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ÖZET 

Türk toplumunun kendi tarihi içinde birçok dönem ve evrelerden geçerek 

kendine has deneyimleri ile ça da la ma yolunda att en önemli ad m ku kusuz 

Türkiye Cumhuriyeti olmu tur.  Türk toplumu cumhuriyete gelinceye kadar Orta 

Asya dan Avrupa içlerine kadar birçok devlet ve imparatorluklar kurarak, çe itli 

kültürlerle etkile erek kendine has demokratik geli imini sürdürmü tür. Bu 

kapsamda gerek merkezi devlet yap s , gerekse yerel yönetim yap lar nda bu tarihsel 

birikimler, demokratik geli im yolundaki çabalara etki etmi tir. Bu sebeple 

Türkiye'de merkezi ya da yerel ölçekte demokratik geli meleri veya seçimleri 

incelerken tarihsel geli imin etkilerinin hesaba kat lmas gerekmektedir. 

Türkiye 1950 y l ndaki seçimlerle çok partili düzene sorunsuz bir ekilde 

geçmi tir. Türkiye'nin demokratikle mesi yolunda önemli bir dönemeç olan çok 

partili ya ama geçildi i 1950'li y llar; tek parti dönemi sonras nda partilerin iktidar 

ve muhalefet olarak birbirleriyle ili kileri, genel ve yerel seçimlerde halk n 

yakla mlar

 

ve seçim sistemlerinin i leyi i aç s ndan önemli deneyimlerin ya and 

ve düzenlemelerin yap ld bir dönem olmu tur. Bu dönemde demokratik ya amla 

ilgili edinilen deneyimler dönem sonras ndaki düzenlemelere zemin haz rlam t r. 

Özellikle seçim kanunlar ile ilgili düzenlemeler ise dönem içinde yap lm t r. 

1950 ile 1960 y llar n kapsayan ve Demokrat Parti Dönemi olarak ta 

tan mlanan bu zaman dilimi, kinci Dünya Sava n n bitti i, halk n sava döneminin 

zor ve imkâns zl k artlar ndan kurtulmaya ba land , tar mda makinele menin, 

ehirlerde alt yap ve hizmetler yönünden kalk nman n ya and bir sürece denk 

gelmi tir. Köylerde makinele meye ba l istihdam artlar n n de i mesi, izlenen 

ithalat politikalar ile cazibesi artan ehirler, köyden kente göç ve gecekondula may 

beraberinde getirmi tir. Ayn zamanda sava y llar n n meydana ç kard ve 

zenginle tirdi i sermaye kesimi de politikada aktif rol oynayabilecek konuma 

geçmi lerdir.  Sonuçta bütün bu ortam de i kenlerinin etkiledi i sosyal yap ya hem 

çok partili, farkl ve al lmam bir demokratik ortam gelmi , hem de yerel 

demokrasi ve seçim sistemimizin geli tirilmesi ile ilgili bir sürece imkân 

sa lanm t r.   
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ABSTRACT 

Republic of Turkey is the most important step for modernization whom turkish 

community have realized with their own experiments of passing many seasons and 

periods in their own history. Turkish community have continued their own 

democratic development with have founded many states and empires and they have 

interacted with different cultures till the republic. In this context, this historical 

experiments have effected democratic development endeavors as in central state 

configurations as well as local governments. So, it have to need to take in account 

historical development when examining central or local democratic developments or 

elections in Turkey.  

Elections in 1950, Turkey had passed to multiparty system seamlessly. 1950 s, 

passing to multiparty system after one party system, is an important turning towards 

the democratizations of Turkey, had become a period including relations between 

ruling and opposition parties, approaches of people in general or local elections and 

experiences of election system perform.  In this period, experiences about democratic 

live have prepared a ground for regulations after this period. Especially, regulations 

about election laws had regulated in this period.  

The time period between 1950 and 1960 also known period of  

Democratic Party came up to end of World War II and people begun to get 

rid of hard and imposible conditions of war period, developments about 

mechanization in agriculture and developments about infrastructures and services in 

cities. Changes in the conditions of employment due to mechanization in villages, the 

import policies included increasing the charm of the cities, brought rural-urban 

migration and slums. At the same time, capitalists who had get rich by war times, 

had become an active role in policy. The result of all these environmental variables 

affected the social configuration had multiparty system and different and unusual 

democratic environment, a process about development of local democracy and 

electoral system was possible.     
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ÖNSÖZ 

Yerel Yönetimler bir ülkede demokratik olarak halk n kendisi ile ilgili 

kararlar almada ve yönetime kat lmada en fazla etkisini koydu u birimlerdir. Bu 

ba lamda, yerel yönetimler bir ülkedeki demokratik geli im süreçlerini ortaya 

ç karan, yönlendiren ve bunlar n en yukar daki yönetim kademelerine ve 

parlamentoya kadar ula mas na öncülük eden önemli bir i levi yerine 

getirmektedirler.    

Çok partili döneme geçi , Türk Demokrasi Tarihi için önemli bir geli me 

evresi olmu tur. Bu dönemle birlikte, Demokrat Partinin iktidar yolu aç lm t r. 

Demokrat Parti Döneminde Yerel Seçimler

  

konulu bu çal ma ise, Türkiye nin 

de i en siyasi, sosyal ve ekonomik parametrelerinin demokrasi kültürü, siyasi 

partiler, yerel yönetimler ve yerel demokrasi üzerindeki etkilerini ortaya koymakla 

beraber, ayr ca dönem içinde de i erek ekillenen seçim sistemleri ve mevzuat n n 

sonuç ve temsil oranlar ve parti politikalar na yans malar n ortaya ç karmak 

amac n ta m t r. 

Bu çal man n konu olarak ele ald dönem, Türkiye'deki siyasi ya am 

aç s ndan önemli bir k r lma noktas n te kil etmektedir. Cumhuriyetin ilan ndan beri 

Türk Halk ilk defa bir seçenek sahibi olarak kendi iradesiyle iktidar de i tirebilme 

imkân na kavu mu , öte yandan yerel alanda da bu gücünü yans tarak iktidar 

denetleme imkân n elde etmi tir. Di er taraftan 1580 say l Belediye Kanunu ile 

geçen 20 y ll k bir zaman diliminde, yerel yönetimlerin geli imi ve yerel demokrasi 

kavram n n yerle mesi aç s ndan oldukça önemli bir merhale de kat edilmi tir. Bu 

yönüyle dönem içindeki yerel seçimlerdeki seçim mevzuat ile partilerin siyasi 

faaliyetlerinin, yerel oylar üzerindeki etkisini belirlemek amac yla yap lacak çal ma, 

yerel yönetimlerin yap lanmas , seçim mevzuat n n yerel demokratik düzleme 

yans malar n n ortaya ç kar lmas aç s ndan önem arz etmi tir.  

Siyasi partiler aç s ndan bak ld nda ise partilerin halkla ileti im kurma 

yetenekleri, propaganda teknikleri, seçim kampanyalar ve stratejilerini kullanma 

yetenekleri, parti içi demokrasileri bu dönem içinde önemli geli melere sahne 

olmu tur. Bu aç dan dönem itibar yla dünyadaki siyasi geli meleri ve bu geli melerin 

ülkemizdeki yans malar , so uk sava ve iki kutuplu dünya düzeninin ülkemize olan 

zorunlu etkileri de dikkate al nmas zorunluluk olarak ortaya ç kmaktad r. Siyasi 
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partilerin iktidar yar nda kendilerini ça a uydurabilmeleri, modern tekniklere uyum 

derecelerinin ortaya ç kar lmas ve bunlar n siyasi partilere dönü leri, seçim 

ba ar lar aç s ndan incelenmesi gereken bir di er alan te kil etmektedir. 

Bu çal mada bir ba ka nedeni ise yüksek lisans çal mam olarak de erli 

hocam Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan' n yönlendirmeleriyle ülkemizdeki ilk modern 

belediyecilik düzenlemelerinin ard ndan yap lan 1930 Belediye Seçimlerini çal m 

olmam te kil etmi tir. Türk Demokrasi tarihinde yine seçim sistemi ve çok partili 

hayata geçi için önemli bir denemenin gerçekle tirilmesine sahne olan dönemi 

içeren 1930 Belediye Seçimleri çal mas

 

sonras nda, bu çal ma devam niteli inde 

olarak konu üzerindeki bilgileri k yaslama imkân sunacakt r. O dönemde çok 

istenmesine ra men gerçekle emeyen çok partili düzen denemesinin, neden 

incelenen dönem içerisinde sorunsuzca gerçekle ti i sorusunun cevab aranacakt r.  

Milli tarihimiz aç s ndan önemli bilgiler edinme imkân

 

sa layan bu konudaki 

çal mam n her a amas nda destek ve katk lar ile ufkumu açan, beni yönlendiren tez 

dan man m de erli hocam Prof. Dr. zzet Öztoprak a, Belediye seçimleri ve 

ülkemizdeki yerel yönetimler ve seçimler alan nda çal malara yönelmemi sa layan 

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ve doktora ö renimim sürecinde 

çok büyük anlay , destek ve katk lar bulunan Ankara Üniversitesi Türk nk lâp 

Tarihi Enstitüsü ö retim elemanlar na ve çal anlar na içtenlikle te ekkürü kendime 

bir borç bilirim.                      
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G R

 
Yerel Yönetimler, belli ereklere ula mak, belli gereksinmelere yan t vermek 

üzere toplumlar n tarihsel geli mesine ko ut olarak ortaya ç km birimlerdir. Yan t 

verdikleri gereksinmeler ve geli melerini sa layan etmenler, siyasal, yönetsel ve 

toplumsal nitelikler ta rlar.1 

Yerel yönetimlere ili kin olarak yayg nl k kazanan görü lerden birisi, yerel 

yönetimlerin demokrasinin okulu ya da be i i oldu u yarg s d r. Avrupa ülkeleri ve 

Kuzey Amerika'da yerel yönetim gelene i üzerinde yap lan tart malarda bu görü ün 

güçlü etkisi varl n hâlâ sürdürmektedir. Bu tart malarda Avrupa ülkelerinde 

demokrasi gelene inin temelinde yerel yönetimlerin oldu u vurgulanmaktad r. Buna 

göre, ulusal bir demokratik yönetim sistemi için yerel demokrasi olmazsa olmaz bir 

temeldir. Bu e ilim çerçevesinde, yerel yönetim art k yaln zca yerel hizmetlerin 

yönetimi anlam na gelmemektedir. Yerel yönetim organlar halk taraf ndan 

seçilmekte ve i lemleri için halka kar sorumluluklar ta maktad rlar. Ayn 

ba lamda yerel seçmenlere kar sorumlu olan temsilcilerin yerel gereksinmelere 

kar duyarl olmas da gerekmektedir. Ayr ca, yerel yönetimler halka ülke 

yönetiminde etkin bir rol almas için fazladan olanaklar sunmas nedeniyle de özel 

bir yere sahip olmu tur. Yerel yönetimler yoluyla yönetime böylesi bir geni tabanl 

bir kat l m ise demokrasinin korunmas n sa lamak ve ülkenin göreli olarak küçük,  

uzmanla m bir yönetsel ve siyasal kadro taraf ndan yönetilmesi sak ncas n ortadan 

kald rmak aç s ndan büyük önem ta maktad r. Böylelikle merkezi yönetim ve yerel 

yönetim aras nda sa l kl demokratik bir toplum için gerekli olan iktidar bölü ümü 

gerçekle mi olmaktad r.2 

Türkiye'de modern anlamda yerel yönetimlerin kurulmas

 

ve seçim 

sistemlerinin geli imi, tarih olarak bat yla ili kilerin giderek yo unla t

 

Tanzimat 

dönemine kadar uzanmaktad r. Bu döneme gelinceye kadar Türk toplumunun gerek 

sosyal yap s ve ekonomik ya am n n farkl l , gerekse de yönetim anlay ndaki 

farkl l klar sebebiyle yerel yap lanmalarda, bat dan toplumlar ndan ayr bir geli im 

süreci izlenmi tir. 

                                                

 

1 Ru en Kele ,Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yay nevi, stanbul, 2000, s.21-22 
2Oya Çitçi, Yerel Yönetimlerde Temsil, TODA E, Ankara,1989 s.6,7 
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Tanzimat sonras nda ba ta stanbul olmak üzere, Osmanl mparatorlu unun 

bat ile ili kilerinin yo unla t

 
baz liman ehirlerinde Levanten tabir edilen ve bat 

kentlerinin modern belediye hizmetlerine al k n, ticaretle u ra an yabanc bir 

kesimin yerle mesi de i imin ilk ba lang c n

 
olu turmu tur.  Ayr ca stanbul ve belli 

ba l ticaretin yo un oldu u kentlerinde zenginle me de ba lam t r. Bu iki etken 

bat n n büyük ehirlerindeki modern altyap sistemlerinin ülkeye gelmesi için gerekli 

sebepleri olu turmu tur.   

K r m Sava , ülkemizin yerel yönetim yap lanmas ndaki geli meleri 

h zland r c

 

bir ba ka etkeni olu turmu tur. Osmanl mparatorlu unun yan nda yer 

alan devletlerin, sava desteklemek için stanbul'a getirdikleri birimlerin ihtiyaç ve 

talepleri de, belediyeler ile ilgili yeni bir yap lanmay stanbul'da zorunlu hale 

getirmi tir. 

Bütün bu geli meler sonucunda de i en ehir altyap s , bat dan gelen bu yeni 

sistemi i letecek kurumlara olan gereksinimi olu turmu tur. Yaln zca kurum de il, 

bunlara uygun yönetim anlay n olu turmak ta önem ta m t r. Süreç bu ekilde 

ister istemez klasik Osmanl kent yönetim sisteminin sonunu haz rlam t r. Di er 

yandan bütün bu yeni yap lar n i letilmesi için bir düzenleme, bir mevzuat ihtiyac  da 

ortaya ç km t r. Bu süreçte Tanzimat döneminden ba layarak Me rutiyet ve 

Cumhuriyet dönemlerinde birbirini izleyen birçok yasal düzenlemeler yap lm , 

Türkiye'de bat tipi modern yerel yönetimler olu turulmaya çal lm t r. Bu ekilde 

ülkemize has bir yerel yönetim ve yerel seçim gelene i olu mu

 

ve zaman içinde 

geli tirilerek günümüze gelmi tir. 

Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre yerel yönetimler; l Özel dareleri, 

Belediyeler ve Köyler olmak üzere üçe ayr lmaktad r. l özel idaresinin bir birimi 

olan l Genel Meclisi seçimleri, Belediye Meclisi seçimleri ile Köy ve Mahalle 

htiyar Heyeti seçimleri uzun süre yerel meclis seçimleri eklinde uygulama alan 

bulmu tur. l özel idareleri ise ba kanl n

 

Valinin yapt , s n rl yerel yasama 

niteli i ta yan l Genel Meclisi ile yerel yürütme birimini olu turan Encümenlerden 
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olu maktad r. l özel idarelerinin ba kanlar vali oldu undan il özel idarelerinin 

ba kanl k seçimleri yap lmamaktad r.3 

Bu çal mada, Türkiye'deki yerel yönetim ve yerel seçim gelene inin geli im 

a amalar ndan önemli bir dura temsil eden ülkedeki çok partili ya ama geçi le 

birlikte iktidar n halk n iradesi ile el de i tirdi i bir dönem ele al nm t r. Bir önceki 

tek parti hâkimiyetindeki artlardan farkl olarak halk n tercihlerini ortaya koydu u 

bir süreç ba lam t r. Bu tercihlere göre de yerel alandaki politikalar n yönü 

de i meye ba lam t r. Bu dönem artlar alt nda, ülkemizdeki siyasi aktörlerin yeni 

duruma uyum gösterme yetenekleri, geli tirdikleri siyaset ve ald klar pozisyonlar 

ülkemiz demokrasisi aç s ndan önem ta m t r. Bu çal mada çok partili dönemin, 

iktidar n serbest seçimlerle el de i tirdi i ilk dönemindeki yerel politikalar n 

olu umu, seçim sistemindeki geli im süreçleri ve bunun yerel siyaset ve ülke siyasi 

hayat na yans malar n incelemek amaçlanm t r.  

Çal man n birinci bölümünde Türkiye'deki yerel yönetimlerin geli im 

süreçleri ile dünyadaki yerel yönetimlerin izledi i süreç inceleyerek k yaslanmas na 

çal lm t r. Türkiye'deki yerel yönetim gelene i ve bunun tarihi köklerinin, bat tipi 

modern yerel yap lanmada ne gibi etkiler olu turdu u anla lmaya çal lm t r. 

Çal man n ikinci bölümünde ise seçim kavram ile seçimler ve seçim 

mevzuat n n Türkiye'de geli im süreci incelenmi tir. Burada amaç seçim sistemleri 

ile seçim mevzuat n n seçimler ve temsil oranlar

 

üzerindeki etkilerini ortaya 

koyarak, incelenen dönemde gerçekle en seçimlerde,  seçim sistem ve mevzuat n n 

yerel yönetim yap lar ndaki olu um ve yönetime yans malar üzerindeki tesirlerini 

anlayabilmek olmu tur. 

Çal man n üçüncü bölümünde çal lan dönemin ilk yerel seçimleri 

incelenmi tir. Ülkedeki siyasi de i imin yerel alana yans malar n n ilk defa ba lad 

bu dönemin seçimlerde etkisi oldu u de erlendirilen ekonomik artlar , toplumun 

siyasi ve sosyal ortam , seçimlere kat lan siyasi partilerin stratejileri ile seçim 

atmosferi ve sonuçlar ele al narak yorumlanmaya çal lm t r. 

                                                

 

3 Hasan Buran, Seçim Sistemleri ve Türkiye çin Yeni Bir seçim Sistemi Önerisi, Siyasal Kitabevi, 
Ankara,2005,  s.191  
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Çal man n dördüncü bölümünde çal lan dönemin ikinci yerel seçimleri 

incelenmi tir. Seçimlerin yap ld

 
döneme ait ekonomik artlar, toplumun siyasi ve 

sosyal ortam , seçimlere kat lan siyasi partilerin stratejileri ile seçim ortam ve 

sonuçlar ele al narak yorumlanmaya çal lm , bir önceki seçimlere göre ne gibi 

farklar olu tu u tespit edilmeye çal lm t r. Seçimler sonras ndaki dönemde 

iktidar n seçimlere yakla mlar ile muhalefetin tepkileri incelenmeye çal lm 

buradan siyasi partilerin seçimlere hangi artlarda nas l yakla t klar , ne gibi strateji 

geli tirdikleri, ve nas l bir politika izledikleri ortaya ç kar lmaya çal lm t r.                    
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B R NC BÖLÜM 

BATI'DA VE TÜRK YE DE YEREL YÖNET MLER N TAR HSEL 

GEL M

 
Bu bölümde yerel yönetimlerin dünyada ve ülkemizdeki geli me süreçlerini 

irdeleyerek, dünyada ve ülkemizde yerel yönetimlerin inceledi imiz döneme gelene 

kadar hangi a amalardan geçerek geli ti ini ortaya koymak ve bu bilgiler nda 

geli melerini de erlendirebilmek, bir kar la t rma yapabilmek amac n ta maktad r. 

Kar la t rma yapmaktaki amaç ise yerle ik klasik yönetim anlay ve onun 

yakla mlar n n, tarihsel geli im içerisinde yerel yönetim yap lanmas ndaki de i im 

süreçlerine, bunun mevzuat n n olu umuna ve i leyi ine olan etkilerini ortaya 

ç karabilmektir. 

I.  BATI'DA YEREL YÖNET MLER N GEL M SÜREC

  

Demokrasinin tarih olarak ilk ortaya ç k ile ilgili çok popüler olan ve 

genelde kabul gören genelleme,  M.Ö. V. Yüzy lda Yunan ehir devletlerinden Atina 

ve Isparta ehir devletlerindeki yönetim ekillerinin demokrasiye ba lang ç te kil 

etti idir. Ancak eski ça lara ait yap lan antropolojik ara t rmalar bu tarihi daha 

öncelere götürmü , antropologlar demokrasinin birçok ilkel topluluk taraf ndan 

uyguland n , sistemin tarih öncesi ça lardan beri kullan ld n ortaya 

ç karm lard r.4  

Bat l ara t rmac

 

ve bilim adamlar n n eserleri ve kaynaklara ait derlemelerde 

Dünya tarihinde ilk demokrasi ve ilk parlamentonun Yunan demokrasisinin ortaya 

ç k ndan yakla k ikibin y l önce Sümerler de kurulmu oldu u ve bu 

parlamentonun da iki meclisten olu tu una dair görü lere de yer verilmi tir.5 

Yerel Demokrasi ve yönetimlerin ilk ortaya ç k tarihi ile ilgili bulgular, 

20'nci yüzy l n ba lar nda bugünkü Irak topraklar nda yap lan kaz larda ç kar lan çivi 

yaz l tabletlerin okunmas sonucunda elde edilmi tir. Yerel Yönetim olu umlar n n 

                                                

 

4  Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt 5, Sabah Yay nlar , s.152-3  
5 Bu konuda .Hami Dani mend Pensilvanya Üniversitesi Assiriyoloji Profesörü S.N.Kramer in 1958 
tarihli  L histoire Commence a Sümer adl eserini kaynak göstermi tir. Bkz., smail Hami 
Dani mend, Garp Menba lar na Göre: Eski Türk Demokrasisi , Sucuo lu Matbaas , stanbul, 
1964, s.11;  Samuel Noah Kramer, Tarih Sümerde Ba lar, Kabalc Yay nevi, stanbul, 1999 
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Sümer ehir devletlerine kadar uzand ortaya ç km t r. Bu tabletlerde bulunan 

G lgam destan nda, Uruk kent devleti Kral

 
G lgam n bir karar

 
i leme 

sokabilmek için ehrin yerel meclislerini ikna etmek için sarfetti i çabalardan 

bahsedilmi tir. Yine bu tabletlerde .Ö. 3000 y llar nda, yani yakla k olarak 

günümüzden be bin y l öncesinde, belediye ba kan

 

ve ehrin yönetimi ile ilgili 

hikâyelere rastlanm t r.6 

Tarihsel aç dan bir ad m daha yakla t kça Anadolu co rafyas nda önemli 

uygarl k izleri b rakm olan bir ba ka medeniyet olan Hitit devletinde ise bu 

kapsamda Panku ad verilen meclisler olmu tur. Anadolu'nun birçok tarihi ehir 

kal nt lar nda bu tür yönetim uygulamalar için in a edilmi yap kal nt lar na 

rastgelinmi tir. 

A. Yunan Site Devletleri Dönemi 

Yunan site devletlerindeki yerel yönetimler, do rudan demokrasi 

uygulamas n n bir eklini olu turmu lard r. Önemli yönetsel kararlar Yurtta lar 

Genel Kurulu'nca al nm , bu kararlar uygulamakla ve genel kurul toplant lar 

yap lmad dönemde ülkeyi yönetmekle görevli hâkimler seçilmi tir. Kent-

devletlerin nüfusu 10 bini a mad ve kad nlarla kölelere yurtta l k haklar 

tan nmad için, bu sistem i leyebilmi tir. Ayr ca, kad n-erkek, yurtta -köle ayr m 

yap ld ve ba kan çevresinde kümelenen yurtta lar n hiziple meler olu turdu u, 

ba kana önerilerini dikte ettirebildikleri görülmü tür.7 

Yunan site devletlerinde, yerel yönetimler ve yerel demokrasi konusunda 

Platon ve Aristo gibi dönemin bilgeleri önemli fikirler ortaya koymu lard r. Bu 

dü ünürler, do rudan demokrasinin ve yerel yönetim yap lanmas n n oldu u site 

devletinde ideal yönetimin nas l olmas gerekti i konusunda bugün bile üzerinde 

tart maya de er önermelerde bulunmu lard r.8 

                                                

 

6  Bu meclisler, ev ve alt ev olarak adland r lan ihtiyarlar meclisi ile sava ç lar meclisinden 
olu mu tur. Bkz: Samuel Noah Kramer, Tarih Sümerde Ba lar, Kabalc

 

Yay nevi, stanbul, 1999; 
Muazzez lmiye Ç , Sumerli Ludingirra, Kaynak Yay nlar , stanbul, 2006 
7 Alpay Kabacal , Türk Bas n nda Demokrasi, Kültür Bakanl Yay nlar , Ankara, 1994, s. 1 
8 Platon demokrasiyi bilginin, bilgeli in ve faziletin ön plana ç kmad bir siyasal düzen olarak 
de erlendirmi tir. Platon'un ö rencisi olan Aristo ilk kez, siyasal sistem ile toplumdaki bölü üm, yani 
ç kar da l m sistemi aras ndaki ili kileri yakalam ve bu ili kilerin tipine göre siyasal sistemleri 
s n fland rm t r. Bu konuda bkz: Platon, Mektuplar, Çev. rfan ahinba , Cumhuriyet Gazetesi 
Dünya Klasikleri Dizisi no:76, 1999, stanbul; Co kun Can Aktan, Yeni Bir Siyasal Sistem Aray , 
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Eski Yunanl lar, kendi yönetimlerine eski Yunanca demos (Halk) ve 

Kratein (yönetmek, hükmetmek) sözcüklerinden olu an, halk n yönetimi , 

anlam n ta yan demokrasi9 ad n vermi lerdir. Demokrasiden söz edilebilmesi için 

kanunlar n herkes için ayn olmas ( sonomia) site i lerine kat lmada ve siyasal 

iktidara kat lmada e itlik ( segoria ve sokratia) olmas n art ko mu lard r.10 

Siteler Antik Yunan da egemen toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimini 

olu turmu ve demokrasi bir site devleti olan Atina n n siyasal düzeni ya da rejimi 

olarak ortaya ç km t r. Atina, bütün yurtta lar n kat ld meclis ile yönetilmi , 

"Eklesia" denilen Atina meclisi; "Boule" denilen siyasal gücü elinde tutan, temel 

kararlar veren yürütme konseyi ile "Dikasteria" denilen mahkemelerde görev 

yapacak yarg çlar seçen en etkili organ olmu tur. Halk n üyesi say lan ve yakla k 

genelin onda birini olu turan her erkek Atinal , do rudan do ruya siyasal kararlar n 

verilmesine kat labilmi ve yürütme konseyine seçilebilmi tir.11 Bütün önemli 

kararlar y lda en az 40 defa toplanan bu meclislerde al nm , tam zamanl görevlere 

ihtiyaç oldu unda, kuraya ba vurulmu , 500 yurtta tan olu an bir konsey meclisin 

icra komitesi olarak görev yapm t r.12 

Atina daki demokrasi, nüfusun büyük bir bölümünü köleler ve Atinal 

olmayan, ancak o kentte ya ayan insanlar olu turmas na ra men, ne bunlar n ne de 

kad nlar, köleler ve Atinal say lmayanlar n yönetimde hiçbir söz haklar olmam t r. 

Bu nedenle Eski Yunan da kararlar ço unlu un oylar na dayanmas na ra men, 

yönetim demokratik de il, ço unluk diktatörlü ü eklinde de de erlendirilmi tir. 

Ahmet Taner K lal , Eski Yunan da yurtta l k hakk na sahip olanlar n y lda en az on 

kez büyük alanlarda topland klar ve önemli konular o toplant larda karara 

ba lad klar ndan bahsetmi tir. Bu toplant lar n sonunda, ortaya konan bir çana a 

                                                                                                                                         

 

Demokrasi, Poliar i ve Demar i, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005; Gencay aylan, Demokrasi ve 
Demokrasi Dü üncesinin Geli mesi, TODA E, Ankara, 1998  
9 Deyimi ilk defa M.Ö. 5 inci yüzy lda Yunanl tarihçi Herodot'un kulland belirtilmektedir. Bkz: 
Mustafa Erdo an, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005, s.232 
10 Suavi Tuncay, Parti çi Demokrasi ve Türkiye, Gündo an Yay nlar , Ankara, 1996, s.21; Aktan, 
a.g.e, s.10.; aylan, a.g.e.,s.13 
11 aylan, a.g.e., s.14-15 
12 Erdo an, a.g.e., s.238 
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herkesin topluma zararl sayd ki i veya ki ilerin adlar n yazarak att n , bu 

ekilde ço unlu un oylar n alanlar n ise s n r d edildiklerini anlatm t r.13 

Demokrasinin felsefe olarak geli imine katk lar

 
bak m ndan Platon ve Aristo 

gibi bu antik ça

 
döneminin dü ünürlerinin fikirlerine de göz atmakta yarar vard r. 

M.Ö. 4 üncü yüzy lda ya am olan Platon siyasal düzen ya da rejimleri T mar i 

(askeri aristokrasi), oligar i, demokrasi ve tiranl k olarak 4 türe ay rm t r.14 

Platon, bir grubun yönetim biçimi olan oligar i içinde gerilim ve çat malar n 

kaç n lmaz olarak artaca ve sonunda bir halk ayaklanmas ile oligar ilerin 

y k laca ndan yerine demokrasinin gelece inden söz etmi tir. Platon, siyasal 

yönetimin halk n eline geçmesi ya da bir ba ka deyi le sokak kalabal n n siyasi 

iktidara sahip olmas ile s k nt lar n son bulmayaca , aksine yap lacak yanl lar, 

ç kar hesaplar , yurtta bireyin elde etti i siyasal gücü kendi ç karlar na yönelik 

olarak kullanmas ve benzeri nedenlerle, toplumdaki gerilim ve çat man n 

derinle ece ini dü ünmü tür. Platon a göre sonuç, demokrasinin y k lmas ve tüm 

gücün s n rs z bir biçimde tek ki i taraf ndan kullan ld tiranl n gelmesi olarak 

öngörülmü tür. Platon demokrasiyi bilginin, bilgeli in ve faziletin ön plana 

ç kmad bir siyasal düzen olarak de erlendirmi tir.15 

Platon un ö rencisi olan Aristo ilk kez, siyasal sistem ile toplumdaki 

bölü üm, yani ç kar da t m sistemi aras ndaki ili kileri yakalam ve bu ili kilerin 

tipine göre siyasal sistemleri s n fland rm t r. Aristo s n fland rmas n

 

yönetenlerin 

kendi yararlar na ya da toplumun yararlar na göre yönetip yönetmediklerine göre 

yapm t r. Tek bir ki inin yönetici oldu u sistemlerden monar iyi toplumun 

yararlar n , tiranl ise yöneticinin ve çevresinin yararlar n ön plana alan siyasal 

düzenlemeler olarak nitelemi tir. Aristo s n fland rmada ortaya ç kan siyasal 

düzenlemelerden bir tanesi olan demokrasiyi oligar iden daha iyi bir sistem olarak 

de erlendirmekle beraber, en ideal sistem sayd Politea n n bozulmu biçimi olarak 

                                                

 

13Ahmet Taner K lal ,  Ben Demokrat De ilim, mge Kitabevi, Ankara, 1999, s. 211 
14 aylan, a.g.e., s.14-15; Aktan, a.g.e, s.4 
15 aylan, a.g.e., s.16 ; Bu konuda Aktan, Platon un siyasal yönetim biçimlerini 5 ayr biçimde s n fla-
d n , en ideal yönetim biçimi olarak 5 inci tür olarak s n flad  Aristokrasi yi önerdi ini belirtmek-
tedir. Bkz:Aktan, a.g.e., s.4 



 

9

 
tan mlanm t r.16 Aristo ya göre demokraside demos yönetmektedir ama bu demos 

gerçekte sokaktaki kalabal kt r. Ona göre s radan insanlar, sahip olacaklar gücü 

kendi s ç karlar için kullanmak isteyecekler, yeterli bilgi ve bilgeli e sahip 

olmad klar için de, esas olarak göz boyama d nda hiçbir becerisi olmayan 

demogoglar n etkisinde kalacaklard r. Demokrasi kaç n lmaz olarak, demogoglar n 

iktidar na yol açacakt r.17   

Söz konusu dönemde Yerel yönetim sisteminin i leyi inin önemli bir unsuru 

da göz ard edilmemelidir. Eski Yunan'daki kent demokrasisi, bir anlamda kölelerin 

sayesinde varolabilmi tir. Köleler çal rken, özgür yurtta lar siyasetle, sanatla, 

felsefeyle u ra abilme f rsat n bulmu lard r. Roma Imparatorlu u'nda ise köleler, 

Spartacus önderli indeki ayaklanmalar yla tarihe geçmi ler, ancak ba ar 

kazanamam lard r.18 

B. Ortaça ve Avrupa ehir Devletleri Dönemi 

Yerel yönetimlerin geli imi aç s ndan, asl nda ilkça Anadolu co rafyas ndan 

temellenen do rudan demokrasi ve kent yönetimi ilkelerinin, co rafi olarak 

Anadolu dan ba lay p, Yunan ehir devletlerine ula t , oradan da Roma 

mparatorlu una be iklik edecek olan talya yar madas na yay ld ortaya 

ç kmaktad r. Buradan da kar l kl etkile imler içinde temellenip geli erek tüm 

dünyaya yay lm t r.19  Öyle ki eski ça larda, hür site vatanda lar n n sitenin merkezi 

bir yerinde toplan p, burada mü terek meselelerini konu tuklar yerlere Eski Yunan 

sitelerinde Agora ad verilirken, ayn i levi yerine getiren bu yerlerin Roma'daki ad 

ise Forum olmu tur.20  

Roma da mparatorlu a yeni kat lan topraklara municipe ad verilirdi. 

municipe ler kimi yerel ve siyasal yetkileri olmakla birlike, daha çok bir yönetsel 

özerklikten yararlan rlard . Yeni kazan lan topraklar üzerinde ya ayanlara önce ticari 

                                                

 

16 Bu konuda Aktan, Aristo nun demokrasiyi halk n ço unlu unun kendi ç karlar na yönelik kararlar 
ald ve uygulad bir yönetim olarak tan mlad n ve Aristo nun siyasal yönetim biçimlerini 6 türe 
ay rd n belirtmektedir. Bkz:Aktan, a.g.e., s.4  
17 aylan, a.g.e., s.17-18 
18 Ahmet Taner K lal , Siyaset Bilimi, mge Kitabevi, Ankara,1999, s.194 
19 Platon un mektuplar ndan, 5 inci mektupta, bugünkü talya s n rlar ndaki Syracusa ehri ve onun 
yönetimi ile ilgili yorum ve önermelere yer verilmi tir. Bkz: Platon, Mektuplar, Cumhuriyet Gazetesi 
Yay n , stanbul,1999  
20"Forum'un Davas ", Forum, Cilt 1 Say :1, 1 Nisan 1954, s.1 



 

10

 
etkinliklerde bulunma hakk tan n yor, daha sonra da kentin yönetimine il kin 

yetkiler bir ölçüde b rak l yordu.21 

Ortaça da Bat Roma mparatorlu unun çökü üyle birlikte, Roma'n n bo alan 

geni hâkimiyet alan nda, derebeylerin bölgesel olarak hâkimiyet kurduklar bir 

dönem ba lam t r. Do al olarak bu feodal düzende devlet birli i mevcut olmam , 

Ortaça da siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal aç dan halk n, toprak sahibi senyörlerin 

yönetimine tabi oldu u bir dönem ba lam t r. 22 

Ortaça da derebeylerin yönetimindeki halk n durumu ve ya am artlar n , 

Fransa Enstitüsü üyesi Funck-Brentano'nun 1937 Paris bas ml

 

La societe au moyen 

age  adl

 

eserinde, "Bütün Avrupa memleketlerinde köylünün tasarruf hakk yaln z 

e yaya ve hayvanlara münhas rd . Kendisi ölünce o e ya da derebeyine intikal 

ederdi. Halk n Derebeylerine kar aile namusunu bile muhafaza hakk yoktu. 23 

eklinde tasvir edilmi tir. 

lerleyen zaman içinde Feodal düzen, merkezi devletlerin kurulmas ve para 

ekonomisine geçi süreci ile birlikte siyasal önemini yitirmi , toprak sahibi 

köylülerin say s artm , olu an büyük ticaret etkinli i, güçlü bir tüccar s n f n

 

meydana ç karm t r.24 Ayn geli menin etkisiyle, 12 nci yüzy lda Ortaça kentleri, 

kendine özgü yönetim ve hukuk bilimine sahip ticaret ve sanayi toplumu olarak bir 

yönetim biçimi olarak olarak k sa sürelerle görevde kalmak üzere kentlilerce seçilen 

özgür ki ilerin yönetimi sistemini geli tirmi ve bu düzeni günümüze ta m t r.25 

Birgül Ayman Güler'in, Ortaça kentleri ile ilgili Henri Pirenne'in 

çal mas ndan aktard na göre Bat Avrupa'n n slamiyet'in yay lmas yla birlikte 

s k arak kendi içine kapal ya amak zorunda kalmas , Avrupa'y antik gelenekten 

koparm , Roma kentlerinin sa layabilece i temelden yoksun b rakm t r. lk 

                                                

 

21 Kele , a.g.e, s.30 
22 Ahmet Mumcu, Tarih Aç s ndan Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, nk lâp Kitabevi,   
stanbul, 1988,s.3  

23 Dani mend, "Halk dü ünlerinde gelinle güvey davetlileriyle beraber beyin atosuna gitmek 
mecburiyetindeydi. Davetlilerle güvey atonun avlusunda e lenceler ve danslarla geceyi geçirir ve 
gelin de beyin koynunda sabahlard . Bu ilk gece hakk na prelibation ve yahut droit de jamba e ou 
de cuissa e" bacaklama ya da uyluklama hakk denirdi" eklinde Fransa Enstitüsü üyesi Funck-
Brentano'nun La societe au moyen age  adl eserinin 1937 Paris bask s 51 nci sayfas ndan 
aktarm t r. Bkz: Dani mend, a.g.e.,s.19  
24 Mumcu, a.g.e. s.3  
25 Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler: Liberal Aç klamalara Ele tirel Yakla m, TODA E 
Yay nlar , Ankara,1998, s.21-22 
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örnekleri 11. yüzy lda görülen kentler ne manast r, ne piskoposluk, ne de çar lara 

ba l olarak belirmi tir. Ortaça kentleri tüccarlar n elde ettikleri özerklikler ile 

kendili inden do mu , bir yüzy l içinde kurumla arak toplumsal yönetsel 

örgütlenmenin yeni, yabanc ve en önemli çekici gücü haline gelmi tir. K rsal 

uygarl n ki isel ba ml l k-serflik ili kisi üzerinde yükselen yap s , ticaretin do as 

gere i beraberinde getirdi i özgürlük talebiyle çözülmü tür. Tipik ortaça kentleri 

siyasal özerklik, özerk yasa yapma, vergi koyma yetkisi, pazar haklar ve kendi 

politikas n belirleme gücü ile ortaya ç km lard r. Kentsel kurumlar, i te bu zeminin 

belirledi i özelliklere sahip olmu lard r. Ça da kapitalist toplumun normlar n 

içeren kent hukuku, mahkemeler, belediye maliyesi, k sa sürelerle görevde kalmak 

üzere kentlilerce seçilen özgür ki ilerin yönetimi, ortaça kentinin yaratt ve 

günümüze ta d ba l ca kurumlar olmu lard r: "Belediye demokrasisi, ilk 

örgütlenme giri imlerinden ba layarak, gere ince i leyebilmesi için gerekli arac lar 

yaratm ve günümüze ta nm t r.26 

C. Avrupa'da Modern Yerel Yönetimlerin Kurulu u 

lber Ortayl ya göre, 13. yüzy la kadar Bat Avrupa da, 15 ve 16. 

yüzy llara kadar da Orta Avrupa ülkelerinde devlet yönetimini belirleyen 

etkenler, Orta Do u toplumlar ndaki devlet yönetimini belirleyen temel etkenlerin 

farkl olmam lard r. 13. yüzy l Avrupas nda tar m teknolojisi h zla geli mi , 

tar msal ürün artm , köyün fazla nüfusu kentlere göçerek zanaatlerin geli mesini 

sa lam t r.27Sonraki tarihlerde ise, Endüstrile menin getirdi i sorunlar n 

Avrupa'da merkezi devletin müdahelesini att rm , birçok sorunlar n çözümü için 

yeni örgütlenmelere gidilmi tir. Metternich - Schwarzenberg Avusturyas ve Çar 

II. Aleksander Rusyas nda, eyalet idaresinin slah , gelirlerin artmas ve tutarl 

bir idarenin yerle mesini sa lamak amac yla yerel yönetimlerde modern anlamda 

yap lanmaya gidilmek istendi ini dile getiren Ortayl Avrupa'daki modern yerel 

yönetimlerin kurulu unu 19 uncu yüzy la götürmü

 

ve Avrupa da da mahalli 

                                                

 

26 Henri Pirenne, Ortaça Kentleri, Dost Yay nlar , stanbul 1982 Aktaran: Birgül Ayman Güler, 
a.g.e.,s20-22 
27 lber Ortayl , Türkiye de Ta ra Yöneticili i ve Yönetiminin Evrimi , Toplumsal Yap yla li kileri 
Aç s ndan Türkiye de Mülki dare Amirli i, Sistem- Sorunlar, Türk dareciler Derne i Bilimsel 
Ara t rma Dizisi No:1, Ed. Kurthan Fi ek,  Türk dareciler Derne i, Ankara, 1976, s.4,5 
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idarelerin endüstri ça nda nitelik de i tirmekte olduklar ndan bahsetmi tir.28 

Bat demokrasilerinde yerel yönetimler, 12.yüzy ldan itibaren günümüze 

kadar uzanan tarihi bir tekamülün ürünüdür.Merkezi hükümet kar s nda, bir 

bölgenin ya da bir kentin, mali-idari alanda özerklik elde ederek güçlenmesiyle, 

Bat da yerel yönetimler ortaya ç km t r.29Bat ülkelerindeki bu yerel yönetimler, 

12. yüzy ldan itibaren merkezile mi devlet gücünün olu umuna engel olan ortaça 

kent yönetimlerinin kökten tasfiye edilmesinden sonra 19. yüzy lda, tekrar devlet 

taraf ndan ve yukar dan a a ya kurulmu lard r.30 

Ahmet A ao lu'na göre Avrupa'da modern yerel yönetimlerin geli im 

süreci ile birlikte iki yakla m ortaya ç km t r. Bu iki yakla m n birbirinden 

fark n

 

ise merkezi yönetimle ili kiler konusu olu turmu tur. Bunlardan 

birincisini yerel yönetimlere özerkli i ön planda tutan ngiliz sistemi, ikincisini 

ise merkeziyetçi, kontrolcü özellik ta yan Frans z sistemi te kil etmi tir. 

A ao lu'na göre ngiliz sistemi daha ba ar l bir örnektir. O:  " Îngiliz köyünün, 

ehrinin mamuriyeti yan nda Frans z ehir ve köyleri ikinci derecede kal r 

Bunun yagâne sebebi de belediyeyi bir uzviyeti içtimaiye telâkki edip kendi 

ba na b rakarak, kendi faaliyetile kendi inki af n temin esas na ve mahiyeti 

tabiiyesine hürmettir." eklinde de erlendirmede bulunmu tur.31 

Ru en Kele e göre, Napolyon Fransas ve 19.yüzy l sonras ndaki 

Türkiye, yönetimin etkinli ine önem ve öncelik veren ve bunu devletin gücünü 

kullanarak gerçekle tirmi olan ülkelerdir. Oysa güçlü temsili yerel yönetimi 

olan ülkeler, yönetimde etkenli e ba lang çta fazla önem vermemi lerdir. Bu 

nedenle o ülkelerde, 19. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra giri ilen yeniden 

düzenlemelerin ba l ca amac , ngiltere ve sveç te oldu u gibi, yerel yönetim 

dizgesini zaman n de i en ko ullar na uydurmak ve etkenli ini art rmaya 

çal mak olmu tur.32 

 

                                                

 

28 lber Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler(1840-1878), Sevinç Matbaas , 1974, s.7,8 
29Alper Özmen, Osmanl dan Cumhuriyet e Anayasalarda Merkezi Yönetim Yerel Yönetim li kileri , 
Uluslararas Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, S.2, 2012, s.172 
30 Güler, a.g.e., s.2 
31TBMM Zab t Ceridesi C:1 :37 20.03.1930Ahmet A ao lu'nun 1580 say l Belediye Kanunu 
görü melerindeki konu malar .  
32 Kele , a.g.e., s.22 
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II.  TÜRK YE'DE YEREL YÖNET MLER N GEL M SÜREC

 
Türk toplumunun yönetim sistemleri ile ilgili ilk dönemlerinden itibaren 

tarihi geli imine ait bilgilere daha çok 20 nci yüzy l ba lar nda Avrupa'da 

ba layan Türkoloji ara t rmalar yla ortaya konmu tur. Buna göre Türk tarihinin 

derinliklerinin Sümerlere kadar uzand dile getirilmi tir.   

Afet nan n kaleme ald Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 

El Yaz lar  kitab nda günümüzden yakla k 7000 y l önce Mezopotamya da ilk 

medeniyetleri kuran Sümer, Elam ve Akat kavimlerinin Türk kavimleri oldu u 

ileri sürülmü tür. Bu kavimlerin  demokrasi prensiplerini uygulayan bir çe it 

birle ik cumhuriyetler kurduklar , tarihin o eski devirlerindeki Türk toplumlar n n 

gerek toplad klar kurultaylar ve bu kurultaylarda devlet ba kanlar n seçmeleri, 

gerekse kad n ve erke in e it olup,  kad nlar n da yönetime kat ld klar ndan 

bahsedilmi tir.33  

Eski Türk toplumlar n n yönetim ekilleri hakk nda Taner Timur,"Hunlar bir 

ordu biçiminde örgütlenmi , hareket halinde bir halk idiler. Her sonbaharda 

kurultay lar n topluyor, insanlar n ve sürülerini kontrol ediyorlard . IV. yy. 

ba lar nda altay bölgesinde ya ayan Göktürkler özel mülkiyete geçmi ve bir çe it 

a iret aristokrasisi kurmu lard " bilgisini vermi , Göktürk devlet yap s n , 

bünyesinde geni ölçüde askeri demokrasi kal nt lar ta yan despotik bir devlet 

olarak nitelemi tir.34 

Ziya Gökalp e göre, Eski Türklerde egemenlik il e ait olmu , küçük illerde 

bütün il bir millet meclisi konumunda olmu tur. Halk n kaderini bu meclis 

yönetmi , büyük illerde ise boy beylerinden olu an ölen adl meclis il e ait i lere 

karar vermi tir. Hakanl klarda ve ilhanl klarda ise, millet meclisi niteli ine sahip 

Kurultaylar olu turulmu tur.Bu meclislerde meselelerin konu ulmas na kinke 

denilmi , l mi yaman, bey mi yaman atasözü egemenli in Hakan'da olmay p 

il'de oldu unu gösteren atasözü olarak günümüze kadar gelmi tir. Hakan seçen 

                                                

 

33 Atatürk Cumhuriyetin ilk y llar nda ülkemizde tarih ve arkeoloji alan ndaki çal malara ve bu 
konuda çal an yerli ve yabanc bilimadamlar na ara t rmalar nda destek vermi , günümüzde ören yeri 
olarak ziyaret etti imiz birçok yerdeki kaz lar n ba lat lmas ve geli tirilmesi için bizzat ilgilenmi tir. 
Do al olarak elde etmi

 

olabilece i birinci el kaynaklardan bu sonuca ula m t r. Afet nan, Medeni 
Bilgiler ve M.Kemal Atatürk ün El Yaz lar , TTK Bas mevi, Ankara, 1998, s.30 ;  
34 Taner Timur, Osmanl Toplumsal Düzeni, Turhan Kitabevi, Ankara,1979, s.5-15  
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ve iktidardan dü üren, kurultaylar olmu , sava ve bar ilan gibi önemli i ler hep 

kurultaylar taraf ndan kararla t r lm t r.35
   

Hamza Ero lu na göre eski Türk devletlerinde ve Osmanl devletinde, 

devletin ekli olarak, modern anlamdaki cumhuriyete, fikir ve uygulama olarak 

rastlamamakla beraber eski Türk devletlerinde, han n seçimle i ba na gelmesi, 

seçim için belli artlar n mevcudiyeti, hakan n seçiminde liyakat ve yetenek 

aranmas , seçimin kurultay arac l ile gerçekle mesi, kurultaylar n dan ma 

meclisi niteli i, eski Türklerin demokratik yönetim anlay na ne ölçüde de er 

verdiklerini göstermi tir.36
      

A. Beylikler Dönemi ve Öncesinde Yerel Yönetim Yap lanmalar

 

Türk toplumunun, kent yönetimlerinde önemli etkiler b rakan yerel 

yönetimlerinin tarihsel kökleri, Anadolu Selçuklu Devletine kadar uzanmaktad r. 

Denilebilir ki  19 uncu yüzy lda bat tipi modern yap lanmalara kadar slamiyetin 

getirdi i ya da Arap devletleri tarz  yerel yönetim yap lanmas ve i leyi i devam 

etmi tir. 

