, bu aşk ve iman gençliğinin meydana getirmiş olduğu manzarayı anlatabilmek-
ten kalemler ve diller acizdir. Onu ancak görmeli ve o ruh haletinin içinde buluna-
rak yaşamalıydı” yorumu yapılmıştır. Ayrıca İslami gençliğin bu ve benzeri 
toplantılarından “imansızların” korkacağı, din düşmanları ve Yahudi yanlı-
larının, Amerika ve Rus taraftarlarının çekineceği, iktidarın yılacağı, 
TRT’nin ise ekranlara getirmeyeceği, getirse bile bunu kimsenin görmeye-
ceği bir saatte ekrana koyacağı ileri sürülmüştür. Çünkü “korkakların haki-
katleri dile getirmeyecekleri ve eşit muamele yapamayacakları” iddia edil-
miştir. Bundan hareketle miting esnasında göstericilerin; “Sahte TRT, şimdi 
nerede”, “Kudüs kınamakla kurtulmaz”, “Ne sağda ne solda; birleş Hak 
yolda” şeklinde attığı sloganlarla bağlantı kurularak bunu yapanların “yer-
den göğe kadar haklı” olduğu görüşü savunulmuştur. Mitingin, “Müslü-
mana yaraşır olgunlukta” geçtiği ve en ufak bir hadiseye mahal vermeden 
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sona erdiği ifade edilmiş ve mitingin diğer kuruluşlara örnek olması te-
mennisinde bulunulmuştur. (Ersöz, Kudüs ve Millî Gençlik Gününün 
Ardından, 1980). 

Mitingle ilgili olumlu ve olumsuz tartışmaların gölgesinde açıklamalar 
yapılmaya devam edilmiş; Kudüs’ün Yahudilerden kurtarılmasının yolu-
nun birahane, sinema ve dükkanların camını indirmekten geçmediği; “Ci-
hada hazırız”, Kudüs’e hücum”, “Şeriat isteriz” gibi sloganlarla bir yere 
varılmayacağı vurgulanmış ve konu hakkında bazı tespitlerde bulunulmuş-
tur (Kırmacı, 1980). Miting öncesi dükkanlara konulan, duvarlara yapıştırı-
lan afişlerde “Kudüs’ü Kurtarma Günü Mitingi” ibaresinin yer aldığına 
dikkat çekilmiş, bununla ne denmek istendiğinin pek anlaşılmadığı belirti-
lerek; “yani mitingin yapıldığı gün İsrail’in aklı başından çıkacak, böylece Kudüs 
derhal kurtulmuş, kurtarılmış mı olacaktı? Çünkü lafla peynir gemisi yürümediği 
için, mitingle de Kudüs’ün kurtarılması mümkün değildir” denilmiştir. Nitekim 
bu konuda Yahudilerin Filistin’e yerleşerek devlet halini aldıkları başta 
Amerika olmak üzere bazı Batılı devletlere güvenerek kimseyi ne Arap dev-
letlerini ne de Birleşmiş Milletler kurulunun kararlarını dikkate almadığı ve 
bildiğini okuduğu “planladığı hedefe ulaşmaya çalıştığı, bunda da başarılı 
olduğu” ileri sürülmüştür. Yahudilerin “gemiyi azıya almalarında” Arapla-
rın bu konu hakkındaki gevşekliğinin ve bir araya gelememelerinin çok 
önemli bir rolü olduğu belirtilmiş ve bu durum karşısında Yahudilerin, 
“Türkiye’deki bir partinin Konya’da düzenlediği mitingden ürküp korkarak 
Kudüs’ten vazgeçmesinin umulmasının” boş bir hayal olduğu ifade edil-
miştir. Bu noktada İslam âlemine seslenilmiş, eğer Kudüs gerçekten Yahu-
di’ye bırakılmak istenmiyorsa bu konuda samimiyseler Arap devletlerinin 
fikir birliğine vararak güçlerini birleştirmeleri gerektiği hatta tereddütsüz 
“silaha sarılmalarının” gereği vurgulanmıştır. Aksi takdirde Türkiye’nin 
İsrail ile münasebetlerini kesmesinin işe yaramayacağı iddia edilmiştir. Ko-
nunun hassasiyeti itibarıyla bazı MSP’lilerin “Başımızda bir İslam (şeriat) 
devleti olsaydı İsrail’e karşı hemen savaş ilan edilirdi gibi laflar “gafletle” 
söylenmiş sözler olarak nitelendirilmiş ve “Ellerine belki silah almamış bu za-
vallılar bilmiyorlar mı ki, değil askeri birlikleri, bir tek insanı bile pasaportsuz, vize-
siz hangi devlet, sınırlarından içeriye sokar? Olacak şey değil ama, bilfarz Türkiye 
İsrail ile savaş ilan etse Suriye ve Irak gibi sınır komşuları hemen: Buyurun! Ser-
bestçe geçebilir, istediğinizi yapabilirsiniz mi diyeceklerdir? MSP’li yazar çizer 
takımından bazıları öyle mi sanıyorlar” denildikten sonra “Bu kafalarla mitingler-
le mi kurtarılacak Kudüs? Biraz ciddi ve iz’an sahibi olunsa daha iyi değil midir? 
Uçarı akıllığa ne lüzum var” denilerek yaşananlara tepki gösterilmiştir 
(Ataman, Böyle mi Kurtulur?, 1980). 
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Mitinge lüzum var mıydı? yok muydu? tartışmalarının ötesinde daha 
çok miting sonrası gelişmeler gündemdeki yerini uzun süre korumuştur. 
Özellikle bazı grupların İstiklal Marşına eşlik etmeyip bu esnada oturması 
hadisesi mitingin en tepki çeken yanını oluşturduğu belirtilmiştir (Cumhuri-
yet, 8 Eylül 1980, S. 20159; Milliyet, 7 Eylül 1980, S. 11802). Miting ve yürüyüş 
sonrası çeşitli kuruluşlar yayınladıkları mesajlarla bazı kişilerin İstiklal Mar-
şı söylenirken oturması olayını kınamış, aynı şekilde kullanılan sloganlar, 
göstericilerin kılık kıyafeti ve taşımış oldukları pankartlardaki yazılar da 
yadırganmıştır. Yaşanan bu hadiselerden hareketle bazı basın organları 
Konya halkının mitinge yönelik tutumunu ön plana çıkarmış; “MSP mitin-
gine Konya halkı ilgi göstermedi!” denilerek bir nevi Konya halkının olaylarla 
ilgisi olmadığı izah edilmeye çalışılmıştır (Konya Postası, 8 Eylül 1980, S. 
837). 

Öte yandan yapılan Kudüs mitinginin Konya’da “MSP’ye puan kaybet-
tirdiği”, miting ve yürüyüşte “kendini bilen yüz Konyalının dahi zor bulunabile-
ceği” ileri sürülmüştür. Hatta bazı yorumlarda bu olaylar küçük bir “Delibaş 
Olayı”1 olarak nitelendirilmiş, “Kudüs’ü ihya edelim derken Konya’yı berbat 
etmeye” kimsenin hakkı olmadığı, her ne kadar bu yapılanların “din” uğru-
na gerçekleştirildiği söylense de bunun dine bile sığmayacağından bahse-
dilmiştir. Söz konusu mitingde Konyalının hiçbir kusuru olmadığı halde 
çeşitli il ve ilçelerden otobüslerle taraftar getirilerek, yaklaşık 1000 dolayında 
otobüsün Konya’ya yolcu getirdiği iddia edilmiş, “Konyalının adının kötüye 
çıkartılmasının haklı bir sebebe dayandırılamayacağı” anlatılmaya çalışılmıştır 
(Cumhuriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159). 

Yapılan eleştirilerden Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler2 de nasibini 
almış, MSP’li olmasının cadde ve sokakların göstericiler tarafından kirletil-
mesine göz yumacağı anlamını taşımaması gerektiği uyarısında bulunul-
muştur. Aynı şekilde MSP Konya il teşkilatı yöneticilerinin tutumları da 
yerilmiş, güvenlik kuvvetlerinin sadece olası bir çatışmayı engellemek için 
orada bulunduğunu, birçok bina ve duvarın kirletilmesine yetkililerin gör-
mezlikten gelmesinin kabul edilebilir bir davranış olmadığı üzerinde du-
rulmuştur. Ayrıca mitinge katılan bazı kişilerin saygısız tutumları kınana-
rak, Mevlâna Müzesine para vermeden ayakkabılarıyla girmelerine tepki 

 
1  Delibaş Mehmet isimli şahsın 1920 yılının Ekim ayında etrafına topladığı adamlarıyla Konya’da başlattığı 

isyan “Delibaş Olayı” olarak anılmaktadır. Söz konusu şahıs isyancılarla birlikte Çumra’yı, Konya vilayet 
konağını, postaneyi, jandarma okulunu basarak işgal etmiştir. Ankara hükümeti Konya’ya askerî birlikleri 
yollayarak bu isyanı bastırmış, sorumlular Konya İstiklâl Mahkemesinde cezalandırılmıştır. Ergün Aybars, 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 2984, s.222-223. 

2  Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler, Millî Güvenlik Konseyi’nin tüm belediye başkanlarını görev-
den alması üzerine görevini bırakmıştır; Türkiye’de Yarın, 30 Eylül 1980, S. 3388. 
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gösterilmiştir (Yeni Konya, 9 Eylül 1980, S. 11767). Konya’nın böyle bir mi-
tingle anılıyor olmasının verdiği üzüntüyle Erbakan da sert bir şekilde eleş-
tirilmiş; “Mademki Kudüs’ü kurtaracaksın Konya’da ne işin vardı!” denilerek 
doğrudan hedef alınmıştır. 