Türk toplumunda slamiyet öncesinde ve hatta sonras nda belli dönemlere 

kadar yönetimde e itlik ilkesi ön planda olmu tur. Türk toplumunda bu anlay n 

en önemli yans mas

 

kad n erkek e itli inde belirmi tir. Türklerde ilk 

zamanlardan beri kad n ve erkek birbirini tamamlayan iki e it birey olarak 

görülmü tür. Her alanda oldu u gibi, yönetime kad nlar n da kat lmas , Hakan e i 

olan Hatunlar n kendine ait yönetim yetkileri ile devlette de söz sahibi olmalar , 

tarihsel bir gerçek olarak birçok tarihi kaynakta kendine yer bulmu tur. bni 

Batuta, seyahatnamesinde 12 nci yüzy l  Anadolusunda ehir, beylik yöneten 

kad n yöneticilerden bahsetmi tir. Bu dönemde özellikle Anadolu'da Ahi 

te kilatlar n n yerel alandaki etkinlikleri de seyahatnamede de inilen di er bir  

yönetimsel ayr nt y te kil etmi tir.37 

8 ve 9 uncu  yüzy llarda Abbasiler döneminde Arap ordular n n do uya 

do ru ilerlemeleri sonucu Orta Asya'da Türklerin slamiyetle ilk kar la arak 

                                                

 

35 Ziya Gökalp , Türkçülü ün Esaslar , Kamer Yay nlar , stanbul, 1996,  s.153-166. 
36 Hamza Ero lu, Türk nk lap Tarihi, Sava Yay nlar , Ankara, 1990, s.375,383 
37 Ziya Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, Toker Yay nlar , stanbul,1995, s.256-258, Ayr ca Bkz: bni 
Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, Milli E itim Bakanl Yayn:494, stanbul, 1993, s.8 
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tan mas ve slamiyetin kabuluyle Türk Devlet Yönetim Sistemi üzerinde, Arap 

yönetim anlay na ait  etkiler kendini göstermeye ba lam t r. 

slamiyetten önce ayr bir devlet gelene i ve din anlay olan Türklerin  

10 uncu yüzy ldan itibaren gelmi olduklar yeni yörelerde yerle ik ya ama 

geçmeleriyle, göçebeli e ait dinlerini b rakarak, tek tanr l islamiyeti seçmeleri, 

bundan sonraki ya amlar n çok etkilemi tir. Dünya görü leri, ya am biçimleri, 

kültürleri ve gelenekleri köklü de i imler geçirmi tir. Osmanl Devleti'ni kuran 

Türkler, müslümanl k ve eriat temel yasa olarak kabul etmi olmalar na ra men, 

Araplardan ayr bir dünya görü üne sahip olmalar dolay s yla hukuk anlay lar  

de i ik olmu tur. Araplar n kutsall k ve sonsuzluk yönünde çal an soyut 

dü ünceleri yerine , Türkler yer ve zaman ko ullar na göre i leyen, do aya dönük, 

somut bir dü ünce sistemine sahip olmu tur. Disiplin duygusu, ordu ve devlet 

kurulu undaki s raya sayg , lidere ve adalete ba l l k sebebiyle Türkler Tanr 

hukuk yap s ndan çok insan hukuk yap s na yatk n olmu lard r. Fakat slamiyetin 

bütün devlet örgütünü ve toplumsal yap y ve en önemlisi dü ünce biçimini 

etkilemesiyle bu özellikleri de i meye ba lam t r. Yerle tikleri yörenin eski 

halklar yla ve gelenekleriyle kendi geleneklerinin kar mas yla Anadolu'da 

kendine özgü bir Türk toplumu olu mu tur.38  

 

Sonuçta bu toplumun olu turdu u Anadolu Selçuklu devletinin de 

yönetimsel aç dan onun bir nevi devam olan Osmanl devletinin yönetim tarz

 

do al olarak ayn

 

dinsel nitelik ve Arap devlet ya ant s etkilerini beraberinde 

getirmi tir.39  

Selçuklu ve Osmanl gibi geleneksel devletlerin yap s do al olarak ta ra 

yönetimlerinde kendini belli etmi tir. Sosyo-ekonomik ve teknolojik etkenlerce 

belirlenen bu yap , kural olarak adem-i merkeziyetçilik, yeni ad yla yerinden 

yönetim olmu tur. Geleneksel toplumlarda temel üretici eylem, ilkel araç ve 

yöntemlere dayanan tar m ve hayvanc l k olmu tur. Tar m teknolojisi öküz, saban 

ve kol eme ine, ula m teknolojisi deve ve kat ra, kentlerdeki üretim de 

loncalar n zanaat çal malar na dayanm t r. Bu ko ullarda  uzun mesafeli 

                                                

 

38 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyet Tarihi I, A.Ü. Bas mevi, Ankara, 1995, s.16 
39 Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Do u u, Çev. Metin K ratl , Türk Tarih Kurumu Bas mevi, 
Ankara, 2004, s.8, 
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ula m n ça da yo unluktan uzak olu u, merkezi bir hazinenin bulunmay , 

gelir ve harcamalar saptay p toplayacak bir merkezcili i  olanaks z k ld ndan, 

ba ka bir deyi le, geleneksel devletin güçsüz ve geni alanda derinlemesine ve 

denetlenebilir bir örgüt kurma olana ndan yoksun olmas nedeniyle yerinden 

yönetim sistemini uygulamaya mecbur kalm lard r. Temeldeki bu güçsüzlük  

nedeniyle de denge sa layacak ve ürün fazlas n en yararl biçimde merkeze 

aktaracak bir sistemin olu turulmas , Orta Do u mparatorluklar n ntarih boyu en 

belirgin özelli i, çabas olagelmi tir. Ta ra yönetimi geleneksel Akdeniz ve Orta 

Do u mparatorluklar n n ortak özelliklerinin olu up somutla t bir alan 

olmu tur.40  

Selçuklular bir kenti fethedince oraya di er slam ülkelerinde oldu u gibi 

hemen bir kad tayin etmi lerdir. Selçuklularda yarg örgütünün temel ki isi Kad 

olmu tur. Selçuklularda kad lar atama ile göreve geldikleri halde yasalar devlete 

ba l olmadan uygulam lar, vilayet s n rlar içinde yer alan vak flar denetlemi ler, 

kurulma a amas nda bunlar n bürokratik i lemlerini yerine getirmi lerdir. Esnaflar, 

Kad lar n bir yard mc s olan muhtesipler taraf ndan denetlenmi , muhtesip veya 

ihtisap a as n n yard mc lar n ise pazarba lar, esnaf eyhleri, yi itba lar , 

mimarba gibi kimseler olu turmu tur.41 

Sultan divan na benzer küçük bir divan, Selçuklu ülkesindeki bütün 

eyaletlerde bulunmu tur. Bu divan Naib, vali, mü rif ve naz r, kaab z, muhtesip, 

emir-i i di an, hacegan, ummal ve ehl-i muhterife ile ehl-i fütüvvet adl görevliler 

olu turmu tur. Naib hükümdar vekili olarak kentte bulunan daha çok asker kökenli 

bir görevlidir. Bu görev genelde Anadolu Selçuklu Kentlerinde kent yönetiminin 

ba nda bulunan en yüksek memuru olan Suba taraf ndan temsil edilmi tir. Suba 

ordu komutan olarak askerlerin sorumlu ki isi iken, Vali kent d ndaki alanlar n, 

kervan yollar n n ve köprülerin güvenli ini sa lamakla görevli olmu tur. Mü rif ve 

Naz r daha çok vilayet i leri ile ilgilenme sorumlululu unu ta m t r. Muhtesip 

kentin ekonomik ya am ile ilgili bir memur olup kad n n en önemli yard mc s  iken, 

Emir-i di an (i di ba ) ise divanda kent halk n n temsilcisi olarak bulunmu tur. 

                                                

 

40 lber Ortayl , a.g.m. s.4 
41 Halime Do ru, XVIII. Yüzy la Kadar Osmanl Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, 
Anadolu Üniversitesi Yay nlar , Eski ehir, 1995 s. 42-44 
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Hacegan kentte oturan tüccarlar n temsilcisi, Ummal Selçuklular n vergi memuru, 

Ehli muhterife divana kat lan sanat erbab n n temsilcisi olmu tur. Selçuklu 

kentlerinde Kad

 
ve dâhil oldu u zümre, kent divan nda ayr tutulmu , idari ve 

ekonomik konulardan etkilenmemesi için, Selçuklularda Kad

 
ayr ve ba ms z bir 

organ olarak dü ünülmü tür.42  

Yerel yönetim ve temsil alan nda yetki ve güç da l m na kat lan ba ka bir 

olu um ise, hem Beylikler döneminde ve hem de Osmanl Devletinde etkin olan 

Âhilik Te kilat olmu tur. 

13 ve 14. yüzy llarda bütün Türkiye ehirlerinde Âhi ad nda kalabal k 

zümreler var olmu tur. "Âhilik"  Anadolu cemiyetine hâkim bir unsur olarak 

yönetimde yerini alm t r. ehirlerde her sanat dal n n mensuplar fütüvve 

prensiplerine göre, kendilerine seçtikleri bir Âhi'nin liderli inde te kilatlanm lard r. 

Tüm dinlerdeki bütün Türk sanatkâr ve esnaf bu zümreye dâhil olmu tur. Her 

ehirde her biri bir mesle i temsil etmek üzere kollara ayr lm lard r. Her ubenin bir 

ba olmu tur. Bunlar Beylerin siyasi kuvvetleri kar s nda beledi kuvveti temsil 

etmi lerdir. Âhiler ayn zamanda silahl olduklar ndan dolay , Beyler Âhilere riayet 

etmi lerdir. Bu devirde Anadolu'da kuvvetli bir merkezi otorite olmad için, Âhiler 

birtak m resmi fonksiyonlar ifa etmi ler ve ehirlerde politik kuvvet haline 

gelmi lerdir.43  

B. Osmanl mparatorlu unda Yerel Yönetim Yap lanmalar

 

Osmanl padi ahlar ilk zamanlardan itibaren bir bölgeye iki yönetici 

yollam lard r. Bunlardan biri yürütme kuvvetini temsil eden Bey ( Beylerbeyi, 

Sancak Beyi ve di er Zaimler), ötekisi de yarg kuvvetini temsil eden Kad

 

olmu tur.44 Bütün slam devletlerinde oldu u gibi Osmanl devletinde de yarg 

örgütünün temel ki isi Kad olmu tur. Osmanl lar daha devletin kurulu 

a amas nda ilk önce yarg örgütünü, klasik islam modeline uygun biçimde 

geli tirmeye ba lam lard r. 1300 y l nda ilk Kad Karacahisar a atanm , bundan 

sonra Osmanl lar fethettikleri her kasaba ve kente Kad atam lard r. Fethedilen bir 

                                                

 

42 Do ru, a.g.e. s. 44-47 
43 Nuri Yavuz, Anadolu Beylikleri Dönemi, Gündüz Egitim Yay nc l k, Ankara, 2002 s.99 100 
44 Co kun Üçok-Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 1985, s.265; Aktaran: Halime Do ru, 
a.g.e. s.192-3 
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yere Kad atanmas ve çal maya ba lamas oran n Osmanl egemenli ine girdi inin 

kan t say lm t r. 1326'dan ba layarak Kad lar n eriat ad na hüküm verdikleri 

görü ü iyice yerle mi ve kendilerine müdahele edilmeyece i kural konmu tur.45  

Osmanl imparatorlu unda ta ra te kilat , idari yönden  herbirinin merkezi 

nüfusuna bak lmaks z n kent niteli inde oldu u görülen eyalet, sancak ve kaza 

esas na göre olu turulmu tur. Bunlar n her birinde yürütme ve yarg kurumunun 

temsilcileri bulunmaktad r. Eyalet merkezinde stanbul daki divan n küçük bir 

benzeri bulunmu

 

ve eyaletin i leri burada görü ülüp karara ba lanm t r. 

Divan n ba nda beylerbeyi bulunmu , Divanda görü ülecek i ler ve merkezle 

olan yaz malar Divan Efendisi denen memur yürütmü tür. Eyalet Divan na, 

para i lerinin bölgedeki sorumlusu Mal Defterdar , t marlara bakan T mar 

Defterdar ,  Beylerbeyinin Kethüdas , Eyalet Merkezinin Kad s ve Suba 

kat lm t r. Toplant larda önce merkezden gelen yaz lar okunmu , bunlar 

hakk nda gereken i lemler yap lm , sancaklar n yönetim i leri görü ülmü tür. 

Daha sonra t pk Divan- Hümayun da oldu u gibi,  halk n yak nmalar dinlenmi

 

ve kararlar verilmi tir.46 

1. Tanzimat Dönemi Öncesinde Yerel Yönetimler 

Tanzimat tan önce, hem hükümet, hem belediye, hem de yarg i lerinde 

görevli kad lar vard . Bu sistem, Arap ve slam geleneklerine dayan yordu. Kad n n 

belediyecilik alan nda bakmakta oldu u en önemli i ler, bugün belediye kolluk 

güçlerine b rak lm olan esnaf n deneti ve narh i leri idi.47 

Bu dönemde de Kad ,  kentin belediye hizmetlerinin yürütülmesinde büyük 

rol oynayan bir yönetici olmu tur. Hükümet yetkileri ile donat lm bir temsilci 

olarak esnafa divan n emirlerini aktarmakla görevli olan Kad , ayr ca iktidar na 

dayanarak emirlerin d na ç kan, hile yapan esnafa müeyyide uygulama hakk na 

sahip olmu tur. Kad lar üzerine dü en bu sorumluluklar n bir bölümünü muhtesip ve 

di er görevlilere aktarm lard r. Kad lar n kendi yerlerine davalara bakmak üzere 

görevlendirdikleri naibler, esnafa ili kin denetim ve müeyyide gibi tüm i lerde 

                                                

 

45 Do ru, a.g.e. s.201 
46 Co kun Üçok-Ahmet Mumcu, a.g.e., s.265 
47 Kele , a.g.e, s.124; Kele bu bilgileri Osman Nuri Ergin den aktarm t r. Bkz: Osman Nuri Ergin, 
Beledi Bilgiler, stanbul, 1932, s.165-168  
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gerçek yard mc s olan muhtesibler, eriye mahkemesinin karar n uygulamak, 

cezalar infaz etmek, cezai tazminatlar tahsil etmek gibi birçok görevleri yerine 

getiren günümüzdeki zab ta i leri ve belediyeye ait i leri yerine getiren suba lar, 

devletçe gördürülmesi veya soru turulmas laz m gelen bir i in yap lmas na 

görevlendirilen muba irler ile ihtiyaç halinda dan t mü avirler, Kad

 

yard mc lar 

olarak görev yapm lard r.48  

Belediye anlam nda bat tarz yenilikler getirilinceye kadar Osmanl 

mparatorlu unda,  hükümet, belediye ve yarg i leri ile vergi denetimi, fiyat tesbiti 

gibi Kad

 

yetkisindeki i lerin d nda di er bir k s m hizmetler ve belediye i leri ise 

vak flar taraf ndan yerine getirilmi tir.49 dari, adli ve beledi yetkilerde bir kad , naib, 

imam hiyerar isi kurulmu , semtlerden sonraki alt kademe yerle me birimleri olan 

mahallelerde ise kad lar n görevleri mahalle imamlar taraf ndan yerine 

getirilmi tir.50  

Tanzimat öncesi dönemde yöneten kesimin ile yönetilen kesimin 

durumlar n da ortaya koymakta yarar vard r. Bu ekilde kurulmu yürütülen bu 

sistemin felsefesi ve sosyal ko ullar , yerel yönetim sisteminin bu tarz 

ekillenmesinde etken olmu tur.  

Bahri Savc 'ya göre Osmanl

 

yönetim sisteminde, bak aç s olarak ki iyi 

kendinin, kendi kaderinin hakimi birim de il, bir merkezî otoritenin kulu sayan 

anlay uzun süre etkisini  sürdürmü tür.51 Bu anlay nedeniyle Osmanl 

Devleti'nde siyasal erki elinde tutan, saray, ulema ve yeniçeri kesimi d nda 

kalan kesim "reaya" olarak adland r lm , topra a ba l ve statüsü ba l oldu u 

topra n hukuki rejimine göre de i en halk ço unlu una, kulluk etmekten ba ka 

hak ve yetki tan nmam t r. Bu yakla mla yüzy llar boyunca halk siyasal 

ya amda söz sahibi olamam t r.52   

Konuya yönetilen kesim aç s ndan  bak ld nda, Osmanl rejiminde, 

devlet ile toplum aras ndaki ili ki aç s ndan Bat gelene indeki gibi, devletinin 

                                                

 

48 Do ru, a.g.e. s.204-209 
49 Nuri Tortop, Mahalli dareler, Yarg Yay nlar ,.Ankara, 1994, s.1 
50 Ortayl ; Tanzimat Devrinde Osmanl Mahalli dareleri 1840-1880), s.109 
51Bahri Savc , Demokrasimiz Üzerine Dü ünceler, A.Ü.S.B.F. Yay n , Ankara, 1963, s.16-17; Bahri 
Savc buna Türk Demokrasisinin kaynak alg lama sorunu olarak  tespitte bulunmu tur.  
52 Kabacal , a.g.e., s.4 
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yöneticileri olan hizmet s n flar , toplum s n flar n temsil eden ki ilerden 

olu mam t r. Osmanl devlet ve toplum görü üne göre devletin toplumdan 

gelmedi i de erlendirildi inden, devlet de toplumun ekonomik s n flar n n ç kar 

gereklerine dayanmam t r. Bu ekilde siyasal egemenlik de toplumsal köklerden 

gelmemi tir.53 Bu durum  Cumhuriyet dönemine kadar Türkiye'de bat

 

tarz nda 

yerel yönetimlerin olu mas nda ve geli iminde fikri altyap eksikli i olarak daima 

kendini göstermi tir. 

Osmanl Yönetim Sisteminin gerileme devriyle birlikte zay flamaya 

ba lamas sonucunda toplumsal e ilimlerle uyu ma aray , demokratikle mede 

belirleyici bir de i imin ba lang c n

 

olu turmu tur.54 18. yüzy l n ortalar na do ru 

Osmanl yönetim sisteminde ve  merkezî devlet gücünde zay flama ve bozulmalar 

kendini göstermesi  ile birlikte kasabalarda, Âyan denen halk temsilcilerinin, ba ka 

bir bak la da yerel güçlerin hakimiyetleri geni lemi tir.  

Osmanl tarihinde, eskiden beri var olan "vücuh" ya da "âyan" denen bu 

ki iler Osmanl siyasas nda çok fazla önemli görülmemi lerdir. Bunlar kasabalarda, 

H ristiyan topluluklar n "Kocaba "'lar gibi, devlet temsilcilerine kar bir çe it, 

"halk temsilcileri" say lm lard r. Bunlar halk taraf ndan seçilmi , bu seçilmeleri bir 

fermanla tasdik edilerek "Âyan- Vilâyet ve erleri" olarak atanm lard r. 18 inci 

yüzy l n ortalar ndan sonra bunlar n nüfuzlar ve güçleri artmaya ba lam t r. Bunu 

sa layan çe itli nedenler olmu tur. Bunlar n ba nda merkezî devlet gücünün 

zay flamas ve bozulmas , di eri ise ba kentte vezir bolla mas n n getirdi i sonuçlar 

gelmi tir. Vezir say s art nca vilayetlere vali olan vezirlere ba ka vilayetlerin sancak 

ve kazalar ndan iltizamlar verilmi , bu iltizamlar idare etmek için de vezirler 

mütesellim veya voyvoda denilen vekilleri buralara yollam lard r. Bu vekillerin 

vergi toplama d nda yetkileri olmad ndan yava yava ,  baz idare, maliye, hatta 

yarg i leri âyanlar n eline verilmeye ba lam t r. Bu da âyanlar n yerel bir güç olarak 

ortaya ç kmalar na neden olmu tur.55 

Ba lang çta âyanlarla vali, muhass l, mütesellim ve voyvodalar aras nda ç kar 

çat malar olmu tur. Çünkü bunlar elde ettikleri gelir kaynaklar n kullanabilmek ve 
                                                

 

53 Niyazi Berkes, Türkiye de Ça da la ma, Do u Bat Yay nlar , stanbul, 1979, s. 29 30 
54 Bernard Lewis bu dönüm noktas n Karlofça Antla mas döneminden ba latmaktad r. Bkz: Bernard 
Lewis, Demokrasinin Türkiye Serüveni, Yap Kredi Yay nlar , stanbul, 2003, s.11-12  
55 Berkes, a.g.e., s.106-107 
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ba kentte ödedikleri fahi rü vetleri ç karmak için âyanlar n tayin ve azillerini kendi 

ellerine alarak onlardan keyfî vergiler almaya kalkm lard r. Âyanlar art k atanmaya 

muhtaç olmayacak kadar güçlenmeleriyle, valiler, mütesellim ve voyvodalar ve 

kad lar n naipleri ile ç kar birli i yapm lar, hepsi birlikte ç karlar n zincirleme 

biçimde reayadan ç karmaya ba lam lard r. 1798 1804 y llar aras nda Anadolu ve 

Rumeli hemen hemen ba tanba a âyan ve derebeylerin hükmü alt na girmi tir.56 

Âyanlar 18. yüzy l sonlar nda özellikle Rumeli de durumdan istifadeyle devlet 

görevlerini üzerine alarak, kendi özel ordular , hazineleri ve mahkemeleriyle, çok 

güçlü hale gelmi lerdir.57  

Merkezi devlet gücünün bir ayaklanma sonucu zor duruma dü tü ü bir anda 

ise yard mlar ile merkezi otoriteyi tekrar sa layan58 bu yerel güçler, yerel 

ba ms zl k ve me rula ma yönünde ad mlar atm lar, ünlü Sened-i ttifak padi aha 

kabul ettirmi lerdir.59 Hükümdara yönetilenlerin isteklerini aktaran Me veret 

Meclisini kurdurmu lard r.60  

Ülkemizin Bat ya göre 600 y l gibi geç gelen bu "Magna Karta" s ,  de i en 

toplumsal süreçler sonunda çok fazla ya am ans bulamam , yeterli güce eri en 

Padi ah II. Mahmut 1815'de ayanlar ortadan kald rarak, yerel ayr cal kl 

yönetimlerine son vermi tir.61 Ancak yine de yerel yönden ba ka aç l mlar yapmak 

zorunda kalm t r. Çünkü devletlerin merkezile me ve egemenli i tüm halka yayma 

dönemine girilmi tir. Bat Avrupa'daki merkezile me sürecinde de oldu u gibi, ayn 

ekilde bireysel ayr cal klara son vermek ve egemenli i tüm s n fa devretmek 

amac yla Osmanl Devletinde de, merkezile me sürecinde yerel özerklik ortadan 

kald r lm ve yerel meclisler ya ama geçirilmi tir. ltizam sistemi kald r lm , 

egemenli in kullan m yerel meclislere b rak lm t r.62 Bu yap lanma sürecinde mü ir 

                                                

 

56A.g.e., s.106-109 
57 Lewis, Modern Türkiye nin Do u u, s.38 
58 Kabakç Mustafa syan 'n n Ayan Alemdar Mustafa Pa a taraf ndan bast r larak Padi ah II. 
Mahmut'un tahta geçirilmesi 
59 Lewis, Demokrasinin Türkiye Serüveni, s.131 2 
60 Turgay Ergun, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yap s Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi, C.9, 
Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara, 2002, s.222  
61 Bu olay o dönemin baz yabanc dan manlarca, feodal gelenek ve soylulu u y kt n ileri sürülerek 
sak ncal bulunmu ve ele tirilmi tir. Berkes, a.g.e. s.152   
62 Güler, a.g.e., s.10  
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rütbesiyle eyaletlere gönderilen valiler vilayet idaresinde ilk yerel meclis de 

diyebilece imiz me veret uygulamas n ba latm t r.63 

II. Mahmut'un reformlar sonucunda toplum reaya olmaktan ç karak tebaa ya 

da halk olmu , kap kullu u yerine s n f, rk, din gözetilmeden olu turulan bir sivil 

bürokrasi geli tirilmi tir. Sivil bürokrasiyi, yasama yetkisini hükümdardan alan, 

ordunun ba nda bulunanlar ve ulemadan seçilen ki ilerden olu an, en üst yetkili, 

kanun yapmakla görevli kurulan  Süreli Meclisler  olu turmu tur. Sürekli devlet 

organ olarak kurulan bu meclisler, bir hukuk devleti i leyi ine do ru at lm birer 

ad m olmu tur. 64 

Bu dönemde 1826 da Yeniçerili in ortadan kald r lmas

 

ile, Kad lar n kontrol 

fonksiyonlar n yerine getirecek imkân ve iktidar ortadan kalkm t r. Geçen zamanla 

birlikte gittikçe anonimle en ve geli im gösteren ehirlerde, Kad lar n ehir 

yönetimini yürütmesi de imkâns zla m t r. Sonuçta II. Mahmud devrinde, Kad l k 

makam n n fonksiyonlar azalt lm t r Bu nedenle ehir yönetiminde etkin bir 

denetim ve gelirlerin toplanmas n sa layacak yeni bir yönetime gidilmi , 1826 

y l nda ba kentte htisab Naz rl , eyaletlerde de htisab Müdürlükleri kurulmu tur. 

ehirlerin kolluk ve beledi fonksiyonlar ve vergi tahsili gibi görevler bu 

memurluklara verilmi tur. htisap Naz rl gerçekte vergilerin toplanmas , 

güvenli in sa lanmas , narh n uygulanmas ve zorlay c tedbirlerle ehir hayat n n 

tüm düzenini korumak gayesiyle kurulmu tur. htisab Naz rl bu ekliyle de, yap c 

bir beledi hizmetler bütününden çok, yasaklay c ve despotik bir uygulaman n tipik 

örne i olmu tur. Ba kent stanbul'da ve eyaletlerde ihtisab vergisinden ve 

yolsuzluklardan dolay ikâyetler ve direni ler ba göstermi tir. 65 

Kad n n elinden a ayi ve beledi alandaki görevlerinin al nmas , mahalle 

imamlar na kadar sirayet etmi tir. Bu nedenle II. Mahmud devrinde mahalle ve 

sonralar köy birimi de, idari bak mdan bir statü de i ikli ine u ram t r. Ancak 

mahalle birimindeki bu de i iklik ehir idaresi kadar derin de i iklikler yapmam t r. 

Kad ehir idaresinde giderek bütün nüfuzunu kaybetti i halde, imamlar muhtarl klar 

kurulduktan sonra da mahalle idaresinde gene söz sahibi olmaya devam etmi lerdir. 
                                                

 

63 lber Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878), Sevinç Matbaas , Ankara, 1974, 
s.14 
64 Berkes, a.g.e., s.165-169  
65 Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878),  s.111 112  
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Muhtarl k te kilat n n kurulmas na ise ilk olarak stanbul da ba lanm t r. Yeniçeri 

oca la vedildikten sonra, ehrin asayi ini sa lamak, vergi toplayabilmek ve 

mahalle idaresinin düzenini kurmak gerekmi tir. Çünkü evvelce gerek umumi, 

gerekse beledi kolluk görevlerinin yerine getirilmesinde yeniçeri oca na ba l 

subaylar ve mahallelerdeki yeniçeri kolluklar büyük rol oynam lard r.66  

1827 y l nda ba kent stanbul ile Eyüb, Galata, Üsküdar ahalisinin erkek 

nüfusunun say m ve yaz m yap lm , nüfusun artmas ve i sizlik ve serserili in 

önünün al nmas için ehre giri ve ç k

 

kontrol alt na al nm t r. mamlar n gelen 

gidenlerin mürur tezkirelerini kontrolde ihmal ve yolsuzluklar görülmü , imamlar n 

müsamaha edip, göz yummamas için her mahalleye evvel ve sani olmak üzere iki de 

muhtar tayin edilmesi yoluna gidilmi tir. Bu ekilde ilk muhtarl k kurumu 

olu mu tur. Ta rada muhtarl klar te kiline ise daha sonraki bir tarihte ba lanm t r. 

Musa Çad rc ya göre ta rada ilk muhtarl k te kilat n n Kastamonu'da kurulmu tur. 

Kastamonu Sanca , Ta köprü kazas ahalisinin kaza âyan n Sancak Mütesellimine 

ikâyet etmesi sonucunda, âyan isyan etmi ,  isyan bast r l nca yerine yeni âyan 

seçilmemi

 

ve stanbul mahallelerinde uygulanmaya ba layan, muhtarl k usulü 

Kastamonu'da da uygulanmaya ba lam t r. Bu i lem Padi ah ve devlet ricalince de 

uygun görülmü ve sistemin bütün eyaletlerde uygulanmas için, her yere fermanlar 

yaz lm t r. Böylelikle vergi tevzi ve tahsili, mahallenin güvenlik i leri ve beledi 

görevlerin yerine getirilmesi muhtarlar n yetkisi haline getirilmi tir. Bu uygulama 

eski usule göre memnuniyet uyand rm t r. Ancak gayrimüslimlerin oturdu u 

mahalle ve köylerde II. Mahmud Devrinde bir idari de i iklik yap lmam , eskisi gibi 

papaz ve kocaba lar bu fonksiyonu yerine getirmekte devam etmi lerdir. 

Gayrimüslim mahalle ve köylerinin idaresindeki papaz ve kocaba yönetimine 

dayanan klasik statü, 1864 Vilayet Nizamnarnesi uygulanmaya ba layana kadar 

de i memi tir. Mahalle ve köy idaresini bir mahalli idare statüsüne kavu turmakta 

büyük bir ad m te kil eden htiyar Meclisleri, ise ilk defa 1864 Vilayet Nizamnamesi 

                                                

 

66 Yeniçeri oca zabitlerinden, Çöplük Suba s veya Tahir Suba denen bir görevli; aray c esnaf 
denen esnafa, evlerdeki çöpleri toplat rd . Büyük caddeler ve meydanlar ise hükümet taraf ndan temiz-
letilir, Yeniçeri a alar bu i için acemi o lanlar n kullan rd .; Bkz: Ortayl , a.g.e, s.226 
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ile resmen kurulmaya ba lam t r. htiyar Meclislerinin ilk kurulup çal maya 

ba lad klar yer Tuna Vilayeti olmu tur. 67 

2. Tanzimat Dönemi Sonras nda Yerel Yönetimler 

Osmanl mparatorlu unda yerel yönetimlerle ilgili ilk önemli düzenleme 

Tanzimat dönemiyle ba lam t r. Süreli meclislerden Meclis-i Ahkâm- Adliye'nin 

kararlar sonucu, eyaletlerdeki sancak ve kaza merkezlerinde ba ms z ve do rudan 

merkeze ba l statüde kurulan Muhass ll k kurumu ve Muhass l Meclisleri, 

Tanzimat tan sonra eyalet yönetiminde müslüman veya h ristiyan mahalli nüfus 

grublar n n yönetime kat lmas gibi önemli bir olay n ba lang c olmu tur. 68   

II. Mahmud un derebeylerini ortadan kald rmas ndan sonra, eyaletlerin say s 

de i mi , eyaletleri yöneten valilerin otoritesi de,  Bab- Âli nin i lerin etkin biçimde 

yürütülmesi için ona serbestlik tan mas na ya da merkezi denetimin sürece i kadar 

dizginleri k s na ba l olarak art p azalm t r. Vali, 1840 larda kendine de ilde 

do rudan Bab- Âli ye kar sorumlu ast memurlardan ve Re id Pa a n n i letmeye 

ba latt meclisten gelen çifte denetime tabi olmu tur.69 

1840 y l ndaki uygulamayla ayr ca, eyalette mali yönetim, sancaklar aras nda 

da t larak merkezden atanan "muhass l- emval" adl tahsildarlara verilmi , sancak 

yönetimi mütesellimlerden al narak muhass llara b rak lm t r. Bunlar sanca n 

yönetimini sa lama, vergileri do rudan toplama ve bunun için gerekli say m i ini 

yapmakla görevlendirilmi lerdir. Muhass llar, atand klar sancaklarda birer 

"Muhass ll k Meclisi" kurmu lar, vergilerin saptanmas ve di er ilgili i ler bu 

meclislerde kararla t r lm t r.70 Muhass l n görevini yerine getirmesinde kendisine 

                                                

 

67 Vak'anüvis Ahmed Lütfi, Tarih-i Lütfi C. 2, Dar'ultaba-i Amire, sene  1290', Sal . 173.aktaran: lber 
Ortayl ; Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878), s.96-97; Musa Çad rc , 
Türkiye'de Muhtarl k Te kilat n n Kurulmas Üzerine, Belleten CXXXIV Say 135 Ankara 1970, s. 
410, Çad rc bu bilgiyi Takvim-i Vekayinin 1833 y l 79 Nu. l

 

nüshas ndaki haberden aktarm t r. 
68 Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878),  s.15  
69 Roderic H. Davison, Osmanl mparatorlu unda Reform,1856-1876, Çev. Osman Ak nbay, 
Papirüs Yay nevi, stanbul, 1997, s.161 
70 Meclisler, Muhass l ba kan olmak üzere, yine merkezden görevlendirilen emlak ve nüfus kâtipleri, 
kad ya da naib, müftü, ordu komutan , vücûh- memleket ( ayan) mensuplar ndan dört ki i, 
gayrimüslim halk varsa bunlar n metropolit ve kocaba lar olan iki ki iden olu mu tur. Bu 
meclislerde; Muhass l, maiyyet katibleri ile mahallin hâkimi ve müftüsü ve varsa gayrimüslim ahali 
ruhani reisIeri d nda, memleketin nüfuzlu ileri gelen kimselerinden üye olacaklar n seçimle bu 
göreve gelecekleri belirtilmi tir. Liva da kurulan Büyük Meclis, vergi meseleleri kadar adli ve mülki 
i lerini de gözden geçirip, karar almaya yetkili olmu lar, bilhassa vergi suçlar ve suiistimaller 
üzerinde kesin yarg haklar olmu tur. Ortayl , a.g.e., s.18-19  
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yard mc olacak bu meclis olan Muhass ll k Meclisi ülkemiz tarihinde, mahalli idare 

kurullar n n s n rl bir anlamda ilk örne ini te kil etmi tir. Önce Muhass ll k, 

sonralar nda Memleket Meclisleri denen bu meclisler, gerçek anlamda mahalli idare 

kurulu u olmay p, daha çok ahalinin mahalli yönetime kat lma sürecinin ve 

al kanl m n ba lang c n meydana getirmesi ve bir haz rl k olmas bak m ndan 

önem ta m t r. Muhass l Meclislerinin yap s , üye kompozisyonu ve sorunlar

 

daha 

sonralar bir tür mahalli idare meclisleri olan vilayet, liva, kaza meclislerinde ve 

belediyelerde de aynen devam etmi tir.71 1842 y l nda muhass ll k kald r lm , 

iltizam sistemi yeniden uygulamaya koyulmu tur. Meclis-i Vâlâ'da al nan kararlara 

göre eyaletler sancaklara, bunlar da kazalara ayr lm t r. En küçük birim, dördüncü 

kademe olarak köyler olmu tur. Köylerde yönetimin muhtar, ilçelerde kaza müdürü, 

sancaklarda kaymakam, illerde yine valilerce sa lanmas , kaza müdürlerinin yörenin 

ileri gelenlerince seçilmesi, hükümetin onay ile göreve ba lamalar öngörülmü , 

Muhass ll k meclislerinin yerine eyalet merkezlerinde Büyük Meclis kurulmu tur. 72  

1849 y l nda, ç kar lan ayr nt l bir yönetmelikte valiler hemen tümüyle 

güçten dü ürülmü ve meclislerin daha büyük bir a rl k kazand bir dönem 

ba lam t r. Bu tarihte, valilerin Eyalet Meclislerince al nacak kararlar yürürlü e 

koymak ile görevli olduklar belirtilmi , vergilerin toplanamamas , ki ilere eziyet, 

i kence yap lmas , hukuk davalar nda vali ile birlikte di er görevlilerce rü vet 

al nmas durumunda valinin özel olarak sorumlu tutulaca hükme ba lanm t r. 

Meclis ba kanlar n n da validen ayr olarak do rudan merkezce atanmas , valileri 

yaln zca izleyici-denetleyici bir genel devlet temsilcisine dönü türmü tür. 73  

1851 y l na gelindi inde htisab Naz rl tamamen silik bir duruma 

dü mü ,74  K r m harbi s ras nda, bütün müttefik kuvvetler için merkezi üs haline 

gelen stanbul da beledi hizmetlerin, sa l k artlar n n ve ula m n düzensizlik ve 

yetersizli i son derece rahats z edici bir hal almas

 

ile müttefik devletler yetkili 

temsilcilerinin de ikâyetleri artmaya ba lam t r. 1854'te ba layan K r m Sava

 

ayn 

zamanda Osmanl Devleti'nin yan nda sava an ngiltere ve Fransa gibi devletlerin, 

Osmanl yönetim sisteminde, ülkedeki h ristiyanlar n her bak mdan Osmanl lara e it 

                                                

 

71 A.g.e, s.15  
72 Güler, a.g.e. s.76  
73 Güler, a.g.e. s.78  
74 Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878), s.113  
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olmalar ko ulunu sa layan baz de i iklik talepleri için bir f rsat sa lam t r.75 Bu 

kapsamda yerel meclislerle ilgili yap lan teklifler Islahat Ferman nda yerini 

alm t r.76 

Çözüm için gerekli giri imde bulunularak 16 A ustos 1854 tarihinde 

yay nlanan bir resmi tebli ile bat ülkelerinde ehirlerin yapmakta oldu u benzer 

görevleri yapmak üzere stanbul ehremaneti idaresi kurulmu tur. Bu tebli de; " 

stanbul ve ba l semtlerinde, ehremaneti ad yla yeni bir memuriyet kuruldu u ve 

bir de ehir Meclisi kurulmas n n, Meclis-i Ali-yi Tanzimat da kararla t r ld , 

htisab Nezaretinin de la vedildi i " bildirilmi tir.77  

 

Bu ekilde kurulan belediyenin ba nda hükümetçe atanan bir ehir Emini 

bulunmas , atama ile gelecek 12 ki ilik bir Meclisin olmas , bu meclise 

ehremini nin ba kanl k etmesi öngörülmü tür. ehremininin iki yard mc s , ehir 

Meclisinin de do al üyesi olmu , Meclis üyelerinin üçte ikisinin her y l yeniden 

de i ik çevreleri temsil edecek biçimde de i tirilmesi sa lanm t r. ehir Meclisi 

üyeleri ve ehremini atanmadan önce, üyelerini yabanc uyruklu kimselerden olu an 

ntizam ehir Komisyonu ad alt nda, kurulu tasar s haz rlayacak ve tekliflerde 

bulunacak bir komisyon kurulmu tur. Bu komisyonda, Belediye Nizamnamesi 

haz rlanm , semt semt stanbul'da belediye dairelerinin kurulmas , öncelikle 

Beyo lu ve Galata semtleri gibi, az nl klar n çok oldu u bölgede bu dairelerin 

kurulmas ve daha sonra yayg nla t r lmas

 

kabul edilmi tir. Bunun sonucunda 1858 

y l nda stanbul'un Beyo lu ve Galata bölgelerini içine alan Alt nc Belediye 

Dairesi kurulmu tur. Bu dairenin ba nda daire müdürü unvan ile bir ba kan ve 7 

üyeli bir Daire Belediye Meclisi bulunmas , ba kan ve üyelerin hükümetçe atanmas , 

meclise ayr ca dan man niteli i ile yabanc uyruklu baz ki ilerin de kat lmas 

öngörülmü tür.78  

                                                

 

75 Kabacal , a.g.e., s.13-14 
76 18 ubat 1856 tarihli «Islahat Ferman "nda ta radaki yönetimin tekrar örgütlenmesi, rk ve din 
ayr m na bakmaks z n özgürlük ve yasa önünde e itlik ilkesi, müslümanlarla hiristiyanlar aras ndaki 
her türlü yasal ayr kl klar n kald r lmas , l meclislerinde ve kurulacak olan ura-y Devlet te 
gayrimüslimlerin temsil edilmesi gibi imparatorlu un teokratik niteli inin giderilmesi anlam n da 
ta yan önemli düzenlemeler yer alm t r.   
77 Ortayl

 

ehrin beledi i lerini görmek için kurulan yeni örgüte « ehremaneti» ismi verilmesi baz 
yazarlarca, Frans zlar n Prefecture de la Ville , sisteminin taklid edilmesi eklinde de erlendirildi ini 
de belirtmi tir. Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878)., s.116,.  
78 Nuri Tortop, Mahalli dareler, Yarg Yay nlar ,.Ankara, 1994., s.1-2  
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Bu dönemde, Sadrazam Fuad Pa a ile Ni Eyalet Valisi Mithat Pa a n n 

birbirlerine dan arak ve Frans z Departman yönetmeliklerinden de yararlanarak 

haz rlam olduklar 1864 Vilayet Kanunu, Heyet-i Vükela n n tümü taraf ndan 

onaylanarak 8 Kas m 1864 tarihli mparatorluk iradesiyle yürürlü e girmi tir. Bu 

kanunla vilayetler ve alt birimleriyle ilgili gözden geçirilmi bir hiyerar i 

kurulmu tur. Bu ekilde, Padi ahtan k rsal toplulu a kadar uzan yla o ana kadar 

yürürlükte olandan daha bütünsel bir hiyerar i olu mu tur.79 Eyaletlerde merkezi 

idare ile yerel otoriteyi birle tirmek, eyalet ba kentindeki kamu i lerinin 

yürütülmesini çabukla t rmak ve meclisin temsil kabiliyetini artt rmak 

hedeflenmi tir. Mithat Pa a'n n Ni vilayetindeki uygulamalar ndan esinlenerek 

vilayetlerde Genel Meclisler kurulmu tur.80  

Kanunla ayr ca, 1864 y l nda Osmanl Avrupas nda 10 vilayet, 44 sancak, 

Asya k sm nda 16 vilayet, 74 sancak, Afrika'da ise bir vilayet ve 5 sancak olmak 

üzere toplam 27 vilayet, 123 sancak kurulmu tur. Eyaletlerin ad vilayet, sancaklar n 

ad liva olarak de i tirilmi , livalar n yönetimini üstlenen yöneticiler "mutasarr f" 

olarak adland r lm t r. Üçüncü kademe olan kaza varl n sürdürmü , 1842'den beri 

yerel ileri gelenlerce belirlenen "kaza müdürü" yerine hükümetçe atanan 

"kaymakamlar görevlendirilmi tir.81 Ayr ca il genel yönetiminin yan nda valinin 

ba kanl k etti i ve her sancaktan seçilen dörder üyeden olu an l Genel Meclisinin 

bulundu u bir il özel yönetimi kurulmu tur.82 1864 Vilâyet Nizamnamesi ayn 

zamanda köyleri de idarî birim olarak tan mlam t r. Muhtar ve ihtiyar heyeti 

deyimleri bu dönemden kalm , köyün idarî bir birim olarak tan mlanmas yla, köyde 

devlet otoritesinin güçlendirilmesi, asayi sorununun çözümlenmesi amaçlanm t r.83  

1868 y l nda ç kar lan bir talimat ile stanbul d nda, ta rada da belediye 

te kilât kurulmas düzenlenmi tir. Bu talimatla vilâyet, sancak ve kaza 

merkezlerinde de birer belediye te kilât kurulmas , te kilât n ba nda mutasarr f 

taraf ndan memurlar aras ndan atanacak ve vali taraf ndan onaylanacak bir belediye 

                                                

 

79 Davison, a.g.e., s.168 
80 lyas Sögütlü, Türk Modernle mesi Sürecinde Mithat Pa a,  Türkiye Günlü ü Dergisi, Say 100, 
Cedit Ne riyat, stanbul, 2010 s.91 
81 Güler, a.g.e., s.79  
82 Tortop,a.g.e.  s.4  
83Köy leri Bakanl , Cumhuriyetin 50. Y l nda Köylerimiz, Genel Yay n No. 219, Güven 
Matbaas ,  Ankara, 1973, s.1   
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ba kan bulunmas , belediye meclisinin ise mahalli ihtiyar kurullar n n seçti i 

ki ilerden olu mas istenmi tir.84   

1869 y l nda ç kar lan Dersaadet Belediye daresi Nizamnamesi ile 

belediye te kilât n n bütün stanbul'a yayg nla t r lmas amaçlanm t r. stanbul 

ehreminli i Te kilât yeniden kurulmu tur. ehir 14 belediye dairesine ayr lm t r. 

Bütün dairelerin ba l oldu u ehreminli i Te kilât ; ehremini, ehremaneti 

Meclisi ve Cemiyet-i Umumiye olarak 3 organl bir yap ya dönü türülmü , 

ehremini ve ehremaneti Meclisinin üyelerinin hükümet taraf ndan atanmas 

kararla t r lm t r. Yeni düzenleme ile belediye dairelerinin her birinin halk 

taraf ndan iki y l için seçilen ve üyelerinin yar s her y l yenilenen birer daire meclisi 

ve meclis üyeleri aras ndan hükümetin atad birer daire ba kan bulunmas esas 

getirilmi tir. Bu düzenlemeye göre Cemiyet-i Umumiye, ehremini ba kanl nda, 

14 belediye dairesinin ba kanlar

 

ve her dairenin meclis üyeleri aras ndan seçece i 

üçer üyeden olu acakt r. Nizamnamenin 2 nci maddesine göre ehremanetine Narh 

tesbiti ve denetimi, yol, kald r m yap m ve onar m , ehrin temizlik i lerinin 

yürütülmesi, çar , pazar ve esnaf denetimi, fiat, kalite, ölçü ve tart denetimi, devlete 

ait vergi ve resimleri toplay p maliye'ye teslim etmek görevleri verilmi tir. 1870 

y l nda ç kar lan Genel dare Vilâyat Nizamnamesi ile l Genel Meclisinin görev 

alan biraz daha geni letilmi tir. 85 

1871 "Îdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi",  yönetsel kademelenmeye 

yeni bir birim olan, çal malar n kendisine ba l köylerin ihtiyar heyeti 

temsilcilerinden olu an meclislere dan arak yapan, müdürleri olan ve müdürleri 

hükümetçe atanan "nahiye" getirilmi tir. Yerel Meclisler bak m ndan dördüncü etap 

olan bu dönem 1913 y l na kadar sürmü tür.86   

1876 Anayasas , yerel yönetim olarak, l özel daresi ve Belediye daresine 

yer vermi tir. llerin yerinden yönetim ilkesine göre idare edilece i, belediye 

i lerinin seçimle i ba na gelecek olan belediye meclisleri taraf ndan yürütülece i 

esas n koymu tur. Anayasan n 112. maddesi ile stanbul ve ta rada kurulacak 

belediyelerin seçimle i ba na gelecek meclisler taraf ndan yönetilmesini ve bunlar n 

                                                

 

84 Tortop, a.g.e., s.3   
85 A.g.e., s.2-4  
86 Güler, a.g.e. s.79  
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kurul ve görevleri ile meclis üyelerinin seçim usulünün kanunla belirtilmesini 

öngörmü tür.87 

 
1877 y l nda ç kar lan Dersaadet Belediye Kanunu , eski belediye 

kurulu lar n aynen korurken,  stanbul'daki belediye dairesini 20'ye ç karm t r. 

Ta rada kurulacak belediye te kilât n n ba nda bir ba kan, belediye meclisi ve 

cemiyeti belediye olmak üzere üç organ bulunmas , belediye ba kan n n meclis 

üyeleri aras ndan hükümetçe atanmas , üyelerin halk taraf ndan seçilmesi de bu 

kanunla düzenlenmi tir.88  

1913 y l nda kabul edilen dare-i Umumiye-i Vilâyat Geçici Kanunu ile il 

genel yönetimi ve il özel yönetimi birlikte yeniden düzenlenmi tir. l genel yönetim 

k sm ise 1929 y l nda 1426 say l Kanunla kald r lana kadar Cumhuriyet döneminde 

de bir süre mevcudiyetini sürdürmü tür.89   

Osmanl Yerel Yönetimlerini genel bir de erlendirmeye tabi tutmak gerekirse 

Osmanl

 

meclisleri, otokrasiye ya da saltanata kar bir toplumsal muhalefet kürsüsü 

olmam t r. Ancak yine de bu meclisler yerel ç karlar n temsil edilip çarp t yerler 

olmay ba arm lard r. Yönetim aç s ndan yerel meclisler egemenli i sürdürmede 

ikincil araç olmu ve merkezi yönetimin b rakt kadar bo lu u doldurmu lard r. 

Modern belediye örgütü ve hizmetlerinin, imparatorlu un idari yap s içinde hiç te 

olays z ve mükemmel bir ekilde yer almam t r. Tanzimat ba lar nda, birçok 

yerlerde karantina uygulamas na kar direni ler ve memurlar öldürme olaylar 

görülmü , yeni beledi örgütlerin kurulmas , ahalide vergi konusunda üphe ve 

tepkiler olu turmu tur. Her s n f halktan bu tür faaliyetlere kar tenkit sesleri 

yükselmi , nihayet, belediye idareleri için en gerekli ey olan organlar n seçim 

yoluyla kurulmas prensibi, imparatorlu un sonuna kadar idareciler taraf ndan s k s k 

ertelenmi , uygulanmaktan kaç n lm t r. Özellikle ba kent stanbul'un gördü ü 

seçim pek az olmu tur. Bu artlar alt nda temelleri at lan modern Osmanl 

belediyeleri bürokratik yap s , mali gücü, ahali ve merkezi devletle olan ili kileri ve 

                                                

 

87 Özmen, a.g.m., s.172 
88 Tortop, a.g.e., s.3  
89 A.g.e, s.4  
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hizmet düzeni bak m ndan günümüz belediye idarelerinin temel niteliklerini 

olu turmu tur. Ta radaki belediyeler ise daha geç kurulmu tur. 90 

C. Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler Alan nda Geli meler 

Osmanl dönemindeki yerel yönetim anlay , Cumhuriyet döneminde de 

sürdürülmü tür. Cumhuriyet siyasal kültür ve kurumlar yla Osmanl n n 

Merkeziyetçi yap s n da devralm t r.91 

Günümüzde nüfusu 50.000'den çok yerle im birimlerindeki belediyelerin 

ço u Cumhuriyet öncesinde kurulmu tur. Cumhuriyet, mparatorlu un yönetsel 

kademelenmesi ile örgütlenme ilkelerini oldu u gibi devralm t r.92 Cumhuriyet ilan 

edildi inde, ülkede Osmanl mparatorlu u'ndan kalan 389 belediye devral nm t r. 

Bu belediyeler Osmanl döneminde temsil, i lev, denetim ve mali güç aç lar ndan 

s n rlamalar içinde kurulmu tur. Belediyelerin i levleri, belediyeler kuruldu u halde, 

varl klar n koruyan sanayi öncesi düzenin kent hizmeti üreten kurumlar olan 

vak flar n i levleriyle çak m t r. Bu belediyelerin mali gücü olmam t r. Belki bu 

sebep ve gereklilikten, belediyelerin karar organlar nda emlak ve gelir getiren mal 

sahipleri temsil edilmi tir. Belediyelerden sadece 20'sinde düzenli içme suyu, 

dördünde elektrik tesisat , 17'sinde mezbaha var olmu tur.93 

1. 1923-1930 Döneminde Türkiye'de Yerel Yönetimler 

Cumhuriyetin ilk y llar ndaki belediyelerin durumu tam bir köhnelik ve 

imkâns zl k manzaras göstermi tir. 

Belediyelerde i ler bilimsel usullere de il, rastgele günü kurtaran yöntemlerle 

yürütülmü tür. 1877 tarihli belediye kanununda bütçe hakk nda baz hükümler 

olmas na ra men hiç bir zaman bütçe uygulanmam , harcamalar da herhangi bir 

ekilde kontrol alt na al nam t r. Dönemin çi leri Bakan ükrü Kaya belediye 

ba kan oldu u dönemde, zmir Belediyesinde dört yüz bin liral k kaynak ile i lerin 

yürütüldü ü, bu kayna n hesab n n alelade kâ tlar üzerinde kur un kalemle ve 

yazboz eklinde tutuldu u, herhangi bir kurala ve kayda ba l olmadan haz rland , 

                                                

 

90 Güler, a.g.e., s.75  
91 Özmen, a.g.m., s.175 
92 Birgül Ayman Güler'e göre Belediye tüzel ki ili ine Cumhuriyet döneminde kavu mu kentler, 
toplam içinde yaln zca %20'lik bir orana sahip olmu tur. Güler, a.g.e, s.153  
93 Ali E ref Turan, Türkiye'de Yerel Seçimler, stanbul Bilgi Üniversitesi, stanbul, 2008, s.13 
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bütçenin yap lamad , al nan vergilerin hesab n n bile tutulamad ndan 

bahsetmi tir.94  

Cumhuriyetin ilk y llar ndaki yöneticilerin bu duruma bak aç lar n ve 

çözümlerini ortaya koymak aç s ndan onlar n de erlendirmeleri de önem ta m t r. 

Dönem içinde belediye denince akla ehirlerin en ilkel ve en zarurî ihtiyaçlar

 

bile kar lanamamaktan kaynaklanan zorluklar

 

ile giderilmek için haz rda bekleyen 

birçok ihtiyaçlar, yetki ve yeterli araç yoklu undan ikâyetçi ve yetersiz kalmaktan 

üzgün heyetler, bak ms z ve tutumsuz kasabalar gelmi tir. Büyük rahats zl k duyulan 

bu durumun sebebini ise, medeni dünyada ehircilik bilimi ve sanat

 

geli ip ehirlere 

özel itinalar gösterildi i zaman, bizim ehirlerimizin millî hayat ve faaliyetin her 

sahas nda oldu u gibi sultanlar n bask ve anar isi yüzünden ihmale u ram olmas 

te kil etmi tir. Daha sonras nda ise seneler süren istilâ ve i gal felâketine maruz 

kal nm , bu yüzden ehirlerimizde, medenî, toplumsal, s hhî te kilât ve kurumlar 

kurulamam ve yeterli seviyeye gelememi tir. ehirlerdeki evlerin bir k sm 

ah aptan ve kerpiçten, sokaklar n birço u kald r ms z ve ks zd r. Sular yok ya da 

içilemez durumda, ehir hizmetleri tamamiyle görülemez durumdad r. ehirler 

medenî, içtimaî, s hhî te kilât ve müesseselerinden yoksun ve yahut tasavvur ve 

temenni edilen miktar ve seviyeyeye ula amam t r. stibdat dönemi ve sonras nda 

gelen sava lar ve ülkenin istilâ alt nda kalmas millî servet ve refahta zararlar 

açm t r. Sava sonras ehirler ve belediyeler bütün bu meselelerle birden bire 

kar la m lar, ça n ve toplumun ihtiyaçlar n n artmas , araç ve imkânlar n k s tl 

kalmas ve hatta azalmas , ehirlerin te kilât ve idaresindeki noksanl klar o 

dönemdeki ehirlerin genel durumunu olu turmu tur.95 

Cumhuriyetin bu ilk döneminde yasal altyap bak m ndan yerel yönetimler, 

Osmanl dan Cumhuriyet e koyu merkeziyetçi bir sistemi de miras olarak 

alm lard r. II. Me rutiyet döneminde merkeziyetçili in yap sal olarak güçlenmesi 

sonucu vilayet te kilat nda, do rudan merkeze ba l livalar n say s artt r lm , 1913 

geçici vilayet kanunu da mahalli demokrasiye ve idareye geli me imkân

 

vermekten 

                                                

 

94 Belediyelerin durumuna dair  bu tesbit 1930 y l nda Belediye Kanunu görü melerinde ükrü Kaya 
taraf ndan  dile getirilmi tir: Bkz. TBMM Zab t Ceridesi  Devre:3  Cilt : 16   nikat: 37  Toplant : 1  
20-3-1930  s.28 
95 A.g.k.  s.22-23 



 

32

 
uzak bir ekilde haz rlanm t r.96 1876 Anayasas , il özel idareleri ile belediyelere yer 

vermi ve belediye meclisi üyelerinin seçimini öngörmü olmas na ra men, Osmanl 

devletinin fiilen i gali ile sona ermesinden sonra TBMM'nin ç kard 1921 

Anayasas 'nda belediyelerden bahsedilmemi ancak ülkenin idari yönden 

yap lanmas ve i leyi i düzenlenmi tir. 1921 Anayasas n n 11 ile 23 aras ndaki 

maddeleri ülkenin yönetim altyap s ve idari birimleri ile kapsam nda mahalli 

idareleri ve i leyi inden bahsetmi tir.97  

1921 Anayasas n n 11. maddesindeki "Vilayet, mahalli umurda manevi 

ahsiyeti ve muhtariyeti haizdir." cümlesiyle, Anayasa aç kça illerin tüzel ki ili e ve 

özerkli e sahip olmalar gerekti ini belirtmi tir. Yine ayn madde iç ve d siyaset,   

adli ve askeri i ler ile uluslararas

 

iktisadi münasebetler gibi alanlardaki i ler hariç, 

vak flar, medreseler, milli e itim, sa l k, iktisat, ziraat, bay nd rl k ve sosyal 

dayan ma i lerinin idare ve düzenlenme yetkisini vilayet meclislerine vermi tir. 

1921 Anayasas n n 12. maddesi, vilayet meclislerinin vilayet halk nca seçilece ini, 

vilayet meclislerinin ba nda, kendi üyeleri aras ndan seçece i ve icra yetkisine sahip 

bir ba kan n bulunaca n

 

belirtmi tir. Anayasa, nahiyelerin, muhtariyete sahip bir 

manevi ahsiyet oldu unu belirtirken, kazalar manevi ahsiyet olarak tan mam t r. 

Nahiye meclisinin nahiye halk nca, idare heyeti ve nahiye müdürünün ise nahiye 

meclisince seçilece i hükme ba lanm t r.98 

1924 Anayasas nda iller, ehirler, kasabalar ve köyler tüzel ki ili e sahip 

yönetimler olarak tan mlanm ,  89. madde ile iller ve alt birimlerinin co rafi durum 

ve ekonomik ili kiler aç s ndan düzenlenece i belirtilmi tir.99   

Cumhuriyetin ilk y llar nda önemli belediyecilik ve imarla ilgili problemlerle 

kar la lm t r. Bütün bu sorunlara çözüm ararken Cumhuriyet dönemine ait 

belediyecilik görü ü ortaya ç km t r. Cumhuriyet döneminde belediyelerle ilgili en 

önemli ad m, 1924 tarihli 423 say l "Belediye Vergi ve Resimler Kanunu" ile 

at lm t r. Yine ayn y l, 16 ubat 1924'de 417 say l "Ankara ehremaneti Kanunu" 

                                                

 

96 Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler (1840-1878), s.230 
97 A. eref Gözübüyük, Aç klamal Türk Anayasalar , Turhan Kitabevi, Ankara,1993, s.44-46 
98 Tülin Ça da , "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde dari Özerklik" Marmara Üniversitesi . .B.F 
Dergisi Y l 2011, Cilt XXX Say I, s.403 
99 Arif T. Payasl o lu, Merkezi darenin Ta ra Te kilat Üzerine Bir nceleme, TODA E Yay n , 
Ankara, 1966, s.15,131 
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ç kart lm t r. Bu kanun, Ankara'ya özel düzenlemeler ve stanbul'da uygulanmakta 

olan yönetmelik, talimat ve kararlardan Ankara'ya uygun olanlar n eklenmesiyle 

olu turulmu tur. Kanunda, Ankara belediye ba kan n atama yetkisi hükümete 

verilmi tir. Ankara Belediyesinin atanan ba kan ve 24 üyeden olu an Cemiyet-i 

Umumiye-i Belediye taraf ndan yönetilmesi ve stanbul Belediyesinde mevcut görev 

ve yetkilere sahip olmas düzenlenmi tir. stanbul ehremaneti Kanunu'na göre 

Cemiyet-i Umumiye-i Belediyeye üye seçilmek için 250, üye seçmek için 100 kuru 

vergi vermek gerekirken, Ankara'da vergi vermek gerekmemi tir. Belediye bütçesini 

onaylama yetkisi ile kadrolar düzenleme ve maa lar belirleme haklar çi leri 

Bakanl 'na ait olmu tur. Baz önemli yetki ve sorumluluklar merkezi yönetime 

verilmi tir. Üyelerin seçim dönemi stanbul'dakinin yar s kadar belirlenmi tir. 

Ankara'da belediye zab tas n n görevi polise verilmi tir. Ankara için ç kar lan yasa, 

Ankara'da sadece denetimi de il, merkezi yönetimi de getirmi , bu i lev valilere de 

verilmeyip do rudan çi leri Bakanl taraf ndan üstlenilmi tir.100  

1924'ten sonra da belediyelerle ilgili yasalar ç kar lmaya devam edilmi tir. 

Osmanl 'dan kalan Ebniye (Yap lar) Kanunu'nda 1925 y l nda yap lan de i ikliklerle 

binalar n 150'den fazlas n n yanm olan yerlerde belediyelere düzenleme olanaklar 

verilmi tir. 1926'da ç kar lan Sular Hakk nda Kanun ile vak flarca ya da ba ka 

biçimlerde yönetilip kent, kasaba, köylere herkesin kullan m için verilen sular n 

yönetimi belediyelere devredilmi tir. Ayr ca, tüzel ve gerçek ki ilere ait olup 

sahiplerine gelir sa layan sular halk n kullan m na sunmak gere i duyuldu unda 

belediyelere kamula t rma hakk da tan nm t r.  4 Haziran 1926'daki Medeni Kanun 

nikâh k yma görevini belediyelere vermi tir.101  

Dönemin yerel yönetimlerle ilgili bir ba ka düzenlemesi ise 1924 Köy 

Kanunu olmu tur. Köy Kanunu'nda nüfusu 2.000'e kadar olan yerle im yerlerine köy 

denirken, nüfusu 2.000'i a an yerlerde belediye kurulaca

 

hükmü getirilmi tir. 

Kanun köy hizmetlerini de kapsam na alm , fakat plan ve projelere dayal olarak 

                                                

 

100 Ça da , a.g.m, s.397; Turan, a.g.e, s.20,21 
101 Turan, a.g.e.  s.13-14 
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köy sorunlar na yönelmek mümkün olmad ve köylümüz kalk nmaya haz r hale 

getirilemedi inden umulan seviyede bir köy kalk nmas na ula lamam t r.102  

1924 1930 y llar aras nda kabul edilen yasalar, yerel yönetim yap ve 

co rafyas na müdahale etmemi tir. l s n rlar genel olarak korunmu tur.103 Dönem 

içinde ülkenin önemli ehirlerinden biri olan zmir genel olarak sava n verdi i 

harabiyetinin, özel olarak yang n sonras n n ve mübadelenin sorunlar yla kar 

kar ya iken, Ankara ba kent olma süreci içinde olmu tur. 14 Ekim 1928'de 

stanbul'da birle ik yönetim olu turulmu , stanbul valisi ayn zamanda stanbul 

belediye ba kan olmu tur.104 

Ankara imâr plân için 1928'de yar ma aç lm ve kazanan Alman ehirci 

Prof. Dr. Hermann Jansen'e Ankara ehrinin imar plan yapt r lm t r. Jansen 

kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti ba kentinin, Dünya ölçüsünde bir ba ar 

örne i te kil etmesinin yolunu, Ankara imar n n kuvvetli bir elde bulunmas ve Arsa 

spekülâsyonunun önlenmesi eklinde iki ko ula ba lam t r.105 

1923 1930 aras nda geçen 7 y ll k dönemde do rudan belediyeleri 

ilgilendiren yasalar ç kar lm olmas na ra men, uygulamada yap lanlar yüzeysel ve 

da n k kalm t r. Bu dönemde cumhuriyetin belediyecilik görü ü olu mu tur. Bu 

görü ün olu mas n sa layan esas deneyler Ankara uygulamas nda birikmi tir. 

Ankara'n n ba kent olu u, ehrin giderek büyümesi ve artan ihtiyaçlar yeni ve 

modern bir belediye düzenlemesinin ihtiyac n hissettirmi tir. Cumhuriyet'in 

kurulu unda modern, bat l ve siyasal otoritenin üzerinde denetim kurdu u kentler 

yarat lmak istenmi tir. Denetim kayg s sonucu belediyeler siyasal olmayan hizmet 

kurulu lar olarak tan mlanm t r. Denetim valiler taraf ndan sa lanm t r. Siyasal 

anlamda ba ml , ekonomik ve teknik anlamda güçlü bir yap olu turmak 

istenmi tir.106 

                                                

 

102 Köy leri Bakanl , Cumhuriyetin 50. Y l nda Köylerimiz, Genel Yay n No. 219 Güven 
Matbaas , Ankara, 1973, s.1,19 
103 Birgül Ayman Güler'e göre Belediye tüzel ki ili ine Cumhuriyet döneminde kavu mu kentler, 
toplam içinde yaln zca %20'lik bir orana sahip olmu tur. Güler, a.g.e, s.153  
104 Turan, a.g.e., s.20-25 
105 Fehmi Yavuz, Türk Mahalli darelerinin Yeniden Düzenlenmesi, TODA E Yay n , Ankara, 
1966, s.24 
106 Turan, a.g.e., s.21 
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Yap lan yasal düzenlemelerde belediyelerin gelir yap s nda de i iklik 

öngörmeden yeni oranlar belirleyen, belediyelere tek tek konularda yeni yetkiler 

veren ya da kimi yetkilerini geri çeken kararlar a rl k ta m t r. Belirleyici niteli i 

toplumsal bir kopu gerçekle memesi olu turmu tur. Bununla birlikte 

gerçekle tirilen düzenlemeler aras nda vak flar n elindeki sulara ili kin yetkileri 

belediyelere devreden, belediyelere ceza verme yetkisi tan yan, kimi meslek 

gruplar n n loncasal ayr cal klar n kald ran kararlar da yer alm t r. Kentsel ya amda 

feodalizme özgü lonca sistemi ve vak flar gibi kurumlar devre d na ç karmak, 

yetki kullan m n kurum tekeline çekmek gibi önemli sonuçlar do uran de i iklikler 

ile toplumsal zemine müdahale edilmi tir.107  

2. 1930-1950 Döneminde Türkiye'de Yerel Yönetimler 

Bu dönemin en önemli geli mesi, dönem ba nda ç kar lan 1580 Say l 

Belediye Kanunu olmu tur.  Bu kanun ülkedeki tüm belediyelerle ilgili modern 

anlamda düzenlemeler getirmi , belediyelerin yetki ve sorumluluklar n düzenlemi , 

toplumda kad nlara seçme ve seçilme hakk verilmesi için ilk ad m te kil etmi tir. 

Kanun ayn zamanda yerel yönetimlerle merkezi yönetimin s n rlar n n çizilmesi 

konusunda çetin fikir ayr l klar aras nda meclisten geçmi tir. Kanunda en çok itiraz, 

seçim ve onaylanmas ile ilgili alanda olmu tur. Seçilen belediye ba kan n n çi leri 

Bakan nca onaylanmas ile valilerin belediye ba kanlar n görevden alabilmesine 

imkân veren düzenlemelerin, ça da yerel yönetim anlay ile uyu mad dile 

getirilmi tir. Kanununun genel seçim, kad nlar n kat l m gibi düzenlemeleri ise 

olumlu kar lanm t r.108   

Belediye Kanununun, Merkezi hükümetin belediyeler üzerindeki yetkilerini 

düzenleyen maddeleri, kurulu u ayn döneme rastlayan muhalefet partisi Serbest 

Cumhuriyet F rkas n n (SCF) milletvekilleri taraf ndan ele tirilmi tir. Milleti temsil 

eden Büyük Meclise hesap vermek konusuyla, belediyecilik hakk ndaki fikirlerin 

birbirleriyle çeli ti i vurgulanm t r. Meclisin hükümeti kontrol etti i gibi Belediye 

ba kan n da belediye meclisinin kontrol ve denetim alt nda tutmas gerekti i 

savunulmu , konuya bak , herkesin kendi evinin i ini kendi dairesinde idare etmek 

                                                

 

107 Güler, a.g.e., s.154 
108 1580 say l kanunun müzkerelerinde Ahmet A ao lu ile ükrü Kaya'n n fikir mücadeleleri için 
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yetkisinde oldu u benzetmesiyle izah edilmi tir. Belediye faaliyetine ait olmayan 

genel kanunlara uyman n herkes için zaten zorunlu oldu u, hükümetin o genel 

kanunlara ayk r davran ld zaman belediyelere müdahale etmesi gerekti i fikri 

savunulmu tur.   

Mecliste Belediye Kanunun görü meleri aras nda iki parti aras ndaki Liberal 

(O zaman n adland rmas ile Serbest) ve Devletçi ayr m ve kutupla mas da ortaya 

ç km t r. Dönemin iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk F rkas (CHF) Devletçi 

yakla m temsil etmi , SCF mensuplar n ise Serbestçi olarak adland rm lard r. 

çi leri Bakan ükrü Kaya, kendisine SCF milletvekili Ahmet A ao lu taraf ndan 

yöneltilen, bir Cumhuriyetçilik bir de Devletçilik diye iki ki ilik ta d ele tirisine 

kar , kendilerinin demokrasiyi ve Cumhuriyet prensiplerini hükümette tatbik 

etmekte olduklar n söylemi tir. Kaya görü melerde, her zaman, her yerde 

söyledi im ve iddia etti im gibi millî cumhuriyetçiyim, yani kuvvetli devlet 

taraftar y m ve devletçiyim." demi ,  A ao lu nun devlet ve belediyeler hakk ndaki 

fikirleri tatbik olunursa devletin ehirlerden mürekkep bir konfederasyon olaca n , 

tarihten de örnekler vererek anlatm t r, Böyle ehirlerden mürekkep 

konfederasyonlardan ise hayat devam etmi bir devlet olmad n ileri sürmü tür.109   

çi leri Bakan ükrü Kaya, kanunundaki devlet ehir ili kisine Bizim 

belediye kanununda istihdaf etti imiz ehirleri devlet yapmak de il, ehirleri devlet 

ehri yapmakt r. Her ehir devletindir ve devletin onun üzerinde murakabesi 

olacakt r. Bugün ehirleraras ndaki müsbet ve menfi tesanütler artm t r. Bugün 

Îpsala da ç kan bir k zamuktan Bayaz t taki halk müteessir olur. Binaenaleyh biz 

psala Belediyesine sen muhtars n umuru s hhiyene istersen bak istersen bakma, 

hastal k istedi i kadar büyüsün diyemeyiz. Devlet behemehâl müdahale eder ve 

etmelidir. Yaln z devletin müdahale ve murakabe hakk kanunda sarih olmal ve 

zaruretlere münhas r kalmamal d r. Lâyihan n gayesi de bundan ibarettir. Çünkü 

aksi takdirde mademki Türkiye de alt yüz kadar belediye vard r. Türkiye 

Cumhuriyeti içerisinde alt yüz devlet kurmak lâz m gelecektir. Buna bu zaman n 

artlar n n ve bizim demokrasimizin ve hatta millî bünyemizin tahammülü yoktur ve 

bu hiç bir yerde de yoktur. Devlet kendisine kanunla verilecek hudut dairesinde 
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belediye te kilât n tanzim ve belediye heyetlerinin muamelât n ve bütçesini 

murakabe edecektir. Belediye kanunu lâyihas bu esaslar dâhilinde tanzim 

edilmi tir.  eklinde konuya aç kl k kazand rm t r.110  

Bu tart malara bak ld nda yerel yönetimlerin özerkli i konusundaki 

tart malar, 1921 ile 1924 anayasalar nda, 1930 y l ndaki SCF ile CHF aras ndaki 

çok partili denemede sürüp gitmi , sonras ndaki y llar ile günümüzdeki halen 

tart lan bir konu olarak yerel yönetimler alan nda önemini korumu tur. 

Bu dönem içinde 1580 Say l Belediye Kanunu yürürlü e girmesiyle modern 

anlamda belediyecili in bütün manas yla gereklerini yerine getirilmesi için 

çal malar da h zlanm t r.  

Dönem içinde yerel alanda yap lan en önemli i lerden biri vatanda lar n yerel 

yönetimler alan nda bilgi kazand r lmas çal malar d r. Atatürk'ün kendi 

elyaz lar n n derlenmesi ile yaz lm olan Medeni Bilgiler kitab bu dönemde 

okutulmaya ba lanm t r. Bu kitab n belediyeler ile ilgili bahsinde "belediyenin 

mahiyetinde esasl bir siyasi ruh vard r. Bir memleketin bir arada en fazla nüfüs 

ya ayan yerleri ehir ve kasabalard r. Buralarda siyasi cereyanlar kuvvetlidir. 

Esasta i e ve idareye ait görünen fikirler buralarda siyasi ekiller al rlar. Belediye 

heyetleri intihapla vucuda gelirler. Memleketin en mühim siyasi hadisesi olan meb'us 

intihaplar nda da belediye heyetlerinin mühim vazifeleri vard r." eklinde 

belediyelerin ülke siyasetine etkileri dile getirilmi tir. Ayr ca belediyenin görevleri 

ve belediye seçimleri ile ilgili esaslara, 1930 Belediye Kanununa uygun olarak 

detayl bir ekilde yer verilmi tir. Kitap, 1931 y l ndan itibaren okullar n orta 

s n flar nda okutulmaya ba lanm , kitaptan vatanda lar n da istifade edebilmesi için 

gerekli tedbirler al nm t r.111 

1930 Belediye Kanunu ile ba layan dönem boyunca belediye 

programlar ndaki temel güdüler, Cumhuriyet rejiminin simgele tirilmesi, medeni 

ülke kentleri tarz nda ya am biçiminin kurulmas , sa l k ko ullar n n iyile tirilmesi 

ve belediye gelirlerinin artt r l p kentsel ya am n ucuzlat lmas olmu tur. Medeni 

kent ya am için bir yandan fiziksel görünüm ve fiziksel altyap n n 
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ça da la t r lmas na çal lm , öte yandan söz konusu ya am ö retilmeye çal lm 

ve davran yasaklar getirilmi tir. Tembihnameler ç kar lm , yasaklar konmu tur.112 

1930'lu y llarda ülkede yerel yönetimlerin durumu nönü'nün bu dönemde 

yapm oldu u do u gezisi raporuna göre: 113  

Özel idare müdürlükleri ile belediyeler gelirlerini, vergileri yeterince tahsil 

edemez duruma dü mü lerdir. Yerel alanda bir k s m aciz veya fena idare amirlerinin 

bulunmas , baz yöreler için faydas zl yan nda çok zararl etkiler olu turmu tur. 

Özel idare müdürlükleri içinde en çok Samsun'u iyi durumdad r. Hedeflerin üzerinde 

gelir elde edilmi ve bütçesini 500 bin liraya yükseltmi tir. Samsun'un suyu, elektri i 

halledilmi tir. S tma ve frengi gibi halk sa l eksiklikleri sözkonusu olmu tur.  

Yerel yönetim kadrolar için kalifiye personel ihtiyac artm t r. lçelerde baz 

de i iklikler ve yeni kazalar yap lmas , Mülkiye'nin yap s nda bir de i iklik yap p 

geni leterek Dâhiliye, Maliye, Belediye, Özel dare görevlerine memur yeti tirilmesi 

ve böylece daha geni bir kadrodan idare amirlikleri seçmenin gerekti i ortaya 

ç km t r.114  

Belediye Kanunu sonras nda belediyelerle ilgili 1933 y l nda üç kanun 

ç km t r. Bu kanunlar 31 May s günü Okturuva115 Vergisi'nin kald rarak Gümrük 

vergilerine % 10 eklenmesine li kin Kanun, 1 Haziran'da Belediyeler Bankas

 

Kurulu Kanunu ve 21 Haziran da Belediyeler Yap

 

ve Yollar Kanunlar d r. 1934'te 

Belediyeler stimlâk Kanunu, 1935'te Belediyeler mar Heyeti Kurulu Kanunu 

ç kar lm t r. Ayr ca 1933'te kabul edilen ve 1934'te yürürlü e giren Belediye Örgütü 

Olan Yerlerde Muhtar ve htiyar Heyetlerinin Kald r lmas Hakk ndaki Kanun ile 

mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri kald r lm , görevleri belediyelere verilmi tir. 

Uygulamada belediyelerin muhtarlar n görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalmas 

sonucunda, Mahalle muhtarl klar 1944'te tekrar kurulmu tur. 5 Nisan 1944'te 

ç kar lan ehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve htiyar Heyetlerinin Olu umuna 

                                                

 

112 Turan, a.g.e. s.77 
113 Sayg Öztürk, Kasadaki Dosyalar, Ümit Yay nc l k, Ankara, 2003 s.69-70 
114 A.g.e., s.72-75 
115 Oktruva, Frans zca kökenli bir kelimedir. Ticaret amac yla ehirlered ardan getirilen mallardan 
al nan giri vergisidir. Osmanl Devletinde "Duhuliye Resmi " olarak Osman Gazi taraf ndan ba la-
t lm t r. 
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li kin Kanun ile tekrar kurulduklar nda ise ihtiyar heyetleri dört üyeden 

olu mu tur.116 

1933'teki Belediye Yap ve Yollar Yasas nda, belediyelerin be y l içinde 50 

y l geçerlili i olacak birer plan yapmalar istenmi tir. 1933 y l nda tüzel ki ili i olan 

bir belediye i letmesi olarak stanbul Sular daresi kurulmu tur. Ayn biçimde 

stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel letmesi, ETT kurulmu tur. Daha önce 

imtiyazl anonim ortakl klar olan Ankara'daki Elektrik ve Havagaz letmesi ile 

Adana'daki Elektrik letmesi de belediye bünyesinde tüzel ki ili e sahip i letmelere 

dönü türülmü tür. Belediyeler Yasas 'n n ç kt 1930 y l n izleyen 15 y l içinde 

kentsel altyap ve kamu hizmetlerinin üretimi belediyele mi tir. 1931'de devletçilik 

ilkesinin benimsenmesinden sonra, kent hizmeti vermekte olan imtiyazl irketler 

Bay nd rl k Bakanl taraf ndan kamula t r larak belediyelere devredilmi tir. Ayn 

i lemler stanbul d ndaki ehirlerde de gerçekle tirilmi tir 117 

1940 45 sava döneminde ise belediyelerin yat r mc boyutu genel olarak 

devlette oldu u gibi geri planda kalm , "iktisadi denetim" boyutu ön plana 

geçmi tir. Bu, ola anüstü dönem, belediyeler için geçici bir "pasiflik" dönemi 

olmu tur. Sava y llar nda nominal olarak daralan harcama kapasitesi, artan 

enflasyon kar s nda reel olarak ola anüstü dü mü tür. Dönemin belediyecili inin, 

bir özelli i de belediye harcamalar nda yüzde 9-11'lik bir bölümün, sa l k ve hay r 

i lerine ayr lmas olmu tur.118   

II. Dünya Sava ndan sonra ülkede ehirle me hareketi h zlanm , kalk nma 

çabam za paralel olarak artarak devam etmi tir. Memleketimizde ehirle me 

hareketi, sadece sanayile me ve ziraatin makinele mesinden ötürü köy nüfusunun 

ehirlere gelmesiyle de il, genel nüfus art ile de beslenmi tir.119  

1930 1945 y llar aras nda kalan ilk dönem, yerel yönetimlerde il özel 

yönetimlerinin a rl kl oldu u, belediyelerin ikinci planda bulundu u y llar 

olmu tur. l özel yönetimlerinin üstlendi i görevler ve yap s , yerel düzeyde 

merkezin temsilcisi olma özelli inin a r basmas n sa lam , meclislerde yer 

                                                

 

116 Turan, a.g.e., s.67 
117 A.g.e, s.68-69 
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alabilen büyük toprak sahipleri ile uzla ma, bu yap sayesinde merkezin belirledi i 

yönde kontrol edilebilmi tir. Belediyelerde ise, yönetsel süreçler tar mdan sanayiye 

kaynak aktar m yönündeki iktisadi politikalara ko ut olarak düzenlenmi tir.1946 

sonras nda ise il özel yönetimlerinin en önemli görevlerinin merkeze devredildi i, bu 

birimlerin h zla küçültüldü ü ve belediyelerin öne ç kt

 

dönem ba lam t r. Kentler 

birikimin canland ve giderek artt yerle meler haline gelmi , kapitalist üretim ve 

de i imin gerçekleri ise merkezin yak n belirleyicili i anlam na gelen ller Bankas 

kanal yla yerine getirilmi tir.120 

1580 Say l Belediye Kanunu ülkede yerel yönetimler ve belediyelerle ilgili 

birçok konuyu düzenleyerek önemli bir bo lu u doldurmu olsa da yine de baz 

ele tirilere konu olmu tur. Bu ele tirilerin biri, yasada belediye ba kanlar n n 

belediye meclisi taraf ndan seçilmesi genel hükmüne ra men Ankara ve stanbul için 

özel düzenlemelere gidilmesi, Ankara'da belediye ba kan n n atanmas , stanbul'da 

belediye ba kanl görevinin valiye verilmesine yönelik olmu tur. Bu durum 

seçmeci uygulama olarak de erlendirilmi , Kapitalist üretim ili kilerinin çevreye 

yay lma merkezi olan stanbul, zmir ve Ankara n n ayr cal kl bir konuma sahip 

olduklar öne sürülmü tür. kinci ele tiri olarak ta k rsal belediyelerin kaynaklar n n 

kentsel belediyelere aktar lm oldu u, hangi yerle melerde s naî birikim için altyap 

gerekiyorsa kaynaklar n o yerle melerin belediyelerine do ru yönlendirildi i 

ele tirisi yap lm t r.  

Bir üçüncü ele tiri ise dönem geneli için yap lmaktad r.1930 1945 dönemi, 

y lda ortalama 6 7 belediyenin kuruldu u bir zaman aral

 

olmu tur. Yeni belediye 

kurma konusunda sergilenen a rdan alma tavr , dönemin iktisadi politikalar 

bak m ndan anlaml

 

bulunmu tur. 1923 y l nda 423, 1950 y l nda 628 adet belediye 

s n rlar

 

içinde ya ayan nüfus, toplam nüfusun yüzde 25-30'i oran nda bir bölümünü 

olu turmu tur. Oysa ayn dönemde "kentsel nüfus" oran çok daha dü ük kalm t r.. 

Belediyeli nüfus ile kentli nüfus aras ndaki makas incelenen dönemde iyice 

aç lm t r. 1930 50 y llar aras nda belediyeler "kentsel yönetim birimi" olmaktan 

uzak kalm lard r. Bunlar n önemli bir bölümü k rsal sosyo-ekonomik zemin 

üzerinde etkinlik göstermi tir. Tüm iktisadi ve siyasal araçlarla kaynaklar n k rsal 
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alandan kentsel alana yönlendirildi i bu dönemde belediye kurumunun 

yayg nla t r lmamas , güdülen amac n yönetsel araçlar ndan birisi olmu tur. 

Belediyelere altyap yat r mlar için kaynak sa lamak amac yla kurulan Belediyeler 

Bankas arac l yla, do rudan küçük belediye gelirlerinden büyük belediyelere akan 

bir kaynak transfer mekanizmas yarat lm t r.121 

Türkiye'nin yerel yönetimler ve yerel demokrasi alan ndaki geli imini 

dünyadaki süreç ile kar la t rmada baz al nacak zaman n ba lang c olarak ortaça 

sonras n ele almakta daha uygun bir yakla m olarak öne ç kmaktad r. Çünkü bu 

zamanla birlikte günümüz yerel yönetimlerinde etkiler yaratacak olan ehirle meler 

ba lamaktad r. Bu dönemde Do u toplumlar n n ve slamiyetin yükseli i ile bat 

toplumlar n n gerileyi i söz konusu olmu tur. 

Bat toplumlar nda bu gerileme süreçleri ya an rken ve bat ehirlerinde 

derebeylerin hâkimiyeti ile din adamlar n n güç mücadeleleri ya and bir ortamda 

ayn zamanda temel haklar yakla m da ye ermeye ba lam t r. Co rafi ke iflerle 

ba layan yeni zenginliklerin ke fi ve ticaretin geli mesi ba ka bir deyi le 

merkantalizm bat ehirlerinde güç dengelerini de i tirmi tir. Bu yeni geli en 

zenginle en s n f derbeylerin ve ruhban s n f n n yan nda yeni bir güç olarak 

yönetime ortak olmaya ba lam t r. Bu durum günümüzdeki modern yerel yönetim 

felsefesine kaynakl k etmi tir. Bat toplumlar için bu süreç do al geli imleri ile 

birlikte olu mu tur. Yani felsefe ile uygulama ayn parelelde gitmi tir. Bu yüzden 

herhangi bir bat l yerel yönetim ve demokrasi ile ilgili uygulamalara daha olumlu ve 

anlayarak yakla abilmekte, herhangi bir çeli ki ya amamaktad r. 

Türk toplumunun bu konuda geli imi ise daha farkl süreç takip etmi tir. 

Birincisi ortaça la beraber ba layan medeni olarak üstünlük toplum olarak olaylara 

ve toplumlara yukar dan bakma kendini üstün görmeyi beraberinde getirmi tir. Bu 

bak la toplum hiçbir geli meyi takip etmeye de er görmemi tir. Bilimsel yönden 

psikolojik bir körlük ya anm t r. Bu süreç 17 nci yüzy l sonlar na kadar sürmü tür. 

Ayr ca do u toplumlar na has bir demokratik alg farkl l da bu geli melere 

engel olucu etkiler yapm t r. Devlet ve yönetimin insanlar için oldu unu dü ünen 
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bat l dü üncenin tersine, devleti her eyin üstüne ç karan, insan n devlet için 

oldu una inanan do u tarz yakla mda insana hizmet götürmeye ve insan yönetime 

katmay öngören yerel yönetim anlay kendine yer bulamam t r.  

Türklerin slamiyetle tan malarr

 
sonras , Selçuklu ve Osmanl devletlerinin 

benimsemi oldu u Arap devlet felsefesi ve yönetim sistemi anlay

 

ile buna ait 

eyhülislam, kad , imam gibi, merkezden yerele uzanan yönetim kurgusunun uzun 

y llar boyunca etkisi alt nda kal m z bir ba ka engeli olu turmu tur. 

Bütün bu sayd m z farkl l klar ve süreçler toplumumuzda bat daki gibi 

modern yerel yönetim alg s n n sa lam bir ekilde yer etmesini ister istemez 

engelleyici, geciktirici bir durum te kil etmi tir. Günümüze dek ya ad m z 

demokrasi mücadelelerinde bu etkenlerin izlerine rastlamak hep mümkün olmu tur. 

Üstelik bu etkiler toplumumuzda bugün için de geçerlilik ta maya devam etmi tir. 

Yerel Yönetimlerle ilgili olarak her ne kadar baz kesimler taraf ndan 

ba lang ç Tanzimat dönemine kadar götürülse de, bu konuda as l k r lma noktas n 

Vakayi Hayriye denilen yeniçerili in kald r lmas olay olu turmu tur. Bu tarihte 

yeniçerilerin ortadan kalkmas , yerel yönetim alan nda bir bo lu un ortaya ç kmas na 

sebep vermi tir. Kad lar n ve mahalli birimlerin birçok görevlerinde önemli i levleri 

de üzerine alm olan yeniçeri oca n n kald r lmas sonras , kad lar görev yapamaz 

hale gelmi ler, bunu gidermek için 1826 y l nda htisap naz rl ve ihtisap 

müdürlükleri kurulmu tur. Ayn ekilde mahalle muhtarl klar n n kurulmas da 

yeniçeri te kilat n n kald r lmas sonucunda bir gereklilik olarak ortaya ç km , 

mahalle imamlar n n yerel yönetim alan ndaki etkisi de azalm t r. 

Tanzimat dönemi ile birlikte devletin genel idari sistemi düzene sokulmaya 

çal lm , bu gidi at yerel yönetimlerde düzenlemeleri de beraberinde getirmi tir.  

Bu alanda K r m Sava ise ehirler ve ehirlerin yönetimi alan nda geli im ihtiyac n 

yönetime dikte eden ikinci önemli noktay olu turmu tur. Ayr ca 1876 y l na kadar 

bu dönemde vilayet yönetimi ve vilayet meclislerinin uygulamalar , önemli 

kazan mlar

 

ortaya ç karm t r. Ülkedeki demokratikle me aç s ndan da yerel 

yönetimler hem ilk ad m n at ld öncü birimler olmu , hem de test ve deneyimlerin 

gözlemlendi i laboratuarlar te kil etmi lerdir. Ülkedeki ilk meclislerin kuruldu u ve 

seçimlerin yap ld yerler buralar olmu lard r. Türk Toplumunun bat l yakla mda 
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haz rlanm ilk anayasas olan Kanun-u Esasi'nin ortaya ç kmas nda ve ilk meclisin 

seçimlerinde de bu deneyimler topluma fayda sa lam t r. Ancak 33 y l kapal 

b rak lan ilk meclis, sonras nda gelen sava lar ve i galler sonucu Cumhuriyet 

dönemine kadar bu birimler ile ilgili hiçbir faaliyette bulunulamad gibi, var olan 

durumlar n bile koruyamaz hale gelmi lerdir.  

Yerel yönetimlerimiz Me rutiyet dönemlerinden Cumhuriyet dönemlerine 

kadar kurulu ve mevzuat aç s ndan sürekli bir topluma ve ça a ayak uydurma 

yönünde aray lara ve yeni düzenlemelere sahne olmu lard r. Bu süreç ise 1930 

y l nda bu konuda esasl birçal mayla mecliste ele al nm ve yap lan ink lâplar n bir 

devam olarak yerel yönetimler alan nda da ça yakalamak yönünde bir ad m 

at lm t r. 

Cumhuriyetle birlikte modern bir devlete yara r, ça da yerel yönetim 

yap lanmas n n yolu aç lm t r. Bu ekilde yerel yönetimlerimiz, dönem içinde, II. 

Dünya sava n n olumsuz etkilense de, ülkenin gelir kaynaklar n n ve ekonomisinin 

geli imi oran nda çok partili döneme kadar geli melerine devam etmi lerdir.             
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K NC BÖLÜM 

TÜRK YE'DE SEÇ M DÜZENLEMELER VE TAR HSEL SÜREC

 
Seçim,  yönetim sistemleri içinde olmazsa olmaz bir kavramd r. Ünlü siyaset 

bilimci Duverger, Demokrasinin en basit ve en gerçekçi tan m n yaparken seçim 

konusunu en temel yere oturtmu , "Yöneticilerin, dürüst ve serbest seçimler yoluyla, 

yönetilenler taraf ndan seçildi i rejim.

 

eklinde tan m n yapm t r. Bu seçmenin 

mekanizmas hakk nda hukukçular, onsekizinci yüzy l filozoflar n izleyerek, bir 

temsil teorisi meydana getirmi lerdir. Buna göre Seçmen kendi ad na konu mak ve 

hareket etmek üzere milletvekiline bir vekâlet verir, böylece ulusun vekili olan 

Parlamento, ulusal egemenli i ifade eder." eklinde seçim ve temsil kavram

 

ili kisine aç kl k getirilmi tir.122 

Bu bölümde Türk toplumunda seçim kavram ve alg s n n hangi tarihsel 

süreçleri izleyerek geli ti ini incelemek ve inceledi imiz döneme kadar toplumun 

seçimlere yakla m ve beklentilerinin hangi ekilde etkilendi inin irdelenmesi 

amaçlanm t r. Seçimlerle ilgili geli melerin inceledi imiz dönemdeki yerel 

seçimlere ne yönde etkiler yaratabilece ini anlamak amaçlanm t r. 

I. OSMANLI  DÖNEM

 

SEÇ M DÜZENLEMELER

 

A.Tanzimat Öncesi Dönemde Seçimler  

Tanzimat dönemi öncesindeki Osmanl Devletinde yerel birimlerde seçim 

denilince akla ilk olarak halk n kat l m olan Ahi te kilatlar ndaki seçimler ile 

sonras nda Âyanlar n halk taraf ndan seçimi gelmektedir. Bunlar n d nda yerel 

alanda halk n seçme ve yönetime yön verme olana olmam t r.   

Ahiler her ne kadar umumiyetle esnafl k ile me gul iseler de bu s fat ta yan 

birçok okumu kimseler ve emirler de görülmü tür. 13 ve 14. yüzy llarda Ahiler 

fethedilen memleketlerin medenile tirilmesinde ve bu arada Rumeli'de Türkler 

taraf ndan ehir hayat n n geli tirilmesinde önemli rol oynam lard r. ehir halk n n 

yo un kitlesini sanayi erbab olu turmu tur. ehirde üretime kat lanlar n hepsi 

mensup olduklar sanayi dal ndaki ekonomik, mali, idari ve sosyal fonksiyonlar 

                                                

 

122 Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Bilgi Yay nevi, Ankara, 1974 s.453 
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bulunan bir te kilat n üyesi olmu lard r. Ahilikte bir sanat kolunun mensuplar belli 

say da bir grup te kil ederek faaliyette bulunduklar ndan, içlerinden biri her hangi bir 

sebeple eksildi nde yerine geçecek kimsenin tayini belli kurallara ve bir düzene göre 

olmu tur. Her Loncan n ba nda bulunan bir eyh, bir kethüda ve bir yi itba o 

meslek grubu ustalar n n oy birli iyle seçilmi lerdir. Kethüda ve yi itba , esnaf n 

mesleki ve sosyal meslekleriyle ilgilendikleri gibi devlet ve tüketicilerle ili kilerde 

de temsilcileri olmu lard r.123 

Osmanl devletinde Tanzimat öncesinde halk seçimiyle gelen di er yerel 

yönetim unsuru ise Âyanlar olmu lard r. Osmanl tarihinde,  "vücuh" da denen bu 

ki iler Osmanl siyasas nda sonlar na kadar çok fazla önemli görülmemi

 

olmalar na 

ra men 18 nci yüzy l sonlar 19 ncu yüzy l ba lar nda en güçlü dönemlerini 

sürmü lerdir. Bunlar kasabalarda, H ristiyan topluluklar n Kocaba lar gibi, devlet 

temsilcilerine kar bir çe it, halk temsilcileri say lm lard r. Bunlar halk taraf ndan 

seçilmi ler, bu seçilmeleri bir fermanla tasdik edilerek «âyan- vilâyet ve i erleri» 

olarak atanm lard r.124 

B. Tanzimat Sonras Dönemde Seçimler  

Türkiye, Tanzimat ba ndan beri seçimle tan m t r. Tanzimat ba lang c nda 

vilayetlerde ahaliye vergi salacak Muhass ll k Meclislerine yerli halktan temsilciler 

seçmek için sade ve ilginç bir sistem uygulanm t r. Seçmen vasf na sahip, yeterli 

miktarda vergi veren, sayg n ve yeti kin erkek nüfus toplanm , önerilen aday 

isteyenler bir tarafa, istemeyenler öbür tarafa geçmesiyle seçim gerçekle mi tir. Bu 

usul uzun bir dönem gayet güzel i lemi tir. 1877'de toplanan ilk Mebuslar 

Meclisi'nde mebuslar, vilayet meclisleri ve belediye meclislerinin üye seçimi için 

kanunu tart rken, ta ra vilayetlerinin mebuslar "Biz ta ralarda Tanzimat ba ndan 

beri seçim yap yoruz, galiba stanbullular ilk defa seçim görecekler" eklinde bu 

durumu dile getirmi lerdir.125 O dönemde mebus olanlar, asl nda bu garip seçim 

usulüyle seçilen vilayet idare meclisleri üyeleri aras ndan adeta tayinle 

gelmi lerdir.126  

                                                

 

123 Nuri Yavuz, Anadolu Dönemi Beylikleri, Gündüz Egitim Yay nc l k, Ankara 2002, s.100 
124 Berkes, a.g.e., s.106-107 
125 lber Ortayl , Türkiye nin Yak n Tarihi, Tima Yay nlar , stanbul, 2010, s.95   
126 Ortayl , Türkiye nin Yak n Tarihi,  s.96 
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Osmanl toplumunda, mahallî idare organlar n n seçim ilkelerini düzenleyen 

ilk kanun, 1864 tarihli Vilayet Kanunu olmu tur. Ancak bu seçim ilkeleri gerçek bir 

demokratik anlay tan çok farkl olmas bir yana, baz bak mlardan bir önceki y l 

yap lan Ermeni milleti anayasas n n öngördü ü seçim sistemini hat rlatan dolayl ve 

karma k bir sistemi getirmi tir. Seçim sisteminin temeli her komündeki her dini 

toplulu un ya l lar ndan olu an meclis olu turmu tur. Bu meclis 1864 te getirilmi 

bir yenilik olmay p,  gerek müslümanlar gerek H ristiyanlar aras nda geleneksel bir 

biçimde varolmu ve bu kanunla da do rudan do ruya bir bütün olarak 

mparatorluktaki idari hiyerar iye ba lanm t r.127  

1864 tarihli Vilayet Kanuna göre her karyede 18 ya n dolduran ve devlete 

do rudan do ruya y lda en az 50 kuru vergi veren kimseler seçmen olabilir ve 

karyenin muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine kat labilirdi. Fakat bu kanuna göre 

yap lan mahallî idare seçimleri, gerçekte halk n hür tercihine dayanan seçimler 

olamam t r. Gerçekte, mahallî kademelerde bu seçim usulünden en çok Osmanl 

bürokrasisi üzerinde nüfuza sahip bulunan e raf ve mütegallibe yararlanm t r. 

Çünkü uygulamada idare meclislerinin üyelerini do rudan do ruya halk seçmemi tir. 