Genel özellikleri itibarıyla mitinge dair bazı detaylara dikkat çekilmiş, 
miting muhtevası bakımından “laiklik karşıtı, gerici” bulunmuş, miting 
esnasında şapka, harf, kılık kıyafet gibi ele alınan birçok konuda “anayasaya 
kafa tutulduğu” eleştirisinde bulunulmuştur. Mitinge ön ayak olanların 
tutumundan da rahatsızlık duyulmuş, anarşiden şikâyet edenlerin anarşiyi 
ortaya çıkardığı iddia edilerek, bununla “İslam dininin siyasete alet” edildi-
ği yorumları yapılmıştır (Sural, 1980). Nitekim, Konya’nın Sesi gazetesi mi-
ting esnasında göstericiler tarafından atılan; “dinsiz devlet yıkılacak elbet!” 
sloganını “MSP’nin mitinginde şeriat devleti istendi” şeklinde yorumlarken 
(Konya’nın Sesi, 8 Eylül 1980, S. 1311) Cumhuriyet gazetesi mitingin 
MSP’lilerce amacından saptırıldığını ve laikliğe aykırı olduğunu iddia ede-
rek; “MSP’liler Kudüs’ü kurtarma mitinginde şeriat düzeni özlemlerini sahneleme 
olanağı buldu” demiştir (Cumhuriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159). Bunun yanında 
“Laiklik ne demek, şeriatçıyız”, “şeriat gelecek” şeklindeki sloganların kon-
voya dahil olan Necmettin Erbakan’ın varlığına rağmen atılmasına da tepki 
gösterilmiş; Erbakan’ın milletvekili olarak Mecliste “laiklik ilkesine bağlı 
kalacağına namus sözü verdiği halde ‘şeriat isteyenleri arkasına toplamakla’ 
onlara sahip çıktığı ve kendisinin de bu isteklerden yana bir tavır sergiledi-
ği” yolunda iddiaların ortaya atılmasına neden olduğu öne sürülmüştür. 
(Öğütçü, İzahı Var mı?, 1980). 

Ayrıca MSP’nin dini siyasete alet etme noktasında Demokrat Parti (DP) 
ve AP’yi de geçtiği iddia edilmiş, bundan dolayı bazı çevrelerce miting 
“utanç mitingi” olarak nitelendirilmiştir. Miting içeriği bakımından “gerici-
liğin” yerleşmesi ve silahlı bir güç olarak ortaya çıkma tehlikesi bakımından 
“endişe verici” bulunmuş, bu noktada sorumluların cezalandırılması isten-
miştir. Mitingde yaşananların bu noktaya gelmesinde daha çok AP suçlu 
görülmüş, AP’nin kendi çıkarlarını korumak için Türkiye’de icraatlarıyla 
yaptıklarının bu mitingle ortaya çıktığına dikkat çekilerek; devlet ileri gelen-
lerinin bu tarz olayların yaşanmasına mahal vererek ülkenin geleceğinden 
çalmamaları istenmiştir (Öğütçü, Ektiğini Biçmek, 1980). Bazı çevrelerse 
mitingin aslında MSP’nin “kendini yenilemek ve AP’ye gözdağı vermek” ama-
cıyla iyi niyetlerle yapıldığını ancak “Cumhuriyeti inkâr etmeye kalkışması” 
ve İstiklal Marşı krizi gibi etmenlerle “Konya’nın çöplük yapılmak istenme-
sine” müsamaha gösterilmeyeceği bilhassa vurgulanmıştır. Ayrıca bu mi-
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ting sonucunda MSP’nin Konya’da artık seçilme şansının kalmadığı ileri 
sürülmüştür. Öte yandan Erbakan’ın Humeyni’ye3 imrenerek bir “kum 
kenti”4 oluşturmak istediği, demokrasiyi yozlaştıran ve seçmeni birbirine 
düşürenlerin şerrinden korkulması gerektiği, bu sebepten, Konyalıların 
oylarını verirken dikkatli olmaları yönünde değerlendirmelerde bulunul-
muştur (Embel, 1980). 

MSP’nin düzenlediği mitinge çeşitli çevrelerden tepkiler gelmeye de-
vam etmiş; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren; “Şu anda meseleyi 
inceliyorum. O nedenle şu anda bir şey söylemeyeceğim. Konuyla ilgili olarak za-
manı gelince cevap vereceğim” derken; Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkan-
lığı Kontenjan Grubu MSP’nin düzenlediği mitingde meydana gelen olay-
larla ilgili olarak bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride; “Konya olayları devletin ve 
cumhuriyetin çağdaş yapısına yönelik bir harekettir. Olay devletin varlığına ve 
rejime yönelik iç ve uluslararası girişimlerin bir parçasıdır” dedikten sonra “gru-
bumuz devleti oluşturan Anayasal ve siyasal güçleri özellikle iki büyük siyasi par-
timizi bir defa daha devleti, demokratik rejimi ve Atatürk ilkelerinde ifadesini bulan 
Cumhuriyeti korumak için iş birliğine davet eder” uyarısında bulunmuştur (Ter-
cüman, 8 Eylül 1980, S. 6687). Bildiride ayrıca siyasi partilere seslenilmiş ve 
onlardan “Laik Cumhuriyeti Koruma Andı” oluşturmaları istenilmiştir. 
Aynı şekilde Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Üyesi Fahri Çokar da 
meseleyi, “Anayasaya göre devletin temel ilkelerine ters ve aykırı davranış 
olarak” nitelendirmiştir (Hürriyet, 8 Eylül 1980, S. 11643). Millî Savunma 
eski bakanlarından ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Esat Işık, “Parlamen-
tonun bu duruma el koymasını” isterken; Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı 
Mazhar Budak ise; “Her şey ortada, her şey herkesin gözü önünde cereyan ediyor. 
Yoruma ne hacet? Ama kesinlikle bilinmelidir ki devletin yasal güçleri vardır. Yasa 
vardır, Anayasa vardır. Bunlardan daha güçlüsü yoktur. Olayı takip için Cumhuri-
yet Savcıları vardır. Kanuna, Anayasaya aykırı her hareket elbette görevliler tara-
fından takip edilecektir. Bu bakımdan herkes müsterih olmalıdır” diyerek gergin 
havayı bir nebze olsun yumuşatmaya çalışmıştır (Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 
6687). 

Mitinge yönelik tepkiler üst düzey bürokratlarla sınırlı kalmamış, siyasi 
parti ileri gelenlerinden de oldukça sert eleştiriler gelmiştir. Nitekim AP 
Genel Sekreteri Nahit Menteşe MSP’nin Konya mitinginde atılan sloganlar 
ve İstiklâl Marşı söylenirken bir grubun ayağa kalkmaması olayı ile ilgili 

 
3  Humeyni (1902-1989), İran’da İslâm Cumhuriyeti’nin kurucusu ve lideridir. Şah Muhammed Rıza Pehle-

vi’nin 1979 yılında İran’ı terk etmesinden sonra sürgünde yaşamaktayken aynı yılın Şubat ayında ülkesi-
ne dönmüş ve günümüzdeki sistemi kurmuştur. 

4  İran İslâm Devleti’nin temellerinin atıldığı ve başladığı şehir olarak ünlenmiştir. Şiîlerce kutsal sayılan bu 
şehir, Mollalar veya Ayetullahlar şehri olarak da bilinir. 
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olarak; “Olay çok üzücüdür. Türkiye’de rahatsızlıkların, demokratik rejimi isteme-
yenlerden doğduğu bilinmektedir. MSP Müslümanlığı kendi inhisarında saymakta, 
bu yolda akıl almaz çılgınlıklar yapmaktadır. Konya olayı bu anlayışın bir sonucu-
dur” demiş ve sözlerine “Türkiye Cumhuriyeti aleyhine düşünce yaymanın yasak 
olduğunu” eklemeyi ihmal etmemiştir (Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687; Cum-
huriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159). 

AP Konya İl Başkanı Adnan Ağırbaşlı bu konuda yaptığı açıklamada, 
MSP ve CHP’nin AP aleyhine bir hesap yaptığını fakat bu planlarının tut-
madığını gördüklerinden “dini istismar” etme yolunu tercih ettiklerini ileri 
sürmüştür. Ayrıca mitingin MSP’lileri olduğu kadar Konyalıları da derin 
düşüncelere sevk ettiğini ve yapılan hareketlerin Konyalılar tarafından ka-
bul edilemez olduğunu dile getirmiştir. Mitinge çeşitli vilayetlerden adam 
taşındığı halde Konya’dan mitinge az sayıda katılım olduğunu iddia ede-
rek, “Konya’mızda MSP ve CHP’nin taşkın yolda hızla ilerleyişine uyacak kimse 
yoktur” demiştir. Konyalıların İstiklâl Marşı’na saygılı olduklarını da ifade 
eden Ağırbaşlı, “Konya faşistlere mezar olacak” gibi Marksist sloganların ise iç 
yüzünün ortaya çıkarılacağını ifade etmiştir. Öte yandan yabancı plakalı 
araçların içinden bazı kişilerin; “dinsiz devlet yıkılacak elbet”, gibi sloganlar 
attıklarını, bu sloganların, “kararmış vicdan ve siyasi ihtiraslarla” söylendiğini 
belirtmiştir. Ağırbaşlı, bu kişilerin “Konya toprağından su içmiş olamayacakla-
rını”, AP camiası olarak bu saygısızlığı kınadıklarını ve bu saygısızlığa bir 
tek Konyalının dahil edilmemesi gerektiğinin altını çizmiştir (Yeni Meram, 8 
Eylül 1980, S. 11674; Yeni Konya, 8 Eylül 1980, S. 11766). 

Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu da 
MSP’nin Konya mitinginde meydana gelen olaylar konusunda Akajansa şu 
açıklamayı yapmıştır: “Olay son derece üzücüdür, bilgileri tam olarak almak ve 
bu olay karşısındaki CGP görüşünü açıklamak üzere arkadaşlarımı toplantıya ça-
ğırdım. Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli yönlerden gelen bu 
iğrenç saldırılar hak ettikleri karşılığı milletten görecektir. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın” demiştir (Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687). Açıklamalarına devam 
eden Feyzioğlu; “Milletin bütünlüğüne kastedenlerle Türkiye’yi çağdaş karanlık-
lara sürüklemek isteyenlerin el ele verdiklerini” söylemiş ve “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşuna temel olan ilkelerde, Atatürkçü, medeniyetçi yolunda yükselmesi-
ne hiçbir ihanet engel olamayacaktır. Meydanı boş sanan gafiller Atatürk’ün büyük 
eserini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini baltalama yarışına girmişlerdir” diyerek 
yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı anlatmaya çalışmıştır (Hürriyet, 8 Eylül 
1980, S. 11643). Aynı şekilde CGP Konya İl Başkanı Hüseyin Sönmez de bir 
konuşma yapmış ve mitingle ilgili olayları başkalarından duyduğunu söy-
leyerek İstiklal Marşına karşı yapılanlardan üzüntü duydukları şeklinde bir 
açıklama yapmıştır. 
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Konya olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan siyasilerden bir diğeri de 
MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş olmuştur. Türkeş, konuşmasında 
daha çok İstiklal Marşı hadisesine eğilmiş ve bununla ilgili olarak; “Bu haya-
sızlıktır. İstiklal Marşı çalınırken saygı ile ayakta durmak yerine oturmak ve İstiklâl 
Marşını protesto etmek hainlerin işidir” diyerek bu konudaki tavrını ortaya 
koymuştur (Tercüman, 8 Eylül 1980, S 6687; Hürriyet, 8 Eylül 1980, S. 11643; 
Milliyet, 7 Eylül 1980, S.11802). Türkeş’ten sonra MHP Konya gençlik kolları 
da İstiklal Marşına yapılanlara tepki göstermiş ve MSP’li grupların “devlete 
dinsiz” demelerini tehlikeli bulduklarını, din istismarı yapanları ise milletin 
affetmeyeceğini söylemiştir (Yeni Konya, 8 Eylül1980, S. 11766). 

Öte yandan AP, CGP ve MHP ileri gelenlerinin MSP’ye yönelik yapmış 
olduğu açıklamalar kimilerince “samimi” bulunmamıştır. Zira MSP’nin 31 
Mayıs 1980 günü Sivas’ta da “Fetih Mitingi” düzenlediği, Konya’da olduğu 
gibi bu mitingde de tekbir getirildiği, Arapça yazılı harflerle pankartlar ta-
şındığı iddia edilmiştir. Aynı şekilde bu mitingler düzenlenirken Adalet 
Bakanının, AP Genel Sekreterinin, CGP Genel Başkanının, Siyasi Partiler 
Yasasının, laiklik ilkesi aleyhine eylemleri yasaklayan Türk Ceza Yasası’nın 
163. Maddesinin, Cumhuriyet Başsavcısının ve Atatürk ilklerinin “aynı” 
olduğu vurgulanmış; “farklı” olanın MSP’nin Konya mitingine gösterilen 
tepkinin küçük bir bölümünün dahi Sivas mitingine gösterilmemesinde 
görülmüştür. Birbirine benzeyen iki mitinge farklı tepkiler gösterilmesi Er-
bakan’ın zamanında Milliyetçi Cephe hükümetleriyle olan ortaklığına bağ-
lanmış ve bir zamanlar birbirleriyle “can ciğer kuzu sarması” olan Demi-
rel’lerin, Feyzioğlu’ların, Türkeş’lerin, Sivas mitinginde susup; Konya mi-
tingine “Atatürk ilkeleri elden gidiyor” demeleri samimi bulunmadığı gibi 
bu durum “Atatürkçülük adına yüz kızartıcı” bulunmuştur. Ayrıca bu kişi-
lerin Konya mitingine yönelik açıklamaları şöyle eleştirilmeye devam etmiş-
tir: “Atatürkçülüğü düne kadar hiç anımsama, MSP ile hükümet kur, sonra Erba-
kan sana seccade armağan etsin, sen ona Hacı yağı, o sana gül suyu sürsün, öpü-
şün, koklaşın: ama Erbakan arabana taş koymaya başlayınca bağır, bağırabildiğin 
kadar: Aynı Atatürk ilkleri MSP’nin Sivas mitinginde çiğnenmemiş midir? ‘Ata-
türk ilkeleri Konya’da çiğnenir, Konya sınırı dışında çiğnenmez’ diye bir kural bu-
lunmadığına göre Sivas mitingi karşısında susup Konya mitingi karşısında arslan 
kesilmenin anlamı nedir? Anlamının ne olduğunu biliyoruz: Beylerimiz ve de be-
yoğlu beylerimiz Atatürk ilkeleri ile laiklik ilkesi ile kendi aralarında çelik-çomak 
oynuyorlar… Kültür Bakanın ‘Türk İslâm sentezi’ istesin bu Atatürkçülüğe uygun 
düşsün! Kara gözlüklü bakanın okullarda Arapça harfleri ile din dersleri okutmaya 
kalksın, bu da Atatürkçülük olsun! Atatürk’ün müze yaptığı Ayasofya’da gerici 
göstericilerle toplu namaz kılınsın, bu da Atatürkçülük sayılsın! Ve bütün bunlar-
dan sonra Sivas’taki gerici gösteriler karşısında kulaklarının üstüne yatıp, Kon-
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ya’daki aynı tür gösteriler için yeri göğü sarssınlar ve sonrada herkes alkışlasın: 
Aferin bak Atatürk ilkelerini korudular. Atatürk ilkelerini bunlar korumaz, Atatürk 
ilkeleri bunlara karşı korunur! Sivas’ta sus, Konya’da bağır… Nasıl Atatürkçülük 
sizinki öyle” denilerek siyasilerin kendi menfaatleri hesabına olaylar karşı-
sındaki tavrı eleştirilmiştir (Mumcu, 1980, s. 9). 

CHP Yönetim Kurulu, Genel Başkan Bülent Ecevit’in Başkanlığında bir 
toplantı düzenleyerek mitinge yönelik şu ifadelere yer verilmiştir: “Din sö-
mürücülüğünün, mezhep ayrımcılığı kışkırtmalarının yer yer iç savaş boyutlarına 
ulaştığı bir dönemde, bütünleştirici Atatürk milliyetçiliğinin harcı olan laikliğe 
bilinçle ve dört elle sarılmak, her zamankinden daha çok gereklidir” denilmiştir. 
Ayrıca “Bütün sağcı partilerin, din sömürücülüğü ve laikliğe aykırı davra-
nışlarda yarış içinde olduğu” öne sürülere şöyle devam edilmiştir: “Bunun 
sorumluluğu yalnızca belli bir partiye yüklenemez. Hele o partinin tutum ve davra-
nışlarını, AP hükümetine destek olurken bilmezlikten gelip, desteğini çekince fark 
eder görünmek hiç inandırıcı olmaz, din sömürücüsü yarışı sürdükçe ve laiklikten 
uzaklaşıldıkça bir dinden yurttaşlarımızın nasıl bölündüğü, kardeş kavgasının ne 
kadar yaygınlaşıp derinleştiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Din özgürlüğünün, ulusal 
birliğin, iç barışın ve cumhuriyetin ancak laiklikle korunup geliştirilebileceği her 
gün daha iyi anlaşılmaktadır. Konya’daki toplantıda Atatürk’e ve Cumhuriyete 
karşı, İstiklâl Marşına karşı, laikliğe karşı ileri sürüldüğü gibi suçlar işlenmişse 
elbette bunun hesabı adalet önünde görülmelidir. Ama Cumhuriyeti ve laikliği ger-
çekten benimseyenler, Atatürk’e içtenlikle bağlı olanlar cumhuriyeti ve laikliği tah-
rip yolunda, Atatürk ilkelerini saptırıp yozlaştırmada ve din sömürücülüğünde 
birbirleriyle yarışa girenlerin tümüne karşı ayrım gözetmeksizin durum almalıdır-
lar”. (Cumhuriyet, 9 Eylül 1980, S. 20160; Hürriyet, 9 Eylül 1980, S. 11644). 

CHP Konya merkez ilçe gençlik kolu da yayınladığı bildirisinde; 
“MSP’nin laiklik ilkelerine karşı olduğunu sağır sultan bile duydu” derken, Genç-
lik Kolu Sekreteri Abdullah Kart yapmış olduğu açıklamada; “Atatürk dev-
rimleri Cumhuriyet ve Laiklik ilkelerini hedef alan ve bu ilkeleri tamamıyla yok 
etmek amacını güden pankartlar asarak ve sloganlar atarak laiklik ilkelerini yozlaş-
tırmaya çalışan din sömürücüleri bu davranışları ve ulusal marşımıza karşı takın-
dıkları saygısızca ve ulusal birliğimizi bozcu eylemleri, Atatürkçü Yurtsever halkı-
mız tarafından nefretle karşılanmıştır” demiştir (Konya’nın Sesi, 10 Eylül 1980, S. 
1313). 

CHP Konya İl Başkanı Mehmet Çelen de meseleyi üzücü bulduklarını, 
göstericilerin giyim kuşamının yasaya aykırılık teşkil ettiğini, bununla; “dev-
leti hiçe sayarak alaycı bir tutum takındıklarını” söylemiştir. Çelen ayrıca, “devlet 
daha önce Konya’da olmalıydı” diyerek miting alanındaki güvenlik zafiyetine 
atıfta bulunmuş, vali ve emniyet mensuplarının olaylar daha yaşanmadan 
müdahale etmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştır. İstiklal Marşının 
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okutulmaması veya protesto edilmesini “planlı bir organizasyon” olarak 
nitelendiren Çelen, bunun devlet ve demokrasi adına yüz kızartıcı olduğu-
nu, bu tutumlarının devlet tarafından kendilerine sorulacağı uyarısında 
bulunmuştur. 