Meclis üyelerini kazada kaymakam, naib, mal müdürü ve tahrirat kâtibi ile ruhanî 

liderler; vilâyette ise, vali, defterdar ve mektupçu; livada da mutasarr f ve di er 

bürokrasi mensuplar n içine alan bir topluluk seçmi tir. Bu seçim usulünde siyasal 

tercih halka de il, Osmanl bürokrasisine ait olmu tur. Vilâyet Kanunuyla halka 

mahallî yönetim alan nda s n rl bir seçme hakk tan nm , Mahallî idare seçimleri ile 

halka herhangi bir alanda siyasal tercihte bulunma hakk tan nmam t r.128 

Tanzimat dönemi boyunca Mahalli idarelerin kurulu u ve çal mas için temel 

bir art olan seçimler de düzenli ve tutarl olarak yap lamam t r. stanbul'da 

Belediye Seçimleri neredeyse II. Me rutiyete kadar yap lamam , Ta rada idare 

meclisleri ve di er kurullar n üyeleri adeta tayinle gelmi lerdir. Belediyelerle, köy 

muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri her yerde usulune uygun olarak ve zaman nda 

yap ld söylenememi tir.129  

                                                

 

127 Davison, a.g.e, s.169-170 
128 Tunçer Karamustafao lu, Seçme Hakk n n Demokratik ilkeleri, Sevinç Matbaas , Ankara 1970, 
s. 102 
129 Ortayl , Tanzimattan Sonra Mahalli dareler(1840-1878), s.236 
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C.  I inci Me rutiyet Döneminde Seçim Kanunlar

 
1876 tarihli Kanun-u Esasi'nin kabulü ile ba layan demokratik süreç ve onun 

ayr lmaz ayg t olan seçimler, zaman zaman de i ik gerekçelerle kesintiye u rasa da, 

Türk siyasal ya am nda hep gündemin ilk s ras nda yer bulmu ve 1878 1908 

aras ndaki zaman d nda, yöneticilerin seçimle i ba na getirilmesine ve bir yasama 

meclisinin varl na hep dikkat edilmi tir.130Gerçekte anayasal nitelikte ilk seçme 

hakk , 1876 Kanun-u Esasisi ile kabul edilmi tir131 

1876 Kanun-u Esasisinin getirdi i me ruti yönetimin bir gere i olarak 

Türkiye'de ilk seçimler 1877 y l nda yap lm t r. Kanun-u Esasinin getirdi i anayasal 

düzenlemede, Heyeti Âyan ve Heyeti Mebusan'dan olu an bir Meclisi Umumi 

öngörülmü tür. Meclis-i Umuminin, Heyeti Âyan kanad padi ah taraf ndan atama 

yoluyla seçilirken, Heyeti Mebusan kanad n n ise seçimler yoluyla olu turulaca ve 

her elli bin erkek nüfusa kar l k bir temsilcilik verilece i belirtilmi tir. Ayr ca, 

Kanun-u Esasinin 66. maddesinde  "Emri intihap reyi hafi kaidesi üzerine 

müessestir. Sureti icras kanunu mahsus ile tayin olunacakt r" denilmek suretiyle 

seçim sistemi düzenlemesi sonraya b rak lm

 

fakat gizli oyla yap laca 

belirlenmi tir. 132  

1. Meclis-i Mebusan Azas n n Suret-i ntihab ve Tayinine Dair Talimat- 

Muvakkate" 

1876 Kanun-u Esasi'nin ilan yla me ruti yönetime geçilmi ve seçim süreci 

i lemeye ba lam t r. Ancak ortada bir seçim yasas yoktur. Bu noktada geçici 

yönetmelik devreye girmi ve Türk siyasal ya am ndaki ilk seçimler, "Meclis-i 

Mebusan Azas n n Suret-i ntihab ve Tayinine Dair Talimat- Muvakkate" ad n 

ta yan talimat hükümlerine dayan larak yap lm t r. Ayr ca stanbul ve çevresi için 

gerekli artlar belirten 1 Ocak 1877 tarihli bir hükümet beyannamesi de bu 

seçimlerde uygulanm t r. Ancak 7 maddelik bu geçici talimat, Kanun-u Esasi'den 

önce ç kar ld için, pek çok yönden anayasa ile çeli en hususlar da içermi tir. 133  

                                                

 

130 Erdo an Günal, Türkiye'de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerine Etkileri, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 2005, s.87 
131 Karamustafao lu, a.g.e, s. 102 
132 Günal, a.g.e., s.88-89 
133 Ayn yer 
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lk Osmanl Meclisi olu turulurken, yürürlü e konan Talimat- Muvakkate  

bu usulle seçilmi olan idare meclisi üyelerini ikinci seçmen saym ve mebusan 

meclisi üyelerinin onlar taraf ndan seçileceklerine hükmetmi tir. Geçici talimattaki 

kurallara göre, Mebusan Meclisini seçme hakk , do rudan do ruya halka de il, 

vilâyet, liva ve kazalardaki idare meclisleri üyelerine b rak lm t r. Talimat n 

dördüncü maddesinde idare meclisi üyelerinin diledikleri ki ileri seçmekte serbest 

olduklar söylenmesine ra men, gerçekte mahallî bürokrasinin seçimler üzerinde 

büyük nüfuzu sonucu, baz seçim çevrelerinde mebuslar bizzat valiler taraf ndan 

tâyin edilmi lerdir. Ayr ca, geçici talimatla, seçmenlik artlar

 

idare meclisi üyesi 

seçilebilmek için aranan artlar ekline sokulmu tur. Nitekim mahallî idare 

seçimleriyle ilgili kurallara göre bir kimsenin idare meclislerine üye seçilebilmesi 

için bir miktar vergi vermesi, Osmanl tabiiyetinde bulunmas ve onsekiz ya n 

doldurmu olmas artlar aranm t r.134 

Türk siyasal ya am n n ilk seçimlerinde seçim mevzuat , ba ta Kanun-u Esasi 

olmak üzere, Talimat- Muvakkate, Beyanname ve mebuslar n vilayetlere göre 

da l m n gösteren cetvelden olu mu

 

ve seçimler, 29 bölgede 130 milletvekilli i 

için gizli oy esas na dayal , iki dereceli olarak ve basit ço unluk sistemi ile 

yap lm t r.  Ali Fuad Ba gil bu ko ullar alt nda yap lan seçimler için:"Bu ekilde 

seçimler yap lm ancak genel oy bir tarafa, cinsiyet ve servet gibi birtak m artlarla 

tan nan s n rl oy hakk sahipleri bile seçimlere tam olarak kat lamam t r. Çünkü 

ikinci seçmenlerin seçimi sadece stanbul'da yap lm t r. stanbul ve çevresi 

d ndaki di er vilayet, kaza ve liva merkezlerinde ise, daha önceden halk taraf ndan 

seçilmi vilayet meclisi üyeleri ikinci seçmen s fat ile milletvekillerini seçmi lerdir" 

de erlendirmesinde bulunmu tur.135  

1877 ba nda, Talimat- Muvakkate gere ince yap lan genel seçimde, Meclisi 

Mebusan'a 80 Müslüman, 50 Gayri Müslim 130 üye seçilmi tir. Meclis-i Umumî 19 

Mart 1877 de kez aç lm ve 50 toplant yaparak 28 Haziran 1877 ye kadar üç buçuk 

ay çal m t r. Yeni bir seçimle 13 Aral k 1877 de Meclis-i Umumî ikinci kez 

                                                

 

134 Karamustafao lu, a.g.e. s. 103 
135 Günal, a.g.e. s.90;  Ali Fuad Ba gil, Esas Te kilat Hukuku, Türkiye Siyasal Rejimi ve Anayasal 
Prensipleri,  stanbul 1960, C. 1, s. 98, Aktaran: Erdo an Günal 
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aç lm t r. Bu sefer 30 toplant yaparak, 14 ubat 1878 e kadar üç ay 

çal abilmi tir.136 

Kanun-u Esasi'nin 69. maddesi :"Mebusan intihab umumisi dört senede bir 

kerre icra olunur ve her mebusun müddeti memuriyeti dört seneden ibaret olup fakat 

tekrar intihap olunmak caizdir" hükmüne kar n, Talimat- Muvakkate'de seçimlerin 

"o seneye mahsus" oldu unu belirtilmi tir. htimalen bu nedenle, ilk Meclis-i 

Mebusan üç ayl k çal ma süresini biraz a p kendili inden da lm

 

ve 1877 y l nda 

kinci seçimler yap lm t r. lk Meclis-i Mebusan'da kabul edilen " ntihab- Mebusan 

Kanunu", Meclis-i Ayan'da görü ülemedi inden yasala amam , ilk seçimlerdeki 

seçim mevzuat bu seçimlerde de uygulanm t r. Birinci Me rutiyet döneminde 

yap lan seçimler, basit ço unluk sistemi uyguland , k s tl oy ilkesinin geçerli 

oldu u, iki dereceli olarak yap lan seçimler olarak tarihimizde yerini alm t r. 137   

Sadrazam Ahmed Vefik Pa a'n n önerisi üzerine padi ah II. Abdülhamit 

Meclis-i Umumî'yi feshetmemi , yaln zca tatil etmi ve bu tatil otuz y l sürmü tür. 

Mebuslar intihap dairelerine geri gönderilmi , Âyan azalar ölünceye kadar 

tahsisatlar n alm lard r. Toplam alt buçuk ay sürmü olan I. Me rutiyet'in 

parlamento hayat , Osmanl mparatorlu unun yak n siyasal tarihinde bir dönüm 

noktas olmu tur. Meclis-i Mebusan hükümet dü ürme yetkisi olmad halde, 

brahim Edhem Pa a kabinesini istifaya zorlam t r. Hükümeti denetleyicili ini 

Saraya kadar geni letince, II. Abdülhamid, Abdülmecid'in slahatç yolunu b rakarak 

böyle bir yönteme ba vurmu tur. 138 

Padi ah II nci Abdülhamit taraf ndan yap lan bu otuz y ll k tatilin bir ba ka 

nedeni ngiltere'nin o dönemdeki siyasi ç karlar d r. Berlin Antla mas n n haz rl k 

toplant lar s ras nda ngiltere'nin ikinci temsilcisi Kont Beaconsfield in: «Bütün 

üyelerin kanaat odur ki, bar n ba l ca temellerinden biri padi ah n, Avrupal 

hükümdar olarak ba ms zl d r. Padi ah n, hükümdarl k haklar na sayg y 

sa l yacak bir statüden yararlanmas gerekti i yolunda, oy birli iyle mutabakat 

                                                

 

136 Tar k Zafer Tunaya Türkiye de Siyasal Geli meler 1876-1938, Kanun-i Esasi ve Me rutiyet 
Dönemi, Bilgi Üniversitesi Yay nlar , stanbul, 2001,s.15 
137  Tar k Zafer Tunaya 1877 Seçimleri için, gayet k sa süren Birinci Me rutiyet devresinde, genel 
olmakla beraber iki sakat seçim yap ld n

 

de erlendirmi tir. Aktaran: Erdo an Günal; Günal, a.g.e. 
s.90 91 
138Tunaya, a.g.e. s.15 
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do mu tur.» 139 eklindeki konu mas bu olay empoze eder tarzda bir eylem olarak 

de erlendirilmi tir. Bu konuda ilginç olan bir di er husus, stanbul'daki elçilerin, 

Y ld z'a bir "Meclis-i Âli" (Yüksek Meclis) kurulmas n önerme giri imleri olmu tur. 

Yaln z, Çarl k Rusyas elçisi, halk n henüz bir anayasaya lay k olmad tezini 

savunmu tur.140  

D. II. Me rutiyet Döneminde Seçim Kanunlar

 

kinci Me rutiyet döneminde, hürriyet ve parlamenter rejim bak m ndan 

önemli geli meler olmu tur. Öncelikle bir seçim kanunu yürürlü e konulmu ve 

gerçek anlamda Türk siyasal ya am n n ilk siyasal partileri bu dönemde ortaya 

ç km t r. Zira 1876 Anayasas 'n n yeniden yürürlü e girmesi, cemiyet kurma 

hürriyetini getirmi , partilerin gizlilikten kurtulup özgürce faaliyette bulunma 

olanaklar n yaratm t r. Bu ba lamda 1909'da ç kar lan 310 Say l Kanunla Partiler, 

siyasal alan n me ru aktörleri haline gelmi tir.141 

1. ntihab- Mebusan Kanunu 

Kanun-u Esasi, 23 Temmuz 1908 tarihinde ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 

bask s üzerine yeniden yürürlü e konmu ve kinci Me rutiyet dönemi ba lam t r. 

Bu durum yeni seçimleri gündeme getirmi tir. Bu nedenle öncelikle ilk Meclis-i 

Mebusan taraf ndan kabul edilmi olan, fakat yürürlü e girmemi bulunan " ntihab- 

Mebusan Kanunu" Padi ah taraf ndan onaylanarak yürürlü e sokulmu tur. Bu seçim 

yasas , üzerinde yap lan baz de i ikliklerle, 1942 y l na kadar Türkiye'nin seçim 

yasas olarak uygulanagelmi tir. Kanunun ba l ca hükümleri:142  

"1.Seçimlerde her sancak ubesi bir seçim bölgesidir.  

2. Her 50 bin erkek nüfus bir milletvekili seçecektir. Ancak nüfusu 50 binden    

az olan sancaklara da birer milletvekilli i verilecektir.  

3.Seçimlerde iki dereceli seçim yöntemi uygulanacak olup, seçmen ya her     

iki kademede de 25 olarak kabul edilmi tir.  

4.Her 500 birinci seçmene, bir ikinci seçmen seçme hakk tan nm t r. 
                                                

 

139Stefanos Yerasimos, Az Geli mi lik Sürecinde Türkiye: Tanzimattan 1.Dünya Sava na, Göz-
lem Yay nlar , stanbul, 1974 s.890-91  
140 Tunaya, a.g.e. s.16;   
141 Günal, a.g.e. s.93 
142 A.g.e., s.92 
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5. kinci seçmenlerden en fazla oyu alanlar milletvekili seçilmi olacakt r." 

1908 seçimleri " ntihab- Mebusan Kanunu" ve " ntihab- Mebusan 

Kanunnamesinin Suveri craiyesine Dair Talimat" hükümlerine uygun olarak 

yap lm ve söz konusu Kanununun 44 ve 52. maddeleri gere ince, basit ço unluk 

sistemi uygulanm t r. Bu seçimler, Türkiye'nin siyasal ya am nda siyasal partilerin 

yar mas na sahne olan ve nispeten demokratik özellikler ta yan ilk seçimler 

olmu lard r. Bu seçimlerde yar an partiler ttihat ve Terakki F rkas ile Ahrar F rkas 

olmu ve tarihimizin ilk serbest ve hür seçimleri olarak kabul edilen bu seçimleri, 

ttihat ve Terakki F rkas adaylar kazanm t r. kinci Me rutiyet döneminde 1908 

seçimlerinin yan s ra, 1912, 1914 ve 1919 y llar nda da seçimler yap lm t r. Ancak 

bu seçimlerden özellikle 1912 seçimleri, Türk siyasal hayat nda ttihat ve Terakki 

F rkas 'n n seçim sürecinde ortaya koydu u tav r ve uygulamalar nedeniyle "sopal 

seçimler" olarak yer alm t r. 1914 y l nda yap lan seçimlere, ttihat Terakki F rkas 

tek ba na girmi ve tüm üyelikleri kazanm t r. Seçimlerde genel oy ilkesi yerine 

k s tl oy ilkesi uygulanm t r. Ayr ca tek dereceli seçimler yerine iki dereceli seçim 

yöntemine ba vurulmu tur. ki dereceli seçimler, özellikle ikinci seçmenlere ula ma 

kolayl sa lamakta olu u sebebiyle, ttihat ve Terakki'nin böyle bir tercihe gitti ini 

dü ündürmü tür.143  

1919 seçimleri, kinci Me rutiyet Dönemi içinde yap lan son seçim olmu ve 

bu seçimlerde de daha önceki seçimlerde uygulanan seçim mevzuat uygulanm t r. 

Seçimlere ttihat ve Terakki F rkas varl n sona erdirdi i için kat lmam , Hürriyet 

ve tilaf F rkas da kendi iste iyle kat lmam t r. Fakat bu iki partinin d nda kalan 

pek çok parti seçimlere kat lm ve seçimleri büyük ço unlukla Müdafa-i Hukuk 

Cemiyeti kazanm t r. Meclis fiilen 2 ay 6 gün çal abilmi ve mebuslar, 12 Ocak 

1920'de ba lad klar çal malar na, stanbul'un i gali üzerine gördükleri bask ve 

tutuklamalar üzerine, 18 Mart 1920'de Mebusluk görevinin yap lmas için güvenli bir 

ortam kalmad gerekçesiyle meclis çal malar n n ertelenmesini 

kararla t rm lard r. 11 Nisan 1920'de son Meclis-i Mebusan, padi ah taraf ndan 

seçimlerin dört ay içinde yap lmas ko uluyla feshedilmi tir.144 
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1920 y l n n Mart ay nda, Anadolu'da ba ms zl k hareketinin ba lat ld 

dönemde, Vilayetlere, Ba ms z Livalara ve Kolordu Komutanlar na Heyet-i 

Temsiliye ad na Mustafa Kemal taraf ndan gönderilen 19 Mart 1920 tarihli tebli 

uyar nca ilk milletvekili seçimi gerçekle tirilmi tir. 1920 seçiminde uygulanacak 

yöntem tebli in 5. maddesinde: "Milletvekillikleri, liva ve vilayetlerdeki ikinci 

seçmenlere ek olarak, dare ve Belediye Meclisleriyle, Müdafa-i Hukuk Yönetim 

Kurullar ndan olu an bir Meclis taraf ndan seçilecektir." eklinde aç klanm t r. 

Tebli in 8. maddesi de seçim sistemine aç kl k getirmi tir. Buna göre seçimlerde 

mutlak ço unlu un aranmas öngörülmü tür. Oysaki Talimat- Muvakkate'de ve 

ntihab- Mebusan Kanun- Muvakkat 'nda mebus seçimi için ikinci seçmen taban 

bu kadar geni tutulmam , ayn zamanda da mutlak ço unluk de il, basit ço unluk 

aranm t r.145 

Seçimler sonucunda Büyük Millet Meclisi, livalardan seçilen 

milletvekillerinin yan nda, feshedilmi olan son Osmanl Meclis-i Mebusan' n baz 

üyelerinin de kat l m ile 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanm ve böylece 1. dönem 

çal malar ba lat lm t r. Bu Meclis, siyasal alanda Milli Mücadeleyi yürütmesinin 

yan s ra, 1921 Anayasas n yürürlü e koymu ve seçim hukuku yönünden de 

ntihab- Mebusan Kanununda milletvekili ve ikinci seçmen say lar n ve seçmen ya 

ile ilgili olarak önemli de i iklikler yapm t r.146  

Ülkemizde, Kurtulu Sava ve TBMM nin aç l na kadar geçen dönemde,  

yerel alanda Osmanl Mebusan Meclisinin, 1877'de ç kard Belediye Kanunu 

yürürlükte kalm , bu kanunda 1920'de yap lan bir de i iklik ile belediye 

seçimlerinde oy kullanabilmek ya da seçilebilmek için emlak ile ilgili vergi veriyor 

olma ko ulu kald r lm t r. Bu de i iklik "Belediye Seçimlerinde Vergi Kayd n n 

Kald r ld na ve Seçmenlerin Ya na li kin Yasa" ile gerçekle tirilmi tir. Seçme 

ya 25'ten 20'ye, seçilme ya 30'dan 25'e dü ürülmü tür. 30 Kas m 1922'de kabul 

edilen bir yasayla da belediye ba kanlar n n, belediye meclislerince kendi aralar ndan 

                                                

 

145 Emine Yava gel, Temsilde Adalet ve Siyasal stikrar aç s ndan Seçim Sistemleri ve 
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gizli oyla ço unluk ilkesine göre seçilmeleri esas getirilmi tir. Böylece belediye 

ba kanlar n n vali taraf ndan atanmas na son verilmi tir.147 

II. CUMHUR YET DÖNEM

 
SEÇ M DÜZENLEMELER

 
Türkiye'de demokratik özgürlüklerin ad m ad m kurumla mas sayesinde 

halk, yani s radan insanlar ve kitlelerin öz kültürünün temsilcisi olan liderleri, gerçek 

duygular n özgürce dile getirme olana na ve duygusal tepkilerini ve isteklerini 

hükümetin politikalar na dönü türebilmek için gereksindikleri araca, yani seçim 

mekanizmas na kavu mu lard r. Türkiye'de Cumhuriyet döneminin özellikle çok 

partili döneminin ba nda bir demokrasi mücadelesi olarak ba layan politik 

çeki menin gerçek hedefi, halk n anlad anlamda kültürel ve manevi özgürlükler 

olmu tur. Bu, tarihsel ve kültürel süreklili i amaçlayan ve çe itli biçimlerde ortaya 

ç kan bir sava m olmu tur.148 

A. 1923-1930 Dönemi Seçim Kanunlar

 

Cumhuriyetin bu ilk döneminde, yeni bir seçim kanunu yap lmam , sadece 

ntihab- Mebusan Kanununun baz hükümleri de i tirilmi tir. I. Me rutiyet 

parlâmentosunun haz rlad tarihsel seçim kanunu ntihab- Mebusan Kanunu, 

1908'den 1942 y lma kadar çe itli de i iklikler görerek bütün seçimlerde 

uygulanm t r. Bununla birlikte, bu dönemde seçme hakk üzerindeki kay tlar 

kald r lm ve seçme hakk genelle tirilmi tir.149 

1.  3.4.1923 tarihli ve 320 Say l Kanun 

3.4.1923 gün ve 320 Say l Kanunla " ntihab Mebusan Kanunu 

Muvakkat "nda de i iklik yap larak seçmenlik ya 18'e indirilmi , her 200 erkek 

seçmen için bir ikinci seçmen ve her 20 bin ki i için bir milletvekili esas kabul 

edilmi tir. 150 

Dönemin ilk seçimi, 1923 y l n n Haziran-Temmuz aylar nda yap lm t r.  

ntihab- Mebusan Kanun-u Muvakkati uyar nca iki dereceli ve mutlak ço unluk 

yöntemine göre yap lan bu seçimin sonuçlar na göre, Milli Mücadele y llar nda 

                                                

 

147 Turan, a.g.e., s.15   
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ortaya ç kan birinci ve ikinci grup ayr m son bulmu ve seçimleri birkaç ba ms z 

aday d nda tümüyle birinci grup kazanm t r. Bu seçimin en önemli özelli ini rejim 

de i ikli ini kabul eden bir meclisi getirmi olmas olu turmu tur. 2. Dönem Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Türk Devleti'nin bir Cumhuriyet oldu unu 

kabul etmi tir. TBMM dönemindeki seçimler ülkenin her yerinde ayn tarihte 

yap lamam , de i ik seçim çevrelerinde farkl tarihlerde yap lan seçimlerin 

bitirilmesi zaman alm t r. Bu süre 1923 seçimlerinde iki ay bulmu tur. 151 

2. 1927 tarihli 1079 ve 1112 Say l Kanunlar  

16.6.1927 gün ve 1079 Say l Kanunla tefti heyetlerinin kurulu u 

de i tirilmi tir. 21.6.1927 gün ve 1112 Say l Kanunla yaln z o y la ait seçim süresi 

k salt lm t r.152  

Bu kanunlarla yap lan düzenlemeler sonras nda 31 A ustos 1927'de 1924 

Anayasas 'n n öngördü ü esaslar do rultusunda ve ntihab- Mebusan Kanunu'na 

göre seçimler yap lm t r. 1924 Anayasas ile seçim sistemi tercihine ili kin bir 

düzenleme getirilmemi , ancak seçimlerle ilgili iki temel konu olan seçme ve seçilme 

haklar na ili kin 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeleri ile düzenlemeler getirmi tir. Buna 

göre, 18 ya n bitiren erkek yurtta lara seçme, 30 ya n bitiren erkek yurtta lara da, 

milletvekili seçilme hakk tan nm t r. Cumhuriyet Halk Partisi taraf ndan seçilecek 

adaylar gösteren bir tebli yay nlanm ve sonuç olarak söz konusu tebli de ad 

geçenler milletvekilliklerini kazanm lard r.153  

B. 1930-1955 Dönemi Seçim Kanunlar    

1930 y l ile ba layan dönemin seçimlerle ilgili ilk düzenlemesini yeni 

ç kar lan 1580 say l Belediye Kanunun getirdi i esaslar te kil etmi tir. 

1. 1930 tarihli 1580 Say l Belediye Kanunu 

1580 say l Belediye Kanununun seçimle ilgili en ba ta dikkati çeken 

düzenlemesi stanbul ve Ankara belediye ba kanlar n n seçilmesi usülüdür. Bu 

Kanunda da farkl

 

statülerini korumu lard r.  

                                                

 

151 Yava gil, a.g.e., s.156; Günal, a.g.e., s.95 
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1580 say l Belediye Kanununda belediye ba kanlar n n seçimle i ba na 

gelmesi esas al nm olmas na ra men, istisna olarak Ankara Belediye Ba kan n n 

Cumhurba kan n n onay yla çi leri Bakanl taraf ndan atanmas , stanbul Valisinin 

ayn zamanda stanbul Belediye Ba kan olmas yer alm t r. Ayr ca Bakanlar 

Kurulunun belirleyece i il merkezlerinde belediye ba kanlar n n çi leri 

Bakanl nca, il merkezi olmayan yerlerde ise valiler taraf ndan atanabilecekleri 

düzenlenmi tir. Bunun d nda belediye ba kanl görevleri Cumhurba kan

 

onay yla çi leri Bakanl taraf ndan söz konusu yerin vali veya kaymakamlar na da 

verilebilecektir.154  

Belediye ba kanlar , belediye meclisi taraf ndan dört y ll k bir süre için 

seçilecektir. Seçilecek ki iler belediye meclisi içinden olabilece i gibi, d ar dan da 

olabilecek, yaln z d ar dan seçilecekler, belediye meclisine üye seçilme ko ullar na 

sahip olacaklard r. Meclisler taraf ndan seçilen belediye ba kanlar n n onaylanmas 

gerekmektedir. l merkezi d ndakiler ilin valisi taraf ndan onaylanacak, l 

merkezlerindekiler ise çi leri Bakan n n yaz s üzerine Cumhurba kan taraf ndan 

onaylanacaklard r. 

Kanunda bir belediyede belediye meclisinin kaç üyeden olu aca yerle im 

yerinin nüfusuna göre belirlenmektedir. En küçük belediye meclisi 12 üyeden 

olu maktad r. Belediye meclisi üyeleri hem ehrileri taraf ndan dört y l için 

seçileceklerdir. Kanunda Belediye meclisi seçmenlerinde aranan özellikler; Türk 

olmak, en az seçim ba lamadan önceki son alt ay içinde beldede ikamet etmek, 18 

ya n bitirmek, a r hapis cezas na mahkûm olmamak, kamu hizmetlerinden 

yasaklanm olmamak, h rs zl k, doland r c l k, emniyet suistimali, iflas gibi onur 

k r c suçlardan mahkûm bulunmamak, subay, asker, jandarma, askeri memur 

olmamak eklinde yer alm t r. Seçilebilmek için ise; Türk olmak, Türkçe okuryazar 

olmak, en az seçim ba lamadan önceki son alt ay içinde beldede ikamet etmek, 21 

ya n bitirmek, a r hapis cezas na mahkûm olmamak, kamu hizmetlerinden 

yasaklanm olmamak gerekmektedir. Ayr ca, subay, asker, jandarma, askeri memur, 

polis olmamak, aday olunacak yerde devlet memuru, belediye memur ve müstahdemi 

olmamak, belediyeye ait bir i için sözle me yapm olmamak, yüklenicisi, kefili, 
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orta olmamak veya bunlarla ilgili olarak borçlu olmamak ko ullar belirlenmi tir. 

Ayr ca bir ki i ayn zamanda hem belediye meclisi üyesi hem de milletvekili veya il 

daimi encümeni üyesi olamayaca

 
gibi seçilebilmek için seçmen olman n ötesinde 

baz ko ullar ortaya koyulmu tur.155 

Kanuna göre ayr ca her belediyede bir seçim encümeni olu turulur. E er 

belediye ubelere ayr lm ise, her ubede bir seçim encümeni olu turulur. Belediye 

meclisi karar yla belediye ya da belediye ubesi nüfusu 500'den a a olmamak üzere 

seçim ubelerine bölünebilir. Seçim encümeni her mahalleden gelen iki er ki inin 

kat ld toplant da hepsinin adlar n n dâhil edildi i kura çekimiyle belirlenir. 

Mahalle ad na toplant ya kat lacak iki ki iyi Mahalle htiyar Meclisi gizli oyla, 

tercihen okuryazar olan seçim hakk na sahip mahalle halk ndan seçer. Seçim 

encümeni 5-10 üyeden olu ur. Encümen, seçmen ve üye olabileceklere ili kin iki 

defter haz rlar. Bunlar n örnekleri hükümet ve belediye daireleri kap lar yla, herkesin 

görebilece i di er yerlerde alt i günü ask ya ç kar l r. Bu süre içindeki itirazlar 

Encümen inceler, karara ba lar. Bu karara itirazlar Asliye Mahkemesine, yoksa Sulh 

Yarg çl na yap l r. Oy vermenin kaç gün sürece i belediye meclisi karar ve en 

büyük mülki memurun onay yla belirlenir. Her seçmen oyunu bizzat kendisi dört 

taraf sicimle ba lan p dü üm yeri mühürlenmi sand a atar. Seçim süresince ak am 

sand n oy at lan yeri Encümen huzurunda bir kâ tla kapat l p dört taraf reis ve 

üyeler taraf ndan mühürlenir. Sabah da bu yer Encümen huzurunda aç l r. Oy 

pusulas nda seçmenin ad , adresi, imzas veya mührü bulunur. Seçmen pusulaya üye 

say s n n iki kat ad yazar. Okuma yazma bilmiyorsa, güvendi i bir ki iye yazd r r. 

Oyunu sand a Encümen huzurunda bizzat atar. E er seçimin son gününün ak am 

seçmenlerin yar s ndan fazlas n n oy vermedi i anla l rsa, sand k aç lmay p oy 

verme süresi bir hafta uzat l r. Oy pusulalar say l r, geçersizler ayr l r. Geçerli oylar 

say l r. Adaylar ald klar oya göre s raya konur. Oylar n e itli i halinde evli olanlar 

olmayanlara tercih edilir. Evli olanlar içinde büyük ya takiler tercih edilir. Büyük 

ya takiler içinde çocu u çok olanlar tercih edilir. E itlik hâlâ sürüyorsa kura çekilir. 

Birinci derece akrabal bulunanlarda daha fazla oy alan üye olur. Seçim sonunda 

seçim encümeni bir mazbata düzenler en büyük mülki amire gönderir. O da 

seçilenlere seçildiklerini, belediye ba kanl na da seçilenleri tezkereyle bildirir. 
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Seçim i leri Eylülün ba nda ba lar, Ekim ay n n 20'sine kadar bitirilir. Belediye 

meclisi üyelerinin seçiminde ço unluk sistemi uygulan r. Belediye Encümeni 

üyelerinden iki-üçü belediye meclisi üyeleri aras ndan seçilir. 156 

1580 say l Belediye Kanunu seçimle ilgili o devirde birçok yeni düzenleme 

getirmesine ra men ilk uygulamada yine sorunlar ya anm t r. 1930 belediye 

kanununu getirdi i sistemle, milletvekili seçimlerinin aksine belediye seçimleri tek 

dereceli yap lmas na kar n bir günde bitmemi tir. Genelde oy hakk bulunan 

seçmenlerin belirlenen 10 gün içinde oylar n kullanmalar öngörülmü tür.157 

1580 say l Belediye Kanunu'nun düzenlemesine göre seçimlerin uygulan n 

CHP'nin 1930 y llar ndaki parti müfetti i ve milletvekili olan Hilmi Uran 

an lar nda:158 

"O vakitki Belediye Seçimi Kanunu, gene bugünkü gibi tek dereceli idi ve 

kad nlar n da seçime kat lmak hakk n tan makta idi. Sonra, sand k yak n nda ve 

uza nda her gün için propaganda yap labilmesini meneden bir kay t ta mamakta 

idi. Fakat seçim, bugün oldu u gibi, bir günde yap l p bitirilmiyordu. On gün içinde 

vatanda , reyini kullanma hakk na malikti ve bütün seçmen defterleri bir yere 

toplanarak ve nüfus tezkereleri gösterilerek bir yerden, bir sand a rey veriliyordu. 

Bu, çok yorucu, çok üzücü ve seçim ba nda çal an memurlar n iyi veya kötü niyet 

ta malar na göre de icab nda çok b kt r c bir ey oluyordu. Çünkü her iki parti de, 

taraftarlar m rey vermeye te vik ederek sand k ba na getirme gayretinde 

oldu undan, o tek sand k ba nda rey verebilmek üzere, daha evvel seçmen 

defterlerinde ismini arat p buldurabilmek için oraya kütle halinde ko an vatanda lar 

saatlerce beklemek zorunda kal yorlard . Parti mücadelelerine ilk defa maruz kalan 

halk m z n mizacen bu gibi didi melere kar çekingen olan k sm ise, oraya, rey 

vermek için gitmemeyi tercih ediyordu." eklinde anlatm t r. 

15 Kas m 1930 günü 1930 Belediye Seçimi ile ilgili meclis toplant s nda 

konu an SCF lideri Fethi Okyar bu seçimi: "Son belediye seçimi memlekette imdiye 

kadar görülmemi bir ilgi uyand rd . Çünkü iki parti, yar r durumda kar kar ya 
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gelmi lerdi.  ehir ve kasabalarda bugüne de in hiçbir seçime kat lmam binlerce 

vatanda , bu kez oy hakk m kullanmak için saatlerce, günlerce sand k ba na 

gelebilme f rsat n bekledi. Her ne kadar bunlardan ço u, 'defterde ad n yok' 

cevab n alarak üzüntülü ve k zg n geri döndülerse de, onlar görenler bezginlik 

göstermediler. Halk m z n oy kullanmak için saatlerce beklemelerini memnunlukla 

kar lamak gerekirken, baz görevliler ve baz particiler tela a dü tüler. Oylar n 

istenilen yere verilmedi ini gördükçe de sinirlilik artt ." eklinde aktarm , SCF'ye 

oy vereceklere ç kar lan bu zorluklara kar CHF'ne oy vereceklere her türlü 

kolayl klar hatta kanuna ayk n olanaklar sa land n da öne sürerek, buna ili kin 

baz örnekler vermi tir. Okyar, Adana'da defterlere göre 4652 ki i oy kulland 

halde sand klardan 78 fazlas yla 4730 oy ç kt , bunlardan 2325'inin vali taraf ndan 

usulsüz olarak geçerli say larak hepsinin CHF'na maledildi ini söylemi tir. Ayr ca, 

Mersin'de CHF'na 960, SCF'na 1734 oy at ld anla l nca geride kalan seçmenlerin 

oy kullanmalar n n engellendi ini, Konya Valisinin bask ve korkutma ile 

seçmenlerden CHF lehine oy kullan lmas n istedi i, Çatalca ve Silivri'de seçimin 

SCF lehine sonuçland anla l nca seçim defterlerinin çal nd n dile getirmi tir.159 

2.  22 Aral k 1934 Tarih ve 2631 Say l Kanun: 

22 Aral k 1934 Tarih ve 2631 Say l Kanunla, 320 say l Kanunun 5.   

maddesinde iki önemli de i iklik yap lm t r. Kad nlara seçme ve seçilme hakk 

veren anayasa de i ikli ine paralel olarak,  ikinci seçmen say s na esas olacak nüfus 

kad n ve erkek olarak tan mlanm ve ikinci seçmen say lar yeniden düzenlenmi tir. 

Buna göre; bir bucak dâhilinde bulunan kad n-erkek nüfustan her 400 ki i için 1 adet 

ikinci seçmen seçilecektir. Nüfus 400'ü geçti inde ise 401 

 

600 ki i için 1 ikinci 

seçmen, 601 

 

1000 ki i için 2 ikinci seçmen, 1001 

 

1400 ki i için 3 ikinci seçmen 

seçilecek ve daha fazla seçmen için seçilecek ikinci seçmen say s n n ayn yöntemle 

belirlenecektir.160 

                                                

 

159 TBMM Zab t Ceridesi, C.XII, Devre 3, çtima 4, nikat 5, Celse 1, 15 Kas m 1930; Turan, a.g.e. 
s.305-306;  
160 ErolTuncer-Necati Danac , Çok Partili Dönemde Seçimler ve Seçim Sistemleri, TESAV, 
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2631 say l kanunun geçerli oldu u 1935 y l nda yap lan seçimler,  Türk 

siyasal ya am nda "genel oy" ilkesinin ilk defa uyguland seçimler olmu tur. Bu 

seçimlerle ilk defa kad nlar da seçme ve seçilme hakk n kullanabilmi lerdir. Ancak 

bu arada seçme ya 18'den 22'ye yükseltilmi tir. 1939 Seçimleri de önceki seçimler 

gibi yasama devresinin sona ermesi nedeniyle dört y ll k periyodun sonunda yap lm 

ve farkl bir uygulama söz konusu olmam t r. 161  

3.  14 Aral k 1942 Tarih ve 4320 Say l Mebus Seçimi Kanunu 

Cumhuriyet döneminin ilk Seçim Kanunu olan 14 Aral k 1942 Tarih ve 4320 

Say l Mebus Seçimi Kanunu 19. maddesi ile ikinci seçmen say lar n düzenlemi tir. 

Bir seçim ubesindeki nüfus miktar na göre seçilecek ikinci seçmen say lar için 

1934 tarih ve 2631 say l Kanunda yer alan ölçütler, bu kanunda da aynen yer 

alm t r. Bu kanunla önceki ntihab- Mebusan Kanunu ve tadillerini ihtiva eden 320, 

385, 1079, 1769, 2598 ve 2631 say l Kanunlar da yürürlükten kald r lm t r. Yeni 

seçim kanunu sistem olarak bir farkl l k getirmemekle birlikte, seçimle ilgili 

mevzuat da n kl ktan kurtarm ve tek bir kanuna ba lam t r.  1943 seçimlerinde 

bu seçim kanunu uygulanm , bu seçimde de önceki seçimlerle ayn sonuçlar al nm , 

seçimler tek parti döneminin son seçimi olmu tur. Tek parti döneminde seçimler 

yar mac l ktan yoksun, iki dereceli dolay s yla ulusal irade denilen eyin dolayl 

olarak gerçekle ebildi i bir sistem devam etmi , farkl olarak, Me rutiyet ve Milli 

Mücadele dönemi seçimlerinde uygulanan "gizli oy, aç k say m" ilkesi, tek parti 

dönemindeki seçimlerde yerini "aç k oy, gizli say m" ilkesine b rakm t r.162  

ki dereceli seçimler ile ilgili dikkati çekerek meclis kürsüsüne getirilen bir 

de erlendirmeye göre, bu sistemin tek parti dönemindeki uygulamas memur 

miktar n art ran bir etki yapm , bürokrasiyi adeta körükler hale gelmi tir. DP 

Seyhan milletvekili Sinan Tekelio lu meclisteki konu mas nda:163 " Osmanl 

mparatorlu u zaman nda 15 bini bulan memur mevcudu bugün 300 bini geçmi 

bulunuyor. Fakat bu husustaki kabahat do rudan do ruya tek partinin memur 

zihniyetiyle memleketi idare etme sevdas ndan ba ka bir ey de ildir. Hepimiz 

biliyoruz ki o zaman iki dereceli seçim vard . Bu iki dereceli seçimde memur 
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müntehibi sanilerin adedini ço altmak için muhtarlara, köy bekçilerine var ncaya 

kadar hepsini memur addetmek icabediyordu. Fakat bunun yan ba nda da 

Devletçilik sistemi kurulmu tu." eklinde bu konudaki görü ünü dile getirmi tir. 

4.  6.6.1946  tarihli 4918 say l  Seçim Kanunu 

1946 Seçimleri Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde yap lan ilk erken, ilk tek 

dereceli ve ilk çok partili seçim olmu tur. Seçimlerden önce 4918 say l yasa 

ç kar lm t r. Bu yasaya göre seçimlerin tek dereceli, aç k oy - gizli say m 

yöntemiyle, yürütme yönetiminde ve yarg denetiminde yap lmas öngörülmü tür. 

Yine bu yasaya göre ba ms z adaylar ilk kez parti listeleri d ndan aday olabilme 

imkân elde etmi lerdir. Bu kanuna göre yap lan 1946 seçimlerine, muhalefet partisi 

olan Demokrat Parti nin (DP) gerçek anlamda örgütlenme sürecini henüz 

tamamlayamadan ve ço u seçim çevresinde aday gösteremeden gidilmi tir. DP 49 

ilde 465 adayl ktan 273 ünü gösterebilmi tir. Seçimlere kat l m oran bir önceki 

seçimlere göre %5 gerileyerek %75 olarak gerçekle mi tir. Bunda DP nin tüm seçim 

çevrelerinde seçimlere girememesinin etkili oldu u, bu dönemde ekonomik, sosyal 

ve siyasal sorunlar yan nda, siyasal iktidar taraf ndan biraz da muhalefetin h z n 

kesmek amac yla 1946'da seçimin erkene al nd de erlendirilmi tir. 1946 seçimleri 

idarenin yönetiminde gerçekle tirilirken, bundan sonraki di er seçimler yarg n n 

yönetimi ve denetimi alt nda gerçekle tirilmi tir.164 

1946 y l ndan itibaren seçimlerde ço unluk usülü uygulanm t r. Ço unluk 

sistemi,  ülkemizde 1946, 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde uygulanm t r. Ço unluk 

sistemleri, milletvekillerinin ya birer milletvekili ç karan seçim çevrelerinde 

seçilmelerine ya da birden çok milletvekilinin ayn çevreden seçilmelerine göre tek 

adl

 

veya çok adl seçim sistemleri

 

olmak üzere ikiye ayr lm t r. Bizde genellikle 

yayg n terimlerle bu sistemlere dar bölgeli ya da geni bölgeli seçim sistemleri

 

denilmi tir. Ayr ca geni bölgeli seçim sisteminde seçmene bir liste sunuldu u için 

bu sistem, Liste Usulü Ço unluk Sistemi

 

olarak da adland r lm t r. 

Bu uygulamada, bir seçim çevresinde birden çok milletvekili seçilmekte ve 

siyasi partiler, seçilecek milletvekili say s kadar aday belirleyerek listelerini 
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olu turmaktad rlar. Bir seçim çevresindeki milletvekilliklerinin tümü en fazla oy alan 

parti taraf ndan kazan lmakta, di er partiler milletvekili ç karamamaktad r. 

Liste usulü ço unluk, yönetimde istikrar ilkesini en çok öne ç karan 

sistemdir. Birinci s ray alan partilere büyük avantaj sa layan sistem; bir partinin tek 

ba na meclis ço unlu unu sa layabilmesini, böylece tek parti ço unlu una dayal 

hükümetlerin kurulmas n kolayla t rmaktad r. Sistemin sa lad yararlardan birisi 

de seçmenlerin de i ik partilerin adaylar aras ndan tercih yapabilmesi, bir ba ka 

söyleyi le, partilerin sundu u adaylarla ba ms z adaylar aras ndan karma liste 

düzenleyebilmesidir. Ancak temsilde adalet boyutunun fazlaca ihmal edilmi olmas , 

bu sistemin temel sak ncas olarak ortaya ç kmaktad r. Sistem toplumdaki de i ik 

görü lerin Meclise yans mas n zorla t rmakta, o yüzden özellikle küçük partilerin 

tepkisini çekmektedir. 

Ço unluk sistemlerinin tümünün en çok ele tirilen yönü, temsilde adalet 

ilkesinden oldukça uzak sonuçlar do urmas d r. Ortaya ç kan art k-eksik temsil olay , 

parlamentoda muhalefetin oldu undan güçsüz, iktidar n ise oldu undan güçlü bir 

görünüme girmesine yol açmaktad r. Bunun sonucunda da say sal gücünden 

cesaretlenen iktidar n, bir ço unluk diktatoryas kurmak hevesine dü mesi söz 

konusu olabilmekte, muhalefet görevini etkin bir biçimde yerine getiremedi inden, 

iktidar n kötüye kullan lmas n engelleyememektedir. Bu durum, blok liste 

yönteminin uyguland seçimlerde daha bariz ortaya ç kmaktad r. Bu konuda 

çal t m z dönemi kapsayan, 1946 1960 dönemi Türkiye örne inin bunun en 

somut göstergesi oldu u de erlendirilmi tir.165 

1946 y l nda yap lan seçimlerle ilgili bir ba ka düzenleme de, yerel seçimler 

içinile ilgili olmu tur. 26 Nisan 1946 günü 1580 say l Belediye Kanununda 

de i iklik yap larak seçimlerin tüm yurtta bir günde yap lmas sa lanm t r. Seçim 

bir seferlik may s ay nda ve bir günde o da pazar günü ve gizli oyla yap laca 

hükmü getirilmi , oy pusulalar n n alt na imza atmak ve adres yazmak zorunlulu u 

da kald r lm t r. Seçim komisyonlar nda herhangi bir yerde örgütü olan partiler 

temsilci bulundurabileceklerdir. Ancak 8 May s günü, DP ba kan Celal Bayar ba ka 

konular n yan s ra DP'nin belediye seçimlerine kat lmayaca n da aç klayan bir 
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bildiri yay mlam t r. DP'nin seçimlere kat lmama gerekçesini anti-demokratik 

kanunlar n kald r lmam olmas ve iktidar n gerçek bir muhalefetin geli mesini 

önleme niyetinde oldu u dü üncesi olu turmu tur. Bu niyetin bask n bir seçimle 

ortaya ç kt , DP nin de bu bask n seçimi protesto edip gücünü yerel seçimlerde 

harcamama takti i güttü ü de erlendirilmi tir. Daha önce seçimlere kat lma 

karar nda olan, Milli Kalk nma Partisi (MKP) de, seçim günü saat 11.00'de, 

hükümeti taraf tutmakla suçlayarak seçimlerden çekilmi tir. Bu kararla çok partili 

dönemin ilk seçimi istenmese de yeniden tek partili seçime dönmü tür.166 

Seçimlerden bir ay sonra DP, "Belediye Seçimlerinde Müdahale, Te vik ve 

Yolsuzluklara ait Vesikalar "adl bir bro ür ç kararak usulsüzlükleri, bask lar 

protesto etmi tir.167  

Bu seçimler 1946 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

yetersizliklerinden de do an çe itli yolsuzluklara sahne olmu tur. 1946 tarihli 

Milletvekili Seçimi Kanunu tek dereceli seçim ilkesini getirmi , ayr ca seçimlerin bir 

tek günde yap lmas esas da önemli bir güvence te kil etmi tir. Çünkü o tarihe kadar 

birden çok güne yay lan seçimlerde hep yolsuzluk olas l klar ya da söylentileri 

olmu tur. Ne var ki bu yasa gizli oy-aç k döküm ilkesini gerçekle tiremedi i gibi, 

seçimlerin yürütümü i ini idareye teslim etmekle partizanl k ve kay rmac l n 

kap lar n aç k tutmu tur. 168 

1946 seçim kanununun olu turulmas ile ilgili olarak o dönemin 

muhalefetinin de erlendirmesi ise tamamen farkl

 

ve de i ik bir bak aç s

 

ta m t r. DP bu konuda CHP yi samimi bulmam t r 15 Kas m1954 tarihinde 

Mecliste yapt konu mas nda Menderes, nönü için: " 1946 kanununa gelince, bunu 

da, vallahi ve billahi, r zay bari için ç kartmam t r. A z lâf yapan ve müntehibi 

sani s fat n haiz birtak m kimselerin kendisinin aleyhinde oldu unu san yor ve 

bunlar n reylerine, yeni ba l yan ça içinde kolay kolay hâkim olabilmek imkân 

bulunm yaca m farzediyordu. Hâlbuki büyük kitleyi, ta tarihin ba r ndan gelen ve 

içlerine sinmi bulunan korkunun tesiri alt nda sevku idare edebilmek, jandarman n 

                                                

 

166 Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikan n Aç klamal Kronolojisi 
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süngüsü ile onlara istenildi i gibi rey kulland rmak mümkün olacakt r, diye 

dü ünüyordu. te bu hesap ve tertip iledir ki 1946 da müntehibi sanilik usulünün 

kendileri için tehlikeli olaca n kabul ederek, tek dereceli seçime gitmi lerdir." 

eklinde de erlendirmi " Daha evvel, tek dereceli seçimi bu memlekette kimse 

bilmiyormu ! Kitaplarda da m

 

yoktu? Meselenin ba ka bir safhas daha vard r: 

1946 seçimlerine takaddüm eden zamanlarda idi. Seçim Kanunu üzerinde 

konu uluyordu. Bu Mecliste o zaman muhalefet olarak üç ki i idik. Kürsüye geldik ve 

dedik ki: «Siz seçimler hakk nda Adliyeye dâva etmek imkân n vermiyorsunuz, 

kanuna seçimlerin gizli reyle yap laca n , tasnifin aç k olaca n teyit edecek 

hükümler koymuyorsunuz, böyle seçim olmaz.». Bu kürsüye o zaman n, kulaklar 

ç nlas n, zannediyorum Dâhiliye Vekili Hilmi Uran geldi ve alayl bir lisanla « her 

arzu ettikleri yerlerde kapal kabine nas l yapt rmal ? Adalete mahkemeye müracaat 

ettirmek ise usulden de ildir. Bizim anlad m z seçim böyle olur » diye cevap verdi. 

Biz, o zaman bu kürsüden öyle söyledik : « Sizin bu seçimlerde kafan za koydu unuz 

muayyen maksatlar mevcut olmasa bu sözleri söylemezsiniz. Siz iki, üç veya dört ay 

sonra yap lacak seçimleri, kendiniz için her tehlikeyi bertaraf etmek maksad ile 

istedi iniz ekilde yapmak gayesini takibediyorsunuz. Bunun içindir ki bu derece 

mâkul, bu derece aç k, bu derece durust tekliflerimizi ceffelkalem reddediyorsunuz ve 

alay mevzuu yap yorsunuz. Kafan zda bir eyler olmasa, böyle hareket etmezdiniz. »" 

eklinde ele tirmi tir.169  

CHP milletvekili Faik Ahmet Barutçu nun an lar nda, bu konuda CHP lideri 

nönü nün, 1946 stanbul seçimlerinin olumsuz izleniminin st rab n ta d ndan 

bahsedilmi tir. Bu konuda nönü nün "Yüzüme bir amar gibi vurulmu tur; hem de 

bütün ö ütlerime, uyar lar ma ve bana verilen güvencelere kar n"dedi i dile 

getirilmi tir, Bu seçimlerin icras ile ilgili farkl bir örnek olarak Amasya'daki 

belediye seçimlerinin en demokratik biçimde yap ld , oylar n hücrelerde verildi i, 

Muhalif Parti gözlemcilerinin ve bütün halk n gözleri önünde aç k say m yap ld na 

de inilmi , sonucu belirleyecek son iki sand k say l rken nönü nün "E er bu seçimi 

bizim Parti kaybederse, bu bizim sayg nl m z yükseltir. Di er iki yerde yapt m z 

seçimleri kazan p, birini kaybetmi oluruz. Bu, seçimlerin dürüstlü ünü göstererek, 

bize manevi kazanç sa lam olur."dedi i aktar lm t r. Yine bu yasan n düzenleme 
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çal malar

 
esnas nda ise parti ileri gelenlerine Hükümet olarak, yasan n bu ilkesini 

önceden beri uygulamaya çal t n z. Belediye seçimlerinde uygulad n z ekiller, 

hiçbir ele tiriyi çekmeyen ekil oldu una göre, imdi o ekli yasaya koymak istiyoruz. 