CHP Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ da İstiklal marşı ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “kendini ve haddini bilmezlerin yarattığını” ve yaşa-
nanlardan büyük üzüntü duyduğunu söyledikten sonra, “Millî Marşa herke-
sin saygı göstermesi gerekirdi, bu ilkel hareketin hesabının sorulacağını umuyorum” 
demiştir. (Cumhuriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159; Hürriyet, 8 Eylül 1980, S. 11643; 
Tercüman, 8 Eylül 1980, 6687; Milliyet, 7 Eylül 1980, S. 11802). CHP Konya 
Milletvekili Ahmet Çobanoğlu ise meydana gelen olayları “utanç verici” 
olarak değerlendirmiş ve tıpkı diğerleri gibi o da sorumluluğun Konya hal-
kına mâl edilmemesi gerektiğinin altını çizmiştir (Konya’nın Sesi, 9 Eylül 
1980, S. 1312). Çobanoğlu yapmış olduğu konuşmanın ardından CHP Kon-
ya Senatörü Erdoğan Bakkalbaşı ile birlikte şu ortak açıklamayı yapmıştır: 
“Konyalılar tüm Müslüman yurttaşlarımız gibi dini duyguları kuvvetli kimseler-
dir. Bu kutsal duyguyu politik hırslarını tatmin etmek için sömürme ve çağdışı bir 
devlet kurma hevesleri bundan 30 yıl önce başlamıştır. Bugün bu çağdışı anlayışı 
körükleyen koruyan bir zihniyetin birkaç temsilcinin aramızda bulunması en büyük 
talihsizliğimizdir. MSP’nin Konya’da düzenlediği miting, İslamiyet’e, yasalarımıza, 
geleneklerimize aykırı bir miting olmuştur. Bu mitingde MSP yöneticileri dışında 
gerçek Konyalılar katılmamışlardır. Yurdun dört bir yanından birtakım kimseler 
otobüslerle taşınmıştır. Bu kimseler, kapkara yüzlerini bir bez parçasıyla kapatarak 
halkın arasında bulunamayacak kadar ondan korkan giyinişleri, davranışları Türk-
lükle, Müslümanlıkla ilgisi bulunmayan bir avuç kendini bilmezlerdir. Mitingi 
izleyen sağduyu sahibi hemşerilerimiz atılan sloganları, davranışları, afiş ve pan-
kartlardaki yazılı olanları kesinlikle tasvip etmemişlerdir. Bu mitingin Humeyni 
taklitçileri tarafından Konya’da düzenlenmiş olması ise ikinci talihsizliğimizdir. Bu 
fikir ve düşünce özgürlüğünün amaçlı ve çirkin bir sömürüsüdür. Bir avuç kendini 
bilmez kimsenin Konya’yı ve Konyalıları yurt ve dünya önünde küçük düşürmeye 
kalkışmaları hemşerilerimizin nefretle protestolarına sebep olmuştur” demişlerdir 
(Cumhuriyet, 9 Eylül 1980, S.20160; Konya’nın Sesi, 9 Eylül 1980, S. 1312; Yeni 
Meram, 9 Eylül 1980, S. 11675; Yeni Konya, 9 Eylül 1980, S. 11767). 

Mitingle ilgili dernekler ve sendikalardan da tepkiler gelmiş; Yeni Me-
ram gazetesi bununla ilgili olarak; “MSP’nin mitingi sonrasında Konya’daki 
dernekler ateş püskürüyor” açıklamasına yer vermiştir. (Yeni Meram, 10 Eylül 
1980, S. 11676). Konya Hukukçular Derneği meseleye; “Olaylar maalesef Kon-
ya’da cereyan etmiştir” şeklinde yaklaşmıştır. Benzer biçimde; Türk-İş İcra 
Kurulu, Konya’daki mitingde meydana gelen olayları kınamış; “Atatürk 
ilkelerini çiğneyenlerin hak ettikleri cezaya en kısa zamanda çarptırılmalarını” is-
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temiştir. Türk-İş bildirisinde işçi sorunlarının politikaya alet edilmemesi 
gerektiği belirtilmiş; “İşçileri, oynanan politik oyun sırasında tribünde görenler, 
onların sahada aktif oyuncular olduklarını görmek istemeyeceklerdir. Çoğu kez işçi-
lerin saha dışı kalmalarına gene politikacılar neden olmaktadır” hatırlatmasında 
bulunmuşlardır. (Hürriyet, 10 Eylül 1980 S. 11645; Cumhuriyet, 10 Eylül 1980, 
S. 20161). 

IV.Kudüs Mitingine Karşı Yapılan Eleştirilere Gösterilen Tepkiler 
Tüm bu yaşananlardan sonra kamuoyu MSP ileri gelenlerinden gelecek 

olan açıklamaya kilitlinmiş, tam da bu noktada gözler MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan’a çevrilmiştir. Ancak böylesine hassas bir zamanda 
MSP’liler tarafından Erbakan’ın Avrupa İslam Konsey toplantısına katılmak 
için Londra’da bulunduğunu söylemeleri bazı çevrelerde şaşkınlık yarat-
mıştır. Erbakan’ın Londra seyahati bazı çevreler tarafından zamanlama 
açısından yanlış bulunduğundan konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ya-
pılmıştır. Konuyla ilgili olarak Tercüman gazetesi; “Erbakan dün ani olarak 
Londra’ya gitti” (Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687) derken, Hürriyet gazetesi 
Erbakan’ın bu gezisinin sadece kamuoyu tarafından değil partinin bazı üst 
düzey yöneticileri için de “sürpriz” olduğunu iddia etmiştir. Erbakan’ın 
“ani” Londra gezisini kendisini uğurlayan Genel Başkan Yardımcıları Şev-
ket Kazan ve Recai Kutan’dan başka hiçbir MSP yöneticisinin bilmediği 
hatta MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Yardımcısı 
Fehmi Cumalıoğlu, Grup Başkanvekili Süleyman Arif Emre ve Grup Sözcü-
sü Şener Battal gibi konunun doğrudan muhatabı olan bazı kişilerin de ko-
nuyu gazetecilerden öğrendiği ileri sürülmüştür. Yapılan eleştirilerden son-
ra Şevket Kazan yanlış anlaşılmaların önüne geçmek düşüncesiyle olsa ge-
rek bir beyanat vererek; “Erbakan’ın merkezi Londra’da bulunan ‘Avrupa İslâm 
Konseyi’ tarafından bir ay önce davet edildiğini, gensoru ve hükümet meselesi ile 
Konya olaylarının araya girmesi nedeniyle bu konuda açıklama yapamadıkların 
söylemiş” ve Erbakan’ın iki gün gibi kısa sayılabilecek bir sürede Türkiye’ye 
döneceğini ve Maliye Bakanı ile ilgili gensoru görüşmelerine yetişeceğini 
duyurmuştur. Öte yandan Erbakan, uluslararası bir toplantıya katılmak için 
Londra’da bulunduğu esnada, “kendisine inanılmayacak iftiralar atılmasın-
dan haberdar olduğunu ve konsey toplantıları bittikten sonra gereken ceva-
bı vereceği” açıklamasında bulunmuştur. Erbakan’la birlikte Londra’ya 
gelen MSP Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu, Erbakan’ın Türkiye’den 
kaçtığı yönündeki iddialarla ilgili olarak ise, “Bunu kim diyorsa divanedir. 
Erbakan iki gün sonra Türkiye’ye dönünce kaçtı diyenlerin yüzleri kızarmayacak 
mı?” diyerek söylenenlere sitem etmiştir (Hürriyet, 9 Eylül 1980, S. 11644; 
Cumhuriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159; Tercüman, 8 Eylül 1980, 6687). 
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Erbakan’ın yurtdışında bulunması nedeniyle miting sonrası yaşanan 
birçok olay kafalarda soru işareti bıraktığından cevaplandırılmayı bekle-
mekteydi. Bu konuda ilk açıklama, mitingin ardından gazetecilerle birlikte 
Ankara’ya dönen MSP Konya Milletvekili aynı zamanda Basın Sözcüsü 
Şener tarafından yapılmıştır. Battal gazetecilerin, “laikliğe karşı atılan slo-
ganlarla” ilgili iddialarına yönelik verdiği cevapta; “Anayasada yer alan laiklik 
tanımı yanlış yapılmaktadır. Atatürk’ün ilkesi ayrı, tanımı ayrı şeyler. Atatürk’ün 
doğum yıldönümünü kutlamak için hazırlanacak yasa görüşmeleri sırasında şiirler 
okunsun, yazılar yazılsın dendi. Böyle cartla curtla Atatürkçülük olmaz. Kuralım 
ağır sanayiyi Atatürkçülük böyle olur” demiştir. Ayrıca demokrasinin bir dikta 
rejimi olmadığını ve emirle kimseye “şöyle düşüneceksin” denilemeyeceği-
ni sözlerine eklemiştir. Miting sırasında bir grubun; “Ezan sesi istiyoruz. Bu 
marşı söylemeyiz” diye bağırarak İstiklal Marşı sırasında oturmalarının 
hatalı olduğunu, “yapılan bir hatalı davranışın tüm mitinge katılanlara mâl 
edilemeyeceğini” ve bu hareketi yanlış gördüğünü açıklamıştır (Cumhuriyet, 
8 Eylül 1980, S. 20159). Ayrıca Battal, İstiklal Marşı konusundaki hassasiye-
tine şu sözlerle netlik kazandırmaya çalışmıştır: “Bütün MSP’liler İstiklâl 
Savaşını ve marşını büyük saygıyla ve sevgiyle karşılarlar” dedikten sonra, “İs-
tiklâl marşı şairi, İslâmcı şair Mehmet Akif Ersoy’dur. İstiklâl Savaşı da din için, 
İslâm için, vatan için, millet için, insan için, devlet için ve yüce değerler uğruna 
yapılan bir savaştır. İstiklâl Marşı da bu savaşın destanıdır. Bu destanı yazan 
Mehmet Akif Ersoy, İslâm şairi olarak anılır. Bu bakımdan hiçbir MSP’li, hiçbir 
Müslüman İstiklâl Marşına saygısızlık etmez. Bu nedenle çıkarılan haberlerde bazı 
maksatlar seziyorum” demiş ve yaşanan olumsuzluklarda partisinin bir so-
rumluluğu bulunmadığını anlatmaya çalışmıştır. (Hürriyet, 8 Eylül 1980, 
S.11643; Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687; Milliyet, 7 Eylül 1980, S. 11802; Tür-
kiye’de Yarın, 9 Eylül 1980, S. 3370). 