Bu da önümüzdeki seçimlerde yeni denemelere konu olacak."dedi i yine Barutçu 

taraf ndan bu an larda dile getirilmi tir.170 

5. 16 ubat 1950 tarihli 5545 say l Milletvekili Seçim Kanunu 

5545 say l milletvekili seçim kanunun haz rlanma gayelerini Faik Ahmet 

Barutçu an lar nda: "CHP Hasan Saka'n n Ba bakanl döneminde, seçim sistemi ile 

ilgili de i iklik için harekete geçmi tir.  CHP içinde a r ki ilerin tepkisi, okuryazar 

olmayan seçmenlerin, oy gizlili i olamayaca , eklinde olmu tur. Gizli oy ve aç k 

tasnif için hiç kimsenin ku kulanamayaca uygulama biçimlerini yasaya koymak bir 

zorunluluk olarak dü ünülmü tür. Seçimlerin ço unluk yöntemiyle mi, nisbî temsil 

yöntemiyle mi olaca 1950'de yap lacak genel seçimlerden önce, o zamana kadar 

deneylerin verece i kan ya göre kararla t r lacakt r. Yakla an k smî seçimler için 

istenilen güvence biçimlerini yasaya koymak, Son k smî Belediye seçimlerinde gizli 

verilen oylar n tasniflerini, herkesin gözü önünde yapt rmak amaç edinilmi tir. 

Yasada yaz l olmamas , uygulamada öngörülmesine engel olmad gibi, yasaya 

koymak da amaca ayk r olmad için, duraksamamak gerekmi tir. eklinde dile 

getirmi tir. 171 

1948'de yasada yap lan de i iklikler seçimler için güven getirmemi tir. Bu 

yasayla seçimlerin âdil ve dürüst olmas n sa lamak istenmi tir. Buna göre 

milletvekili seçimlerinin tek dereceli ve ço unluk usulüne göre genel, e it, gizli oyla 

yap laca , Oy un, serbest ve ahsi olaca , Oylar n say lmas ve ayr lmas n n aç k 

olaca hükmü getirilmi tir. Yasa ayr ca seçimlerin yarg ç denetim ve gözetiminde 

yap lmas n sa lam , yarg sal güvenceler getirmi tir. 1950 seçimleri, muhalefetin de 

olumlu oy verdi i bu yasan n demokratik kurallar çerçevesinde ve dürüst bir ekilde 

yap lm t r.172 

1950 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanunu nun 58. maddesi ile ilçe ve il 

seçim kurullar ile Yüksek Seçim Kurulu olu turulmu , 59. maddesi ile tüm i ler 
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yarg ç gözetim ve denetimine ba lanm t r. Ancak, seçim sürecinin en önemli 

a amalar olan ilk ve son basamaklar yine çürük kalm t r. Kanunun 15. maddesi ile 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi i inin mülkî amirlerce sa lanaca , 123. ve 

126.maddeleri ile seçim tutanaklar ile kimlerin seçildi i konusunda da son ve kesin 

sözün TBMM'ye ait oldu u hususu düzenlenmi tir. Bu maddeye göre  asl nda iktidar 

partisi üye ço unlu unun, muhalefet listelerinden gelmi milletvekillerinin 

mazbatalar n inceleme ve denetlemesi mümkün olmu tur.  

1950 sisteminin en sakat taraf n , sand k demokrasisine dayanmas na ra men 

stanbul hariç, her vilayetin bir seçim bölgesi olarak tutulmas ve seçim bölgesinde 

de ço unluk sistemi nedeniyle, bir fark bile olsa en çok oy alan partinin meclise 

milletvekili göndermesi te kil etmi tir. Fakat, CHP'nin bu otoriter ço unlukçu seçim 

sistemi anlay asl nda o zihniyetin bir parças olan Demokrat Partililer taraf ndan da 

benimsenmi tir. Ana muhalefet grubu ad na Adnan Menderes ço unluk sistemini 

mecliste savunmu , CHP'liler ad na da Ba bakan Prof. emsettin Günaltay bu 

uzla may ifade eden bir sunu ve konu ma yapm t r. 173 

1950 Milletvekili Seçimleri sonras nda iktidar CHP den DP ye geçmi tir. 

Demokrat Parti döneminin ilk belediye seçiminin yap lmas n n ard ndan, stanbul 

Belediyesindeki birle ik yönetim durumunun de i tirilmesi söz konusu olmu , bu 

yönde Demokrat Parti hükümetince çal malara ba lanm t r. Bu konunun gündeme 

geldi i tarihte belediyelerin seçim sistemi de ülkede Bas n n gündemine oturmu tur.  

Bas nda belediye seçimlerinde uygulanan seçmenlerce belediye meclisinin seçimi 

sonras nda  olu an belediye meclisinin, oylama ile belediye ba kan n seçmesi usulü, 

önceki iki dereceli seçim sistemine benzetilmi ve bunun mahzurlar s ralanm t r. 

Belediye ba kan n halk n do rudan seçmesi gerekti i dile getirilmi tir. Cumhuriyet 

gazetesindeki makalede bu konuda:174  

" ..Bilindi i gibi belediye reislerinin ya do rudan do ruya bütün 

seçmenlerin i tirakile meclis içinden veya d ndan seçilebilir ki; en kuvvetli ve 

isabetli ekil budur. Yahud meclis içinden veya d ndan yaln z belediye meclisi 

taraf ndan seçilir. Bu daha zay ft r. Bundan zay f da, reisi belediye meclisinin kendi 

azas aras ndan seçmesidir. Bu halde belediye reisi kendine rey verenlerin daima 
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zebunu olarak çal ma a mecburdur. E er s ras na göre beldenin menfaitini,  hatta 

belediye meclisine kar koruyabilecek kuvvette bir reis isteniyorsa bunun mutlaka 

halk taraf ndan seçilmi olmas laz md r. Böyle olursa belediye reisinin belediye 

meclisi ve ehir üzerindeki nüfuzu daha ba ka olur. Yeni cemiyet te kilât 

telâkkisinde reislerin o cemiyeti te kil eden bütün unsurlar taraf ndan seçilmesi siste-

mi gitgide umumile mi bir kaide olarak her yerde tatbike konuluyor. Bir toplulu un 

bütün efrad n n seçti i adam hakiki reistir. Lâk n bir heyetin seçti i kimse hakikatte 

yaln z o heyetin reisidir ve reis olarak hükmü ancak kendini seçenlere amil olmak 

mant k icab d r. 

Biz her yerde iki dereceli intihab kald rm ve do rudan do ruya tek dereceli 

seçime girmi ken beledîye reislerinin iki derecede seçilmesi bizim intihab i inde 

kabul etti imiz prensipe de ayk r d r. Filhakika belediye reislerinin belediye meclis 

azalar taraf ndan seçilmesi iki dereceli bir seçimdir. Bundan evvel memlekette cari 

olan iki dereceli seçimi ikinci seçmenlerin tesir alt nda b rak labilmesi gibi 

hepimizce malûm olan mahzurlar sebebile kald rm ken simdi stanbul Belediye 

reisli i gibi çok mühim bir mevki sahibinin 70 ki ilik bir ikinci seçmen grubu 

mahiyetini alacak olan Belediye meclisince seçilmesi belediye muhtariyetinden 

beklenen faydalar çok azaltacak ekilde mahzurludur. stanbul ehrine yeni bir 

statü haz rlan rken reisin seçimini de u yazd klar m z n  alt nda mütalaa etmeyi 

kanun tasar s n haz rlayanlar n ihmal etmiyecekleri kanatindeyiz ve bu ekilde 

Türkiyedeki büyük ehirlere aynen tatbikini demokrasi rejimi nam na lüzumlu 

buluruz.

 

eklinde fikirlere yer verilmi tir. 

6. 1954 tarihli 5545 say l Milletvekili Seçim Kanununun De i iklikleri  

5545 say l Milletvekilleri Seçimi Kanunu'nda 1954'te yap lan de i ikliklerle 

partilerin faaliyetlerine ek k s tlamalar getirilmi tir. Bu k s tlamalarla karma liste 

usulüne son verilmi , partiler aras seçim anla malar yasaklanm t r. Partilerin 

radyodan seçim propagandas yapmalar na da bu kapsamda son verilmi tir. Devlet ve 

hükümet i lerinde vazife alanlar n yapacaklar konu malar ve yay mlar ise seçim 

propagandas say lmayaca

 

hükmüyle, radyonun partizanla t r lmas süreci 

ba lat lm t r.175 

                                                

 

175 Tanör, a.g.e. s.352-353 
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1954 de i iklikleri muhalefet partileri ve özellikle de CHP taraf ndan ho 

kar lanmam ve 15 Kas m 1954'teki meclis toplant s nda seçim kanunun DP 

taraf ndan ne hale getirildi ini nönü; " 1946 da tek dereceli seçimi getirdik, o 

kanunun eksikleri vard . Tatbikat ndan birçok ikâyetler oldu. Biz bunu tekâmül 

ettirdik. 1950 de tekâmül etmi bir Seçim Kanununu vücuda getirerek vatanda lara 

arz ettik. Bu kanunu Demokrat Parti iktidar tatbik etti. imdi dinleyiniz. O günden 

beri 1950 de bizim seçimde tatbik etti imiz kanun, o günden beri durmu mudur, 

ilerlemi midir, gerilemi midir?   nsaf ediniz, o kanun tan nmaz bir hale gelmi tir, 

gerilemi tir, seçim emniyeti baltalanm t r. Bak n z, Trakya'da bu sefer vatanda lar 

bilmiyor kanunu; elindeki listeyi be enmiyor, D. P. Listesinde bir ki i b rak yor, 

di erlerini siliyor, sand a at yor. Kanun bu silmeyi tan m yor. Hepsi silinmi , bir 

ki i kalm , fakat yine D.P. nin listesi kabul edilmi oluyor. nsaf ediniz, Seçim 

Kanunu bu hale gelmi tir. Silebilir vatanda ama bu muteber de ildir. Bunun 

neresinde ciddiyet vard r? Bir de, bu seferki seçim i inde de teeyyüt etti, nas l 

mühürlü zarflar meselesi ilk defa olarak bile inden yakaland ise bir de ba ka bir ey 

yakaland . Kapal zarf sand a at l rken hangi partiye verildi ini sand k ba nda 

oturanlar biliyorlar ve isterlerse not edebiliyorlar. Evet, sand a rey at l rken 

kar da oturan bunu biliyor. Nas l biliyor, anlatay m: Kâ tlar çok farkl d r, ba ka 

ba ka hacimded r. D. P. nin kâ tlar büyük hacimded r, zorla zarfa giriyor ve içeri 

at l rken görülen mü külât adam n hangi partiye rey verdi ini gösteriyor. Bunda 

kanuna ayk r bir ey yoktur. Kimse bundan dolay su çlu görülemez. Çünkü, herkes 

kendi partisinin rey pusulas n serbest olarak zarfa koymak salâhiyetindedir. 

Binaenaleyh göze çarpan hâdise, kanun eksi idir. Demek ki, kanunda tamamlanacak 

bir yer vard r. Bak n z nas l1?Bâz memleketlerde, tecrübesi ilerlemi olan 

memleketlerde, okuyup yazmas kâfi olan memleketlerde rey pusulalar tek kâ tt r. 

Ba ms zlar, parti adaylar hep bir kâ da yaz l r. Bu kâ tlar hükümet taraf ndan 

bas l r ve vatanda gizli hücrede o isimlerden istedi ini siler ve geride kalanlarla 

kâ d sand a atar. imdi arkada lar, biz belki bütün adaylar bir kâ t üzerine 

yaz p atamay z ama bu rey pusulalar n n hepsi bir hac mda, bir ölçüde hükümet 

taraf ndan, adaleti temsil edenler taraf ndan haz rlat labilir. Bu suretle bir gizlilik 

üphesi de ortadan kalkm olur. Bunlar bir st trad olarak söylüyorum. imdi 

arkada lar; sükûnetle dü ününüz. Zorla susturarak seçildikten sonra, zorla istifa 
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ettirilerek bir sükûnet temin etmenin faydas yoktur, bunda kuvvet yoktur, bilakis bize 

büyük zarar vard r." 176sözleriyle ele tirmi tir. 

Konumuzun önemli bir alan n

 
olu turan Seçim Sistemleri üzerine yaz lm 

kitaplara ve de erlendirmelere göz att m zda kar la t m z genelleme genellikle 

u yorumu ortaya koymu tur: Her devlet kendine özgü siyasal olu umundan, 

seçmen kitlesini belirlemek üzere kendi yasalar n ç kar r ve yurtta lar oy haklar n 

bu yasal hükümlere göre kullan rlar. Yurtta tan seçmen olarak yöneticilerin 

seçimine kat lmas istenir. Bunu yaparken ki isel bir hakk n getirmez, devletin ad na 

ve hesab na hareket eder. Seçmenlik bir hak de il, bir i levdir. Gerçekte ço u 

durumda, seçmenli in hem bir hak, hem de bir i lev oldu u daha esnek ve karma bir 

tutumu tercih etmi tir. Fakat ba l ca siyasal rejimlerin tarihi, oy hakk n n 

biçimlerinin siyasal güç dengesince belirlendi ini göstermektedir. Burjuvazi iktidar 

ele geçirince, oldukça geni bir seçmen kitlesine dayan r. Bir kez iktidar ele 

geçirince vanalar kapat r ve genel oy hakk önüne barajlar koyar. Seçim sisteminde 

bir de i iklik sa layabilmek için ço u zaman siyasal rejimi de i tirmek gerekir. 177  

Ülkemizdeki seçim sistemlerimiz de yerel demokratik geli imimiz sürecinde 

artlara ve ça a uygun olarak böyle bir seyir takip etmi tir. Özellikle inceledi imiz 

dönemlerde tam da burada anlat ld gibi, DP döneminde özellikle 1954 

de i iklikleri ile her türlü yol denenerek vanalar kapat lmaya çal lm , iktidarda 

kalabilmek için halk kand rarak, her türlü hileyi masumane amaçlar ta yormu gibi 

göstererek, iktidarda kalabilmenin yollar aranm t r.  

Bu konuda ikinci bir genelleme de udur: Temsili rejim yurtta lar n kamu 

i lerinin yönetimine bir ölçüde kat lmas n gerektirir, bu da seçim yoluyla ve 

seçimlerin izin verdi i ölçüde yap l r. Halk n seçilmi temsilcileri me ru hükü-

metlerdir. Tarihsel olarak bu hükümet biçimi, hükümdarlar iktidardan uzakla t rmak 

ve iktidar n aristokrasiden burjuvaziye geçi ini kolayla t rmak için icat edilmi tir.178 

Fakat bu sistemle seçilerek gelen sonradan iktidardan gitmek istemeyen temsili 

hükümetler için çok fazla bir tedbir olu turamam t r. 

                                                

 

176 T. B. M. M. ZABIT CER DES Dördüncü nikat 15.XI. 1954 Pazartesi s.75 
177 Jean-Mar e Cotteret / Claude Emeri, Seçim Sistemleri, Çev.Ahmet Kotil, leti im Yay nlar , s.11 
178 A.g.e.  s.6 
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Seçim sistemine 1954 de i iklikleri ile yön verilmeye çal larak ço unluk 

egemenli ine ve hattâ diktas na gidi in nedeni, Bülent Tanör'e göre, parti içi kat 

disiplinin ve iki partili sistemin yaratt sonuçlard r. Meclis'teki ezici ço unluk, 

onun parti içi kat disiplini, parti içi demokrasisi yerine lider egemenli inin do mas , 

bu mutlak ve disiplinli ço unlu a dayal hükümetlerin hem bu ço unlu a hem de 

meclise ve ülkeye tek elden hükmetmeye çal malar sonucunda, meclisin hükümet 

üzerinde bir denetimi kalmad gibi, siyasal ço unlu un muhalefeti ezmesinin 

yollar da aç lm t r. Böylece, Meclis ço unlu unu elde eden siyasal parti, onun 

grubu ve hükümeti, "millî irade"yi temsil yetkisini yaln zca kendisinde görmü tür. 

Hükümet ve parti içinde olu an dar bir liderler grubunun yaratt oligar i, partinin 

meclis grubunu da denetimi alt na alarak, "millî irade"nin tek sözcüsü ve gerçek-

le tiricisi kimli ine bürünmü tür. Bu etkenler, 1924 Anayasas 'n n öngörmü oldu u 

meclis üstünlü ü sistemini de tersine çevirmi , fiilî bir yürütme üstünlü ü ya da parti 

oligar isi sistemi yaratm t r.179 Tanör ün bu tespitleri, seçim sisteminin her seferinde 

ayn tablolar olu turmas nedeniyle günümüzde de ayn ekilde kendini 

hissettirmektedir. 

Ülkemizdeki seçim sistemlerinin ba lang çtan itibaren geli im süreçlerini 

de erlendirmek gerekirse, beylikler döneminden ba layarak yerel alanda seçimle i 

ba na getirilen baz yap lanmalar daima var olmu tur. Bu yap lanmalar geleneksel 

usullerin bir tezahürü olarak yerel alanda varl klar n sürdürmü lerdir. Padi ah II nci 

Mahmut ile ba layan ve Tanzimatla devam eden devlet yönetim yap s ndaki 

de i imlerle birlikte vilayetlerde yönetim meclisleri kurulmaya ba lanm ve bu da 

meclis üyelerinin seçimi konusunu gündeme ta m t r. Bu dönemde meclisler için 

üye seçimlerinde baz düzenlemeler yap lm , seçmen ve seçilenler için belli 

özellikler aranm t r. 

I inci Me rutiyetin ba lang c na kadar olan dönemde vilayet yönetimi ve 

meclisleri toplumun yönetime kat lma ve seçimler konusunda deneyim kazanmas n

 

sa lam , bu uygulamalar 1876 y l nda ilk anayasan n haz rlanmas na ve ilk meclisin 

seçimine tecrübeli bir geçi sa lam t r. Bu dönemde uygulanan iki dereceli seçim 

sistemi ile ba lang çta yerel yöneticilerin meclislere üye gönderebilmek ve nitelikli 

                                                

 

179Tanör, a.g.e, s.350-351 



 

70

 
aday bulabilmek amac yla seçimlere müdahele etmek zorunda kalmalar ile ba layan 

süreç, sonras nda bir teamül olarak çok partili döneme kadar süregelmi tir. Yerel 

yöneticiler seçimlere müdahele etmeyi bazen partizanl ktan, bazen de daha iyi 

de erlendirdikleri gruplar n yönetime gelebilmelerini sa lamak amac yla ço unlukla 

kendilerinde bir hak olarak görmü lerdir. 

Cumhuriyet Dönemininin ba lang c nda yeni bir anayasa yap lm olmas na 

ra men yeni bir seçim kanunu düzenlemesine gidilmemi olmas da dikkati çeken 

ba ka bir ayr nt olmu tur. Çok partili dönem ba layana kadar seçim sistemlerini 

de i tirmek ihtiyac çok fazla hissedilmemi tir. Yap lan de i iklikler ise kad nlara 

seçme ve seçilme hakk tan ma d nda yüzeysel kalm t r. Bu belki de tek parti 

sisteminden kaynaklanm , seçim sonucunda ba ka bir siyasal aktöre iktidar n el 

de i tirmeyecek olmas nedeniyle, sadece seçilecek ki ilerin daha nitelikli olmas n 

sa lamak d nda bir amaç güdülmemi tir. Çok partili dönemin ba lang ç ve haz rl k 

dönemini te kil eden 1946-50 aras dönemde ise, art k iktidar partiler aras nda el 

de i tirece i kesinle ti inden, seçimler için daha adil, daha kontrollü ve müdahele 

edilmeyi engelleyici bir sistem getirilmeye çal lm t r. Fakat temsilde adaleti 

sa layan sisteme yönelik bir amaç izlenmemi ve yönetimde istikrar ön plana alan 

ama temsil konusunda hiç te iyi sonuçlar getirmeyen ço unluk sistemi uygulanmaya 

devam etmi tir. 

Ço unluk sisteminin ülkemizdeki tercih edilmesinin üzerinde de biraz 

durmak gerekmektedir. Ço unluk sistemi Cumhuriyetin kuruldu u ilk y llarda 

ülkenin tam manas yla ça da la ma yolunda bir dönü me girdi i ve halk n 

ço unlu unun ise e itim ve alg lama seviyesinin oldukça dü ük oldu u bir ortamda 

oldukça gerekli bir tercih olmu tur. Hatta 1930 y l nda Atatürk'ün Medeni Bilgiler 

kitab nda da ço unluk sisteminin faydalar na dair birçok dü üncelerin yer ald 

görülmü tür. Bu yüzden o dönem için tercih ço unluk sistemi yönünde olmu tur. 

Ancak zaman ilerleyip, ülkedeki halk n refah ve e itim seviyesinde belirgin bir 

art n ortaya ç kt çok partili dönem için bu sistemin sürdürülmesi yanl bir 

uygulama olmu tur. Temsilde adalet olgusunun eksikli i çok partili sistem olsa bile, 

olu an kompozisyon meclisi, tek parti meclisine çevirmi , beklenen denetim ve 

kontrol mekanizmas istendi i gibi kurulamam t r. Hatta daha ileri bir yorumla belki 

de bu sebepten inceledi imiz dönemin sonu hiç te hay rl bitmemi tir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEMOKRAT PART DÖNEM N N LK YEREL SEÇ MLER  :  1950 

YILI YEREL SEÇ MLER

 
I. YEREL SEÇ MLER N N YAPILDI I ORTAM VE ARTLAR 

 A. Yerel Seçimler Dönemi Ekonomik artlar 

Geli memi lik olgusu 1950'li y llardan itibaren iç ve d göçlerin 

hareketlili ini artt rm , yar m yüzy l içinde adeta k rsal alanlar bo alm t r. 

Ekonomik bunal mlar, sanayile menin yayg nl k kazanmamas , yoksulluk sürecinin 

yükselmesine neden olmu tur. Böylece, çok k sa süre içinde ülkemiz yoksulluk 

kültürü ile zenginlik kültürünün kutupla mas na yol açm t r. 1950'lerde ba layan 

makinele me süreci sonucu at l kalan i gücünün büyük kentlere ak n

 

ile k rsal 

yörelerde ba layan iç göçler, büyük kentlerin kenar mahallelerinde gecekondu 

ku a n n olu umuna yol açm t r. Mahmut Makal, 1950 y l nda köy ö retmeni 

olarak ba na gelen cesaret k r c ya ant lar , köyün insana yak mayan geri 

kalm l hakk ndaki bir yaz s ile yay nlad zaman, Türk kamuoyunda infial 

olu mu tur. Politikac lar buna evvela yazar n tevkif ettirilmesi ile cevap vermi lerdir. 

Ancak köy sosyolojisine ili kin ara t rmalardan ç kan sonuçlar esas itibar yla yazar n 

hakl oldu unu göstermi tir. 180 

Yap lan ara t rmalar, 1950 y l ndan itibaren Türkiye'de köyün iti gücüne 

dayal bir ehirle me hareketinin belirdi ini ortaya koymu tur. 1950 y l ndan itibaren 

ehirle menin nedeni olarak köyün itimi

 

denilen bu göç olaylar önemli etken 

olmu tur. Bunun esas nedeni her eyden önce köy - ehir ba lant s n n 

kurulmas ndand r. Tar msal teknolojinin geli mesi, hem köyün sosyal sistemlerini 

de i tirmi hem de köylünün üretim gücünü art rm t r. 1945 y l nda ülkemizde 1156 

traktör bulunmas na kar l k, 1950 de bu say 16.585'e yükselmi tir. Traktör 

say s nda görülen bu art , ayn zamanda i lenen tar msal arazi miktar n da en 

yüksek düzeye ula t rm t r. Böylece, makinele menin köye girmesi ekilebilen arazi 

miktar n artt rm ,  bu maddi de i melere paralel olarak, köylünün de er duygular , 

siyasal tutumlar da geni çapta farkl la m t r. Bilhassa gazete ve radyo gibi kitle 

                                                

 

180 Orhan Türkdo an, Türkiye'de Köy Sosyolojisi, IQ Yay nc l k, stanbul, 2006, s.26, 28, 51 
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ileti im vas talar n n köylere kadar yay lmas da önemli bir a amay te kil etmi tir. 

1950 y l nda nüfus 15. 629.356,  köy say s 34. 252 iken 1955 y l nda nüfus 17. 137. 

420, köy say s 34. 787 olmu tur. 181  

kinci Dünya Sava y llar Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yap s nda önemli 

de i imlere yol açm t r. Sava öncesi dönemde Devletçilik politikas özel kesimde 

önemli sermaye birikimlerine yol açarken, sava y llar n n enflasyon, darl klar, 

karaborsa, yolsuzluklar, gibi olumsuzluklar , zaten s n fs z olmayan toplumda 

s n flararas farkl l klar daha da açm t r. Halkç l k anlay ile bunun ekonomi 

politikas olarak devletçilik art k birle tirici ve bütünleyici olmaktan ç km t r. Bu 

yüzden de toplumun de i ik s n f ve tabakalar farkl tedirginlikler ve de i im 

aray lar içine girmi lerdir. Köylü kesimi en büyük ma durlar aras nda olmu , 

dü ük fiyat politikalar , tar mdan kaynak aktar m , jandarma ve tahsildar bask s gibi 

etkenlerden dolay , sanayile menin ve kapal rejimin as l yükünü çeken kesimi te kil 

etmi tir. Köylülü e özgü bir siyasal ideoloji ve örgütlere sahip olmad klar ndan 

de i im isteklerini ancak ba ka ve daha güçlü s n flar n ard s ra sürüklenerek 

kar lamak durumunda kalm lard r.182  

Dündar Soyer'e göre kinci Dünya Sava 'nda tarafs zl n koruyan Türkiye, 

1950 ba lar nda büyük bir döviz ve alt n stokuna sahip olmu tur. Bu stoku haz r 

bulan Demokrat Parti, ilk ba larda kendisini çok rahat hissetmi tir. Menderes 

hükümetleri tam bir mirasyedi havas içinde, döviz ve alt nlar harcay nca, sonraki 

y llar her eyin tükendi i bir dönem olmu tur. 183 Ayn konu ba ta bir önceki 

Ba bakan emsettin Günaltay olmak üzere birçok CHP'li taraf ndan dile getirilmi tir. 

Ancak bu konudaki iddialar DP hükümetlerinin birçok bütçe görü meleri s ras nda 

Ba bakan Menderes taraf ndan bu iddialara cevap verilmi tir. 

Orta s n flar da ise durum daha farkl

 

olmu tur. Toprak sahipleri, tüccar ve 

sanayici hem ekonomik ve sosyal büyümeden en de erli paylar alm lar, hem de 

bundan ötürü u rad klar muamelelerden dolay tedirgin olmu lard r. Mülk sahibi bu 

s n f ve katmanlar panik ve tepkiye iten en yak n neden ise 1942 tarihli Varl k 

                                                

 

181 A.g.e.,  s.70,424 
182 Bülent Tanor, Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri (1789-1980), Yap Kredi Yay nlan, stanbul, 
2000, s.335-336 
183 Dündar Soyer, Cumhuriyetle Ad m Ad m Olaylar, An lar, Bask Matbaac l k, stanbul, 2000, 
s.42 
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Vergisi Hakk nda Kanun, 1945 tarihli Çiftçiyi Toprakland rma Kanunu ve yine 1945 

tarihli ormanlar n devletle tirilmesine ili kin yasalar olmu tur. Bu tabakalar, do al 

tepki olarak mülkiyete daha sayg l bir yeni yönetim aray içinde olmu lard r. 

Ayr ca, bu tabakalar devletçilik politikalar sayesinde geli mi olmalar na ra men 

imdi onlara devletçilik dar gelmi tir. Nitekim Demokrat Parti hareketi özellikle 

Çiftçiyi Toprakland rma Kanunu'na kar tepki duyanlar n öncülü ünde do up 

geli mi tir. CHP içinde özellikle toprak sahibi milletvekillerinden geli en Toprak 

reformuna bu direni , Kurtulu Sava s ras nda örülen ayd n-bürokrat ve toprak 

mülk sahipleri ittifak n n da çözüldü ünün i areti olmu tur. Öte yandan, orta 

s n flar n parças ve en dinamik unsurlar ndan olan ayd nlar ve memurlar da 

enflasyon ko ullar nda sabit gelirli olman n çilesini çekmi ler, ta yageldikleri 

ça da la ma ülküsünün uzant s olan demokrasiyi gözlemi lerdir. Son olarak ta çok 

geni ho nutsuzluklar cephesinin bir kanad olan, Kemalist reformlardan ve özellikle 

laiklik operasyonlar ndan tedirgin olmu olan gelenekçi ve dinci çevrelerin varl ile 

büyük toprak sahiplerinin ortak nokta olarak bulu tuklar , Köy Enstitüleri'ne kar 

duyduklar tepkidir. Özetlemek gerekirse, çe itli nedenlerle tek parti rejiminin 

ekonomik, sosyal, politik ve kültürel uygulamalar ndan s k nt duyan geni bir 

huzursuzlar cephesi belirmi tir. Ama bu potansiyel muhalefete önderlik edecek bir 

siyasal hareket henüz olu mam t r.184 

Dönemin bir ba ka özelli i olarak ülkenin tamamen bir Memur devleti 

görüntüsü arzetmesi, muazzam bir bürokrasi yap s n n olu mu olmas d r. Bu 

durumun en belirgin örne ini ise Kamu iktisadi Te ekkülleri (K T) te kil etmi tir. 

Devlet Demiryollar , Devlet Denizyollar , Devlet Havayollar , Sümerbank ve buna 

benzer birçok müesseseler, kar etmek bir yana, devlet bütçesine zarar vermektedirler. 

Ula t rma Bakan , idaresinde bulunan te ekküllerin 172 milyon lira devlete zarar 

verdi ini söylemi tir. Bundan ba ka Sümerbank'da yüz milyonlarca zarar olu mu , 

ayn ekilde çimento fabrikas da zarar etmi tir. K T'lerin memurlar na senede iki 

defa kâr pay

 

olarak ikramiye vermesi, memurlar aras nda ikilik yaratm t r. K saca 

K T'ler bir bak ma siyasilerin arpal k tabir edilen arka bahçesi olmu tur.185 

                                                

 

184 Tanör, a.g.e., s.337 
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Memur devleti görüntüsüne ra men, dönem içinde memur kesimi ve 

ücretlilerin ekonomik durumu hiç te iç aç c de ildir. Seyhan Milletvekili Sinan 

Tekelio lu memurlarla ilgili olarak mecliste: "  Arkada lar bizde iki k s m memur 

vard r. Birisi maa l , di eri ücretli. Ücretliler de iki k s md r, birisi barem dâhili, 

di eri barem harici. Bu suretle dün mektepten ç km olan bir gence 700 lira ücret 

verilirken 40 senedir Devlet hizmetlerinde olan bir arkada m z 200 lira maa al yor. 

te bunlar tevzin etmek Hükümetin en büyük vazifesinden biridir. Barem harici 

birçok insanlar yüksek maa al rlarken di erleri ekmek paras bulmaktan acizdir. 

Odun pahal , et pahal , hülâsa ya amak pahal . 300 liraya kadar maa alan 

memurlar n evine ayda iki defa et giriyor. Odunun kilosu yedi buçuk kuru . Buhran 

Vergisi memurlardan kald r lmal d r. Et fiyatlar nda buhran oldu diye, buhrana 

tutulduk diye memurlardan da Buhran Vergisi almak do ru de ildir. Kazanç Vergisi 

de muvakkat olarak ihdas edilmi ti, bugüne kadar bu vergi memurlardan bertaraf 

edilmi de ildir, yüzde 30 nispetinde bir vergi kesilmektedir, memurlar kazan yor 

diye kesilmekte olan bu vergi manas zd r, memurlar n kazanc nedir ki, vergi 

al yoruz? Keza Hava Kuvvetlerine Yard m Vergisi iki sene için ihdas edilmi ti, bu ve 

bunun gibi olan di er vergiler memurlardan kolayca tahsil edilmektedir diye. 

Memurlardan bu vergilerin kesilmesi hiçbir zaman do ru de ildir. Demokrat Parti 

adaleti tesis için millet taraf ndan seçilmi tir, bu iktidarda oldu u için vergilerde 

slahat yapmak en evvel yap lacak vazifelerinden biridir." eklinde söz alm , 

memurlar n hayat artlar n n kötülü ünden, memur maa lar ndaki adaletsizlikten ve 

maa lar üzerindeki vergi yükünden söz etmi , tedbir al nmas n teklif etmi tir. 

Bürokrasi yüzünden devlete ait i letmeler çok iyi çal malar na ra men yine 

y lsonlar n

 

zararla kapatmalar

 

konusunda bir örne i de dönemin Denizyollar 

letmesi te kil etmi tir. Bu konuda dönem gazetelerinde yer alan bir yaz da:186 " 

Denizyollar m z büyük ra bet görüyor, iç ve d hatlarda gemilerimiz t kl m t kl m 

dolu. Navlun bak m ndan bir o kadar, i ba aran bir ba ka müessese yeryüzünde var 

m d r, bilmem. Fiatlar da herhalde ucuz say lmamal , Öyle zannediyorum kî 

otobüsle Iz nirden Yalovaya gitmek bir vatanda a zmir - istanbul vapur 

yolculusundan daha âz pahal gelmektedir. Marsilya'dan Istanbul'a varmak için 

bizim Denizyollar na ödenen bilet parasile bir adam n ngiliz vapurlar nda rahat 

                                                

 

186 Cumhuriyet 8 Ekim 1950 " Mare Nostrum" 
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rahat Avustralyaya kadar seyahat edebilece ini geçenlerde bu leri bilen bir 

yabanc dostum bana temin ediyordu. Navlun ücretlerinin yüksekligine ve  

hacminin fazlal na ra men gemilerde çal an denizyolu personeline az para 

veriliyor. Bilhassa ate çi, tayfa, kamarot gibi çi s n f na giren vatanda lar n ayl k 

kazanc çok dü üktür. Durum öyle oldu u halde bizim Devlet Denizyollar y llardan 

beri mütemadiyen aç k verir. te havsalan n kolayca idrak edemiyece i bir 

muamma: Tarifelerini alabildi ine yükselt, rekabetsizlik yüzünden mükemmel i yap, 

adamlar n bo az toklu una çal t r sonra, da yine zarar et! " eklinde yer alm 

yazar vapurda rastlad denizcilik konusunda ihtisas sahibi bîr arkada ndan bunun 

sebebini sordu unda ise bürokrasi cevab n

 

ald n anlatm t r.  

CHP nin bürokrasi a rl kl kadrolar yüzünden ekonomi yönetimi konusunda 

ülkeyi getirdi i durum bir önceki çok partili denemenin ya and 1930 dönemini 

akla getirmektedir. Bu dönemin ekonomik artlar , ba ar kazanamayan SCF 

denemesinden sonra durum tespiti maksad yla 1931 y l nda Atatürk ile yurt gezisine 

ç kan Ahmet Hamdi Ba ar n an lar nda yer alm t r. 187 

Burada ekonomik durum ile ilgili ilginç bir durum da ortaya ç kmaktad r. Bu 

durum ayn SCF 'nin kapat lmas ndan sonra Atatürk ile Yurt gezisine ç kan Ahmet 

Hamdi Ba ar' n an lar nda memleketin ekonomik durumu ile ilgili tesbitlerini, 

özellikle de Kayseri ve hayvanc l k bahsini hat rlatm t r. CHP bürokratik 

yönetiminin ekonomik i lerde ba ar l olamad n dü ündürmü tür. SCP 

dönemindeki durum ile DP dönemi öncesindeki durum ayn olmu tur. Her seferinde 

olan udur: Bürokratik yönetim ekonomiyi iyi yönetememekte fakat serbest te 

b rakmamaktad r. Bu yüzden de halk her seferinde bürokrasi yüzünden s k nt içine 

dü mektedir. Muhtemelen Atatürk'ün 1931'deki tesbiti de bu yönde olmu tur. Ayr ca  

1937'de de yine ekonomi yönetimi ile ilgili görü ayr l klar sonucu Atatürk'ün 

ekonomi yönetimi yönünden donan ml Celal Bayar' ülkeyi yönetmek üzere 

Ba bakan seçmesi de bundan olmu tur.  

Dönem olarak üst siyasi seviyede olaylar böyle geli irken, halka yans yan 

durum daha farkl ve yal n olmu tur. O dönemi ya ayanlar için,  sava a girilmemi tir 

buna kar l k bir iyile me görülmemi tir. Memleket ekonomik aç dan kötü durumdan 

                                                

 

187  Bkz: Ahmet Hamdi Ba ar, Atatürk' le Üç Ay ve 1930'dan sonra Türkiye, Ankara ktisadi ve 
dari Bilimler Akademisi Yay n , Ankara, 1981. 



 

76

 
kurtulamam t r. Tar m hala ilkel metotlarla yap lmaya devam etmi , sanayi ise 

Cumhuriyetin ilk y llar nda kurulmu olan fabrikalardan ibaret kalm t r.188  

lber Ortayl

 
dönemin ekonomik durumu ile ilgili olarak: "1950 ba lar nda 

Türkiye halk büyük ehir stanbul'daki ah ap ve bahçeli evlerde otururdu. Ankara da 

öyleydi. Apartman istisnai ya am biçimiydi. Mahallelerde ayd nlatma s n rl yd . 

ehrin çevre semtlerinde ve hele yeni türeyen gecekondularda elektrik yoktu. 

Kentlerdeki birçok mahallede çe me, kova, gü üm, sapl teneke, e ekli saka do al bir 

manzarayd . Birçok evde dolap içindeki yüklük gusül al nan, daha do rusu hane 

halk n n y kand bölümdü. Mahalle hamamlar hayat n vazgeçilmez parças yd ." 

eklinde gözlemlerini dile getirmi tir. 189 

 

Ortayl 'n n tespitlerine göre190 II. Dünya Sava içinde Türkiye'nin ithalat 

düzeyi çok dü mü tür. Her eyden önce endüstriyel ülkelerin Türkiye'ye satacaklar 

mal yoktur. Karaborsa ortal sarm , Hükümet tah l karaborsas n önlemek için s k 

tedbirler almak zorunda kalm t r. Fakat bu durum sadece fakir köylünün can n 

yakm , ehirlerde un ve eker s k nt s ortaya ç km t r.  Bu durum halk n tepkisini 

yönetime ve onu temsil eden devletle özde le mi durumdaki CHP'ye yöneltmi tir.  

Toplum düzeni ve asayi yönünden her ey mükemmel gitmi tir. Az say daki 

polis ve jandarma ile Türkiye yönetimi sava n s k nt lar n isyans z ve ya mas z 

atlatm t r. Bu day karaborsas ndan zengin olan "hac a a" s n f , az zamanda büyük 

ehirlerde bile kendini hissettirmi tir. Türkiye sava an ülkelere, sava n ihtiyaçlar n n 

gerektirdi i elinde hammadde olarak ne varsa satm t r. Sava sanayiinin yeni 

ihtiyaçlar ortaya ç karmas sonucu ülkede servetler birikmi tir. Planl programl 

kullan lmasa da bu birikim ve ard ndan gelen MarshalI Yard m ile zirai 

makinele me Türkiye'de bir nesil içinde geli me ve patlama yaratm t r.  

1950 ba lar nda ülkenin ekonomik durumu nönü nün meclis aç l nutkunda 

özetlenmi tir. Ülkenin do usundaki illeri için bu bölgeler kalk n ncaya kadar devam 

etmesi planlanan faaliyetlerin önem ta d , sa l k, tar m, e itim ve yol yap m için 

ayr lan paralarla y l içinde görülen i ler s ralanm , çe itli konulardaki kalk nma 

te ebbüslerin devam etti i söylenmi tir. Bir önceki y l n kötü mevsim artlar 

                                                

 

188 Nejat Gülen, An lar mda 27 May s ve Yass ada, Kasta Yay nevi, stanbul,2005 s.23 
189 lber Ortayl , Türkiyenin Yak n Tarihi, Tima Yay nlar , stanbul, 2010, s.101 
190 A.g.e., s.91 
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nedeniyle bu day mahsulünün daralm oldu u, çiftçiye 140 bin ton kadar tohumluk 

temin edildi i ve k uzun süren bölgeler için bâz merkezlerde hububat stoklar 

haz rlanm

 
oldu u belirtilmi tir. Ekmek hususunda her hangi bir s k nt y önlemeye 

yönelik olarak d ardan geni ölçüde bu day sat n al m yap ld anlat lm t r. Yurt 

kalk nmas ndaki veriminin artmas için, devlet i letmelerinin daha rasyonel 

çal mas , özel te ebbüsün geli mesi için te vik edilmesi üzerinde duruldu u, 

yabanc uzmanlara konunun inceletildi inden bahsedilmi tir. Tar m alan nda 

iyile tirmelerin devam etti i, makinele menin yan nda, tohumlar n slah na da 

çal ld

 

söylenmi tir.191 

Ancak yerel seçimlerin hemen öncesinde Karadeniz ve Do u Anadolu nun 

önemli kentlerinde halk n ekonomik durumu iyice kötü hale gelmi tir. Uygulanan 

yanl ekonomik politikalar sonucu bölgede açl k ya an r hale gelmi tir. ktidar n 

de i mi olmas n n imdilik bu bölgelere herhangi bir etkisi olmam , Milletvekili 

Feyzi Boztepe mecliste söz alarak memleketin içinde bulundu u iktisadi sefaletin en 

a r yükünü Karadeniz bölgesinin ve Ordu halk n n çekti ini söylemi tir. Bilhassa o 

mevsimde ciddî bir açl k tehlikesine mâruz bulunduklar n ve bu ac hakikati 

y llardan beri CHP iktidar na anlatamad klar ndan bahsetmi : " Karadeniz'in di er 

bölgeleri gibi Ordu halk da yegâne g das olan m s r ekme ini teminde güçlük 

çekmekte ve dolay siyle açl k ve g das zl kta veremli adedi mütemadiyen artmaktad r. 

Tüccar n elinde bol miktarda m s r vard r. Hattâ pazarlar m s rdan dolup 

ta maktad r. Fakat halk n bunu temine kifayet edecek pe in paras olmay nca bu 

bollu un müspet sahada hiçbir fayda sa l yam yaca a ikârd r. Bu sebeple 

köylünün sefaleti yürekler ac s bir hale gelmektedir." demi , "  Halen Toprak 

Mahsulleri Ofisine ait olup 29 No.lu Ordu F nd k Tar m Kooperatifinin emrinde 

tanzim sat ndan artan 660 ton kadar m s r vard r ki, yan mda numunesi bulunan bu 

m s r kooperatifin tedbirlerine ra men rutubetten filizlenmi ve çürümeye yüz 

tutmu tur. Halk n sa l na zarar verecek bir vaziyette olmad

 

yap lacak muayene 

neticesinde tesbit edilirse mevcut stok m s r n Ziraat Bankas nca aç lacak uzun 

vadeli kredi ile muhtaç vatanda lara acele da t lmas mümkündür ki, bu suretle hem 

hay rl

 

ve yerinde bir âmme hizmeti sa lanm olur. Hem de çürüyerek mahvolmak 

                                                

 

191T.B.M.M. TUTANAK DERG S

   

DÖNEM : VIII  C LT : 21  TOPLANTI : 4  Birinci Birle im  
1.XI.1949 Sal s.5  nönü nün meclis aç nutku . 
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tehlikesine mâruz bulunan millî servetin heder edilmesine mâni olunur

 
192 eklinde 

teklifte bulunmu tur. 

Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ise Erzurum'un ehir ve ilçe köylerinde 

bütün halk aç,  yiyeceksiz ve peri an bir durumdad r. Halk m z elindeki hayvanlar n 

dahi satarak tohum ve bugüne kadar zahiresini temin etmi olmakla art k bundan 

sonra satacak ancak saban na ko tu a öküzü oldu unu arzedersem bir hakikattir. 

Ofis ambarlar nda mevcut bu daydan Erzurum halk ihtiyac bulunan miktar n 

ödünç olarak verilmesi ve bu ma duriyetin bir an evvel telâfisi için ilgili bakanl k ne 

gibi bir tedbir ve karar alm oldu unu ö renmek iste inde bulunuyorum. Bu da 

halk m z n menfaati iktizas ndan oldu unu sayg lar m zla arzederim. eklinde 

Erzurum un dönem içindeki durumunu dile getirmi tir.193    

Konuya ekonomi yönetimi aç s ndan bakarak makro seviyede yorumlamaya 

çal mak, alt seviyede ya anan olumsuzluklar n cevaplar n vermek aç s ndan yarar 

te kil edecektir.  

1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin program n n 43'üncü maddesi, özel 

sermaye etkinliklerinin, ekonomik ya am n temelini olu turdu unu söylemesine 

ra men, yeni iktidar n ekonomi siyaseti kendinden önceki dönemde izlenenden pek 

de de i ik olmam t r. Bunun birinci nedenini, 1950'den önceki dönemde izlenen 

ekonomik siyasetin «devletçi» diye nitelenmesine kar n, asl nda kapitalizme dönük 

olmas , ikinci nedenini ise, 1950 y l dolaylar nda bile, ülkede bir kapitalist s n f n, 

ekonomik kalk nman n tüm kaynaklar n

 

sa layacak ölçüde geli memi olmas

 

te kil 

etmi tir. Kalk nmay bütünüyle gerçekle tirecek ölçüde geli mi bir kapitalist 

                                                

 

192 T. B. M. M. TUTANAK DERG S  DÖNEM : IX  C  L T : 1 Toplant : Ol . Onuncu Birle im  
19.VI. 1950 Pazartesi; Milletvekili Fevzi Boztepe meclisteki konu mas nda: "Arkada lar, bir yandan 
Karadeniz k y lar n tahrip eden hâdisede % 30 - 40 veremli veya veremli aday olan vatanda lar 
muztarip b rakmak hele milletimizin kazand u büyük, erefli zaferden sonra cayi kabul olur 
mu?...Ordu'nun Göl Köy denilen bir ilçesi vard r, da m tepesindedir. Orada köylünün k z çocuklar 
da lardan ot toplay p ekmeksiz çorba yaparak tarlada çal an anas na babas na yemek yapmak için 
çal rlar. Birgün yine ot toplam lar çorba yapm lar, zehirli bulunan bu otlardan 12 aile 
zehirlenmi tir. Bu ne demektir, bilir misiniz? Ordu halk açt r, Ordu halk mustariptir. Yaln z Ordu 
mu? Sinob da böyledir, Giresun'un hali de bizden ac kl d r." eklinde durumun vehametini anlatm t r.  
193 Ayn yer. T. B. M. M. TUTANAK DERG S  DÖNEM : IX  C  L T : 1 Toplant : Ol . Onuncu 
Birle im  19.VI. 1950 Pazartesi 
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s n ftan yoksun olan bir toplumda, Demokrat Parti hükümetleri de, devletin 

ekonomik etkinliklerinin egemen oldu u bir siyaset izlemek zorunda kalm lard r.194 

II nci Dünya Sava y llar Türkiye'yi iddetli iktisadî zorluklara u ratm ve 

iktisadî hayata devlet müdahalesinin çap n ve iddetini art rm t r. Zaten bir sava 

zaman kontrol sisteminin çerçevesini sa lam olan devletçi kanunlar ve 18 Ocak 

1940 da kabul edilen "Millî Korunma Kanunu" hükümete ola anüstü geni iktisadî 

yetkiler vermi tir. 1939 da ba lan lm olan ikinci be y ll k plân, askerî harcamalar n 

yüksek nispeti ve ham madde k tl dolay siyle iptal edilmi

 

ve k smî seferberli in 

sürdürülmesi tar m üretimini bile dü ürmü tür. Öte yandan d ticaret geni lemi , 

Türk ürünlerine büyük talep olu mu ve ticarî fiyatlardan çok stratejik fiyatlarla 

sat l r hale gelmi lerdir. Bu geli me, yüksek devlet masraflar ve temel mallar n 

k tl yla birlikte, önemli bir enflâsyonist bask ya yol açm t r. stanbul'da tacirler, 

simsarlar ve acentalar büyük servetler yapm lard r. K smen vergi kaçakç l , fakat 

en çok, modern ve etkili bir vergi tarh ve tahsil sisteminin yoklu u dolay siyle, bu 

servetler vergilendirmenin ya da hükümet kontrolünün büyük ölçüde d nda 

kalm t r. 195 

Sava tan en büyük kâr tar m fiyatlar n n yükselmesinden muazzam kazanç 

sa layan büyük çiftçiler ve hem Türk ihracat maddelerinin yüksek de erini hem de 

zarurî ithal mallar n n korkunç k tl n istismar edecek mevkide olan stanbul tüccar 

ve komisyoncular olmak üzere iki grup sa lam t r.  Çiftçiler hemen tamamen 

Müslüman Türklerden olu urken, tacirleri, tamamen olmamakla beraber, geni 

ölçüde üç az nl k toplulu una mensup vatanda lar olu turmu tur.196 

B. Yerel Seçimler Döneminde Siyasi ve Sosyal Ortam 

1946-1950 dönemi tek partili sistemden çok partili sisteme geçi ve 

kuvvetlenen burjuvazinin iktisadi güce kavu tuktan sonra, siyasal erki do rudan 

do ruya ele geçirmeye yöneldi i dönem olmu tur. Bu y llar, Türk Toplumsal 

                                                

 

194 Emre Kongar,Türkiye'nin Toplumsal Yap s , Remzi Kitabevi, stanbul, 1981, s.233 
195 Levis, Modern Türkiye'nin Do u u, s.295-6 
196 A.g.e., s.296 
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yap s nda bir ölçüde devam eden statü düzenine ba l tabakala man n yerini kesin 

olarak iktisadi güçler dengesine dayal s n fsal düzenin ald y llar olmu tur.197 

Altan Öymen dönemin o y llardaki soysal ortam n , döneme özel kaleme 

al nm kitap serisinde geni bir ekilde anlatm t r. 198 Öymen e göre: 

Büyük ehirlerin uza ndaki ehir, kasaba ve köylerde, siyasi bilinçlenmenin 

temelini, kahvelerdeki tart malar olu turmu tur. Zaman n kahve müdavimlerinin 

ileri gelenlerinden veya sosyolojik deyimiyle kanaat önderlerinden ço u iki büyük 

partiden birinin yanda

 

olmu tur. Ya CHP'li veya daha yayg n ad yla "Halkç "d rlar, 

ya da DP'li veya "Demokrat" veya -baz yerlerdeki söyleni iyle "Demirk rat"'t rlar. 

Dolay s yla, ya " smet Pa ac " ya da "Menderesçi" olmu lard r. kisini de tutmay p 

"Bölükba c " olanlar veya üçünü de tutmay p say lar az olan "Ben tarafs z m" 

diyenler de olmu tur, Ço u kimse için, "taraflardan birini tutmak, bir "kimlik" 

belirleme gere i olmu tur. Siyasette de tuttu unuz tak m belli olmal d r ki, 

etraf n zda, izledi iniz mücadelenin heyecan n payla aca n z birileri olsun

 

zihniyeti hakim olmu tur. Hatta siyasetteki taraf tutmalar, 1950'lerde, futboldaki taraf 

tutmalardan çok daha yayg n olmu tur. Özellikle köylerde, kasabalarda, birilerini 

anlat rken, art k, özelliklerinin yan nda onlar n, "Demokrat't r" veya "Halkç 'd r" 

diye, hangi partiden veya liderden yana oldu u da belirtilir olmu tur. O zaman n 

siyaset hayat ndaki örgütlenme usulleri bu durumu te vik eden bir neden olmu tur. O 

y llarda partilerin örgüt kademeleri, kasabalar, köyler ve mahallelerde de, tam 

kadrolu "bucak" ve "ocak" örgütleri kurmu lard r. Ba kan ve yönetim kurulu 

üyeleriyle bu bir bak ma, daha demokratik bir uygulama olmu tur.  

Öymen'e göre bu düzen, ba lang çta iyi gitmi tir. Bir köyde, bir mahallede 

herkesin birbiriyle selam sabah olmu tur. Bu kar l kl partile meler, yeni yeni 

al t m z demokrasinin bir gere i say lmaktad r. Dostluk havas içinde 

yürüyebilmektedir. Ayn kahvede birbirine çay smarlayarak, bazen birbiriyle 

tart arak, ama bazen de akala arak sürdürülebilen medeni bir particilik mevcut 

olmu tur. Ama bunun sürdürülebilmesi, Ankara'daki havan n da buna müsait 

olmas yla mümkün olmu tur. Ankara'da ise, birlikte çay içmek bir yana, birbiriyle 

                                                

 

197 Ali Kazanc il,"Türkiye'de Modern Devletin Olu umu ve Kemalizm" Türk Siyasal Hayat n n 
Geli imi, Beta Bas n Yay m Da t m, stanbul,1986, s.183 
198 Altan Öymen, Öfkeli Y llar, Do an Yay nc l k, stanbul,2009, s.56 
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rastla p merhabala man n bile azald bir k zg nl k ve öfke havas yerle meye 

ba lam t r. Ülkenin illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, köylerindeki parti örgütleri 

de, tabii, hiyerar ik olarak Ankara'daki parti merkezlerine ba l

 
olmu lard r. Bir süre 

sonra, Ankara'daki havadan kaynaklanan gerginlikler oralara da yay lm , hatta baz 

yerlerde, ba ka ba ka partilerden olanlar n, kahvelerini de birbirinden ay rd 

görülmü tür. Yerel demokrasinin geli mesi yerine, yerel kutupla malar ortaya 

ç km t r.  

Asl nda çok partili demokrasiye geçme iste i her görü

 

sahiplerince de 

benimsenen bir durum olmu tur. Ne var ki o günlerde bu hareketi erken bulanlar, o 

günün Türkiye'sinde hak, hukuk ve demokrasi kültürlerindek yetersizli in erken 

geçi halinde üstesinden gelinemeyecek sorunlar yarat ca n dü ünmü lerdir. 

Nitekim demokrasiye sanc l geçmemize ve toplumsal hayat m zda z tla malara 

kadar uzanan bölünmelere neden olmu tur. Köylerde, kasabalarda ve kentlerde, 

birbiriyle k z al p verilmedi i, selamla lmad günler olmu tur. Valiler dâhil, devlet 

memurlar n n tayinleri, iktidar partisi ocak-bucak ba kanlar n n iki dudaklar aras na 

kadar dü mü tür.199 

Bülent Tanör'e göre Türkiye'nin 1945 sonras evrimi Reform modeline girmi

 

ve bu yolun en aç k örne ini te kil etmi tir. Bu evrim ba l ca u üç kolayla t r c 

ko ula dayanm t r. Birincisi, tek parti döneminde sa lanan ekonomik geli me, tek 

parti taraf ndan ne bast r lan ne de yeterince özümlenebilen özellikle sanayiciler, 

tüccarlar, serbest meslek sahiplerinin olu turdu u yeni sosyo-ekonomik gruplar 

yaratm ve bu gruplar daha liberal bir ekonomi ve daha demokratik bir siyasal 

sistem istekleriyle ortaya ç km lard r. kincisi, CHP hiçbir zaman bir otoriter veya 

totaliter me ruluk doktrini yaratmay p, demokratik me rulu u daima bir ideal gibi 

sundu undan, son derece do al olarak rejimin me ruluk kurallar üzerinde üphelerin 

ve görü ayr l klar n n ortaya ç kmas n tetiklemi tir. Üçüncüsü, CHP liderli i, 

demokratla an siyasal hayat içinde iktidar n yar mac yollardan da 

sürdürebilece ine inanm t r. Sonuçta seçimlere kat lma oran da çok yüksek olmu , 

bu da siyasal canl l n ve de i menin göstergesi olmu tur. Halk ya da ulus, tarihinde 

                                                

 

199 Soyer, a.g.e., s.106  
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ilk defa olarak serbest iradesiyle ve oy yoluyla iktidar de i tirmi , kendi 

yöneticilerini seçmi tir. 200 

Köylerdeki halk kesimleri aç s ndan olaya bak ld nda ise durum öyle bir 

hal alm t r: Zaten topra olmayan, o güne kadar bey, a a topra nda çal an köylü, 

bu sefer köyde de i siz kal nca, ehirlere akm t r. Ellilerden, sonra döviz 

tahsislerinde, kredi tahsislerinde, al m sat mlarda, evvela bilinmeyen bir gizli 

mekanizma, yani particilik de harekete gelmi tir. Köy, içinden parçalanm t r. 

Kahveler,  camiler birbirinden ayr lm t r. Hulasa, çarklar, yaln z bu alanlarda de il, 

daha nice nice sahalarda birbirine çarpmaya ba lam t r. Hele ta ralarda siyaset, art k 

politikac n n bile de il, demagogun, düzenbaz n mal olmu tur. Bir taraftan da halk n 

sözcüleri, halk n liderleri olarak sivrilen ve hükümet bask s n adeta köyden kovan 

ocak, bucak ba kanlar bu sefer yeni a alar, yeni siyaset murabahac lar eklinde her 

eye el atm lard r.201 

Dönem içinde yap lan 1950 say m nda nüfus 20.902.628 ki iye ula m t r. 

stanbul'un nüfusu 1 milyon, Ankara 286 bin, zmir 230 bin, Bursa 100 bin olmu tur. 

stanbul, stanbullular n ya ad klar , irin, medeni bir ehir olmaya devam etmi tir. 

Ancak yurttaki nüfus art oran % 2,15'e ç km t r.202 

Dönemin bir ba ka sosyal gerçekli ini ise, çok partili düzene geçildi i 

zamandan beri mevcut yap n n, bol evik tehlikesine, komünizm tehdidine kar

 

yeterince duyarl olmas

 

te kil etmi tir. Öte yandan, din ö esi, çok partili düzene 

geçildi inden beri yeniden ön plana ç km t r.203 ktidar n de i ti i, 14 May s 1950 

gününden ba layarak Atatürk Devrimleri üzerinde yeni bir tart ma ba lam , "Halka 

mal olmu devrimler" ve "halka mal olmam devrimler" ayr m yap lm t r. Bu 

ayr m, siyasal iktidar n modernite projesinden ödün vermesi olarak nitelenmi tir. 

Emre Kongar n de erlendirmesine göre,  çok partili dönem, bu te hise uygun olarak, 

"modernite projesinden geri dönü ü" simgeleyen eylemlerle geli mi tir. Halk n 

                                                

 

200 Tanör, a.g.e., s. 343-344 
201 evket Süreyya Aydemir, Menderes'in Dram , Remzi Kitabevi, lstanbul, 2007, s.220 
202Metin Toker, Demokrasimizin smet  Pa al  Y llar 1944-1973 DP'nin Alt n Y llar 1950-1954, 
Bilgi Yay nevi, Ankara, 1991,s.89  
203 Bu durum asl nda 2 nci Dünya Sava sonras nda ba layan So uk Sava döneminde Amerikan D 
Politikas n n temel stratejilerini olu turmaktad r. Ayr ca ye il ku ak projesi de komünizme kar dini 
kullanmay öngördü ünden ve Türkiye'de bu ku a n içinde yer ald ndan, son dönem CHP ve 
sonras nda DP iktidarlar n n dini aç l mlar yapmalar n aç klar niteliktedir. 
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b kk nl na ve Tek Parti yönetiminin yanl lar na dayal olarak iktidara gelmi 

bulunan Demokrat Parti, y llar n birikimini, Siyasal slama ödünler vererek, kendi 

taban nda kurumla t rmak istemi tir.204 

Dönemin ülke gerçe i olarak söylenebilecek bir politikas ise hem CHP'nin 

hem DP'nin sa dan soldan ç gibi üye çeken solculara kar da, Turanc lar ve 

Milliyetçiler Derne i gibi sa c ak mlara kar da ortak bir çizgide hareket etmi 

olmalar d r. Ortayl 'n n yorumuyla bu çizgi o günün üretimi dü ük, k rsal 

Türkiye'sini muhtemelen ayakta tutacak tek yol olmu tur. Hiç üphesiz Türkiye'nin 

ayd nlar hangi tarafta olursa olsun, benzer ekilde darbeyi yemi lerdir, üstelik 

birbirleriyle kavgaya da devam etmi lerdir. 205  

Nadir Nadi'nin siyasi ortam

 

de erlendirmesine göre, o dönemde sol e ilimli 

bütün doktrinleri, hattâ solculukla ili i i bulunmayan lâikli i birbirine kar t r lm , 

topunu birden komünizme, komünizm de Rus ajanl na ba lan r olmu tur. Bir 

solcunun yurdumuz halk n sevemiyece ini, yurdumuzun ilerlemesini, yükselmesini 

istiyemiyece i dü üncesi bir ön yarg olarak zihinlere a lanm ve a da iyice 

tutmu tur.  Nadir Nadi ye göre, bunda o zamanki ço u solcular n bilerek ya da 

bilmiyerek güttükleri politika da güçlü bir rol oynam t r. Bu adamlar Moskova'y bir 

Kâbe saym lar, dinsel bir görev gibi körü körüne Stalin'e ayak uydurmu lard r. 

Bunu yaparken, yurdumuzda hayat n al nteri ile kazanan emekçi kitlesinin güçlenip 

örgütlenmesine engel olduklar n fark edememi lerdir.206    

Nadir Nadi'ye göre, yurdu gerilikten kurtar c her yeni dü üncenin ard nda 

gizli ve kötü niyetler sakl bulundu u havas n ortal a yaymak halk s rt ndan 

geçinmeye al m

 

tembel ç karc lar n da i ine gelmi tir. Tek parti devrinde giri ilen 

bütün ileri hamleler bu gibilerinin rahat n kaç rm t r. Ellerinden gelse daha o 

zamandan yukar ya kafa tutacaklar, yapt n z komünizmdir

 

diye feryad 

basacaklard r. CHP saflar nda da bol bol böyle kimselere raslanm t r. Bask rejimi 

alt nda ses ç karmay p efe boyun e en, hatta f rsat n buldu mu ona yaranmak için 

her k l a girmekten çekinmiyen bu adamlar, muhalefetin açt özgürlük ve hukuk 

devleti sava nda efi ad m ad m geriler gördükçe cesaret bulmu lar, parti içinde 

                                                

 

204 Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.246 
205 Ortayl , Türkiyenin Yak n Tarihi, s.99-100 
206 Nadir Nadi, Perde Aral ndan, Ça da Yay nlar , stanbul,1979 s.318 
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varl klar n göstermeye ba lam lard r. Bunlar bir yandan siyasal özgürlükleri 

geni letip muhalefete geli me imkânlar vermesin diye nönü'yü ete inden çekmi ler, 

bir yandan da ç karlar na uym yan her dü ünceyi, her davran bir komünist takti i 

olarak göstermeye dikkat etmi lerdir.207   

Seçimler öncesi dönemde eski iktidar n planlam oldu u ehir ve vatanda n 

hayat n kolayla t racak, yasama ve imar faaliyetlerine devam edilmi tir. ehir ve 

kasabalar m z n medenî tesislerini tamamlama yolundaki çal malar sürdürülmü , 

ller Bankas taraf ndan 78 ehir ve kasaban n içme suyu ve 102 kasaban n elektrik 

tesisat için 50 milyon lira harcanm , 71 ehir ve kasaban n su ve 38 ehir ve 

kasaban n da elektrik tesisleri için 37 milyon liral k i ihale edilmi tir. Ayr ca 

vatanda için ihtiyarl k sigortas kanunu yürürlü e girmi tir. 

 

hayat n düzenlemek, 

sa l k ve emniyet içinde tutmak, i çilerimizin daha huzurlu çal mas n sa lamak 

hususundaki gayretler,  mahkemeleri, 

 

kanunu tasar lar ile Hastal k Sigortas için 

yasama faaliyetleri ba lat lm t r. Kimsesiz çocuklar n korunmas için kanun 

ç kar lm t r. E itim aç s ndan, 700 köy yeniden okulu yap lm , ilkö retim 

kadrolar na 2500 ö retmen kat lm t r. Köy Enstitülerinde ve ö retmen okullar nda 

ö renci say s art r lm t r. O y l ilkokullardan 133 bin çocuk mezun olmu tur. Ço u 

halk n yapt binalarda olmak üzere, 76 ilçe merkezinde yeniden ortaokul aç lm ve 

bu suretle 235 kasaba ortaokula kavu mu tur. Lise tahsili 41 il merkezinde temin 

edilmi tir. Meslekî ve teknik okullara ilgi ve ihtiyaç ön plana ç km t r. 208  

Siyasi ortam olarak seçimler öncesi döneme bak ld nda, ortam 

Cumhurba kan smet nönü nün deyimiyle çok partili münaka a hayat n n ilk 

devirlere mahsus hastal klar ndan emniyet içinde geçmeye çal ld bir ortam 

olu turmu tur. Dönem içerisinde, yurtta tam bir hürriyet ve demokrasi düzeninin kök 

salmas için geni ad mlar atmaktan çekinilmemi tir. Meclisin ve Hükümetlerin 

yerinde ve zaman nda ald isabetli kararlarla bu hastal klar n rejimin bünyesini 

sarsmas na meydan verilmemi tir. Bilhassa siyasi içtihat farklar n n, bâz 

politikac larda, vatanda lar aras na dü manl k tohumlar saçmak meylini art rmas 

kar s nda milletçe gösterilen sa duyu çok büyük olmu tur. nönü: Siyaset 

cereyanlar bir defa iddet yolunu tuttuktan sonra, nihayet, seçimde zor kullanma 

                                                

 

207 A.g.e., s.319 
208 T.B.M.M. TUTANAK DERG S   DÖNEM : VIII  C LT : 21  TOPLANTI : 4  Birinci Birle im  
1.XI.1949 Sal s.5  nönü nün meclis aç nutku. 
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ihtimalinin belirmesi, memleketimiz için bir talihsizlik olmu tur. Bu haller siyasi 

bünyemizden silinip kaybolunc ya kadar st raplar ve siyasi hayat m zdaki zehirli 

tesirleri devam edecektir. Yeni rejimin kurulmas nda ve geli mesinde, güç de olsa, 

tabiî say lmak lâz m gelen bu tekâmül safhalar , ancak, vatanda n sa duyusu ile 

atlat labilecektir. .Siyasi faaliyetlerimizin salim mecras n kaybetmemesi, hele parti 

usullerimin izin dü manl k yaratmamas için senelerden beri çal yoruz 12 Temmuz 

Beyannamesi böyle bir gayretin ürünü olmu tur. ktidarla muhalefetin kar l kl 

mesuliyetlerini ve mânevi taahhütlerini ifade etmek için yaz lm ve iyi neticeler 

vermi tir. Bu beyannamenin tek tarafl bir borç senedi telâkki edilmesi, mahiyetine 

ve hakikate tamamiyle ayk r d r. Bunu sadece okumak, iki tarafl manas n 

kavramaya kâfidir.  sözleri ile ortam n hassasiyeti ile süreci yönetmek, çok partili 

ya am n sa l kl bir ekilde sürmesi için sarfedilen gayretleri dile getirmi tir.209  

Belediyelerle ilgili ülkedeki tablo ise öyledir: 210 Ankara ile ilgili vilayet 

idaresi ile belediyenin ayr lmas için yasal düzenleme iki y l önce yap lm t r. 

stanbul belediyesi için durum eski ekliyle devam etmektedir. 1948 y l nda Ankara 

için kanun ç kar l rken, kanunun stanbul ilini de kapsamas dile getirilmi tir. 

Mahalli idareler Müdürlü ünün incelemesi, muhasebe i leri gibi baz i lerde ç kan 

sorunlar yüzünden i lem gecikmi , mecliste bu konuda serzeni ler ç km t r. Bu 

yüzden Belediye Kanununun bâz maddelerini de i tiren hükümlerle beraber 

stanbul Belediyesinin vilâyetten ayr lmas na ait olan madde de eklenerek, hükümet 

taraf ndan tasar meclise getirilmi tir. 

Dönemin siyasi ve sosyal ortam

 

merkez ve çevre teorileri ile 

de erlendirilmi tir. Bu görü lere göre, 1950'li y llar Türkiye'de h zl bir sosyo-

kültürel ve iktisadi de i imin ba lad dönem olmu tur. Bu dönemden itibaren h zl 

kentle me, sanayi ve pazar n geli mesiyle birlikte geleneksel sosyo-kültürel 

bölünmeye yenileri eklenmeye ba lam t r. De i en sosyo-kültürel yap , sa -sol 

eksenli görü lerin yeti mesine müsait bir ortam haz rlam ve siyasal tercihler bir 

ideoloji etraf nda dile getirilmeye ba lanm t r. Bu durum Osmanl dan beri devam 

                                                

 

209 A.g.k, s.8  
210 T. B. M. M. TUTANAK DERG S

  

DÖNEM : VIII C LT : 25 TOPLANTI : 4 Yetmi birinci 
Birle im  23.III.1950 Per embe s.831 
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edegelen merkez çevre kutupla man n da ötesinde yeni ve farkl toplumsal 

bölünmeleri beraberinde getirmi tir.211  

Bu tezlere göre Türkiye'deki siyasal ve ideolojik bölünmelerin ana sebebini 

geleneksel sosyo-ekonomik düzenin bozulmas ve bunun yol açt yabanc la ma ve 

güvenlik ihtiyac

 

olu turmu tur. Bu güvenlik ihtiyac n dini ve milli kimlik yoluyla 

giderme aray , a r sa duyarl l n tetiklemi , iktisadi de i me ve sosyal 

bozulman n yaratt uyum ve gelir da l m problemi ise solu, özellikle Marksist 

ideolojileri harekete geçirmi tir. Neticede devletçi kültürel politikalara kar olmak 

yetmemi , her kesim kendi s n fsal ç karma uygun yap lanmak istemi tir. Bu 

dönemdeki mekânsal hareketlilik, fiziki mesafeleri ortadan kald ran ve merkez ile 

çevrenin kültürünü hoyratça kar kar ya getiren ülke içi bütünle menin gerçek 

ba lang c n olu turmu tur. Bu kitlesel göç ile birlikte Menderes'in kurdu u karayolu 

a kültürel duvarlar y km ve seçkinlerin geleneksel ayr cal k iddialar n n ço unu 

silip süpürmü tür. Sonuçta Tek parti döneminde bat c laik elit, hem merkezde hem 

de çevre üzerinde total bir hâkimiyet kurmu , çok partili demokratik sisteme geçi , 

merkezi elitlerin konumunu geriletip, çevreyi DP arac l yla merkezde etkin 

k lm t r.212  

Falih R fk Atay olu an süreci farkl

 

bir bak la de erlendirmi tir. Ona göre, 

1946 Demokrasisi, büyük ço unlu u okuma yazma bilmeyen halk y nlar n , eli 

kolu ba l devrim y k c lar na teslim etmi tir. O da bir te hissizlik, halk ve yurt 

realitelerinden habersizlik eseri olmu tur. Kendisinin daha o zaman ç kmaza 

saplanan tek parti diktatoryas na, memleket gerçeklerine daha uygun bir geli me 

verilmesine dair diretmi oldu una o devirdeki tan d klar n ahit göstererek, 

"böylece tek do ru te hisli devri yar da b rakt k" demi tir.213 

Sosyal yap m zla ilgili fikirleri de ilgi çekici olmu tur. Atay: "Bizde 

demokrasiden beri mutlu az nl k parti "e raf ve ayan".  Bir Arapça ezana sekiz on y l 

birkaç yüzbin lira ödenek. Bir ezan okumay hoparlörle ezan hayk r na çevirmeye 

bir hayli apartman kat . Din propagandas ile, nab z tutturulmayan hekimler, dava 

alamayan avukatlar, iflas eden tüccarlar bakan, ba kan ve saire. Ve otomobilli, 
                                                

 

211 Y lmaz Bingöl- Mustafa Çolak,  Merkez-Çevre Teorisi Hala  Türk Siyasetinin Aç kl yor mu?,  
Türkiye Günlü ü Dergisi, Say 100, Cedit Ne riyat, stanbul, 2010, s.98-99  
212 A.g.m., s.99  
213 Falih R fk Atay, Kurtulu , Bate A. .Yay n , stanbul, 2000, s.14 
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apartmanl , en a a s ayda alt yedi bin lira ödenekli Türkiye sollar , Parazitlerimiz 

bunlar" demi , Arapça ezan konusunda ise, "Mecliste devlet bakan n n ezan isteyen 

Türkçe isteyen Arapça okur, dedi i do ru. Ama 1950 Diyanet lerinin Genelgesi 

bunun tersine idi."214 eklinde o tarihteki bir ayr nt ya dikkat çekmi tir. Bu konunun 

ülkenin din adamlar n n isteklerinden çok siyasi malzeme oldu una dem vurmu tur. 

Binaz Toprak' n de erlendirmesine göre dönem içinde gerek 1950 

seçimlerinde olsun, gerekse 1950-1960 y llar aras ndaki seçimlerde olsun, dinsel 

güçlerin siyasal iktidar belirlenmesi söz konusu olmam t r. Fakat 1946 sonras nda 

dinsel güçlerin siyasal iktidar denetlemesi, daha do rusu, demokratik bir ortamda 

siyasal iktidar n oy kayg s ile seçmenlerin bir tak m dinsel kültürel isteklerine cevap 

verme durumu söz konusu olmu tur.215  

ileti im ortamlar aç s ndan bak lacak olursa, dönemin ileti im altyap s

 

oldukça yetersizdir. Gazeteler birçok ehre iki-üç gün sonra ula abilmektedir. 

Televizyon henüz Türkiye'de yay na ba lamam t r. Sinema büyük ehirlerde bile 

s n rl say dad r. Afi ler d nda, kitlelere siyasi partilerin ula abilecekleri tek bir yol 

olarak radyo kalmaktad r. Ancak mevzuat, partilerin radyodan propaganda amaçl 

olarak yararlanabilmelerine olanak sa lamaktad r. lk ba larda Muhalefet devletin ve 

ülkenin tek radyo kanal na, ancak resmi haber bültenlerinde yay nlanabilen siyasi 

demeçleriyle konuk olabilmektedir. Ülkemizde seçim kampanyalar

 

da ancak, 1950 

genel seçimlerinde 'kampanya' denebilecek düzeye gelebilmi tir. Demokrat Partinin 

siyasal hayatta yerini almas kadar, radyonun propagandaya aç lmas da bu geli mede 

önemli rol oynam t r.216 

Bas n n en önemli eksikliklerinden birisi gazetelerin yay n yapabilmek için, 

bir bak ma deste e ihtiyaç duymalar

 

olmu tur. Gazeteler kâ t, mürekkep, makine 

gibi birçok yönden iktidara ba ml

 

olmu lard r. Bu yüzden mevcut iktidarla iyi 

ili kiler kurmak önem ta m t r. Bu dönem içinde 1950 y l n n tamam itibar yla 

resmi ilan gelirleri bak m ndan gazeteler aras nda bariz bir ayr m yap lmam , DP 

iktidar normalin d nda farkl bir yol izlememi tir. Hatta ilk y l itibar yla bazi 

                                                

 

214 A.g.e., s.26,60 
215 BinnazToprak, "Türkiye'de Dinin Denetim levi",Türk Siyasal Hayat n n Geli imi, Beta Bas n 
Yay m Da t m, stanbul, 1986, s.365 
216 Necati Özkan, Seçim Kazand ran Kampanyalar, Kapital Medya Hizmetleri A. . stanbul 2002 
s.27,29 
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gazeteler baz nda muhalefetin yanl s gazeteler fazla gelir elde ettikleri bile olmu tur. 

Resmî ilânlar için stanbul ve di er yerlerde ayr rejimler tatbik edilmi tir. Bundan da 

maksat bir yandan bu konuda adaleti tesis etmek, di er taraftan da ileri gazetecili i 

himaye etmek oldu u dile getirilmi tir.217 DP iktidar n n bas ndan sorumlu Ba bakan 

Yard mc s Samet A ao lu'nun konu meclis'te gündeme al nd nda yapt 

aç klamalar na göre: 218 

"Ankara gazetelerinin CHP iktidarda iken alm olduklar ilanlar; Ulus 185 

219, Zafer 33 647, Kudret 19 65l dir. May s sonras DP iktidar ndaki ilan gelirleri 

ise, Ulus 185 631, Zafer 264 544, Kudret 97 187, Bu arada ç km olan Haber 

Gazetesi de 33 192 lirad r. Y ll k olarak bak ld nda Ulus 370 751, Zafer 298 192, 

Kudret 116 789, Haber 33 192'dir. Demokrat Partinin dönemi olan 1. VI. 1950 den 

31. XII. 1950 tarihine kadar zmir gazetelerinin ald klar ilân bedelleri ise Anadolu 

31 795, Yenias r 28 845, Ticaret 18854, Demokrat zmir 9 406 olmu tur. 1 . VI. 1950 

den 31. XII. 1950 tarihine kadar Anadolu 29 795, Yenias r 36 142, Ticaret 20 647, 

Demokrat zmir 31 045, Halk n Sesi 7 798 lira ilan alm t r. Bütün bir senelik 

yekûnlar

 

ise öyledir: Anadolu 61 591, Yenias r 64 938, Ticaret 39 502, Demokrat 

zmir 40 453, Halk n Sesi 12 380, Yine görülüyor ki zmir'de de muhalefete mensup 

Anadolu Gazetesi iktidara mensup Demokrat zmir Gazetesinden 21 bin lira fazla 

alm t r. Ankara'da resmî ilânlardan en fazla alan Ulus Gazetesi olmu tur." 

II. 1950 MUHTAR VE HT YAR HEYET SEÇ MLER

 

A. 1950 Muhtar ve htiyar Heyeti Seçimlerinde Partiler 

1. Demokrat Parti 

II nci Dünya Sava ndan sonra, Birle mi Milletler Anayasas

 

onaylanmak 

üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi i zaman, Halk Partisinin bir grup üyesi 

bu f rsattan yararlanarak, hükümetin Birle mi Milletlerde teorik olarak onaylad 

hak ve hürriyetleri, Türkiye içinde teminat alt na alacak birçok kanunî reform 

teklifinde bulunmu ,  bu maksatla parti program nda ve kanunlarda baz de i iklikler 

                                                

 

217  Hükümetin ç kard kararnameye göre stanbul da gazetelerin resmi ilan almas n n art ileri bask 
sistemi olan rotatif'e sahip olmakt r. Di er ehirler için böyle bir art yoktur.  
218 T. B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM : IX  CÎLT : 5  TOPLANTI: 1 K rk nc Birle im 
7.II.1951 Çar amba  Kars Milletvekili S rr Atalay'in, resmî ilânlar hakk nda tatbik edilen usule ve bu 
hususta verilen paralara dair sorusu. 
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teklif eden bir önerge sunulmu tur. Dörtlü Takrir eklinde de an lan bu önerge yi 

1937 - 9 aras nda Ba bakanl k yapm , zmir milletvekili Celâl Bayar, Kars 

milletvekili Fuat Köprülü, Ayd n milletvekili Adnan Menderes, ve çel milletvekili 

Refik Koraltan taraf ndan sunulmu tur. 12 Haziranda parti grubuna sunulan takrir 

CHP grubunda oybirli iyle reddedilmi , bunun üzerine iki milletvekili vatan 

gazetesinde hükümet ve partinin izlemekte oldu u "totaliter" yolu ele tiren ve 

kendilerinin demokrasiye inançlar n ilân eden makaleler yay nlamaya 

ba lam lard r. Bunu iddetli bir siyasal gerginlik dönemi izlemi ,  sonuçta 3 

milletvekilinin partiden ili i i kesilmi ,  Celal Bayar ise milletvekilli inden ve 

CHP'den istifa etmi tir. 219  

1 Kas m 1945 te Cumhurba kan nönü, Meclis aç konu mas nda iki 

dereceli seçim yerine, do rudan do ruya tek dereceli ve gizli oylu seçim yap lmas , 

vatanda n Anayasa hürriyetlerini k s tlayan özellikle bas n, dernek ve polis 

yetkileriyle ilgili kanunlar n kald r lmas gibi birçok önemli de i iklikler tavsiye 

etmi tir. Türkiye nin bir diktatörlük olmad n , fakat bir muhalefet partisinden 

yoksun oldu unu söylemi , gerekli yasal düzenlemelerle arkada lar ndan farkl 

dü ünenlerin, bir klik veya hizip olarak çal mak yerine kamlar n ve programlar n 

ilân edebilece i ve aç kça bir parti olarak çal abilece i bir düzen olu turulmas n 

önermi tir. Bunun üzerine 7 Ocak 1946 da Demokrat Parti Ankara'da kurulmu , çok 

geçmeden partiye di er milletvekilleri de kat lm , böylece bunlar demokratik 

muhalefet rolüne haz rlanmaya ve iktidara geçmeye çal maya ba lam lard r.220 

Samet A ao lu, Demokrat Parti'nin, ehirlerin büyük i adamlar ve nüfuzlu 

ayd nlar ndan ilçelerin e raf na, büyük toprak sahiplerine kadar halk maddi manevi 

bask alt nda tutanlar n te kilat haline gelmi ve devleti totaliter bir sistemle idareye 

al m Cumhuriyet Halk Partisi'ne kar ;  köylü, i çi, esnaf, yeni fikir ve görü lerin 

etkisi alt nda genç ayd nlar ve bunlar n aralar nda Halk Partisi'nden çe itli sebeplerle 

ayr lanlar n el ele bir ayaklanmas olarak do mu oldu unu belirtmi tir. Parti'nin 

idareci kadrolar na da, bu bünyesine uygun ekilde demokrasiye yüzde yüz 

                                                

 

219 Lewis, Modern Türkiye'nin Do u u, s.303 
220 A.g.e., s.304-305 
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inananlarla ba ka ideolojilere ba lananlar ve sadece ahsi ç karlar n n pe inde 

olanlar n da girdiklerini eklemi tir.221 

H zl ekonomik kalk nmay gerçekle tirmenin yan nda, yap sal bir hedef 

olarak özel giri im kesimini geli tirmeyi amaçlayan devletçi siyaset, 1940'larda 

sonuç vermeye ba lam , Demokrat Parti de toplumda olu an bu yeni toplumsal ve 

ekonomik güçleri temsil etti i için, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar n n yerine 

geçmi tir. Buna göre, güçlenen Türk burjuvazisi, uluslararas geli melerin de 

yard m yla iktidara gelmi tir. Yeni hükümetin ekonomi siyaseti, devletin ekonomik 

ya amdaki etkinliklerini s n rlamak, özel kesimin geli mesi için özel giri imleri 

desteklemek ilkelerine dayanm t r. Bu uygulama ilkelerinin ard nda yatan temel 

amaç, yabanc sermaye ve d yard m olanaklar n haz rlamak ve ekonomiyi devletin 

zararl etkinliklerinden korumak olmu tur. 222 

Demokrat Parti yönetimi, kimi Atatürk devrimlerine kar olumsuz bir tutum 

sahibi olmu tur. Bu olumsuz tutumun sebebi, Demokrat Parti'ye deste in, 

«gelenekçi-liberal» cepheden gelmesinden kaynaklanm t r. Atatürk devrimlerini 

uygulayan tek parti yönetimi, «diyalektik» olarak toplum içinde kimi tedirginliklere 

de yol açm t r. Devrimler, bir ölçüde, tek parti döneminin bask yönetimi ile de 

özde le tirilmi tir.  Dolay s yla Tek parti dönemine bir tepki olarak ortaya ç kan 

Demokrat Parti, kimi Atatürk devrimlerine kar olumsuz bir tutum tak nm t r. 

Örne in, 1950'den sonra Anayasan n dili de i tirilerek dil devrimine aç kça kar 

ç k lm , öte yandan ba lang çta örgütlü gericilik ak mlar n n dinsel alanda ortaya 

ç kmas na pek izin verilmemekle birlikte, dine kar tutum, bir önceki döneme oranla 

çok yumu ak olmu tur. Sonradan bu yumu akl k, din sömürücülü üne kadar 

gitmi tir. Kimi çevrelerin, özellikle bürokrat ve ayd nlar n gözünde bu tutum, laiklik 

ilkesinin yaralanmas olarak de erlendirilmi tir. Demokrat Parti iktidar n n en önemli 

niteli i ise halkla olan bütünle mesi olmu tur. Cumhuriyet döneminin siyasal 

tarihinde ilk kez halk ve özellikle köylü, iktidar üzerinde bir güce sahip oldu unun 

bilincine varm ve kendisini hükümetle özde le tirebilmi tir. 223 

                                                

 

221 Samet A ao lu, pin Gölgesindeki Günler, Arkada m Menderes Marmara'da Bir Ada, Alk m 
Yay nevi, stanbul, 2004, s.56 
222 Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.233 
223 A ao lu, a.g.e., s.161 
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DP mitingleri, neredeyse ikinci bir kurtulu sava atmosferinde gerçekle mi , 

Yurdu müthi bir heyecan kas rgas sarm t r. O güne kadar fikri pek sorulmayan, 

yönetime kan t r lmayan CHP'nin seçkin ayd n ve asker kadrosu taraf ndan 

neredeyse adam yerine konulmayan kasabal ve köylü çar kl erkân yönetime 

gelmenin kokusunu alm , iktidara yakla man n o kar konulmaz heyecan içinde 

olmu tur. 224 

Emre Kongar' n tesbitiyle Demokrat Parti yönetiminin ilk niteli ini, sivil ve 

asker bürokrasi ile ayd nlara kar olumsuz bir tutum sahibi olmas

 

te kil etmi tir. 

Böyle bir olumsuz tutumun ard ndaki ilk nedeni, bu gruplar n «Atatürk devrimlerinin 

bekçisi» olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Demokrat Parti öncesi dönemin 

destekçileri olmas , ikinci nedeni, Demokrat Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 

demokrasiye olan inanc na güvensizlik duymas

 

te kil etmi tir. Halk Partisi'nin 

önderi, smet nönü, onlar n gözünde halk n özgür buyrultusuna dayal demokrasi 

için bir tehlike olarak görülmü tür. Bundan dolay Cumhuriyet Halk Partisi'ni 

destekleyen gruplar da Demokrat Parti'nin gözünde uygun bir olanak bekleyen 

demokrasi dü manlar

 

konumunda olmu lard r. Üçüncü nedeni ise, Demokrat 

Parti'nin halktan ba ka egemenlik kayna kabul etmemesi olu turmu tur. Oysa 

tarihsel olarak sivil ve asker bürokratlar ile ayd nlar, «halka ra men, halk için» 

deyi iyle özetlenen bir biçimde, y llarca Türkiye'yi yönetmi lerdir. Demokrat Parti 

önderleri, «gelenekçi-liberal» gruplar taraf ndan desteklenen ki iler olarak, «devletçi 

-seçkinci» yakla ma kar

 

olmu lard r.225 

Aydemir'in de erlendirmene göre, Demokrat Parti Kadrosu ve kitlesi 

aras nda, sosyal yap ve dünya görü ü bak m ndan fark olmam t r. Yönetici kadro da 

ayn olmu tur. Hepsi de profesyonel politikac lar, yani politikac l meslek edinmi 

insanlard r, bu partilerin hepsi, halktan gelen, seçim kanunlar nispetinde halkoyuna 

dayanan, iyi niyetlilerle belirli görü ü olmayanlar veya kötü niyetlilerden, ç karc 

insanlar n toplumundan meydana gelen orta partililerdir. Bu, yaln z bizde de il, 

bütün çok partili demokratik parlamentolardaki bütün orta partiler için durum 

                                                

 

224 Necati Özkan, Seçim Kazand ran Kampanyalar, Kapital Medya Hizmetleri, stanbul, 2002. s.30 
225 Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.160 
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böyledir Onun içindir ki, bu partilerin toplad kalabal klar, hayatlar boyunca, kâh o 

yana, kâh bu yana dalgalanm lard r. 226  

Aydemir'e göre Demokrat Parti iktidar n n ilk ve temel etkileri köylerde 

görülmü tür. Parti iktidara, zaten biraz da köylülerin oylar yla gelmi tir. Gerçi bizde 

bilinçli bir köy kamu efkâr n n henüz te ekkül etmemi tir. Ama ne var ki köylü, 

toplumun çok ku kulu ve en sezgili tabakas d r. Çünkü ya ama artlar , binlerce 

y ldan beri, hem do adan, hem toplumdan gelen bask lara kar mücadele içinde 

geçmi tir. Her eye kar ku kuludur. Daima üphecidir. Ama her esen rüzgârdan bir 

eyler sezmek gücü de kuvvetlidir. Köylü, 1950 seçimlerinden önce garip bir 

önseziyle, yeni gelen partinin kendisine bir eyler vaat etti ini anlam t r.227  

Demokrat Parti, Yerel Seçimlerin ilk aya olan muhtar seçimlerine 1950 

seçimlerinde elde etti i seçim ba ar s ve de i im yönünde tercihini kullanan halk n 

beklentilerini kar layacak aday olarak deste ini sürdürdü ü bir parti olarak avantajl 

bir meclis aritmeti ine sahip olarak ba lam t r. 1950 seçimlerinde ço unluk usülü 

kullan lm oldu undan ayn zaman da temsil oran olarak ald oy oran na göre 

temsil yüzdesi fazla olmu tur. Buna göre Demokrat Parti toplamda %52,7 oyla 415 

milletvekili ç karm %32.5 lik bir a k n temsil ile parlamentoda yerini alm t r.228 

Demokrat Parti Bas n n büyük ço unlu unun deste ini de sa lam , bas nla 

ili kileri iyi tutmay ba arm t r. H fz Topuz'un dönem içindeki bas n öyle 

anlatm t r:229 "O güne kadar bas n, büyük ço unlu uyla Demokrat Parti'yi hep 

desteklemi tir. Demokrat Parti, bas n n büyük ümitler ba lad bir partidir. Parti 

i ba na geldikten sonra bütün bas n sorunlar n n çözülece i kan s vard r 

gazetecilerde. CHP'yi tutan gazetelerde çal anlar aras nda bile DP'yi gönülden 

destekleyenlere rastlanm t r. Tarafs z say lan gazeteler yava yava DP'ye 

kaym lard r."   

Dönem gazetecilerinden Sadun Tanju: "1946-50 y llar nda bas n n 

manzaras uydu: Zaman ilerledikçe muhalefeti destekleyen gazetelerin say s 

gittikçe art yordu. Artmamas na da sebep yoktu. Zira muhalefet, dü üncede ve 

                                                

 

226 Aydemir, a.g.e., s.194 
227 A.g.e.,, s.206 
228 Erol Tuncer, Osmanl dan Günümüze Seçimler, 1877-2002 , TESAV Yay nlar , Ankara, 2003 
229 H fz Topuz, Türk Bas n Tarihi, Remzi Kitabevi, Ankara, 2003,s. 192; Sadun Tanju "Türk 
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eylemde her eyin en mükemmelini öne sürüyordu. Genellinde ayd nlar demokrasinin 

bütün nimetlerinin elde edilece i hayali ile etkilenmi lerdi. Halk ise adalet ve e itlik 

ç l klar aras nda, sigaran n be kuru a içilece i, ekerin ucuza yenece i günleri 

dü ünmeye ba lam t . Muhalefete çok geni bir kredi aç lm t . ktidara ise o ölçüde 

hasis davran l yordu... Bas n, halk co turuyor, dü ünmeye de il, bilmeye, habere 

önem veriyordu. ki seçim dönemi aras ndaki dört y l, bitmez tükenmez bir seçim 

kampanyas olarak devam etti. Bas n halk n heyecan n daima taze tuttu..." eklinde 

dönem bas n n DP'ye yakla m na ait izlenimlerini aktarm t r. 

Demokrat Parti iktidara geçmesiyle birlikte bilinçalt nda yatan eski hesaplar n 

görülmesi güdüleriyle CHP ve yöneticilerine kar bir sava ba latt , görünürde 

farkl mesajlar verilse de bu sava n partiyi bitirmeyi, yöneticilerini de ba ta nönü 

olmak üzere itibars zla t rarak gözden dü ürmeyi hedefledi ini akla getiren birçok 

uygulamalara giri mi tir. 

smet nönü'ye göre, bu dönemde DP iktidar al r almaz muhalefete iddetli 

bir bask , etki, y ld rma, iftira ve sald r kampanyas yla kar kar ya b rakm t r. 

nönü,  "Muhalefet güven içinde de ildir, ülkede huzur yoktur. Her ele tiri DP'lilerin 

gözünde hainlikle bir görülmektedir. Propaganda olarak yabanc lara  "Îsmet Pa a, 

komünistlerle birliktedir."demektedirler

 

(ve bu baz yabanc elçilerce nönü'ye 

haber verilmektedir.) Orduya Politikay sokmu lard r. K sacas ba lang çtan itibaren 

politik çirkinlikler içine girmi lerdir."demektedir.230 Zira o dönemin bas n nda 

örnekleri görülece i üzere Muhalefet Lideri olan smet nönü'yü y pratma için o lu 

Ömer nönü'nün hiçbir alakas olmayan bir olay hem bas na hem de adliyeye 

ta yarak y pratmak ve halk gözünden dü ürmek için yo un çabalar sarfetmi lerdir. 

Yerel Seçimler döneminin hemen öncesinden ba layarak yakla k bir y l süren bir 

dava süreci ya anm t r. Ayr ca nönü ile ilgili "örtülü ödenekten usulsüz para 

harcama", " sviçre'de paralar var" tarz nda karalama kampanyalar da yap lm t r.231 

Genellikle de bu karalama ve y pratma kampanyalar n ba latanlar n siyasi ç kar 

pe indeki DP li milletvekilleri ya da daha sonralar milletvekili aday olacak olan 

belediye ba kanlar oldu u göze çarpm t r. 

                                                

 

230 Barutçu, a.g.e., s.466,469  
231 Bkz: Metin Toker, DP'nin Alt n Y llar 1950--1954, Bilgi Yay nevi, stanbul, 1991, s.57-65, 
Ayr ca dönem  bas n nda güna r dava ile ilgili haberler ç km t r. Bkz: Yeni stanbul 20 A ustos 
1950 " nönü'nün tekzibi, Recep Peker'e 80 bin lira verilmi de il". 
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CHP parti ileri gelenleri DP nin bu beklenmedik davran lara çok 

a rm lard r. nönü ise hedefoldu u için çok etkilenmi tir. Nihat Erim, 12 Eylül 

1950 tarihini att defterinde bu duruma dair  " Demokrat Parti iktidara geçmesiyle 

birlikte CHP ve lideri nönü için y ld rma politikas na ba lam lard r" eklinde not 

dü mü tür. Nihat Erim günlü üne " ç politikada Demokratlar tahminimizden 

a a l k ç kt lar. Muhalefette iken hürriyet ve demokrasi ampiyonu kesilmi lerdi. 

ktidara geldikten sonra en basit tenkitlere dahi tahammül edemeyerek muhalefeti 

susturmaya kalkt lar. Fakat bunda da fazla cesaret gösteremediler. Kâh 

komünistlerle mücadele, kâh demokrasiyi koruma bahaneleri alt nda tenkidi 

susturacak kanunlar haz rlamaya çal yorlar. Henüz ortaya bir metin koyamad lar. 

nönü'nün ahs ile çok u ra yorlar. Meclis kürsüsünden bir DP'li milletvekiline 

sual sordurdular: "Ömer nönü 1945 y l nda Taksim'de otomobille adam çi nemi . 

nönü çok, pek çok üzülüyor. Bizzat Adalet bakan

 

bu meselede bir politik istismar 

vesilesi bulmak için me gul oluyor. Yeniden aç lan tahkikata müdahale için 

stanbul'a gidiyor, savc lara, hatta sorgu yarg c na telkinde bulunuyor. Biz bunlar 

haber al yoruz. nönü'yü 1945'ten beri yak ndan tan yorum. Hiç bu derecede üzülüp 

s k ld n bilmiyorum. Hakk da var. Yalan ile tertiple, vicdan ve ahlak tan mayan 

adamlar n yapmak istemeyece i fenal k yoktur."232 eklinde olaylara aç klama 

getirmi tir. 

evket Süreyya Aydemir'e göre 13 Haziran 1950'de DP iktidar eline yeni 

ald günlerde Menderes, kulaktan dolma bir suçlama ile, mecliste ba ta nönü 

olmak üzere C.H.P.'nin ba ndakilerin,  orduyu ele alarak, iktidara kar bir darbe, 

haz rlad klar

 

eklinde suçlamada bulunmu tur. Menderes " Cumhuriyet Halk Partisi,  

e er ba ar l bir çal maya girmek istiyorsa,  ba lar ndaki iktidar hastalar n 

atmal d r." eklinde sözlerle iki parti aras nda ba lang çtan itibaren bu sava 

ba latm t r.233  

Parti iktidara geçer geçmez ilk icraatlar ndan birini din konusunda yapm , o 

zamana kadar devam eden Türkçe ezan okuma mecburiyetini kald rm lard r. Bu 

eylemiyle parti hitap etti i toplum kesimlerinin gözünde yerini peki tirmeyi ve 

                                                

 

232Nihat Erim, Günlükler 1925-1979, I. Cilt, Haz:Ahmet Demirel, Yap Kredi Yay nlar , stanbul, 
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muhafazakâr kesimin oylar n garantilemeyi hedeflemi tir. Bu tür bir giri imin ilk 

icraat olarak alelacale gündeme al nmas ise seçimler öncesinde bu gibi konularda 

önceden baz kesimlerle anla malara gidilmi olabilece i fikrini akla getirmi tir. 

A ao lu, parti olarak en çok ele tiri ald klar Türkçe ezan mecburiyetinin 

kald r lmas için Grup'ta baz milletvekillerinin istekleri ile ve herkesin fikrini alarak 

bu i lemi yapt klar ndan bahsetmi tir.234 

Demokrat Parti Arapça ezan n serbest b rak lmas

 

hakk nda Meclis Grubunda 

karar alm ve bu karar n gazeteler ve radyo ile yay nlanmas neticesinde kanuni 

engelin kald r lm oldu u telâkkisinin hâs l olmas ile bâz vatanda lar n arapça ezan 

okumas n n muhtemel oldu u dü üncesiyle Hükümetçe Meclise acil olarak bu 

konunun gündeme al nmas n istenmi tir. DP'li milletvekilleri Atatürk sa olsayd 

hiç üphe yok ki, o da bu büyük Meclisin dü ündü ü gibi dü ünecek o da elimizdeki 

Allah Kanununun Türkçe ile tercümesine imkân olmad n , din ulemalar n n vermi 

oldu u karara göre, anl yacak ve ezan din diliyle okutacakt eklinde halk 

kand rmaya yönelik beyanlarda bulunmu lard r.  Atatürk ink lâb

 

gazetelerin yazd 

gibi umdesi de il, Atatürk memlekette yapm oldu a ink lâplar n millet taraf ndan 

hazmedilmesini esas olarak kabul etmi oldu unu öne sürmü lerdir. Ayr ca slâm 

dini, müslüman dili kaidelerine göre Müslüman camilerinde ancak din dili ile olur. 

ve bunu da memleketin yüzde doksan sekizi, bizi seçenler, bizden istemi lerdir. 235 

eklinde propaganda yapm lard r. DP mensuplar n n bütün bu davran lar ndan 

ç kan ise, seçimler öncesinde DP nin bu konuda seçmenlere vaadler vermi

 

ve 

tutmak zorunda olman n bask s yla, kamuoyunu ikna etme çabalar sarfetti i olgusu 

olmu tur. 