Fakat tüm bunlar dahi konu hakkında yeni gelişmelerin yaşanmasına 
engel olunamadığından, MSP ileri gelenleri tarafından mitingle ilgili kamu-
oyunu tatmin edici açıklamalar yapılmaya devam edilmiştir. MSP Konya İl 
Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Güneri yaptığı açıklamada, bazı 
siyasi parti yetkililerinin partilerini “insafsızca” suçlamaya yeltendiklerine 
değinmiş, ülkenin dört bir tarafından gelen “yiğit Müslümanların” iştirakiy-
le bu mitingi düzenlediklerini, mitingin haşmetinin “Batı kulübünü” dehşe-
te düşürdüğünü iddia etmiştir. Ayrıca anarşi, ekonomik zulüm, yolsuzluk, 
imkânsızlık, ahlaksızlık suçlularının bu mitinge karşı birleştiklerini; dindar 
Konya halkının Türkiye Müslümanlarının ve tüm İslâm âleminin heyecanlı, 
sevinçle karşıladığı bu mitingi iftiralarla küçültmeye çalıştıklarını ileri sür-
müştür. Her şeyden önce bir hedef yanlışlığının tespit zarureti vardır diyen 
Güneri şunları söylemiştir: “Bu miting bir parti faaliyeti olarak değil, Müslüman 
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olmanın icabı olarak tertip edilmiştir. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler anlaşma ve 
kararları ile devletler hukuku kaidelerine aykırı olarak İsrail Kudüs’ü işgal ve ilhak 
etmiş bilahare kendisine başkent yaptığını açıklamıştır. Mescid-i Aksâ’nın Yahudi-
lerce işgal ve ilhakı karşısında ABD’nin ve İsrail’in hatırına tepki göstermemeyi 
İslami anlayışla bağdaştırmıyoruz. Kudüs’ün işgali öylesine haksız ve zalimce bir 
harekettir ki, bu zulüm ve vahameti hiç kimse örtbas edemez. Bütün dünyanın ba-
şımıza yıkılacağını bilsek te, biz bu işgal olayını elimizle ortadan kaldırmaya, bu 
mümkün değilse dilimizle lanetlemeye, bu da mümkün olmazsa kalbimizle buğzet-
meye mecburuz. Bu yolda her türlü imkânlarımızı kullanacağız. Gerekirse inançla-
rımızı uygun politika izlemeyen bakanları da düşüreceğiz”. (Konya’nın Sesi, 10 
Eylül 1980, S. 1313). 

Güneri konuşmasının devamında, Erbakan’ın, Türkiye’nin İsrail ile iliş-
kileri keselim demesinden sonra fırtınanın koptuğunu iddia etmiş, mitingi 
masum duygularla tertipledikleri açıklamasında bulunarak mitingle ilgili 
suçlamalara cevap vermiştir. Güneri, İstiklal Marşı’na herhangi bir saygısız-
lık olayı olmadığını, bununla ilgili söylenenleri o da diğer partililer gibi “ter-
tip ve iftira” olarak değerlendirmiştir. Mehmet Akif’e en çok kendilerinin 
sahip çıktığını ileri süren Güneri şöyle demiştir: “Mehmed Akif’i bizim kadar 
anlayan benimseyen başka bir siyasi teşekkül tanımıyorum. Böyle bir tertiple karşı 
karşıya kalabileceğimizi tahmin ettiğimiz için mitingi baştan sona filme aldık. Her-
kese diledikleri zaman bu filmi göstermeye hazırız. Kürsüden de böyle bir olaya şahit 
olmadık. Bu iddiayı ortaya atanların bildikleri bir şey varsa derhal bu bildiklerini 
devletin yetkili organlarına versinler. Bunlar hakkında biz de davacıyız” demiştir 
(Yeni Meram,9 Eylül 1980, S. 11675; Türkiye’de Yarın, 11 Eylül 1980, S.3372). 

Güneri’nin ardından MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk de tartış-
malara dâhil olmuş, Ankara’da düzenlediği basın toplantısı aracılığıyla söz 
konusu iddialara açıklık getirmeye çalışmıştır. Asiltürk, öncelikli olarak 
mitingle ilgili haberlerin, “MSP tarafından düzenlenen Kudüs’ü kurtarma 
mitingi” şeklinde yansımasından rahatsızlık duyduğunu ifade etmiş, mitin-
gin MSP tarafından tertip edilmeyip Erbakan ve diğerlerinin yapılan “da-
vet” üzerine mitinge iştirak ettiklerini söylemiştir. Ardından tartışma yara-
tan konulara da temas ederek şöyle demiştir: “İstiklâl Marşı’nın bekçisi biziz. 
Bu muhteşem toplantıda İstiklal Marşı hep beraber söylenmiştir. Hiçbir memleket 
evladının ne oturduğuna ne de slogan attığına şahit olmamışızdır. Ne böyle bir şeyi 
gördük ne de duyduk. Görseydik İstiklal Marşını başlatmazdık. Oturanı kaldırırdık. 
Kalkmazlarsa kendilerini Emniyet görevlilerine teslim ederdik” açıklamasında 
bulunmuştur. (Cumhuriyet, 8 Eylül 198., S. 20159; Hürriyet, 8 Eylül 1980, S. 
11643). Ayrıca TRT ile bir ajansın yapmış olduğu haberleri “art maksatlı” 
olarak nitelendirmiş ve İstiklal Marşı söylenirken bazı kişilerin oturduğu 
yönündeki haberlerin, “MSP’yi, hükümeti sıkıştırdığı noktada birtakım tertipler-
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le yıpratma ameliyesi” olarak değerlendirmiştir. Mitingle ilgili yanlış ve kasıtlı 
haber veren Akdeniz Haber Ajansı ile TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu 
başta olmak üzere bu haberleri yapan diğer sorumlular hakkında dava açı-
lacağını ve Siyasi Hakem Kurulu’na müracaat ederek cevap hakkı isteyecek-
lerini duyurmuştur (Konya’nın Sesi, 9 Eylül 1980, S. 1312; Türkiye’de Yarın, 9 
Eylül 1980, S. 3370). Asiltürk’ün mitingle ilgili haberin Akajans kanalıyla 
dağıtıldığı yönündeki iddiaları karşısında Milliyet muhabiri; “Mitingi biz de 
izledik ve Akajans’ın abonesi de değiliz. İsterseniz elimizde bu olayla ilgili bulunan 
fotoğrafları verebiliriz” diyerek Asiltürk’ün sözlerine karşı çıkmıştır. Bunun 
üzerine Asiltürk; “Siz o resimleri savcılığa gönderin, bana niye gösteriyorsunuz? 
Kimse, ‘MSP’nin mitinginde, İstiklâl Marşı söylenirken oturuldu’ diyemez. Bizim 
sadece davetli olduğumuz bir mitingde, biz, görmediğimiz bir noktadan itham edi-
lemeyiz. Buraya dikkatinizi çekerim” diyerek söylediklerinden geri adım at-
mamıştır (Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687) 

Ancak Asiltürk’e tepkiler sadece basına dair söyledikleriyle sınırlı kal-
mamış, mitingin “MSP tarafından düzenlenmediği”, bu nedenle de mitinge 
“davetli” olarak katıldıkları yönündeki açıklamaları da bir o kadar eleştiril-
miştir. Nitekim Cumhuriyet gazetesi konuyu gündemine taşımış, Konya’da 
yayınlanan ve MSP’nin yayın organı olarak bilindiği iddia edilen Türkiye’de 
Yarın gazetesinin haberleri verirken, “MSP tarafından düzenlenen Kudüs 
mitingi” sözcüklerini kullandığını yine MSP’nin mitinge hemen hemen tüm 
örgütleriyle katıldığı özellikle MSP’nin gençlik kuruluşu olan Akıncı Genç-
ler Derneği’nin de mitingde tüm örgütleriyle yer aldığı bilgisini paylaşmış 
ve bu şekilde MSP’lilerin iddiaları çürütülmeye çalışılmıştır (Cumhuriyet, 9 
Eylül 1980, S. 20160). 

MSP’nin, mitingi kendilerinin düzenlemediği yönündeki savunmaya 
Konya basınından da eleştiri gelmiştir. MSP’lilerin “davet edildik demek 
yerine; “miting tarafımızdan tertip edilmişse de iştirak eden binlerce kişinin hüvi-
yetleri elbette tespit edilemezdi. Buna imkân olmadığı gibi lüzum da yoktur. Şimdi-
ye kadar öyle bir şey yapılmamış, görülmemiştir. Binaenaleyh başka partilerin açık 
hava toplantılarında zaman zaman olduğu ve görüldüğü gibi, bu mitingde de hadise 
çıkarma, partimizi lekelemek maksadıyla gelenler bulunmuş olabilir. İstiklal Marşı 
söylenirken yerlere oturulmuş ve başka sloganlar söylenmiş olabilir” şeklinde ifade 
edilmesinin daha uygun düşeceği, şayet böyle denilseydi bile, “bu olmaya-
cak şey değildi” denilerek meselenin anlayışla karşılanabileceği yorumunda 
bulunulmuştur. Üç kişilik tertip komitesinden ikisi parlamenter olduğu 
halde, “tarafımızdan düzenlenmedi!” diye kenara çekilmek istenmesine de 
“yutulacak lokmalardan değildir” diyerek karşı çıkılmış, bunun yerine her 
şeyi açık konuşmak gerektiği, nahoş hadiseler vuku bulmuş ise de bunları; 
mitingde araya karışmış, kötü niyetli ve maksatlı kişilerin bulunabileceği 
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için onlara yüklemek lazım gelirdi, en makul yol bu idi denilerek, “vaziyeti 
kurtarma” maksadıyla söylenen sözlere itibar edilmemiştir (Ataman, 
Çuvala Sığmayan Mızrak, 1980). 

MSP camiasının mitingi kendilerinin düzenlemedikleri, mitinge “davet-
li” olarak katıldıkları yönündeki tezleri her ne kadar bazıları tarafından 
“inandırıcı” bulunmamışsa da buna rağmen bu fikri işlemeye devam etmiş-
lerdir. MSP yöneticileri ayrıca bazı basın mensuplarının “olmamış olayları 
olmuş gibi göstermekle” idarenin ve adliyenin baskı altına alınmak isten-
mesine tepki göstermişlerdir. Bu kişilerin, MSP’nin düzenlemiş olduğu mi-
tingin “muhteşem” oluşundan rahatsız oldukları için yalan haber ve gerçek 
dışı ithamlarla MSP’yi karalamaya çalıştıkları ileri sürülmüştür (Cumhuriyet, 
10 Eylül 1980, S. 20161; Konya’nın Sesi, 10 Eylül 1980, S. 1313). 