DP Seyhan milletvekili Sinan Tekelio lu nun  Yaln z bugünü bize 

gösterdi inden dolay Adnan Menderes Hükümetine te ekkür ediyorum. Türk 

Milletinin büyük umdesi olan dine sar lmak esas komünizme vâki olan kaleyi Adnan 

Menderes tamamiyle ve mutlak olarak kurmu tur. Kendilerini tebrik ederim. 

Arkada lar, yaln z bununla i bitmi olmuyor. Dine ait birçok takyidat sinesinde 

ta yan antidemokratik denen kanunlar vard r. O kanunlardan bir tanesi bize seçim 
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arifesinde kabul ettirildi. Bu kanunda ben müsliman m demek dahi ceza idi. Onun 

için Adnan Menderes Hükümetinden nas l bu kanunu kald rm sa bunlar n da 

kald r lmas n rica ediyorum. sözleri de partinin din alan nda önceden planlanm 

baz

 
dü üncelerinin varl n

 
ile baz devrim kanunlar n n ise de i ik amaçlarla 

antidemokratik yak t rmas yoluyla de i tirilmek istedi inin i aretlerini vermi tir.236  

Cihad Baban' n de erlendirmesine göre, DP muhalefet devrinden ba layarak 

parti içinde yer alan devrim aleyhtar ki ilere, oy kaybetmeme u runa taviz vermek 

durumunda kalm ve göz yummu tur. Zonguldak'taki kongrede bir delege, 

"Kad nlar evlerine dönmelidir, dairelerde bunlara maa vermek kötülü ü te vik 

etmektir. Biz ezan sesiyle uyanmak, ezan sesiyle uyumak istiyoruz."gibi konu malara 

meydan verilmi ,  toplant lardaki Cumhuriyet Halk Partisinin dinsiz oldu u, camileri 

ah r yapt

 

propagandalar na, Demokrat Parti kurucular kar ç kamam lard r. Bir 

zaman sonra da idareciler bu sözlerle öyle yüzgöz olmu lard r ki; Menderes 

ba bakan olduktan bir süre sonra, bir gün zmir'de bir kongrede «Biz elhamdülillah 

Müslüman z, Müslüman kalaca z» gibi bir söz sarf etmi , bu söz sürekli alk lar 

toplay nca, Menderes bundan memnun olmu tur. Açt  bu ç rda yürümü , art k hiç 

bir fren kalmam t r. Demokrat Parti irticay  kucaklayan bir parti haline gelmi tir.237  

O dönemde kaymakaml k yapm olan Dündar Soyer Demokrat Partinin 

iktidar olrnas ndan sonra yo un bir ekilde ba lat lan yanl

 

bir uygulamadan 

bahsetmi tir. Bu uygulama ile idari amirler ve memurlar n, baz kimselerin, özellikle 

de DP ocak-bucak ba kanlar n n ikâyeti sonucunda "görülen lüzum üzerine", diye 

kli ele mi bir gerekçe ile oradan oraya sürülmesi olay ülkemizde y llarca devam 

edecek bir partizanl k örne i olmu tur. Bu uygulamalar n konular ndan biri de 

kanunsuz aç lm kur'an kursu gibi baz faaliyetlere göz yummayan idare amirleri 

için geçerli olmu tur. Soyer o y llarda baz Kur an kurslar nda her sabah ö rencilere 

bir yemin ettirildi ini duydu unu ancak bu yemin metnini ele geçiremedi inden 

                                                

 

236  Ankara milletvekili Talât Vasfi Öz, ezan n arapça okunmas na dair verilen yasa n 18.VII.1932 
tarihinde Atatürk'e atfen Diyanet leri Ba kanl taraf ndan ba lat ld n , buna muhalif hareket eden 
çe itli din mensuplar n n zaman zaman mahkemelerde suçland r lma neticesi temyize intikal eden 
dâvalar kar s nda bu ki ilerin beraet ettitiklerini belirtmi tir. Bunun üzerine eski Hükümetin 1941 
tarihinde Ceza Kanununun 526 nc maddesini de i tirmek suretiyle, bildi iniz arapça ezan ve kamet 
okuyanlar terimini kullanarak bu suçu i leyenlerin cezaland r lmas n sa lad n , kanuni yasa n 
1941 tarihinde oldu unu özellikle vurgulam t r  
237Cihad  Baban, Politika Galerisi, Remzi Kitabevi, stanbul,1970 s.31  
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bahsetmi tir. Ama bu metin bir süre sonra bir kitapta Soyer'in kar s na ç km t r. 

Yemin aynen öyledir:    

"Ben Muhammedi Müslüman ümmetindenim. Türkiye dinsiz, laik bir 

memleket haline gelmi tir. Hayat m , Mustafa Kemal dinsizli i ile sava a 

adayaca ma, Türkiye 'yi bir din ve eriat devleti haline getirmek için mücadele 

edece ime, Kemal Pa a zaman nda ç kar lan dinsiz kanunlar n tatbikini 

önleyece ime, K sa zamanda ümmet esas na dayanan eriat devletinin kurulmas için 

devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çal aca ma, Dinim, 

Allah' m ve bütün mukaddesat m üzerine yemin ve kasem ederim." 238 

Demokrat Parti, iktidara gelmeden önceki seçimler döneminde muhalefet 

mitinglerinde, halk en çok galeyana getirdi i propaganda malzemesini Halk 

Partisi'ne yöneltti i, "Bizi aç b rakt n z, ç plak b rakt n z. Ölülerimizi saracak kefen 

bile bulamaz olduk." sloganlar olu turmu tur. DP kuruldu u günden itibaren bu iyi 

kamuoyu gözlem ve ara t rmas na dayanan hassasiyetleri yakalayan sihirli cümleler 

bulabilmi tir.239 eker ve sigara fiyatlar , DP'nin muhalefette en çok sözünü etti i 

konular olmu tur. Sava y llar nda, hükümet bunlar , üzerlerine koydu u vergilerle 

devlete gelir getirici birer unsur olarak kullanm , fiyatlar bu yüzden artm t r. Ayr ca 

mal darl yüzünden karaborsada fiyatlar daha da yükselmi tir. eker fiyat 5 liraya 

kadar ç km t r. DP'liler daha sonra bunu " ekeri bu millete 5 liraya yedirdiniz" diye 

sloganla t rm lard r. eker fiyat sonradan, CHP hükümetlerince yeniden 2 liraya 

kadar indirilmi , ancak DP muhalefeti, geçmi y llar hat rlatarak ayn slogan 

kullanmaya devam etmi tir. O dönem, ekerin maliyeti, 2 liral k kesme ekerde 68 

kuru , 172 kuru luk toz ekerde 63 kuru tur. Geri kalan vergidir. DP'liler "Aradaki 

fark vatanda tan almak insafs zl kt r." eklinde propaganda yapm lard r. Sigara 

fiyatlar için de ayn politikay izlemi lerdir. DP'li Samet A ao lu, meydanlarda 

yapt konu malarda cebinden ç kard 20 kuru luk birinci sigaras için "Biz bunu 

size 5 kuru a indirece iz" diye ün kazanm t r.240 Her iki madde de halk için önem 

ta yan tüketim maddeleridir. Demokrat Parti usta bir propaganda ekibiyle halk en 

                                                

 

238 Soyer, a.g.e. s.116; Soyer yemin metnini  Dr. Niyazi Köymen'in "Dinsel Bunal mdan Gerçek Hak 
Yoluna" adl kitab , sf. 170. ten aktarm t r. 
239 Yakup Kadri Karaosmano lu, Politikada 45 Y l, Bilgi Yay nevi, Ankara, 1968, s.174 
240 Altan Öymen, De i im Y llar , Do an Kitapç l k, stanbul,  2004, s.468-469 
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fazla etkileyebilecek hususlar tesbit etmi ve bu hususlar üzerinde bazen vaadlerle, 

bazen de kar taraf suçlamak için kullanarak halk n hisleri üzerinde etki sa lam t r. 

DP hükümeti, yeterli olmasa da populist sloganlar n gere inin yerine 

getirilmesi için harekete geçmi , inand r c l n korumaya çaba göstermi tir. Bunun 

için seçimlerde pahal l k propagandas yapt konulardan, önce eker fiyatlar n 

yüzde 15, sonra sigara fiyatlar nda yüzde 25 oran nda indirime gitmi tir. 

Propagandas na oranla vaadlerini kar layamay n ise vergi kayb " gerekçesini 

kullanarak gidermeye çal m t r. DP, 30 milyon liral k vergi kayb n hükümet olarak 

göze ald klar propagandas ile halka fedakâr gözükmeye çal m t r. Altan Öymen'e 

göre, DP' nin muhalefetteyken söyledikleri ba ka, iktidardayken ba ka olmu tur. 241 

erif Mardin e göre 1950'den sonra bürokrasinin gücüne ve sayg nl na 

indirilen darbeler, DP nin Türkiye nin geli mi bölgelerinde, hem e raf hem de 

köylüler taraf ndan sevilmesini sa lam t r. Fakat bu Türkiye'nin di er yerlerindeki 

e raf n halk partisine olan ba l l n kaybetti i anlam na gelmemi tir.242  

Bir ba ka görü e göre ise Demokrat Parti, tek parti rejiminden çok partili 

siyasal sisteme geçi e kadar d ar da b rak lan çevresel unsurlara merkezin kap lar n 

aralam t r. Demokrat Parti'nin gerek söylemi, gerekse destek gördü ü toplumsal 

taban aç s ndan, bir çevre partisi ve çevrenin iktidardaki temsilcisi oldu u 

yads namaz bir gerçek olmu tur. Tek parti döneminin sivil-askeri bürokrasi, e raf, 

sanayici, esnaf ve köylü ayr m nda, Demokrat Parti ikinci gruba daha yak n ve 

organik olarak ba l

 

olmu tur. Demokrat Parti, modernle meyi kabul eden ama 

bat l la may ayn ölçüde benimsemeyen, hatta büyük oranda reddeden ve iktidar 

elinde tutan radikal bat c çizgiye kar , toplum ço unlu unun payla t bir tepkinin 

ürünü olmu tur.243 

Demokrat parti kurulu undan itibaren ya yönetim ya da yakla m fark ndan 

kaynaklanan bir ekilde parti çal malar için maddi imkânlara CHP'ye göre daha 

fazla sahip olmu tur. DP yerel seçimlerden 2 y l öncesinde bile il ba kanlar na özel 

araç tahsis edebilecek imkânlara sahip olmu , il ba kanlar

 

bu ekilde köy köy 

                                                

 

241 A.g.e. s.468-469 
242 erif Mardin,"Türk Siyasas n Aç klayabilecek Bir Anahtar Merkez Çevre li kileri,"Türk Siyasal 
Hayat n n Geli imi, Beta Bas n Yay n Da t m, stanbul,1986,s.129 
243 Y lmaz Bingöl- Mustafa Çolak,  Merkez-Çevre Teorisi Hala  Türk Siyasetinin Aç kl yor mu?,  
Türkiye Günlü ü Dergisi, Say 100, Cedit Ne riyat, stanbul, 2010, s.98  
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dola arak partiye üye temin edebilmi lerdir.244 Ayr ca dönem içerisinde Demokrat 

Parti e ya piyangosu düzenlemek gibi gelir sa lay c yöntemler uygulam t r. 

Piyangoda ev, jip, deniz motoru, motosiklet, elektrikli ev aletleri, inek, koyun gibi 

birçok hediyenin çekili i yap lm t r. 245 Bu bak mdan muhalefette olmas na ra men, 

CHP den daha iyi bir mali güce sahip olmu tur. 

Demokrat Parti iktidara geçmesiyle birlikte de, devlete ait bas n yay n 

kurulu lar n n kontrolü ile bas n n deste ini yan na alm t r. Menderes'in 

konu malar n izleyip geni geni yazmak, Demokrat Parti'nin sözcüsü Zafer gazetesi 

muhabirlerinin i i olmu tur. Ayr ca devletin resmi ajans olan Anadolu Ajans nca, 

Ba bakan n tüm konu malar n muhabirlere izletilip, tam metin halinde ve hiç 

gecikmeden yay mlanm t r. Bunlar da devlet radyosundan genellikle aynen 

yay nlanm t r.246 DP, iktidar olarak bas n n deste i konusunda do al bir avantaj ve 

birçok imkan elde ederken, di er muhalefet partileri ve CHP bu konuda k s tl bir 

duruma girmi lerdir.  

Demokrat parti yerel seçimlerde genel seçimlerdeki ba ar s n 

tamamlayabilmek için yerel seçimlerde seçilecek adaylar ve yöre halk üzerinde 

ba lang çta psikolojik bask uygulamalar na giri mi ,  seçilecek adaylar e er DP'den 

veya ba ms z olmazlarsa hükümetin onlara iyi gözle bakmayaca n söylentilerle 

yaym t r.247 Bu konuda Millet Partisi Genel Ba kan Hikmet Bayur da DP nin 

muhtar seçimlerinde bask yaparak neticeleri lehine çevirmeye çal t na dair bir  

beyanda bulunmu tur. Bayur; 

" Halk memnun oldu u muhtar seçmi tir. Yaln z bugünkü iktidar partisi bu 

seçimler üzerine manevi bask yapm ve muhtar seçimlerine siyasi bir mahiyet 

vermi tir. Demokrat Partiye oy verenlerin i i görülecektir demesi, ben demokratlar n 

ktidar y m demektir. Hâlbuki o mevkie gelindikten sonra milletin iktidar olmak 

laz m gelir. Maalesef iktidara gelenler geçmi i unutuyorlar." 248demi tir. 

                                                

 

244 BCA : 490   01 1483  51  1 CHP Çank r l Ba kanl n n CHP Genel Merkezine 28.11.1948 tarihli 
yaz s . Belge ekler bölümünde EK-1'de sunulmu tur.  
245  Yeni stanbul, 24 Temmuz 1950 " Demokrat Parti e ya piyangosu dün sabah 9.30 da çekildi."; 
Cumhuriyet 24 Temmuz 1950 
246 Altan Öymen, Öfkeli Y llar, Do an Yay nc l k, stanbul, 2009,  s.32 
247 BCA : 490   01 11  57  3   CHP Trabzon l Ba kanl n n CHP Genel Merkezine 1.8.1950 tarihli 
yaz s . Belge ekler bölümünde EK-2'de sunulmu tur 
248 Yeni Sabah 21 A ustos 1950;Yeni stanbul, 21A ustos 1950 "Millet Partisinin Toplant lar ",  
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Nihat Erim e göre, Demokrat Parti Yerel seçimlerde sonuçlardan fazla 

memnun olmay nca bask ve y ld rma tekniklerine devam etmi tir. Erim 

günlüklerinde: "Demokrat hükümet memlekette normal bir demokrasi mizan n 

yerle tirmeye çal mak öyle dursun, Recep Peker'in asla tenezzül etmedi i usullerle 

halk , memurlar , köylüyü y ld rmaya çal maktad r. Bilhassa, muhtar seçimlerinde, 

Türkiye'deki muhtarl klar n % 70 kadar na CHP'li vatanda lar n seçilmesi bunlar 

deli etti. Hemen faaliyete geçtiler. Belediye seçimlerinde ayn ak bete u ramak 

korkusu ile hile ve bask n n türlüsüne ba vurdular. Bir yandan da seçilen CHP'li 

muhtarlar n say s n az göstermek için, muhtarlar "CHP'den istifa ettim" demeleri 

için idare amirleri ve DP te kilat , milletvekili marifeti ile zorlad lar. Buna ra men 

nispeti fazla dü üremediler. Adalet Bakanl muhtar seçimleri neticesini gösteren 

listeye ba ms zlar ve kar klar diye a rtmak maksad ile haneler ilave etti. 

CHP'lilerin bir k sm bu hanelere kaydedildi. Gene de DP'li muhtar say s umum 

yekûnun % 50'sinden a a da kald " demi , Fakat küçük kasabalarda CHP iyi. 

Muhtar seçimleri köylerin durumunu göstermi tir .. DP ve hükümet çe itli bask

 

usulleri kullan yorlar. Memurlara i aretli oy pusulalar

 

vererek "E er sand ktan bu 

ç kmazsa seni buradan uzak bir yere naklettiririz" demi lerdir. 249 eklinde 

de erlendirmelerde bulunmu tur.  

Demokrat Parti iktidara geçer geçmez yapt uygulamalardan biri de kendisi 

veya parti te kilat ile uyumlu olmayan memurlar tasfiye etmek olmu tur. Dönem 

içinde bu ekildeki amaçlarla görev bölgeleri de i tirilen, görevden al nan valiler, 

kaymakamlar ve ba ka kamu görevlileri olmu tur.250  Bunlarla ilgili haberler bas nda 

yer alm t r. 

Demokrat Parti nin muhalefete tepkisi ve demokratik yakla m içinden 

ç kt CHP den çok ta farkl olmam t r. Geçmi te muhalefette iken DP heyetine 

sayg da kusur göstermeyip CHP taraf ndan Elaz 'a sürülen Vali Hikmet 

Kümbetlio lu'nun DP döneminde de muhalefete kar göstermi oldu u iyi 

muamelenin sonucunda tepkiler farkl olmam t r. Vali Kümbetlio lu CHP Genel 

                                                

 

249Nihat Erim, Günlükler 1925-1979, I. Cilt, Haz:Ahmet Demirel, Yap Kredi Yay nlar , stanbul, 
2005, s.463-464   
250 Zafer, 1 Temmuz 1950  "Valiler Aras Yeni Nakil ve Tayinler" 



 

101

 
Sekreteri Kas m Gülek'e Elaz 'da ayn ilke ile itibar göstermesinin sonucu Hatay'a 

tayin edilmek olmu tur.251  

DP iktidar , dönem içinde ülkenin ekonomik sorunlar na kar daha kal c 

çözümler planlam t r. Ancak baz acil çözüm bekleyen sorunlara kar ise henüz 

eski yönetimin yakla mlar ndan kurtulamam t r. Karadeniz bölgesinde hüküm 

süren açl k sorunu için Karadeniz illerini birbirlerine ve büyük merkezlere 

ba layacak yollar n yap lmas n öngörmü ler, Karadeniz halk n n i hacmini daraltan 

çe itli sebeplerden birisini de demiryolu politikas ile deniz nakliyat politikas 

aras nda biribirini tamamlay c prensiplerin bulunmay nda görmü lerdir. Eski 

idareyi ise, "Do u ve Orta Anadolu, stanbul gibi merkezlere demiryolu ile 

ba lan rken di er taraftan Karadeniz limanlar na ba lanmamak ve deniz nakliyat 

sürat, intizam ve vesait itibariyle geri halde b rak lmak suretiyle hakikatte Do u ve 

Orta Anadolu mahsulünün Karadeniz limanlar ndan ihrac imkânlar daralt lm t r. 

Bunun neticesinde Karadeniz vilâyetlerinde, i hacmi hayli nispette küçülmü tür. 

Eski idarenin nüfus kesafetini, hakiki ihtiyaçlar göz önünde tutmadan yapm 

bulundu u plânlar n zararl neticelerinden biri de i te bu suretle Karadeniz 

vilâyetlerinin bugünkü iktisadi artlar n do urmu tur." eklinde ele tirmi lerdir.252 

Fakat acil durumda çözüm bekleyen halka uzun vadeli kredi ile art k çürümeye yüz 

tutmu duruma gelmi m s r vermeye yönelik taleplere ise m s r n fiyat n 24 

kuru tan 20 kuru a dü ürerek çözüm bulmaya kalkm lard r.253  

DP iktidar bu dönemde halk üzerinde iyi bir etki b rakaca n 

de erlendirdi i, biraz da populizme yakla an uygulamalardan birini hayata 

geçirmi tir. Ula t rma Bakanl , halka fena muamele yapan, i lerle ilgilenmeyen, 

                                                

 

251 Ali Abal , Yeni As r, 29 Aral k 1980 Aktaran: Ayd n Taneri, Türk Devlet Gelene i,  MEB 
Yay nlar , stanbul, 1993, s.131-132 
252 T. B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM : IX C  L T : 1 Toplant : Ol . Onuncu Birle im 
19.VI. 1950 Pazartesi  
253Ayn yer; Milletvekillerine bölgeden Kooperatif Asba kan Dursun Uzman'dan gelen telgraflarda: 
«Ofis m s r n n kilosunu 20 kuru a indirmek için emir geldi, eksik olmas n bakan cidden çal m ve 
20 kuru a indirilmesini temin etmi , fakat piyasada 19 - 20 kuru , hem de alt n gibi sapsar , çürü ü 
olm yan m s r vard r. Dâva m s r fiyatlar n n dü ürülmesi de il paras z olan halka uzun vadeli kredi 
ile m s r teminidir, m s r tevziidir. Aksi halde sat lam yacakt r, çürümektedir." denmi tir. Trabzon 
mebuslar ndan Mahmut Golo lu'na gelen telgrafta: " ilimiz dâhilinde alâkal müesseselerce m s r 
tevzii, seçimleri takiben durdurulmu tur. Bu da bir yarad r. Bu m s r tevziat niye durdurulmu tur? 
M s r seçim için mi da t lm t r? Halen elde mevcut m s rlar depolarda bozulmalar muhtemel 
oldu undan ve köylü de büyük bir ihtiyaç kar s nda bulundu undan Feyzi Boztepe'nin teklifinin 
limize te milinin bir an evvel intac hususunun bildirilmesini gayretinizden rica ediyorum."denmi tir. 
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irtikâp ve ihtilas yapan memurlar hakk nda halk n ho una gidecek düzenlemelere 

gitmi tir. Hükümet memurlar konusunda genel bir düzenleme için çal ma 

ba latm t r.254  

Dönem içerisinde DP iktidar taraf ndan Af Kanunu ç kar lm , fakat bu 

kanunun uygulamas sonucunda baz sosyal olumsuzluklar da ortaya ç km t r. 

Bas nda bu konu ile ilgili ele tirel yaz lar yer alm t r. Burhan Felek, Cumhuriyet 

gazetesindeki yaz s nda " Binlerce mahkumun i siz ve ekmeksiz cemiyete kat lmas ne 

kendileri için ne de cemiyet için faydal bir ey de ildir. Hürriyet adam n karn n 

doyurmaz " demi tir.255  

Demokrat Parti, Muhtar ve htiyar Heyetleri Seçimleri için ilk çal malara 

1950 Temmuz ay n n ortalar ndan itibaren ba lam t r.  

zmir DP l dare Kurulu 19 Temmuz'da 13 A ustos'ta yap lacak bu seçimler 

için toplant yapm ve seçimler için göz önünde bulundurulmas lüzumlu görülen 

hususlara dair bir beyanname yay nlam t r.256 

Ba bakan Menderes 21 Temmuz'da stanbul'a gelmi , iktidar olarak iki ayl k 

süredeki icratlerinden bahsetmi , ayn zamanda stanbul ehrinin ihtiyaç ve sorunlar 

için vali ve belediye ba kan olan Fahrettin Kerim Gökay ile görü mü tür. Menderes 

bu faaliyetler ile ilgili bas na iki ayl k bir faaliyet devresi içinde bir hayli 

antidemokratik kanun ve hükümlerin tadil edildi ini veya yürürlükten kald r ld n 

söylemi tir. Gecekondula ma ile ilgili olarak mevcut olan emrivakileri oldu u gibi 

kabul edip, bundan sonrakilerin ise önüne geçmek karar nda olduklar ndan 

bahsetmi , Mevcut gecekondular n da planla t rma, projelendirme, k ve su 

ihtiyaçlar n temin edilerek ehrin bir parças haline getirilmesini dü ündüklerini 

söylemi tir. stanbul için ise vilayet ve belediye i leri üzerinde görü üldü ü, özellikle 

                                                

 

254 T. B. M. M. TUTANAK DERG S  DÖNEM : IX  C  L T : 1  Toplant : Ol . On birinci Birle im 
21 .VI. 1950 Çar amba s.217-218. Burdur Milletvekili Mehmet Özbey mecliste " zmir Elektrik 

irketi Belçikal lar n elinde iken su, elektrik ve gaz i leri 30 memurla idare ediliyordu. Ayn tesisat 
bize geçtikten sonra memur say s 300 e yükselmi tir. Arkada lar, memur miktar hakikaten çoktur. 
Resmî istatistiklere bakacak olursak 1938 de 88 bin olan memur say s , sekiz sene sonra, 1946 da 222 
bine yükselmi tir. Bizde memur say s o kadar çoktur ki, Amerika atom, ngiltere radar yaparken biz 
de bütün zekâm z memur kadrosunu kabartmakta, i irmekte kullanm z desek caizdir." eklinde 
durumu de erlendirmi tir 
255 Zafer 20 Temmuz 1950 "Af Kanununun Tatbikinden Do an Baz Güçlükler" ; Cumhuriyet 29 
Temmuz 1950 
256 Ak am 21 Temmuz 1950 
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gecekondu, su, k l k kömür ihtiyac ile halka ucuz g da tedarik edilmesi konular n n 

ele al nd belirtilmi tir.257  

Seçimlere haz rl k maksad yla 20 Temmuz'da DP milletvekillerinin il idare 

Kurulu üyeleriyle mü tereken yapacaklar toplant ay n 27 sine ertelenmi ,  l Genel 

Meclis ve muhtar seçimleri haz rl klar na h z verilmi tir. Seçimlere dair kanunlar 

teksir edilerek te kilâta gönderilmeye ba lanm t r. Gelecek ay n 10 undan itibaren 

ba l yacak olan seçim kampanyas n n program da Parti Bölge Müfetti i Hüsnü 

Yaman taraf ndan haz rlanmaya ba lam t r.258  

Temmuz ay n n sonu itibar yla Demokrat Partide aday yoklamalar na 

ba lanm t r. Demokrat Parti de Muhtar adaylar n n tesbitinde sona yakla lm t r. 11 

A ustos'ta sona erecek olan seçim kampanyas ba lat lm , adaylar n muhitte 

tan nm , durumlar çal maya müsait ve sevilen ahsiyetlerden olmas na dikkat 

edilmi tir. DP 1 te kilât nda yoklamalara ba lanm , yoklamalar ocaklarda üyeler 

taraf ndan yap lm , ilçeler ad na birer mü ahit bulundurulmu tur.259  

Yine 7 A ustos'ta Demokrat Parti l dare Kurulu muhtar seçimleri 

münasebetiyle vatanda lara hitaben bir beyanname yay nlam t r.260 Beyannamede: 

"Muhterem Vatanda ,  

Milletin radesi ile iktidara gelen Demokrat Parti, halk hâkimiyetine dayanan 

yeni sistemi aziz yurdumuzda tesis için bütün enerjisi ile çal maktad r. Devlet ve 

Halk müesseselerini süratle demokratik anlay a uydurmak ve buralar halk n hizmet 

ve vazife makam  haline getirmek partimizin esas gayesidir.  

Halkla en s k temasta bulunan ve onun mahalli ihtiyaçlar n devaml temin 

ve devletle aras ndaki münasebeti tesis vazifesi ile mükellef bulunan muhtarl k 

demokrasinin ve halk hâkimiyetinin ilk kademesidir. 

Demokrat Parti, muhtarl k vazifesini bir halk hizmeti olarak tan r. Mahalli 

ihtiyaçlar n ve bu arada hastalara bak m n, fakirlere yard m n ve mahallenin bütün 

içtimai davalar n n ele al nmas nda muhtarlara muhim i ler dü mektedir. 

                                                

 

257 Cumhuriyet 22 Temmuz 1950 "Ba bakan n Muhtelif ç Meselelere Ait Görü leri" 
258 Yeni stanbul 21 Temmuz 1950 " D. P.  Milletvekillerinin Toplant s Geri B rak ld " 
259 Yeni stanbul 1A ustos 1950 "Muhtar seçimleri haz rl ilerliyor" 
260 Cumhuriyet 8 A ustos 1950; Yeni stanbul 8 A ustos 1950 
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Yaln z hizmet ve vazife fikri ile halka ba l bulunan Demokrat Partinin 

namzedlerine oyunu vermekle memlekette hem hürriyeti kökle tirmi , hem de mahalli 

idareye hâkim olmu ve ihtiyaçlar n da kendi iradenle temin etmi olacaks n. 

Sana hizmetten ba ka hiçbir ey dü ünmeyen Demokrat Parti namzedlerine 

oyunu ver aziz vatanda ! " eklinde halka hitap edilmi tir. 

Dönem siyasetinin d politika ile ilgili gündemini Kore'ye asker 

gönderilmesi meselesi olu turmu tur.261 Muhalefet partileri, Kore'ye niçin asker 

gönderildi ini de il, meselenin niçin meclise getirilmeden ve muhalefete gereken 

bilgilendirme yap lmadan hükümet taraf ndan sonuçland r ld n sorgulam ve tepki 

göstermi tir. Demokrat Parti ileri gelenleri ise muhalefetin bir gün önce Kore'ye 

asker gönderilmesini zaruret olarak görürken, birgün sonra farkl fikir sunmalar n 

samimiyetsizlik olarak de erlendirmi lerdir.262 

Yakla makta olan muhtar seçimleri münasebetiyle 7 a ustos ak am

 

saat 

20.30 da Sergievi binas nda D.P. liler bir toplant tertip etmi lerdir. Ba bakan Adnan 

Menderes, Ankara Milletvekilleri ve kalabal k bir partili grubu toplant da haz r 

bulunmu tur. Baz hatiplerin seçimlerin ehemmiyetini belirten konu malar ndan 

sonra Ba bakan Adnan Menderes söz alm ve partiye yönelik propagandalara cevap 

vermi tir:263 

DP nin memlekete ihtilâl ve karde kavgas getirece ini katiyetle ifade 

edenleri,  ne derece vatan sevgisi ile bunlar yapt klar n dü ünerek üzüntü duymalar 

gerekti ini, Kore hakk nda al nan karardan dolay bir hafta evvel ate püskürenlerin 

büyük bir k sm n n daha simdiden pi man olduklar n söylemi tir. Memleketin ana 

muhalefet partisi olan CHP nin insaf ölçüsünü elden b rakmayarak yapaca tenkid 

ve sarfedece i sert sözleri memnuniyetle kar layacaklar n , fakat CHP iktidardan 

çekilir çekilmez yay nlad 6 prensiple dürüst bir muhalefet yapaca n ilân etti i 

halde buna riayet etmedi ini söylemi tir. DP nin muhalefette iken d

 

politikay bir 

milli politika telâkki ederek daima iktidarla beraber yürüdü ünü, CHP nin bütün 

dünyan n tasvip etti i bir karar hakk nda lüzumundan fazla ileri gitti ini söylemi tir. 

                                                

 

261 Son Posta 26 Temmuz 1950 
262 Yeni stanbul 27 Temmuz 1950; Cumhuriyet 29 Temmuz 1950  
263 Yeni stanbul 8 A ustos 1950 "'Ba bakan belediye ve muhtar seçim kampanyas n açt " 
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Ayr ca devlet memurlar hakk nda da, Devlet memurlar na kanun d bir 

muamele yapmamaya son derece dikkat edildi ini, fakat devlet vazifesini unutarak 

CHP nin bir adam gibi hareket eden memurlar için bile tedip yollar n n asgarisine 

gidildi ini bildirmi tir. DP iktidar n n daima tarafs z ve ivazs z hareketi bir milli 

gaye edindi ini söyleyemi tir. 

Ba bakan Menderes bas n toplant s nda muhtar seçimleri için ise " bugün 

fiilen 35 bin köyde Halk Partisi muhtarlar hâkimdir. Mahallelerde de durum 

böyledir. Belediyelerin yüzde 99'u, meclisi umumilerin yüzde 100'ü CHP'lilerin 

elindedir. te önümüzdeki seçimler 1946 intihab n n mahsulü olan bu gayritabili i 

tasfiye edecektir." eklinde mesaj vermi tir.264 

stanbul DP il müfetti i ve stanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ise 13 

A ustos'taki muhtar seçimleri dolay s yla temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya 

gitmi ve 8 a ustos'ta stanbul'a dönmü tür.265 

D.P. mensuplar muhtar seçimlerini de kendilerinin kazanacaklar n büyük bir 

emniyetle iddia etmi ler; "büyük seçim ezici bir ço unlukla kazan lm t r. Millet 

iktidar Demokrat Partiye vermi tir. Binaenaleyh, idari mekanizmay da bu partinin 

elemanlar na vermekte tereddüt etmiyecektir." dü üncesini ta m lard r.266 

DP yay n organ olan Zafer gazetesinde 10 A ustos tarihinde "CHP Ankara 

Te kilat Tam Bir Bozgun Halinde" ba l yla partinin da lmaya ba lad izlenimi 

uyand racak haber yapm , ancak haberin gerçeklerle uyu mamas ve CHP Ankara 

te kilat n n giri imiyle haber tekzip edilmi tir. Zafer gazetesi 13 A ustos günü haberi 

tekzip ederken de tekzip kurallar na tam uymam t r.267 

Demokrat Parti te kilat

 

ve milletvekilleri yoluyla muhtar seçimlerinde 

yapt bask lar muhalefet bas n nda yer alm t r. 268 ktidara geçmenin verdi i güçle 

bu kez CHP kesimi bast r lmak istenmi tir. Ulus gazetesinde ç kan haberlerden CHP 

adaylar n afaroz etmeye kalk anlar aras nda baz milletvekillerinin oldu u, 

CHP lilere komünistlik yahut devlete hakaret suçu isnat etmenin çok kullan ld 

                                                

 

264 Cumhuriyet 8 A ustos 1950 
265 Cumhuriyet  9 A ustos 1950 
266 Yeni stanbul 13 A ustos 1950 " Muhtar seçimleri bugün yap lacak"  
267 Zafer 10 A ustos 1950; Zafer 13 A ustos 1950 
268 Ulus 14 A ustos 1950 
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ikâyet edilmi tir.Bu kapsamda Çorlu Ömerler köyünde 7 A ustos ak am Tekirda 

milletvekili evket Mocan n Ethem Öner in kahvesinde bir konu ma yapt , 

CHP ye a r hakaretler savurdu u ve Tekirda iline ait i leri dilimle, elimle 

yapt ramazsam tabancam n sap ile yapt raca m. Bunun için muhtar n z , bizim 

istedi imiz, bizim kar m za ç kabilecek ki ilerden seçiniz. Benim gibi z rdeli bir 

milletvekili arkan zda oldukta sonra korkmay n z. dedi i haberi yap lm t r.   

Hatay'da bucak müdürü DP'lilerin sald r s na u ram t r. Demokrat Parti 

ocak ba kan Mehmet Emin ile Muhtar Mehmet Koca, Belen bucak müdürüne 

hücuma kalk m lar, bunlardan muhtar b çakla üzerine yürümü tür. 

Kars n Digor buca n n yeni köyünde CHP mensuplar kitle halinde 

dövülerek rey verdirtilmi tir. DP nin muhtar seçimlerini ne bahas na olursa olsun 

kazanmak h rs ile çal m t r. Genel tehdit ve bask larla vatanda lar n serbest 

hareketlerine engel olunmu tur. 

I d r da yap lan mitinglerde memurlardan dörtte birinin at laca , di er dörtte 

birinin köle yap laca aç kca söylenmi tir. Ç ld r da Bekrahat m köyünden Cebbar 

Cumhurba kan na hakaret bahanesiyle ve Adalet Bakanl na sorulmadan günlerce 

hapis tutulmu tur.  

DP Bal kesir milletvekillerinden Ali Fahri eri ve Yahya Pehlivanl , 

Gönen in Bu dayl buca na giderek köylüyü toplam lar ve ilk i olarak bütün Halk 

Partilileri komünist olmak ve bunun propogandas n yapmakla itham etmi lerdir. 

Ayr ca Muhtar seçimlerini mutlaka DP ye kazand racaks n z, aksi takdirde 

tutanaklar  tasdik ettirmeyiz. eklinde vatanda a gözda vermi lerdir. 

Artova da muhtar seçimlerinden önce DP mensuplar köylerde CHP lilerin 

muhtar seçilemeyece i yolunda propaganda yapm lar, e er muhtarlar DP den 

seçilirse köy bütçesine DP liler 5 lira, CHP lilerin ise 10 lira verecekleri yolunda 

konu ma yapm lard r. 

Ordu, Mesudiye de muhtar seçimini kazanan CHP li muhtarlara DP li 

oldu unu söylemedikçe seçim tutana verilmemi tir. 

Samsun da Adalet Bakanl , l Seçim Kurulu karar n be enmemi , sonuca 

tehditle müdahele etmi tir. lçe ve l Seçim Kurullar üyeleri, DP lilerin kanuna 
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ayk r i aretli oy pusulalar n n iptaline karar verdikleri için tehdit edilmi lerdir. 

Adalet Bakan n n telefonla verdi i emir üzerine Seçim Kurulu nun 9 üyesinden 

ikisinin imzalad klar mazbatalar DP lilere verilmi tir.269 

2. Cumhuriyet Halk Partisi  

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan Türkiye 

Cumhuriyeti kurulmadan önce ülkede partile me sürecini ba latmak amac yla 

kurulmu tur. Cumhuriyeti kuran, ulus devletin ekillenmesinde önemli roller 

üstlenen, toplumsal alanda gerçekle tirilen reformlara öncülük eden, iki kez te ebbüs 

edilip ba ar lamayan çok partili hayata geçi

 

denemesinden sonra ülkemizi çok 

partili hayatla tan t ran, Türk siyasal hayat na muhalefet deneyimini kazand rm

 

bir 

parti olmu tur.270 

Bernard Lewis'e göre Atatürk sonras Türkiye'nin demokratik geli iminde 

belki en önemli olgu, 1950 y l nda muhalefetin iktidara kar ezici zaferiyle 

sonuçlanan gerçekten serbest ve dürüst bir seçimin yap lmas olmu tur. Cumhuriyet 

Halk Partisi'nin, ço u kez kendisine meydan okuyacak her hangi bir muhalefet partisi 

olmaks z n, hemen hemen kesintisiz yirmi yedi y ll k idaresinden sonra, bu partinin 

bir hükümeti, kendi yenilgi ve dü mesiyle sonuçlanan serbest ve sakin bir seçimi 

yönetmi tir. Ülkenin ve bölgenin tarihinde daha önce bir örne i bulunmayan bu 

önemli olay, Kemalist rejimin yap c çal mas na ve onun sayesinde Türk halk n n 

siyasal olgunla mas na dikkate de er bir kan t te kil etmi tir. Bir anlamda, Halk 

Partisinin seçim yenilgisi, onun en büyük ba ar s olmu tur. 271 Bu adeta "Partinin 

kendisinin içinden f k rd önceki devrimi tamamlayan ikinci bir devrim" olmu tur.  

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun  Atatürk sonras lideri olan nönü, 

Cumhuriyetin kurucu ideolojisine uygun olarak ça da uygarl k çizgisini ve bu 

çizginin gerektirdi i, demokratikle me sürecini izlemi ve ikinci denemede Çok 

Partili Demokrasiye geçmi tir. Çok Partili Düzene geçi , d tan desteklenen "s n f 

diktatörlü üne dayal komünist model" savunucular ile hem içerden hem d ardan 

önemli destek alan "dine dayal eriat devleti modeli" savunucular aç s ndan önemli 

                                                

 

269 Ulus  9 Eylül 1950 
270 Selahaddin Bakan, Hakan Özdemir""Türkiye de 1946-1960 Dönemi ktidar-Muhalefet li kileri: 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Demokrat Parti (DP) ye Kar ",C.Ü. ktisadi ve dari Bilimler 
Dergisi, Cilt 14, Say 1, 2013, s.373  
271 Lewis, Modern Türkiye'nin Do u u, s.302 
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bir f rsat te kil etmi tir. Çünkü demokratik hak ve özgürlüklerin kullan lmas 

yoluyla, demokratik düzenin yerine dine ya da s n f egemenli ine dayal bir 

diktatörlü ün kurulma ans artm t r.272 

Bu dönemi ya am

 
bir bürokrat olan Nejat Gülen an lar nda: nönü: 

"Atatürk Serbest F rka döneminde ba ar l olamad , ben ise ba araca m, ileride 

seçimleri Demokrat Parti kazansa bile, yine beni Cumhurba kan yaparlar" diye 

dü ünüyordu. nönü hep tarafs z bir cumhurba kan gibi davranmaya çal t . Yurt 

gezisine ç kt . Yan na CHP ve DP milletvekillerini ald ; böylece partilileri 

birbirinden ay rmad mesaj n vermek istiyordu. Demokrat Partililer durumdan çok 

memnundular. CHP'nin müfritleri ise onun yanl yapt n dü ünüyorlard . Özellikle 

çok sert ve otoriter bir ki ili i olan Ba bakan Recep Peker durumdan hiç memnun 

de ildi. Ciddi gazeteler, gençlik, üniversite ve ayd n kitlenin büyük ço unlu u 

CHP'ye kar idi.273 eklinde dönemin CHP sine ait izlenimlerini anlatm t r. Gülen, 

nönü'nün demokratik düzene problemsiz geçi i sa lamak için kendi partisi içindeki 

müfritlerle oldu u kadar, muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin müfritleri ile de 

u ra t n kendisini partiler üstü bir yere koymaya çal t n , bir hâkem gibi 

taraflar dinledi ini dile getirmi tir. 

Bir ba ka de erlendirmeye göre ise, CHP ve onun ideolojik kolu olan Halk 

Evleri, kentli orta kesimin ideoloji ve ç karlar na hitap eden bir organizasyon olarak 

kalm , parti nüfusun ço unlu unu kapsayacak bir ideoloji ve iktisat politikas 

olu turmada ba ar s z olmu tur. deoloji ve hedeflerde demokratik tav r ve 

faaliyetlerde elit olarak kalm t r. Hareket, yerel düzeyde ç karlar kaps yacak aç k 

bir görü geli tirememi tir. De i im köye, CHP'nin sosyal ve politik düzenlemeleri 

yoluyla de il, devletçi iktisat politikalar n istenilmeyen sonuçlar dolay s yla 

gelmi tir. Köy toplumunun geleneksel s n rlamalar n y kan ise entellektüel 

ilerlemecilik de il, piyasa ekonomisinin ba ar s olmu tur.274 

CHP'nin 1950 y l nda seçimlerdeki olumsuz etkiliyen faktörlerden bir 

taneside Hilmi Uran' n an lar nda belirtmi oldu u kadar yla, köylerde okul ve 

                                                

 

272 Kongar, 21. Yüzy lda Türkiye 2000li Y llarda Türkiye'nin Toplumsal Yap s ., s.246 
273 Gülen, An lar mda 27 May s ve Yass ada,. 
274 Faruk Birtek,  Devletçili in Yükseli i ve Dü ü ü, 1932-1950:Yar -Periferik Bir Ekonominin Yeni-
den Yap lanmas nda Belirsiz Yol, Türkiyede Devletçilik, Derl.Nevin Co ar, Ba lam Yay nc l k, s-
tanbul,1995 s.155 
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ö retmen evi yapt r lmas projesi olmu tur. nönü'nün kendi özel politikalar olarak 

köylünün s rt na özel olarak yükletilen bu a r masraflar n yer yer yaratt 

ho nutsuzluklardan ve ço u alelacele, rastgele yap lan mektep binalar n n da 

çürüklü ü hakk ndaki muhalefet propagandalar ndan, parti olarak, bilhassa 

seçimlerde çok zarar görülmü tür.275 yi amaç ve niyetle ba layan bu hareket, yanl 

yöntem ve uygulamalar ile partiye zarar verir hale gelmi tir. 

lber Ortayl 'n n dönem ile ilgili ya anm tecrübesine göre o dönemde: " 

zamans z olarak çok partiye geçi nedeniyle rejim ve ink lâplar darbe yemi tir ve bu 

smet Pa an n bir hatas d r." yayg n görü ü olu mu tur. Ayr ca 1960'larda Siyasal 

Bilgiler Fakültesi'ndeki anayasa hukuku seminerlerinde Deniz Baykal, bürokrasinin 

iktidar na kar DP'nin baz anti-bürokratik aç l mlar getirdi i ve halk n bu hareketi 

desteklemesinin neden gerekli oldu unu söyledi inde, bu yayg n görü sebebiyle 

s n fta itiraz edenler oldu undan da bahsetmi tir.276 Anla ld kadar yla bürokrasi 

ülkede art k hem yönetemez, hem de s k nt yarat r bir hale gelmi tir. Do al olarak 

bunu yöntem olarak seçen, uygulamaya devam eden Parti de, bundan zarar görmeye 

ba lam t r.    

Ortayl

 

dönemin CHP sinin yak n tarihini:"Tek parti iktidar n n 20 y l içinde 

insanlara refah ve ayd nl k getirmesi dü ünülemezdi. Türkiye mevcudu korumak için 

önce devlet olmak zorundayd . Kanun ve nizam n yerle mesi, bürokrasinin varl n 

hissettirmesi, üretim yapt ramasa ve art ramasa bile bölü ümün kontrol edilebilmesi 

küçümsenecek eyler de ildir. Tabii ki hiçbir toplumun böyle bir düzeni mutlulukla 

benimsemesi söz konusu de ildi. 1930'larda, hele 1940'larda harp içindeki devletin 

ana görevi nizam n koruyucusu oldu unu hissettirmekti. Sava boyu Türkiye halk 

çok s k nt çekmi ti. Karaborsac l a kar , fakir köylünün üretimi ceberrut bir 

denetim alt nda tutuluyordu. O zaman n genç savc lar ndan merhum inasi 

Akgönenç bana unu söylemi ti: "Köylünün saklad be -on teneke bu day 

müsadere ediyorsun, sonra onlar silosuz ve katarlar n u ramad demiryolu 

                                                

 

275 Hilmi Uran, an lar nda, "köylerde in a edilen mekteplerle ö retmen evlerinin in a masraflar , 
hükümet bütçelerinin kifayetsizli i sebebiyle, büyük mikyasta köylünün s rt nda idi ve nönü'nün 
srarla istedi i gibi, köylünün bir mektep binas ile onun ö retmeni evine, ne kadar k sa bir zamanda 

kavu mas iltizam edilirse köylünün yükü de o kadar a rla yor ve takatinin üstüne ç k yordu". de-
mektedir. Cemal Kutay, Örtülü Tarihimiz HilmiUran' n Hat ralar ,Hilal Matbaas , stanbul,1975, 
s.538 
276 Ortayl , Türkiyenin Yak n Tarihi,  s.97 
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istasyonlar nda çürütüyorsun. kinci Dünya Sava 'n n artlar buydu. Öte taraftan 

karaborsa gene devam ediyordu." eklinde anlatm , CHP ni ise: "Cumhuriyet Halk 

Partisi kadrolar n yenileyemeyen bir partiydi; partiye girip çal mak bile bir 

nepotizm yani akraba ve yak n kay r c l na dayal bir imtiyazd . kinci Dünya 

Sava sonras de i en dünya artlar , CHP'yi de i ikliklere uymaya ça rd ve itiraf 

etmeli ki smet nönü ve CHP bunu ba ard ." 277 eklinde yorumlam t r. Ancak bu 

ba ar , ülke yarar na geli me olarak sa lanm , fakat partinin kendi içinde 

yenilenmesi ve iktidar n sürdürmesi aç s ndan olumlu sonuç getirmemi tir. Ayr ca 

parti kendi içinde yenilenme ve geli meyi sa lam olsayd bile, seçimlerde bir 

bak ma geçmi e ait hesap görüldü ünden, yine ayn sonuçla kar larak iktidardan 

dü ece i kan s a rl k ta m t r. 

CHP iktidar taraf ndan II. Dünya Sava döneminde izlenen iktisat politikas 

toplumsal dengeleri sars c sonuçlar yaratmas nedeniyle hatal bulunarak ele tirilere 

konu olmu tur. Bu bak aç s na göre, II. Dünya Sava y llar nda ç kar lan Milli 

Korunma Kanununun yan s ra, Varl k Vergisi Kanunu ve Toprak Mahsulleri Vergisi 

Kanunu gibi uygulamalar n sonunda büyük bir k tl k dönemi ba lam , karaborsa 

yayg nla m , yüksek fiyat art lar ndan dolay sabit gelirli çal anlar n sat n alma 

gücü oldukça dü mü tür. Ekonomik alanda ya anan bu krize, tek parti dönemindeki 

bask c uygulamalar da eklenince, halk n tek parti yönetimine kar 

memnuniyetsizli inde art görülmü tür.278   

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerin yap lmas ndan birkaç ay önce 

beklemedi i bir seçim yenilgisi alm , beklenti d bu durumun a k nl n

 

ve hayal 

k r kl n üzerinden henüz atamad ve durumun nedenlerine vak f olamad bir 

zamanda yeniden seçimlere kat lmak durumunda kalm t r. Çok partili düzene geçi 

ve ülkede demokrasinin yerle mesi için 1930 da ba layan fakat neticelenemeyen 

ideali279 gerçekle tirmek u runda parti, büyük bir özveri ile gerçekte o dönem 

artlar nda bir partide al nmas çok zor bir karar alm ve iktidar kaybetmi tir.  