Öte yandan mitingin gerçekleştirildiği günün akşamı TRT başta olmak 
üzere bazı televizyon kanallarında İstiklal Marşı söylenirken birkaç bin kişi-
nin oturduğu ve aleyhte sloganlar attığı yönünde haberler yapıldığı, kaynak 
olarak da Akdeniz Haber Ajansı (Akajans) muhabiri Tunca Bengin’in gösteril-
diği ifade edilmiştir. Oysa miting ve yürüyüş esnasında TRT muhabir ve 
kameramanlarının da bulunduğu, eğer böyle bir şey olmuşsa ilk önce onla-
rın bu haberi vermeleri gerektiği söylenmiştir. Dolayısıyla Akajans’ın Adalet 
Partisi yanlısı bir muhabiri aracılığıyla hadisenin çarpıtıldığı iddia edilmiş-
tir. Ayrıca yapılan haberlerde iddia edildiği gibi gerçekten MSP’liler İstiklal 
Marşına karşı olsaydı mitingde marşa yer verilmez hatta Erbakan kendi 
ağzından marşı söylemezdi denilerek bu iddialar çürütülmeye çalışılmış, 
TRT muhabirleri, bazı gazetelerin “dümen suyundan gitmekle” itham 
edilmiştir (Cumhuriyet, 10 Eylül 1980, S. 20161). 

Mitingle ilgili asılsız olduğu söylenen bazı haberlerin sadece Akajans’la 
sınırlı kalmadığı aynı zamanda Milliyet gazetesi muhabirlerinden Hayri 
Birler’in de kaleme aldığı yazısında, göstericilerin Erbakan için “Allahu 
Ekber, Ya Peygamber” diye seslendiklerini yazdığını fakat diğerleri gibi 
bunun da yalan haber olduğu açıklaması yapılmıştır. Zira hiçbir Müslüma-
nın hiçbir Allah’a inananın böyle bir slogan atmayacağı dile getirilmiş ve 
şöyle tepki gösterilmiştir: “Her Müslüman, Hz. Muhammed’den sonra Peygam-
ber gelmeyeceğini bilir ve inanırlar. Ancak İslam’la alakası olmayan zavallılar, bu 
şekilde dedikodu yaymak istemektedirler. Eğer mitingde bu şekilde bir laf edilecek 
olsa, herkesten önce oradaki insanlar bu kişiye hesap sorarlar. Aynı şekilde Hürri-
yet gazetesi muhabirlerinden Sezai Bayar’ın asılsız haber yapma noktasında 
diğerlerinden ayrılmadığı, onun da Atatürk heykelinin taşlandığı yönünde 
iddialarda bulunduğu fakat bu haberin söz konusu muhabir tarafından 
“sarhoşken” yapılmış olduğu ileri sürülmüştür. Yoksa Atatürk’ün heykelini 
taşlamak gibi bir olayın yaşanmadığı gibi bu yolda herhangi bir teşebbüste 
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dahi bulunulmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca mitingde atılan sloganlar mese-
lesine de değinilmiş; miting esnasında bazı işlerin takibinin zorluğundan 
bahsedilerek kimi ajan ve provokatörlerin mitingi sabote etmek için slogan-
lar attığını, bu birkaç kişinin hareketinin de topluma mâl edilmemesi gerek-
tiğinden bahsedilmiştir. 

Öte yandan yapılan açıklamada gazeteciler de uyarılarak doğru haber 
yapmaları tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgilenenlerin yazılarını birtakım söy-
lenti ve gazetelerin iddiasına göre değil hadiseleri bizzat görmüşlerse yaz-
maları istenmiştir. Bu oyuna Konya’da çıkan yerel gazetelerin de geldiği, 
mitinge dair iftira atanlardan, haksız yere suçlamalarda bulunanlardan ve 
inanan insanları küçük düşürenlerden hesap sorulacağı uyarısında bulu-
nulmuştur (Türkiye’de Yarın, 9 Eylül 1980, S. 3370). Ancak miting aleyhine 
yönelik oyunlara yerel gazetelerin de geldiği suçlamasına Konya’da yayım-
lanmakta olan Yeni Meram gazetesi bir açıklamayla cevap vererek kendisini 
savunmuştur. Gazete açıklamasında; Konya’daki bazı gazeteleri hedef alan 
ve yalan yanlış haber yapıldığı yönünde iddialarda bulunan bu kişilerin 
“MSP yanlısı” olmalarından hareketle, haberciliğin yeri ve önemini tama-
men kendi prensiplerine göre yorumladıklarına dikkat çekmiştir. Gazete, 
Konya basını olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, haberleri yorum 
olarak değil, ilgililerin ağızlarından alarak ve gerçekleri görerek kamuya 
duyurmaya çalıştıklarını söyleyerek yapılan suçlamaları reddetmiştir (Yeni 
Meram, 10 Eylül 1980, S. 11676). 

Öte yandan mitinge yönelik eleştirilere cevap verilirken, aleyhte yazan-
ların olayları siyasi mülahazalarla değerlendirdikleri iddia edilmiştir. Yapı-
lan haberlerin yalan olduğu tekrar edilerek tüm bunların mitingin manevi 
havasını bozmak ve büyüklüğüne gölge düşürmek için yapıldığı ileri sü-
rülmüştür. AP’nin güdümünde olduğu iddia edilen Akajans’ın özellikle 
İstiklal Marşı ile ilgili haberlerinin sorgulanmadan kabul edilmesine karşı 
çıkılmış; “bütün bu hadiseler ortada ve miting yüz binin üzerinde bir topluluğun 
gözleri önünde cereyan etmiş iken bunu saptırmaya ve MSP’yi suçlamaya yönelik 
beyanatlar kime ne kazandıracaktır” diye sorulmuştur. AP’nin, MHP’nin ve 
kontenjan grubunun birbirleriyle yarış edercesine vermiş oldukları beyanat-
larla MSP’yi suçlu göstermeye çalışmaları ise bir tertibin eseri olarak görül-
müştür. Tıpkı İstiklal Marşı’nda olduğu gibi mitingde harf inkılabına ve 
kılık-kıyafet kanununa aykırılık teşkil eden uygulamaların olduğu yönün-
deki iddialara da açıklık getirilerek şöyle seslenilmiştir: “Ey AP azınlık iktida-
rı, İstanbul’da, Ankara’da Konya’da, Adana’da ve Türkiye’mizin muhalif şehirle-
rinde takke, şalvar ve işlik giyen milyonlarca insan var. Bütün bunlar kılık kıyafet 
kanuna aykırıdır. Niçin bunca kıyafet kanuna aykırı giyim içinde bulunan insanları 
şehirlerde, caddelerde ve sokaklarda dolaştırıyorsunuz? Yurt sathında milyonlarca 
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insan takkeyle, şalvarla, yakasız gömlekle gezip dolaşırken, bunlar her yetkilinin 
gözleri önündeyken niçin hedef MSP oluyor? Neden ‘Kudüs’ü Kurtarma” mitingi-
ne katılan takkeli ve şalvarlılar hedef alınıyor. Artık işin ne kadar kasıtlı olduğu ve 
müfterilerin ne kadar tek yanlı hareket ettiği apaçık meydandadır. Türk bayrağının 
olmadığını iddia eden kör gözlüler Allah’tan korkun, kuldan utanın! Resimler ve 
filmler en adil şahittir!” 

Ayrıca AP sözcüsünün; “Teokratik devlete kaşıyız” sözlerine de deği-
nilmiş; mademki bundan rahatsızlık duyuyorlar öyleyse Kur’an Kurslarını, 
İmam Hatip Okullarını, Yüksek İslam Enstitülerini ve İlahiyat Fakültelerini 
kapatınız yorumu yapılmıştır. Mitingde yaşananlardan hareketle AP zihni-
yetinin bir kere daha gün ışığına çıktığı, MSP’ye ve inanan insanlara iftirala-
rın yoğunlaştığından bahsedilmiş ve basında yer alan Türk bayrağı nerede? 
İstiklal Marşı okunurken oturanlar vardı! gibi bazı haberlerin kafa karışıklı-
ğına sebep olduğu belirtilerek “basın mı hasım mı” diye yapılmak istenenlere 
tepki gösterilmiştir. Her yerde Türk bayraklarının olduğu fakat “gözü kapalı 
onların bu kutsî bayrağı göremeyeceği”, yine aynı şekilde İstiklal Marşı’nın da 
topluluk tarafından hep bir ağızdan söylendiğini, “bunu da kulağı sağır olan-
lar duyamazdı” denilerek bu iftiraları yayanların büyük bir “gaflet” içinde 
olduğuna yer verilmiştir (Yılmaz, Bir Bardak Suda Fırtına Koparanlar, 
Kudüs Mitinginin Ulvi Manasından Korkanlar, 1980). Tepkiler bununla 
sınırlı kalmamış; “İstiklal Marşı söylenirken oturanları gösterin de bunlara hep 
birlikte tükürelim! Düzinelerce asılı bayrağımızı görmezlikten gelenler, İstiklal 
Marşında ayağa kalkılmadı yaygarasını koparıyorlar” denilerek söz konusu suç-
lamalar bertaraf edilmeye çalışılmıştır(Ersöz, Müfteri Ayağa Kalk, 1980). 

Görüldüğü üzere miting sonrasında konu bir müddet gündemdeki ye-
rini korumuş, taraflar birbirlerini suçlayarak yaşananları kendi zaviyelerin-
den değerlendirmişlerdir. 

 
V.MİTİNG SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER 
Kudüs mitingine yönelik tepkilerin sadece siyasi partilerle sınırlı kal-

madığı, aynı zamanda ülke dışından da lehte ve aleyhte değerlendirmelerin 
geldiği dikkat çekmiştir. İslam ülkelerindeki basın ve yayın organları miting 
ve yürüyüş lehinde geniş bilgi verirken; İsrail radyo ve televizyonunda ya-
yınlanan haberde, miting ve yürüyüşün İsrail’e karşı düzenlendiği ifade 
edilerek, MSP yöneticileri ve miting tertip komitesi yöneticileri hakkında 
soruşturma açılması gerektiği bildirilmiştir (Türkiye’de Yarın, 11 Eylül 1980, 
S. 3372). 

Fakat Türkiye’de adlî merciler zaten harekete geçmiş ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı olayları incelemeye almıştır (Milliyet, 9 Eylül 1980, S. 11804; Yeni 
Konya, 9 Eylül 1980, S. 11767). Konya Cumhuriyet Savcısı Teoman Meteoğlu 
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konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “MSP’nin Konya’da düzenlediği 
‘Kudüs’ü Kurtarma’ yürüyüşü ve mitinginde cereyan eden fiiller hakkında savcılık-
ça tahkikata başladık. Miting sırasında alınan ses bantlarıyla film bantları var. Bun-
lar kıyafetlerin tespitinde yararlı olacak. Ses bantları içinde şeriat isteriz sözleri 
varsa ele alınacak. Ayrıca İstiklâl Marşı okunurken de ortada bir tahrik olduğu dü-
şüncesiyle tahkikata geçildi. Gazetedeki yayınları da ihbar kabul ettik. Tahkikatımızı 
sürdürüyoruz” diyerek ortamı yatıştırmaya çalışmıştır. Bu arada MSP’nin 
yürüyüş ve mitingi ile ilgili olarak Konya Emniyet Müdürlüğünün de ge-
rekli soruşturmayı sürdürdüğü öğrenilmiştir. Öte yandan yetkililer üç kişi-
lik tertip komitesinin öteki iki üyesi MSP Konya Senatörü Ahmet Remzi 
Hatip ile Şener Battal’ın dokunulmazlıkları nedeniyle haklarındaki işlemin 
resmi yollardan sürdürüldüğünü kaydetmişlerdir. Aynı şekilde yürüyüş ve 
miting sırasında şapka ve kıyafet kanununa aykırı davranıştan gözaltına 
alınan iki kişinin de Cumhuriyet savcılığına gönderildiği bildirilmiştir. Ya-
şanan bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Orhan Eren; “Bu konuda Konya 
Valisi ile görüştüm. Miting baştan sona kadar filme alınmıştır. Filmleri inceleyece-
ğiz. Ve hadiseleri göreceğiz. Tetkik ettikten sonra bir suç varsa gereken yapılacaktır” 
demiştir (Hürriyet, 8 Eylül 1980, S. 11643; Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687; 
Cumhuriyet, 8 Eylül 1980, S. 20159; Yeni Konya, 8 Eylül 1980, S. 11766). 

MSP’nin Konya’da yaptığı ve MSP’nin üst düzeydeki yöneticilerinin de 
katıldığı mitingle ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir diğer isim Cumhu-
riyet Başsavcısı Fahrettin Kıyak olmuş o da konunun yargısal açıdan iki 
yönlü olduğunu ifade etmiştir. Bir yönünün yasalara göre suç sayılan ey-
lemlerden dolayı suçlu kişiler bakımından ceza kovuşturmasının yapılması 
olduğunu, ki bu noktada Konya Cumhuriyet Savcılığınca ilgililer hakkında 
soruşturmaya başlandığı öğrenilmiştir, diğer bir yönününse Siyasi Partiler 
Yasasıyla ilgili olduğunu belirterek şöyle devam etmiştir: “Anayasamızın 
başlangıç bölümü ile ikinci maddesine göre Atatürk devrimlerine ve laik Cumhuri-
yet ilkelerine bağlı olan devletimizde, laik devlet düzenin laiklik ilkelerinin ve Ata-
türk devrimlerinin korunması Anayasanın sözü geçen hükümleri ile 19.uncu mad-
desinin son fıkrası ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 92, 94 ve 97. inci madde-
leri, siyasi partilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğini değiştirmek amacı 
güdemeyeceklerini devletin sosyal, iktisadi ve hukuksal temel düzenini, kısmen de 
olsa din kurallarına dayandıramayacağını, dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemeyeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini korumak amacını güden 
yasalara aykırı amaçlar güdemeyeceklerini öngörmektedir” diyerek Kudüs ve 
Gençlik Günü miting ve yürüyüşü ile ilgili soruşturmanın Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri, Şapka ve Kıyafet Yasalarına aykırı hareket açısından de-
vam etmekte olduğunu vurgulamıştır. 
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Aynı şekilde Teoman Meteoğlu, önceki açıklamalarına atıfta bulunarak 
mitingle ilgili bantların çözülmesi için Ankara’ya gönderildiğini, fotoğraflar 
ve filmlerin de değerlendirilmekte olduğunu ifade etmiş, mitingde rolü 
olduğu düşünülen bazı yerlerde mahkeme kararıyla aramalar yapılmasına 
karar verildiğini söylemiştir. Bu çerçevede Akıncı Gençler Derneği’nin Kon-
ya’daki genel merkezinde arama yapılmış, aramalar sırasında yeşil sırma 
püsküllü sancaklar, düz siyah renkte bayraklarla sopa ve zincirler ile yasak 
olduğu öne sürülen bildiriler ele geçirilmiştir. Dernekte bulunan suç unsur-
ları arasında “Türk İslâm Cumhuriyeti kurulmasını” teklif ettiği iddia edilen 
“İslâm Devletine Doğru” yazılı pankartlar bulunmuştur. Ayrıca derneğin 
kurucularından Mustafa Tığlıoğlu ve İsmail Torun gözaltına alınmışlardır. 
Aynı şekilde Şeriyye Kitabevinde de aramalar yapılmış, burada da “yasaklı 
yayınlar” ile silah resimleri kayıt altına alınarak kitabevi sahibi Ahmet Gü-
cüyetmez gözaltına alınmıştır (Cumhuriyet, 9 Eylül 1980, S. 20160; Hürriyet, 9 
Eylül 1980, S.11644; Tercüman, 8 Eylül 1980, S. 6687). Öte yandan AP Muğla 
Milletvekili Ahmet Buldanlı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına bir öner-
ge ile MSP’nin faaliyetleri hakkında meclis araştırması açılması istenmiştir. 

MSP yetkilileri haklarındaki idarî ve adlî iddialar karşısında sessiz kal-
mamış, partilerin haklılığını ispatlama çalışmalarına devam etmişledir. Yü-
rüyüş ve mitingin tertip komitesinde yer alan MSP Konya Senatörü Ahmet 
Remzi Hatip, Konya Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, partisine yönelik 
yapılan iddiaların aydınlığa kavuşturulmasını talep etmiştir. Hatip yaptığı 
açıklamada, basında yer alan iddialara geniş yer vermiş, yapılanların ama-
cının adlî ve idarî makamları tesir altında bırakmak olduğuna dikkat çek-
miştir. İstiklal Marşı söylenirken bir grubun oturduğu yönündeki iddiaları 
da reddeden Hatip; “öyle olsa kaldırır marşa öyle devam ederdik” demiştir. Bu 
esnada gözden kaçanlar olmuşsa da bu kişileri “hain” olarak nitelendirmiş 
ve gerekli cezayı almalarını istemiştir (Cumhuriyet, 9 Eylül 1980, S. 20160). 
Ayrıca pankartların kanunlara aykırı olmaması için gerekli titizliği göster-
diklerini, nizama aykırı hareket, söz ve pankart taşıyanlar olmuşsa da üç 
kişilik heyetin bunları görüp men etmesinin kolay iş olmadığını söylemiştir. 
Dolayısıyla kötü niyetli, tahrikçi kimselerin kalabalık içinde sergilemiş ola-
bileceği kanunsuz fiillerden dolayı tertip komitesini sorumlu tutmanın hu-
kuk kurallarına aykırı olacağını ifade etmiştir. Toplantı ve yürüyüş esnasın-
da da gerek hükümet komiserinin gerekse diğer kamu görevlilerinin kanun-
lara aykırı herhangi bir fiil, söz ve davranışı tertip komitesine intikal ettir-
mediğini savunan Hatip, resmen müdahale etmemiş olduğuna göre bu 
yaşananlardan tertip komitesini sorumlu tutmanın doğru olamayacağını 
dile getirmiştir (Yeni Meram, 9 Eylül 190, S. 11675; Yeni Konya, 9 Eylül 1980, 
S. 11767). 
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Mitingi düzenleyenlerin savunmalarına rağmen miting sonrası gözaltı-
na alınan tertip komitesinden Süleyman Yeğenler ile Şeriyye Kitabevi sahibi 
Ahmet Gücüyetmez’in tutuklanmasına karar verilmiştir (Cumhuriyet, 10 
Eylül 1980, S. 20161; Hürriyet, 20 Eylül 1980, S. 11655). Gücüyetmez’in tutuk-
lanmasıyla ilgili olarak bazı çevreler olayın aslının bahsedildiği gibi olmadı-
ğı, onun yürüyüş ve mitingden dolayı değil daha önce beraat ettiği bazı 
kartpostallardan dolayı tekrar tutuklandığını ileri sürmüştür. Bu olaydan 
hareketle bir kez daha gazetelere “doğru haber” yapılması noktasında uya-
rıda bulunulmuş, TRT’nin ve bazı İstanbul gazetelerinin her dediğinin doğ-
ru kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir (Dönmez, 1980). Ayrıca 
Savcı Teoman Meteoğlu, Akıncılar Derneği yönetici ve kurucularından İs-
mail Torun ile Muzaffer Tuğluoğlu’nun serbest bırakıldıklarını ve yargıla-
malarına tutuksuz olarak devam edileceğini bildirmiş, belge ve kanıtlar 
ışığında olayın değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir 
(Cumhuriyet, 10 Eylül 1980, S. 20161) 

Öte yandan Kudüs mitinginin yapıldığı günlerin, Türkiye’nin yıllardır 
içinde bulunduğu siyasî, sosyal ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı günlere 
denk gelmiş olması, kısa bir süre sonra yapılacak askerî darbenin gerekçele-
rinden sayılmıştır. 1960 hükümet darbesinden sonra Türkiye’ye umulan 
istikrar getirilemediğinden, bu tablo yeni bir askerî müdahale olan 1971 
muhtırasıyla sonuçlanmıştı. Bu muhtıra sonrası Türkiye daha iyiye gitme-
diği gibi, geçmiş on yıldan daha da kötü bir hale savrulmuş; 1980 yılına 
gelindiği zaman neredeyse on yıl içinde on ayrı hükümet kurulmuş olması-
na rağmen siyasi bunalımlara çözüm bulunamamıştır. Ülkedeki bu siyasi 
kaos beraberinde anarşi, yüksek enflasyon, yokluk ve karaborsa gibi sosyal 
ve ekonomik çalkantıyı getirmiş, siyasi kamplaşmalar, kardeş kavgaları ve 
devlet otoritesindeki zafiyet her gün onlarca vatandaşın ölümüyle sonuç-
lanmasına yol açmıştır (Özçelik, 2007, s. 167). 

İşte bu ortam içinde yapılan Kudüs mitingi ve beraberinde yaşanan 
olaylar ülkedeki siyasi atmosferi daha da olumsuz etkilemiş, 12 Eylül 1980 
tarihinde ordu bir kez daha idareye el koyarak Süleyman Demirel başkanlı-
ğındaki hükümetin görevine son vermiştir. Genelkurmay ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayımlanan bildiride; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kanunun kendisine tanıdığı yetkiyle Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini Türk milleti adına, emir 
komuta zinciri içinde yerine getirme kararı aldığını ve ülke yönetimine bü-
tünüyle el koyduklarını açıklamıştır (Cumhuriyet, 12 Eylül 1980, S. 20163; 
Milliyet, 13 Eylül 1980, S. 11808). Girişilen harekâtın ülke bütünlüğünü ko-
ruma, milli birlik ve beraberliği sağlama, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş 
kavgasını önleme, devlet otoritesi ve varlığını yeniden tesis etme amacıyla 
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yapıldığı belirtilmiştir. Böylece 12 Eylül öncesinin son demokratik hükümeti 
olan on aylık VI. Demirel Hükümeti de son bulmuştur (Uçar, 2019, s. 385). 

1980 darbesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren darbenin gerekçelerini anlatırken birçok iç ve dış 
meseleye değinmiştir. Bu çerçevede, devlet kadroları, silahlı kuvvetlerin 
sorumluluğu, uyarı mektubu, mezhep kışkırtması, terör olayları, kalkınma 
meselesi, disiplin ve tasarruf, NATO ve komşu ülkeler, dış politika, Güven-
lik Konseyi, siyasi faaliyetler, parlamenterlerin durumu, işverenler ve işçi 
hakları, mahkemeler, tarım, eğitim ve kalkınma gibi hususlara temas etmiş-
tir. Bu konular içinde yakın geçmişteki problemlere dikkat çekmiş, çözüm 
yolları üzerinde durmuştur. Ülkenin içinde bulunduğu kötü durumları 
örnek verirken de MSP’nin Konya’da düzenlediği Kudüs mitingine yer 
vermiştir. Evren, açıklamasında ilkin marşa yönelik düşüncelerini paylaş-
mış; “Bir kısım bedbahtlar, Türk milletinin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini 
temsil eden İstiklâl Marşı’mıza karşı taassup veya sapık ideolojik amaçlarla protesto 
maksadıyla oturarak veya İstiklâl Marşı yerine Enternasyonal’ı söyleyerek, açıkça 
saygısızlık gösterebilmişler ve buna doğrudan sorumlu kişiler tevil yoluna sapmak 
suretiyle savunmalarını yapabilmişlerdir” demiştir (Cumhuriyet, 13 Eylül 1980, 
S. 20164). Bu mitingle milletin gözünün açıldığını, halkın tehlikeyi sezdiğini 
ve gericiliğin ileri boyutlara ulaştığını iddia ederek, “Konya olayları bardağı 
taşıran son damla oldu” yorumunda bulunmuştur. Ayrıca, Erbakan’ın ko-
nuşmalarına da yer vermiş, onun üniversitede okuyan gençlere yönelik; “bu 
çocuklar hocaların önünde diz çöküp tedrisat yapsalardı böyle bir anarşist yetişmez-
di” dediğini ileri sürerek yaptıkları müdahalenin meşruiyetini savunmuştur 
(Yeni Meram, 17 Eylül 1980, S11685; Yeni Konya, 17 Eylül 1980, S. 11774). 

Darbe sonrası TSK, “Cumhuriyeti Kollama ve Koruma” görevi çerçeve-
sinde TBMM’yi feshetmiş, son dönem parlamenterlerden ellisinin TSK’nın 
gözetimi ve güvenliği altına alındığını açıklamıştır (Cumhuriyet, 13 Eylül 
1980, S. 20164). Bu kişiler arasında; MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 
MSP Konya Senatörü Ahmet Remzi Hatip, MSP Konya Milletvekili Şener 
Battal ve MSP eski İl Başkanı Ali Güneri; MHP Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı, MHP Konya Milletvekili Agah Oktay Güner; CHP Konya Millet-
vekili Yücel Akıncı ve CHP Konya Milletvekili Hüseyin Kaleli yer almıştır 
(Hürriyet, 20 Eylül 1980, S. 11655; Türkiye’de Yarın, 20 Eylül 1980, S. 3381; 
Konya’nın Sesi, 17 Eylül 1980, S. 1319). 

Söz konusu milletvekilleri hakkında, laikliğe aykırı olarak devletin te-
mel düzenini “dini esaslara uydurmak” için cemiyet kurup idare etmek, 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri, kanuna muhalefet, patlayıcı madde ve silah 
bulundurmak ve bu suçlara katılmak, delilleri yok etmek iddialarından 
dolayı 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca gıyabi ve vicahi tutuklama 
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kararları verilmiştir (Yeni Meram, 13 Ekim 1980, S. 11707). Necmettin Erba-
kan ve Tahir Büyükkörükçü Türk Ceza Kanunu’nun 163.üncü maddesi, 
Şener Battal ve Ahmet Remzi Hatip ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri ka-
nununa muhalefetten yargılanmışlardır (Yeni Konya, 16 Ekim 1980, S. 11800; 
Yeni Meram, 13 Ekim 1980, S. 11707). Bütün siyasi parti lider ve her kademe-
deki yöneticilerine, siyasi parti kurma ve parti kademelerinde görev almala-
rı yasaklanmıştır. 1983 yılına gelindiği zaman yeni siyasi parti kurulmasına 
izin verilmiş olmakla beraber daha önce kapatılmış bulunan partilerin genel 
başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile milletvekillerinin yeni oluşumların 
içinde görev almalarına izin verilmemiştir. Ancak aradan geçen yaklaşık 
yedi yıl sonra 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan halk oylaması ile eski parti 
liderleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin 
Erbakan gibi yasaklı siyasiler tekrar parti kurucusu ve yönetici olma hakkını 
elde etmişlerdir. 

 
SONUÇ 
Yahudilerin yüzlerce yıllık yurt arayışı ve bu arayışın sonunda seçilen 

yerin aynı zamanda üç semavî dinin merkezi oluşu, Kudüs’ü başkent yap-
ma hedefleri ve topraklarını Filistin aleyhine genişletmesi, İslâm dünyası ile 
Yahudiler arasında daima ihtilâf konusu olmuştur. Özellikle 1948 yılında 
İsrail’in resmen kuruluşundan sonra bölgedeki işgal faaliyetlerini artırmış 
olması, İsrail-Arap ilişkilerini gerginleştirmiş, bu gerginlik zaman zaman 
sıcak savaşa dönüşmüştür. 

Öte yandan İsrail’in topraklarını genişletme çabası ve Kudüs’ü ilhak 
etme politikası bu ülkenin sadece Arap dünyasıyla değil aynı zamanda 
Türkiye ile de resmî ilişkilerinin uzun bir süre düşük seviyede seyretmesine 
yol açmıştır. Hatta bu politika iki ülkeyi uluslararası platformlarda karşı 
karşıya getirmiş, yaşanan tartışmalar Türk iç politikasının da gündeminden 
hiç düşmemiştir. Resmî veya sivil kuruluşlar ve siyasi partiler gelişmeleri 
yakından takip etmiştir. Özellikle Millî Selamet Partisi, Filistin-Kudüs mese-
lesinde belirgin bir şekilde öne çıkarak konuyu daima sahiplenmiştir. Za-
man zaman İsrail aleyhinde gösteriler, mitingler veya anma toplantıları 
düzenlemiştir. Ancak MSP’nin Kudüs ile ilgili yaptığı faaliyetler iç politika-
da veya devlet katında zaman zaman problemler yaşanmasını da berabe-
rinde getirmiştir. 6 Eylül 1980 tarihinde Konya’da yaptığı miting oldukça 
sert bir biçimde eleştirilmiş, hatta bir hafta sonra gerçekleşecek askerî dar-
benin gerekçeleri arasında sayılmıştır. Burada atılan kimi slogan veya yapı-
lan tezahüratlar laiklik karşıtı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle İstiklâl 
Marşı söylenirken ayağa kalkılmadığı şeklindeki iddialar, söz konusu parti-
ye yönelik olumsuz bir yaklaşımın doğmasına yol açmıştır. 
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MSP yöneticileri ise mitingle ilgili suçlamaları kabul etmemiş, bilâkis İs-
tiklâl Marşı’nın aynı zamanda kendilerinin de bir değeri olduğunu, dolayı-
sıyla ayağa kalkmadıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek 
suçlamaları reddetmişlerdir. Atılan kimi sloganların partileriyle alakası 
olmadığı gibi miting esnasında meydana gelen istenmeyen eylem ve davra-
nışların da kendilerinin dışında provokatif amaçlı olduğu savunmasını 
yapmışlardır. 

Burada ilginç bir hususa da yer vermek herhalde yerinde olacaktır. 30 
Ocak 1997 tarihinde MSP’nin devamı niteliğinde olan Refah Partili Sincan 
Belediyesinin Kudüs gecesi düzenlemesi ve bu geceye İran elçisinin yanı 
sıra bazı İslâm ülkelerinden temsilcilerin de katılması 1980 Eylül’ündeki 
tepkiyi doğurmuş, Necmettin Erbakan başkanlığındaki (Refahyol) hüküme-
tin 28 Şubat askerî muhtırasıyla, bir başka ifadeyle, post-modern darbeyle 
düşürülmesine yol açmıştır. Netice itibariyle gerek 1980 yılı Eylül ayında 
Konya’daki, gerekse 1997 yılı Ocak ayında Sincan’daki Kudüs’ü anma top-
lantılarından sonra yaşanan siyasi çalkantıların tesadüfi olmadığını, yaşa-
nanların sadece iç dinamiklerle açıklanamayacağını ortaya koymaktadır. 
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