                                                

 

277 A.g.e., s.99 
278 Bakan ve Özdemir, a.g.m. s.375 ;  
279 Çok  Partili Hayata geçme, mecliste bir muhalefetin bulunmas , 1930 y l ndaki Serbest Cumhuriyet 
F rkas n n kurulu unda önemli bir nedeni te kil etmi , Özellikle Atatürk ve onunla birlikte o zaman n 
ba bakan olan smet nönü için farkl alg lama ve hesaplamalara ra men bir ideal te kil etmi tir. Bu 
konuda Bkz: As m Us, As m Us un Hat ra Notlar (1930 dan 1950 y l na kadar), Vakit Matbaas , 
stanbul, 1966, s.13-14 
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Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemin sa l kl bir ekilde i lemesi 

kapsam nda daha 1949 y l nda sa l kl bir seçim sisteminin olu turulmas için 

muhalefetle birlikte samimi bir ekilde çal malara ba lam t r. 1950 seçimlerinin, 

ikinci tek dereceli umumi seçim olarak, geçen tecrübelerden de faydalanm olarak, 

ilmin ve memleket zaruretlerinin icabettirdi i yenilikleri kavrayan bir kanunla 

yap lmas n sa lamak için çaba göstermi tir.. yi niyet sahibi fakat vesveseli 

vatanda lar n yüre inde dahi seçimde hile imkân olmad inanc n yerle tirmek, 

seçimde zor kullanma ihtimali kesin olarak önlenmek için gerekli her türlü tedbiri 

alm t r.  Haks zl a kar müdafaa kisvesi alt nda vatanda n kendisi hakk yerine 

getirmeye kalkmas , memleketin halini ve âtisini karanl k ve kanl ihtimallere 

götürebilece i ihtimalini de göz ard etmemi tir. 280 

Oyunu vermek üzere sand k ba na gelecek kad n erkek her seçmenin, tam bir 

serbestlikle ve her hangi bir tecavüz, tazyik veya tehdit korkusuna dü meksizin 

vatanda l k hakk n kullanmas n sa lamak önem ta m t r. Seçime kadar, seçim 

esnas nda ve yeni Meclis gelinciye kadar memlekette selâmet ve huzuru korumak 

için vatanda n zihninde can ve mal n n emniyeti hakk nda kati bir inanç muhafaza 

etmeyi hükümetin ba l ca vazifesi olarak de erlendirilmi tir. Demokratik rejimin, 

muhalefet müessesesinin emniyet içinde çal mas na ba l oldu u prensibiyle, 

kanunlar bunu temin etti i kadar, bu mefhumun bir tabiî anlay olarak memlekette 

yerle mesi siyasi faaliyetlerin kanun içinde kalmas , için gayret ve tahammül 

göstermek durumunda kalm t r.281 

Yeni seçim kanunu ve ülkedeki yeni artlar alt nda Cumhuriyet Halk 

Partisinin seçimleri kaybedebilece inin, yönetenlerce ba lang çta hesaplanm 

oldu u da bir ba ka gerçe i te kil etmi tir. Bunun i aretini ise,  mecliste muhalefet 

taraf ndan Cumhurba kan smet nönü nün aç l nutkundaki sözleri hakk nda 

verilen gensoru te kil etmi tir. Muhalefet milletvekillerinin bir k sm , nutukla ortaya 

birtak m prensipler at lmas ve muhalefet müessesesinin emniyet içinde 

çal mas ndan bahsedilmesinden, gayriihtiyarî olarak nönü'nün Ege gezileri 

s ras nda kendi partisi ad na muhalif partilerden istikbal için teminat istemesini 

                                                

 

280 T.B.M.M. TUTANAK DERG S   DÖNEM : VIII  C LT : 21  TOPLANTI : 4  Birinci Birle im  
1.XI.1949 Sal s.5  nönü nün meclis aç nutku)  
281 Ayn yer  
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hat rlat n dile getirmi lerdir. Böyle bir ihtimalin önceden karar n n al n p 

al nmad ise bu ekilde teyit edilmek istenmi tir.282  

CHP,  Arapça Ezan okunmas n yasaklayan, Türk Ceza Kanununun 526 nci 

maddesinden, ceza hükmünün kald r lmas maksadiyle mecliste görü ülürken nas l 

tepki verdi i de önem ta m t r. Parti  memlekette Millî Devlet ve Millî uur 

politikas n n, Cumhuriyetle kurulmu oldu unu ve partinin de bu politikay takip 

etti ini belirtmi , bu politika icab olarak ezan meselesinin de bir dil meselesi ve 

Millî uur meselesi telâkki edildi i belirtilmi tir. Parti temsilcilerice " Millî Devlet 

politikas , mümkün olan her yerde Türkçenin kullan lmas n emreder. Türk 

Vatan nda ibadete ça rman n da öz dilimizle olmas n bu bak mdan daima tercih 

ettik. Türkçe ezan, Arapça ezan mevzuu üzerinde bir politika münaka as açmaya 

taraftar de iliz. Millî uurun bu konuyu, kendili inden halledece ine güvenerek 

Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan ç kar lmas na aleyhtar 

olm yaca z."283 eklinde görü  bildirilmi tir.   

CHP'nin iktidarda iken muhalefete yakla m müfrit ve dü manca bir tav r 

olmu , bu yakla mlar da demokrasi gelene i aç s ndan sonradan gelen parti ve 

siyasetçilere de kötü örnek te kil etmi tir. 1950 seçimleri öncesinde Urfa Valisi 

Hikmet Kümbetlio lu nun muhalefete modern demokrasilerde olmas gerekti i 

tarzda yakla m göstermesi, parti te kilat nda büyük tepkiler olu turmu tur.284   

CHP'nin halkta ya da DP'yi tercih eden seçmenlerdeki alg s "Halk Partisinin 

lâyiklik perdesi alt nda din y k c , medeniyet ve Garpl la mak perdesi alt nda ise 

                                                

 

282 T. B. M. M. TUTANAK DERG S  DÖNEM :VIII  C LT : 21  TOPLANTI : 4  Dördüncü Birle-
im  14.XI. 1949 Pazartesi, s.65  

283 T. B. M. M. TUTANAK DERG S  DÖNEM: IX  C LT : 1  Toplant : Ol . Dokuzuncu Birle im 
16.VI. 1950 Cuma  s.189 
284 1950 seçimleri öncesi Demokrat Parti'nin ileri gelenleri yurdu taramakta ve her gittikleri yerde 
vatanda lar sayg göstermesine, yöre yöneticileri müdahale ettikleri için olay ç kmaktad r. DP'nin 
yöneticileri Celal Bayar ve arkada lar Urfa iline de belirli bir programla giderler. Bu s rada. DP'liler 
flama ve bayraklarla il s n r nda bekleyi e geçerler. Celal Bayar il s n r ndan içeri girince Vali 
Kümbetlio lu, Bayar' sayg ile kar lar, "Benim demokratik anlay ma göre hükümet ba kan ile 
muhalefet lideri ayn d r. Sizi kar lamak görevimdir" eklinde konu ur. Bayar ve arkada lar bu 
kabulden ola anüstü bir ekilde etkilenirler. Bu zamana kadar gittikleri her ilde tartaklanm lard r 
çünkü. Sonra Vali Kümbetlio lu, Demokrat Parti heyeti ile vilâyete gelir. Bayar ve arkada lar na 
makam nda ikramda bulunur ve Bayar' n kar s na oturur, srarlara ra men makam na geçmez. Olay 
Ankara'ya ula r, CHP'li te kilât aya a kalkar. 'Bu Demokrat valiyi istemeyiz" derler. Seçimlerden 
önce Kümbetlio lu Elaz 'a nakledilir. Ali Abal , Yeni As r, 29 Aral k 1980 Aktaran: Ayd n Taneri, 
Türk Devlet Gelene i,  MEB Yay nlar , stanbul, 1993, s.131-132   
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millî ahlâk ve ananat m z yok edici istikamet takip edilmi olmas " eklinde 

olmu tur.285 Bu yakla m, mecliste DP milletvekilleri taraf ndan dile getirilmi tir. 

CHP eski yönetim olarak, yanl politikalar ile ülkedeki k tl k ve s k nt lar 

kayna olmakla suçlanm t r. DP Erzurum Milletvekili Sabri Erturan mecliste" 

Say n arkada lar, sab k hükümetin Ticaret Bakan Vedat Dicleli 'nin büyük bir 

hatas n n neticesi olarak Erzurum bugün aç kalm t r. Yoksa Erzurum aç kalmazd , 

açl katiyen kabul etmezdi. 1949 da Vedat Dicleli, ihracat var diye bir propaganda 

ç kard . .. Memlekette koyunculuk, s rc l k yükseldi. ., büyük bir kurakl k 

yüzünden mahsul alamad k. Mahsulün olmay , çavdar, bu day, arpa darl na 

girdi imiz gibi hayvanlar m zin yiyecekleri de k tla t . Elde mevcut hayvanlar m z 

için bu sebeple fazla masrafa girdik. En sonra da ticaretin en faal zaman nda da 

harice ihracat durdurulmu tur diye bir emir ç kard lar. Fakat bu emirleri verirlerken 

i itti ime göre, hususiyetleri olan yak nlar olan bâz ah slara 'hayvanlar n 

ihracata' arzetme imkân verilmi . ... Hayvanlar m z sat lmad . stanbul ve 

Ankara'ya sevkettik. Bununla beraber arkada lar, stanbul ve Ankara'daki 

vatanda lar m z da ucuz et yiyemediler. Bundan yaln z kasaplar ve toptanc lar 

istifade ettiler." eklinde konu mu , Ordu Milletvekili Fevzi Boztepe de eski iktidar 

"

 

Arkada lar ben bu i ler için neler yapmad m, eski zihniyetten, eski Hükümetten 

dayak m yemedim, eref ve haysiyetimle mi oynanmad . Beni dövmediler mi? Her 

ey yap ld , 

 

Arkada lar, israf , suiistimali önledi imiz gün bunlar n hepsi olacak 

ve düzelecektir" eklinde öncenin CHP yönetimini kötü muameleler ve israf n, 

suistimallerin kayna olarak ele tirmi tir.286 

DP Eski ehir milletvekili Muhtar Ba kurt'a göre CHP kinci Dünya 

Sava nda tarafs z kalmay ba arm , ancak bu durumu f rsata çevirememi tir. 

Ortamdan istifade ederek medeni milletlerle aram zdaki mesafeyi biraz daha 

kapamak f rsat n heba etmi tir. Plans zl k, inhisarc l k, dar görü lü bir devletçilik 

zihniyetinin serbest te ebbüse, normal me ru ticarete yer vermemesi ve onu yok 

                                                

 

285 T. B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM : IX C LT : 6 TOPLANTI : 1 Altm be inci Birle im 
16.IV.1951 Pazartesi. 
286  T. B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM : IX C  L T : 1 Toplant : Ol . Onuncu Birle im 
19.VI. 1950 Pazartesi. s.203 
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etmeyi amaç etmesinin zararl bir neticesi olarak memleketimizde karaborsan n 

do mas na sebep vermi tir.287  

Ba kurt'a göre bu yanl politikalar sonucu, halk n tek g das olan bu day 

130 kuru a, ikinci g das olan ekeri de be liraya hükümet eliyle yükseltmi tir. Bu 

fiyatlara muvazi olarak di er ihtiyaç maddeleri alm yürümü tür. Hükümet 

mesuliyeti s rt ndan atmak için; bu kürsüden memurlar na, A dan Z ye kadar 

ehliyetsiz; tüccar ve esnafa karaborsac , vurguncu; ekme ini al n teriyle topraktan 

alan müstahsile de batakç köy a alar diyerek milleti topyekûn mesul tutmak 

istemi , böylece de i in içinden s yr ld k zannetmi tir. 

Cemal Kutay a göre asl nda CHP, çok partili sisteme geçmeyle birlikte 

muhalefetle ve eksiklikleriyle yüzle meye ba lam t r. Kendini düzeltmeye 

çal m t r. Bunun sonucunda ise kendisini yeni durum ve artlara uyarlamak için 

1946 seçimleri sonras VII. kurultay n toplam t r. VII. Kurultayda her delege, 

muhalefet çevrelerinin mütemadiyen döküp saçt eksikliklerden partinin ve parti 

hükümetinin bir an önce silkinip kurtulmas n istemi , partiyi tenkit etmi , hükümeti 

tenkid etmi , onlar daha hareketli, daha canl ve daha becerikli görmek için çaba 

sarfetmi tir.  Kurultay ondokuz gün devaml olarak çal m ve zaten iyi haz rlanarak 

tetkik için Kurultaya sunulmu olan tüzük ve program tasar lar üzerinde de gayet 

titiz münaka alar yaparak vard kararlarla partiye hakikaten yeni bir hüviyet 

vermi tir. 288 Fakat halk bu düzelmeleri pek alg layamam ve 1950 seçimleri 

kaybedilmi tir. 

CHP taraf nda ba ar s zl a fatura kesilmesi için,  bas n konusunda ilk icraat 

olarak kendi bas n aya n suçlay p d lamak olmu tur. Durumun tüm sorumlulu u 

Falih R fk Atay'a yüklenmi , y llar boyunca, önce birlikte, sonralar tek ba na her 

yandan Halk Partisine yöneltilen hücumlara ayn iddetle kar koymu olan Atay, bu 

mant ks z ve paradoksal dü üncenin Halk Partisi çevrelerinde o derece yayg n olmas 

sonucu ve 1950 seçim bozgunu üzerine, Ulus gazetesinin ba ndan çekilmeye 

                                                

 

287 T. B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM : IX C LT : 4 TOPLANTI : 1 Otuz dördüncü Birle-
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288 Kutay, a.g.e. s.512 
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mecbur edilmi tir. Yerine y llarca Halk Partisi iktidarlar aleyhinde yazmad 

kalmayan Hüseyin Cahit Yalç n getirilmi tir.289 

Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yerel seçimlerine girereken konum olarak,  

iktidardan dü mü

 
fakat yerel yönetimlerde büyük ço unlu u önceki dönem olarak 

kendisinin belirledi i bir olu um içinde girmi tir. CHP, 1950 seçimlerinde oylar n 

yüzde 39,4'ünü alarak 69 milletvekili ç karm ,  25,2 lik  bir oranda eksik temsil 

oran yla dezavantajl olarak mecliste yer alm t r.290  

Durum elde tutulan yerel birimlerin korunmas na çal may gerektirmi tir.  

CHP olarak, me ru ve kanuni çal malarla halk n sevgisini kazanarak tekrar iktidara 

geçmek ve tarihi vazifelere devam etmek gaye edinilmi tir. 291 Parti bu yöndeki niyet 

ve maksad n tüm te kilat na ileterek i e ba lam t r. 

Yerel seçimler için seçilecek adaylarda aranan vas flar olarak, partice aday 

gösterilecek olanlar n herhangi bir tarafgirli e ve hisse kap lmaks z n o yer 

ço unlu unun sevgi ve itimad n kazanm , kanuni vas flar haiz bilhassa gönülden 

partiye ba l olanlardan seçilmesi istenmi tir.292 

CHP, 25 Temmuz'da Genel dare Kurulunu toplam ve parti propagandas n n 

ne ekilde i lemesi gerekti i konusunda kararlar alm t r. Partinin yay n ve 

propaganda i ini yöneten Genel Sekreter Kas m Gülek, CHP merkez binas nda, Halk 

Partisi gazeteleri ve radyo yay nlar

 

ile yakla an seçimler hakk nda al nan kararlarla 

ilgili bas na bilgi vermi tir.293 Ayr ca stanbul'da yeni bir matbaa kurulmas da 

gündeme gelmi tir.294 

Gülek parti yay n organ olan gazetelerle ilgili olarak, parti elindeki bas m 

vas talar n n gelir sa lay c

 

bir i letme haline getirilmesi karar ndan bahsetmi tir. 

Al nan karara göre, Ulus gazetesi dâhil olmak üzere partinin gazeteleri bu 

matbaalarda ücretle bas lacakt r. Ayr ca Ankara, stanbul, zmir ve di er yerlerde 

Halk Partili gazetelerin nas l çal acaklar karara ba lanm t r. Gülek, radyoda 

yay nlanan ö le gazetesi program nda Halk Partisi aleyhinde yay nlar yap ld ndan 

                                                

 

289Yakup Kadri Karaosmano lu, Politikada 45 Y l, Bilgi Yay nevi, Ankara, 1968, s.177  
290 Bkz:Tablo 1. Kaynak : Erol Tuncer: Osmanl dan Günümüze Seçimler 
291 BCA: 490  01  11  57  3  12  CHP Genel Sekreterli inin  parti te kilat na yaz s  
292 BCA : 490  01  11  57  3  11 CHP'nin Parti te kilat na genelgesi eklere konulmu tur. 
293 Cumhuriyet, 26 Temmuz 1950 "CHP Radyodan ikayetçi" 
294 Yeni stanbul, 20 Temmuz 1950 
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bahsetmi tir. Geni bir kitleye hitab eden radyo yay n ndan bahisle, " bundan 

ikâyetçiyiz hakk m zda birçok eyler söyleniyor. Radyoda ne cevap verebiliyoruz ne 

de kendimizi müdafa edebiliyoruz." demi tir. 

Gülek seçimlerle ilgili olarak Halk Partisinin yakla an seçimlerle ilgili 

haz rl klara ba lad n anlatm , DP'nin muhalefette iken hiçbir seçime girmedi ini, 

CHP'nin ise böyle hareket etmeyece ini, eski milletvekillerinin merkezdeki 

muhalefet havas n yaymak üzere seçim dairelerinde çal malar yapacaklar n 

söylemi tir. 

C.H.P. stanbul il merkezinde ba kan lhami Sancar ba kanl nda il idare 

kurulu ile bütün ilçe ba kanlar n n i tirakiyle büyük bir toplant yap lm t r. 13 

A ustosta yap lacak muhtar seçimlerinde CHP nin tutaca yolun esaslar tesbit 

edilerek bir sonraki pazartesi toplanmaya karar verilmi tir.295 

25 Temmuz'da Ankara'da bas n toplant s yapan CHP Genel Sekreteri Kas m 

Gülek  "Bundan evvel CHP

 

li arkada larla yapt m z toplant larda kendi mal m z 

olan Ulus, Ak am Haberleri, Karagöz gazeteleri ile ülkü mecmuas n n durumlar n 

tetkik ettik. Di er taraftan muhalefete geçen bir parti olarak CHP ni yeniden 

te kilâtland rmak ve zindele tirmek istiyoruz. Partimiz, bütün seçimlere girecektir. 

Tasfiye mevzuuna gelince, CHP muhalefet saf na geçtikten sonra bu tasfiye kendi 

kendine olmaktad r. Partimize mide ile ba l olanlar bu vaziyette bir menfaat temin 

ödemedikleri için tabiat yla CHP'den ayr lmaktad rlar. Böylece CHP daha çok 

kuvvetli bir hürriyete sahip olmaktad r.Partiye mide ile ba l olanlar C.H.P. den 

ayr lacak ve tasfiye kendi kendine olacakt r.

 

eklinde partinin durumunu 

aç klam t r.296 

CHP stanbul l Ba kan lhan Sancar, parti merkezinde yap lan toplant da 

seçimlerle ilgili olarak CHP te kilat n n her türlü seçim için haz rl kl oldu unun 

görüldü ünü söylemi tir. Yaln z idarenin köy mahalle ve ihtiyar heyetleri seçimi 

mevzuunda, kanunun yay m ile bu i lere ba lama aras ndaki k sa zaman göz önüne 

almas ve vatanda lar n bu konuda ayd nlat lmas gerekti inden söz etmi tir.297 

                                                

 

295 Yeni stanbul, 25Temmuz 1950 "C.H.P. de  dün bir toplant yap ld " 
296 Yeni stanbul, 26Temmuz 1950  "C. H. P. de Tasfiye " 
297 Cumhuriyet, 1A ustos 1950 
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Sancar'a göre, kanunlar yay nlayan resmi gazete bayramdan sonra abonelerin 

eline geçti inden, köyler kanunun yay n ndan geç haberdar olmu lard r. 5545 say l 

kanunun verdi i yetkiye dayanarak kütüklerin tanziminde mü ahid bulundurmak 

laz m gelirken ve idarenin partilere mü ahid göstermeleri konusunda tebligat 

yapmas icap ederken bu kanuni zorunlulu a riayet edilmemi tir. Ayr ca sözü 

iktidara getirerek seçimler öncesi nutuklar ile imdiki beyanlar aras nda uçurumlar 

oldu u, iktidar n vaadlerinden paras z ve külfetsiz olanlardan baz lar n n yap lm 

oldu unu, fakat bunun da çok bir ba ar olmad n ifade etmi tir.  

Cumhuriyet Halk Partisi stanbul te kilat , Kore'ye asker gönderilmesi 

konusunda hükümetle baz noktalarda olu an görü farkl l klar kar s nda Ba bakan 

Menderes ve D i leri Bakan n n kamuoyunu CHP aleyhine tahrik edici haks z ve 

a r sözlere kar te kilat n duydu u infiali, ihtiyar heyetleri seçimleri dolay s yla 

yap lan toplant da görü mü tür. Parti bu konudaki parti görü lerini tekrar ettikten 

sonra, bunu hiddetle ve devlet adaml na yak mayan haks z ve a r sözlerle 

kar layanlara kamuoyu önünde teessüfleri bildirilmi tir.298 

Muhtar seçimine ait haz rl klar, 5 a ustos itibar yla tamamlanm , CHP 

te kilat kendi m nt kalar ndaki muhtar adaylar n tespit etmi tir. zmit te CHP l ve 

lçe dare Kurullar Dr. erafettin Bürge nin ba kanl nda 3 saat süren bir toplant 

yapm lard r. Muhtar ve htiyar heyeti seçimlerinde izlenecek yol tespit edilmi tir. 

Dr. erafettin Bürge sonra Adapazar nda bir toplant ya gitmi tir.299 

Parti "CHP li adaylar seçilseler bile görevlendirilmeyecekler" söylentisine 

kar tedbir almak maksad yla da faaliyete geçmi tir. 9 A ustos 1950 tarihinde Ulus 

gazetesi ile Muhtar seçimlerine CHP'nin de girdi i, DP nin aldat c telkinlerine 

inan lmamas gerekti i duyurulmu tur. DP den olmayan muhtarlara seçilseler bile 

görev verilmeyece i ya da CHP adaylar n n muhtar seçilmeyece i yolundaki 

propagandalar n tamamen as ls z oldu una dair seçmenler uyar lm t r. Ulus 

gazetesinde  " ktidara geçinceye dek vaatlerde bulunan, fakat iktidara geçince büyük 

zaaflar gösteren bir partinin muhtar ve ihtiyar heyeti adaylar na oy vermek için 

kanuni ya da vicdani hiçbir sebep yoktur. Muhtarl k seçimlerine üç parti girecektir. 

Seçimlere kat lan partiler, 14 May s seçiminde iktidara geçen DP, di erleri CHP, 

                                                

 

298 Cumhuriyet 2 A ustos 1950 " stanbul CHP'lilerinin ktidara Cevab " 
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DP nin içinden ç kan MP dir. ehir, kasaba ve köylerde partiler adaylar n 

belirtmi tir. Halk kendi iradesiyle yöneticilerini seçecektir." eklinde aç klamaya yer 

verilmi tir.300 

CHP yerel yönetimler ve yerel te kilat n kontrol etmek ve durumlar n ortaya 

koyabilmek için te kilat n n alt birimlerine daha 1950 y l n n ba lang c nda 11 Ocak 

1950 de bir yaz ve içinde matbu sorular bulunan rapor format n göndermi ve  

alt ar ayl k dönemler halinde raporlar istemi tir.301 

Yerel seçimler döneminde ise parti maddi s k nt lar içine dü mü tür. Parti il 

te kilatlar n n may s ay ndaki genel seçimlerden dahi ödenmemi borçlar kalm , 

fakat parti bunlara dahi tam çözüm bulamam t r. Parti il idare kurullar na gönderdi i 

yaz larda partililerin yerel seçimlerde seferber olmalar ve maddi manevi her türlü 

yard m partiden esirgememeleri istenmi tir.302 

3. Millet Partisi 

1947'nin Haziran ay nda Cumhurba kan smet nönü ile Demokrat Parti 

Genel Ba kan Celâl Bayar aras nda bir dizi görü meler yap lm

 

ve sonunda nönü 

12 Temmuz 1947'de "12 Temmuz Beyannamesi" ni yay nlam t r. Beyannamede 

nönü, siyasal partilerin Türk demokrasisinin vazgeçilmez unsurlar oldu unu 

vurgulam t r. 12 Temmuz Beyannamesi sonucunda hem CHP hem de DP' de sertlik 

yanl s gruplardan kurtulunmu tur. Ba bakan Recep Peker ayr lm , yerine Hasan 

Saka getirilmi tir. DP içerisinde bu yumu ama ve iktidarla düzeltilen ili kiler tepki 

çekmi

 

ve bunun güdümlü demokrasi oldu unu öne süren bir grup partiden 

ayr lm t r. 303 Böylece, Demokrat Parti içerisinde muhalif oldu u için partiden ihraç 

edilen ve ayr lan üyelerden olu an bu grup taraf ndan Millet Partisi, 20 Temmuz 

1948'de Ankara'da kurulmu tur. Parti kurucular aras nda Fevzi Çakmak, Osman 

Bölükba , Enis Akaygen, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni, 

Mustafa Kentli ve Sad k Aldo an yer alm t r. Mare al Fevzi Çakmak' n fahri 

                                                

 

300 Ulus  9 A ustos 1950 
301 BCA: 490  01  1483  51  1  2  CHP Genel Sekreterli inin 24.1.1950 tarihli yaz s , Ekler Bölümü 
EK-3 te sunulmu tur 
302 BCA: 490  01  10  53  8  2 CHP Genel Sekreterli inin 19.9.1950 tarihli yaz s , Ekler Bölümü EK-4 
te sunulmu tur. 
303 Adem Çaylak , "1946-50 aras Dönemde Müfrid Muhafazakar Demokratlar ve Türk Demokrasisi-
nin Ald Biçim, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62-1, s.30 
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ba kanl n yapt partinin genel ba kan Hikmet Bayur olurken, Osman Nuri Köni 

genel ba kan vekili ve Mustafa Kentli de  genel sekreter olmu tur. 304 

Parti, kurulu undan ba layarak iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi ile 

muhalefetteki Demokrat Parti'ye çok sert ele tiriler yöneltmi tir. CHP'nin din ve 

laiklik anlay na iddetle kar ç kan parti, DP'nin bir muvazaa partisi oldu unu ve 

gerçek muhalefeti kendilerinin yapt n ileri sürmü tür. Özellikle y llard r bir tabu 

olarak görülüp ele tirilemeyen Milli ef'e yönelttikleri ele tiriler oldukça ilgi 

uyand rm t r. Partinin program nda demokratik bir yönetim kurulmas , Alt Ok'un 

anayasadan ç kar lmas , ki i özgürlüklerinin geni letilmesi, genel bir kalk nma 

program n n haz rlanmas ve liberal bir iktisat politikas n n izlenmesi gibi görü lere 

yer verilmi tir. Parti ayr ca cumhurba kan n n tek dönem için seçilmesini ve çift 

meclis sistemine geçilmesini de savunmu tur.305 

Parti, seçim kanununda yap lan de i iklikleri yeterli görmeyerek 1948'de 

yap lan ara seçimlere kat lmam t r. Yusuf Hikmet Bayur'un genel ba kanl nda 

1950 genel seçimlerine 22 ilden aday göstererek kat lan parti, ülke genelinde %3,11 

oy oran yla 250.414 oy alarak pek ba ar l olamam t r. Gösterdi i adaylardan sadece 

Osman Bölükba , K r ehir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmi tir.  

Bu ekilde 1950 seçiminde Meclis'e, CHP'den ba ka bir tek muhalefet partisi 

girebilmi tir. O da, seçimde bir milletvekili ç karabilmi

 

olan Millet Partisi olmu tur. 

Yüksek bir hitabet gücüne sahip olan Millet Partisi milletvekili Osman Bölükba , 

Meclis'te tek ba na da olsa, kürsüye ç kt nda, çok renkli ve etkili ele tiriler 

yapabilmi tir. Bölükba 'n n d ndaki tüm siyasetçileri Meclis d nda kalm , üstelik 

parti içinde köklü anla mazl klar olu mu tur.306 

Millet Partisi, yeni seçim kanunu haz rl klar s ras nda ço unluk sisteminin 

aksakl l n ortaya koymu ve bu sisteme kar tav r alm t r. Hatta mecliste bu 

konuda tek kar ç kanlar sadece Millet Partililer olmu tur. Gariptir, iki partinin de 

mürteci diye damgalad MP, seçimlerde ço unluk sistemi ve parlamento hayat nda 

                                                

 

304 Erik Jan Zürcher, Modernle en Türkiye'nin Tarihi, leti im Yay nlar , stanbul, 2003,  s.312-325 
305 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000. 2. Cilt (3. bas.). YKY, stanbul, 2002,  s. 132-133.  
306 A. Öymen, Öfkeli Y llar,  s.30 
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Senato'nun getirilmesini savunarak öbür iki partiden daha isabetli görü ler ileri 

sürmü tür.307 

Millet Partisi muhtar seçimleri öncesinde mecliste halk n yüzde 3.1 oyunu 

alarak 1 milletvekili ç karabilmi tir. Temsil oran yüzde 0.2 olmu , mecliste yüzde 

2.9 oran nda eksik temsil oran nda yer alm t r.308 

Millet Partisi meclisteki temsil oran n artt rmak için ara seçimlere önem 

vermi tir. Bu dönemde iktidar taraf ndan ara seçimlerin bir y l ertelenmesini, meclise 

baz esasl muhalifetin girmesini önledi i gerekçesiyle ele tirmi , Parti Genel 

Ba kan Hikmet Bayur ara seçimlerin Millet Partisi taraf ndan kazan laca 

iddias nda olmu tur. Bayur ayr ca bas n n pek büyük bir k sm n n DP'ye ba l 

k l nd n ileri sürmü , CHP muhalefeti ile ilgili olarak ilginç bir yakla mla 

"CHP'nin yapaca muhalefete kimse önem vermez, çünkü neyi tenkid etse, "sen 

daha iyisini yapt n m ki ! " kar l n al r." 309de erlendirmesinde bulunmu tur. 

Millet Partisi gerek kendisiyle isti are edilmemesi, gerekse TBMM

 

de karar 

al nmamas bak m ndan Kore'ye asker gönderilmesi karar n

 

ele tirmi tir. Bu konuda 

Hükümetin Mecliste karar almaya mecbur oldu u görü ünü ta m t r. Millet Partisi 

dare Kurulunda gazetecilere konu an Bayur, herkes gibi meseleyi gazeteden 

ö rendiklerini, bu hususta di er devletlerle yap lan müzakerelere dair hiç bir bilgileri 

mevcut olmad için esas mesele üzerinde mütalâa yürütebilecek durumda 

olmad klar n söylemi tir. Bayur: "Cumhuriyet devrinde ilk defa olarak Türk askeri 

fiilen sava a gönderilirken hükümet bu hususta Büyük Millet Meclisini toplay p ona 

arzetmek lüzumunu duymam t r. Keza ne muhalefete bir haber vermek ve ondan 

mütalâa sormak yoluna girmis, ne de hiç bir suretle halk efkâr n buna haz rlamak 

ihtiyac n hissetmi tir. uras da unutulmamal d r ki, Birle mi Milletler karar 

üzerine asker sevki keyfiyeti bütün dünyaca birinci defa olarak yap l yor. .Bizce 

hükümet derhal Meclisi davetle oradan bir karar alma a mecburdur. Bu dü ünceler, 

her türlü particilik duygunu üstünde kal narak ileri sürülmektedir. Bir u inançday z 

ki, Türk askeri her sefer oldu ru gibi bu sefer de vazifesini kahramanca yapacakt r. 

Esas âmillerini bilmedi imiz, hükümetin Koreye Amerikadan sonra ilk kara kuvveti 

                                                

 

307 Ortayl , Türkiyenin Yak n Tarihi, s.94 
308 Erol Tuncer, Osmanl dan Günümüze Seçimler (1877-2002), TESAV Yay nlar , Ankara, 2003 
309 Cumhuriyet  24 Temmuz 1950 
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gönderen devlet olmak karar ndan memleket için hay rl neticeler ç kmas n 

dileriz."310 eklinde parti olarak olaya yakla mlar n ifade etmi tir. 

Bu konuda, bas nda iki muhalefet partisini kar la t r c bir tarzda haber 

yap lm t r. Gazeteler, bu konuda Millet Partisinin daha a rba l davrand n 

yazm lard r. Halk Partililer " Askerlik için silâhalt na al nan gençler do rudan 

do ruya Türkiye s n rlar n n korunmas ile mükelleftirler" dü üncesini ta rken 

Millet Partisi Lideri Bayur'un " Türk askerlerinin Türklü ün an ve erefini 

yükseltecek surette dövü ece ini" belirtti i bas nda yer alm t r.311 

Millet Partisi Muhtar seçimleri ile ilgili olarak 5 A ustosta stanbul l 

merkezinde saat 15 ten 19'a kadar süren bir toplant yapm t r. Bu toplant da Millet 

Partisi Genel Ba kan Hikmet Bayur, Genel Ba kan vekili Osman Nuri Koni, Parti 

Genel Sekreteri Ahmet Tahtak l ç ile Genel Kurul üyelerinden Sad k Aldo an, Enis 

Akaygen ve Vasfi Re id Sevig bulunmu tur. Dört saat süren toplant sonucunda MP 

Genel Kurul Ba kan Hikmet Bayur, Muhtar ve Belediye seçimlerinin yakla mas 

sebebiyle ve genel kurul üyelerinin de stanbul'da bulunmas ndan faydalan larak  

toplant lara pazartesi günü de devam edeceklerinden bahsetmi tir. Bayur ," Partimiz 

bu defa imdiye kadar girdi i bütün seçimlerden daha fazla bir kazanma pay na 

maliktir" demi tir.312 

Millet Partisi Fener buca lokalinde 8 a ustos 1950 sal günü saat 16 da 

siyasi bir toplant tertiplenmi tir. Bu toplant ya Genel Ba kan Hikmet Bayur ile 

Genel Kurul üyelerinden Sad k Aldo an ve Ahmet Tahtak l ç söz alarak günün iç ve 

d olaylar hakk nda konu mu lard r.313 

Millet Partisinin bu seçimlerde, baz semtlerde için için faaliyet gösterdi i ve 

tarafs z vatanda lar dahi cezbetti i de erlendirilmi

 

ve Millet Partisinin de muhtar 

seçimlerinde baz mevzii muvaffakiyetler kazanaca n gözönünden uzak tutmamak 

laz m geldi i bas nda de erlendirme olarak yeralm t r.314  

                                                

 

310 Yeni stanbul 27 Temmuz 1950 
311 Cumhuriyet  28 Temmuz 1950 
312 Cumhuriyet 6 A ustos 1950 "Millet Partisinde Toplant " 
313 Yeni stanbul 06 A ustos 1950 "M. P. nin Siyasî Toplant s " 
314 Yeni stanbul, 13 A ustos 1950 " Muhtar Seçimleri Bugün Yap lacak" 
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B. Muhtar ve htiyar Heyeti Seçimleri ve Yans malar

 
Yeni kanunla, muhtar ve htiyar heyetleriyle ihtiyar meclisleri dört seneden 

ki seneye indirildi i için, milletvekilleri seçimine kadar ikinci bir seçim daha 

yap lmas durumu ortaya ç km t r. Bu sebeple sözkonusu seçimler üzerinde srarla 

durulmad bas nda yer alan bir de erlendirme olmu tur.315 

çi leri Bakanl ndan illere gönderilen tamimde ehir ve kasabalarda mahalle 

Muhtar ve htiyar Heyetleri Seçiminin bir defaya mahsus olmak üzere 13 A ustos'ta 

yap lmas na karar verildi i bildirilmi tir. Tamime göre kütüklerin haz rlanmas na 

derhal ba lanacak ve listeler 22 Temmuz'da duvarlara as lm olacakt r. Seçimler 

gizli oy ve aç k tasnif usuluyle yap lacakt r. Tamim üzerine 20 Temmuz günü 

valilikte kaymakamlar n kat l m yla bir toplant yap larak, gerekli i lerin hemen 

yap lmas na karar verilmi tir.316 

Kütüklere yap lacak itirazlar ihtiyar heyetleri ve daha üst merci olan sulh 

yarg çl klar tetkik edeceklerdir. Bütün bu i ler 8 A ustosta son bulacak, seçimler de 

13 A ustos Pazar günü yap lacakt r. Seçim i lerine sarf edilmek üzere stanbul iline 

çi leri bakanl taraf ndan 40 bin lira gönderilmi tir.317 

Muhtarl k seçimleri, Milletvekili Seçimi Kanunu nun gösterdi i esaslar 

gere ince yap lacak, Seçimleri l ve lçe seçim kurullar idare edeceklerdir. 

Milletvekili seçimlerinde ad geçmeyen vatanda lar da oy vermek için 

ba vurabileceklerdir. Listeler bir hafta süreyle as l kalacakt r. Milletvekili 

seçimlerinden farkl olarak k rm z seçmen karnesini ibraz etme zorunlulu u ortadan 

kald r lm t r.318 

Seçim 5046 say l kanunun 5 inci maddesi gere ince mahalle sakinleri 

taraf ndan yap lacak,  seçime 18 ya n bitirmi

 

ve o mahallede en az 6 aydan beri 

oturmu veya oran n nüfus kütü üne geçmi olanlar i tirak edeceklerdir. Adaylar ise 

bulunduklar mahallin sand k kurullar na müracatla adayl klar n ilan 

ettireceklerdir.319 

                                                

 

315 Yeni stanbul 3 A ustos 1950 
316 Ak am 21 Temmuz 1950 " Muhtar Seçimi 13 A ustos'ta Yap lacak" 
317 Cumhuriyet, 22 Temmuz 1950 "Muhtar Seçimleri " 
318  Ulus, 22 Temmuz 1950 
319 Cumhuriyet 1 A ustos 1950 
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Her tür propogandan n 10 A ustos 1950 tarihinde sona erdirilece i,  aksi 

davran lar n 5545 say l kanun gere i cezaland r laca aç klanm t r. Seçim 

güvenli i ad na, ordu mensubu ya da zab ta memuru olmayan hiç kimse oy verilme 

süresi boyunca silah ta yamayacak, içki sat

 
yap lmayacak ve içki 

kullan lmayacakt r. 

13 A ustos 1950 Pazar günkü seçimlerde ehirlerde seçmenler bir tek oy 

pusulas kullanacaklar ve ihtiyar heyetine seçecek ki ilerin adlar n pusulaya toplu 

olarak kaydedeceklerdir. Ayn ekilde Belediye hududunda ehir ve kasabalarda da 

sadece bir oy pusulas kullan lacakt r. Köylerde ise seçmenler 2 oy pusulas 

atacaklard r. Birine muhtar n ad , di erine ihtiyar heyetinin adlar yaz lacakt r. Gizli 

oy ve aç k tasnifle seçim sonuçlar belirlenecek, bu da çe itli yolsuzluk iddialar na 

son vermi olacakt r. Seçmen say s ndan ba ms z olarak muhtarl kta bir seçim 

sand bulunacakt r. Tutanaklar, sand k kurullar nca verilecek mazbatalara ve seçim 

iptaline dair itirazlar ayn ekilde fakat 15 gün içinde yap lacakt r, 3 ay içinde de kati 

karara ba lanacakt r. 320  

stanbul'da seçimlerle ilgili al nacak tedbirleri görü mek üzere 3 A ustos'ta  

ehrin il seçim kurulu ba kanl na tayin edilen yarg ç Hayri Aksuer'in ba kanl nda 

Adliyede yap lan toplant ya ilçe seçim kurullar kat lm lard r. Toplant da, 

propaganda, sand k kurul ba kanlar n n yetkileri, seçim emniyeti ve ceza takip 

usulleri ele al nm t r.321 

stanbul l Seçim Kurulu Ba kanl

 

5 A ustos'ta gazeteye ilan vermi , ilanda 

"1580 say l kanun hükümlerine tevfikan yap lacak Belediye Meclisi seçimi 5669 

say l kanunun matufunaleyhi olan 5545 say l kanunun 64 üncü maddesi hükmüne 

tevfikan stanbul Îl seçim kurulu üyelikleri için 11 adalet dairesinde 7.8.1950 

pazartesi günü saat 14 te ve genel meclis üyelerinden aleni kur'a ile üye seçilece i 

ilan olunur."322 eklinde duyuruda bulunmu tur. 

11 A ustos günü stanbul Valilili i seçimlerin emniyeti ile bir tebli i 

ne retmi tir: 323 

                                                

 

320 Ulus , 9 A ustos 1950  
321 Cumhuriyet 4 A ustos 1950 "Muhtar ve ehir Meclisi Seçimleri" 
322 Yeni stanbul 05 A ustos 1950" stanbul il Seçim Kurulu Ba kanl n n Gazete ilan " 
323 Zafer 13 A ustos 1950; Yeni stanbul 11 A ustos 1950   
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stanbul Valili inden: 

Mahalle ve köy muhtar ve htiyar heyet ve meclisleri necimi 13 a ustos pazar 

günü yap lacakt r. Seçimler dolay s yla gerek siyasi partilerin ve muhtar ve üye 

seçilmek istiyenlerin sözleri, afi yap t rmak suretiyle propaganda yapma haklan 9 

a ustos çar amba günü ak am sona ermi tir. lân, beyanname, tamim, aç k mektup 

gibi her çe it matbua 10 a ustos per embe günü ak am na kadar da t labilecektir. 

Bu müddet de sona erdikten sonra her ne suretle olursa olsun propaganda yapanlar 

hakk nda 5545 say l kanunun ceza hükümleri tatbik olunacakt r.  

Diger taraftan, seçim günü vatanda lar n emniyet ve huzur çinde oy 

vermelerini sa lama amac yle kanun baz tedbirler derpi etmi tir. Bu tedbirlere 

müteallik üç esasl hüküm hakk nda say n vatanda lar n dikkat nazarlar n çekmeyi 

faydal buldum. Seçim Kanununa göre;  

1 

 

Oy verme günü her hangi bir ekilde içki sat lmas ,  verilmesi ve içilmesi 

yasakt r. O gün, zab ta ve zab ta yard mc s olan bekçi ve korucu gibiler müstesna, 

ruhsatl dahi olsa kimse silâh ve yaralay c alet ta yamaz. Bunu yapanlar 144 üncü 

maddeye göre ceza görürler. 

2  

 

Sand k kurumunun yerle ti i mahallin 100  metre mesafesi içindeki 

çevrede inzibat tedbiri almak kurul ba kan na aittir. Zab ta kuvvetleri bu hususta 

kurul ba kan n n taleplerini yerine getirmekle ödevlidir. Bu yerin d nda her türlü 

nzibat tedbirlerini zab ta kuvveti alacakt r. 

3  

 

Bu tedbirlere riayetsizlik göstererek seçim emniyet ve intizam n 

bozanlar hakk nda takibat yap lacak ve seçmenlerin serbestçe reylerini 

kullanmalar na her hangi bir ekilde engel olanlar ve yollar tutarak veya sair 

suretle seçmenleri sand k baslar na gelmekten menedenler 6 aydan 3 y la kadar 

hapisle cezaland r lacakt r." 

Ankara'da seçmen kütükleri için 15 Temmuzdan itibaren ehirde te kilat 

mevcut siyasi partilere tebligat yap lm t r. Ankara'daki mahalle ve köy muhtarlar da 

bu tebli ile faaliyetlerine fiilen ba lam lard r. Seçmen kütükleri bir hafta ask da 

kalmak üzere 23 Temmuzda ait olduklar mahallere as laca , 29 Temmuz 

ak am ndan sonra, muhtarlar iki gün zarf nda inceleyerek bir karara var laca , 

olacak itirazlar n sonraki 5 gün içinde mahalli sulh hâkimleri müracatlara üç gün 
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içerisinde cevap verecekleri bildirilmi tir.  Bu suretle muhtar seçimlerine ait kanuni 

müddetin 9 A ustos günü sona erece i belirtilmi tir.324 

Ankara Valili inden seçimlerle ilgili yap lan bir duyuru ise: 

"5671 say l kanun hükümleri dâhilinde 13 A ustos 1950 Pazar günü 

yap lacak olan mahalle muhtar ihtiyar meclisleri seçimine ait seçmen kütükleri 

milletvekilleri seçmen kütüklerinin as lm bulundu u eski yerlerine 23 Temmuz 1950 

sabahtan itibaren ask ya ç kar lm t r. Bu kütükler 7 gün müddetle her gün saat 20 

ye kadar ask da kalacak ve 29 Temmuz 1950 Cumartesi günü saat 20 de ask dan 

indirilecektir. Say n seçmenlere duyurulur."325 eklinde  bas nda yer alm t r. 

Ankara Merkezde, ilçe seçim kurulu II. Asliye Yarg c Fikret lseven in 

ba kanl nda 8 A ustos 1950 de toplanm , toplant da sand k kurullar na üye olarak 

kat l m gereken mahalle ihtiyar kurullar ile sand k ba kanlar kura ile tespit 

edilmi tir.Ankara merkez lçe seçim kurul Ba kanl nca sand k kurulu üyelerinin ve 

mü ahitlerin isimlerinin yaz l oldu u listeler gazete ilan ile duyurulmu tur:326  

"1  

 

13 A ustos 1950 pazar günü ba kanl n z alt nda te ekkül edecek 

sand k kurulu üyelerinin isimleri ile mü ahitler a a da gösterilmi tir. 

2 

 

K yas yolu ile bu seçimlere tatbiki icabeden 5545 say l

 

Milletvekili 

seçimlerine dair kanunun. 66 nc maddesinin 6 nc f kras hükümlerince:  

lçe seçim kurullar na tahmil edilen mü ahitlere hüviyetlerini bildirir vesika 

vermek mükellefiyeti partilerin listelerinin yeni gelmi olmas ve vaktin darl 

dolay siyle ifa edilemedi inden i bu ilan n mü ahitlere verilmesi gereken vesika 

yerine kaim olaca ve kurulumuzca verilebilmi olan tasdikli vesikalar n dahi 

muteber addedilmesi; 

3 

 

Seçim günü sand k kurullar n n kar la abilecekleri mü küllerde ehirde: 

13664 No. lu telefon ve köylerde: Vilâyet santrali vas tasiyle ile seçim kurulu ile 

temas tesis edebilecekleri, 

4 

 

Sand k ba nda oy verme ba lamazdan önce veya oy yerme s ras nda 

siyasi parti üyelerinden biri veya bir kaç herhangi bir sebeple vazifesi ba na 

                                                

 

324 Zafer  24 Temmuz 1950 " Muhtar Seçimleri çin Haz rl klar " 
325 Zafer  24 Temmuz 1950 " Muhtar Seçimleri" 
326 Ulus, 11 A ustos 1950; Zafer  11 A ustos 1950 " Merkez lçe Seçim Kurulu Ba kanl ndan" 
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gelmez veya birkaç herhan i bir sebeple vazifesi ba na gelmez veya vazifesini 

yapmazsa yerine siyasi parti yedek üyelerinden birinin getirilece i, bu dahi mümkün 

olmaz ve kurul üyeleri üçten a a

 
dü erse bu cihet tutana a, geçirilerek eksiklerin o 

sand k alan nda seçmen yeterli ini haiz, ba kan n seçece i kimselerden 

doldurulaca ; 

5  

 

Kurulumuzca çekilmi kur'a neticesi bir numaral sand ktan 140 

numaral sand a kadar Cumhuriyet Halk Partisinin gösterdi i yedeklerin birinci  

yedek itibar   olunmas , bu sand a kadar Demokrat Partinin gösterdi i yedeklerin 

birinci yedek itibar olunmas 141 nolu sand ktan 281 nolu sand a kadar Demokrat 

Partinin gösterdi i yedeklerin birinci yedek addolunmas lüzumu, hususlar ilân 

olunur". 

Seçim dönemi içinde Demokrat Parti taraf ndan Cumhuriyet Halk Partisi 

üyelerine oy verilse bile bu üyelerin görevlendirilmeyece i tarz nda söylentilerin 

propoganda olarak kullan ld na dair gazetelerde haberler yer alm t r. Bunun da 

halkta yersiz korkulara yol açt ve Cumhuriyet Halk Partisi nin oylar n azaltt 

iddia edilmi tir.327 Demokrat Parti nin bir beyanat nda halk hizmeti esas al nmas 

gereken yerel yönetimde de önemli yer tutan muhtarl k seçimlerinde parti d 

adaylar nda desteklenebilece inin alt çizilmi tir. 328 Bu aç klama Ulus ta yay nlanan 

ve Demokrat Partinin yapt iddia edilen Cumhuriyet Halk Partili adaylar muhtarl k 

seçimlerini kazansalar da görevlendirilmeyecekler propagandas sav yla çeli me 

göstermi tir. 

Seçimler yap lm ve muhtar seçimlerine ait seçmen kütükleri Asya Hukuk 

Yarg çl taraf ndan mühürlenerek seçmen kütüklerinin 2 nüshas ilçe seçim 

kurullar na di er 2 nüshas da nüfus müdürlü üne verilmesi için vilayete 

gönderilmi tir. lçe seçim kurullar n n te kiline de ayn zaman diliminde 

ba lanm t r. 329 

Adalet Bakanl nca 18 A ustos 1950 günü resmi sonuçlar aç klanmaya 

ba lanm t r. Adalet Bakanl eline ula an sonuçlar , peyderpey ajansla ilan etmeye 

ba lam t r. Muhtar seçimlerinin sonuçlar n n milletvekili seçimleri sonuçlar ndan 

                                                

 

327 Ulus,   9 A ustos 1950  
328 Zafer,  1 A ustos 1950 
329 Zafer, 7 A ustos 1950  



 

127

 
geç olmas n n sebebi köy ve kaza sonuçlar n n savc l k yoluyla ayr ca ba l 

bulundu u vilayetin do rudan do ruya seçim bürosuna bildirilmesinden 

kaynaklanm t r. 22 A ustos itibar yla 100 küsür kazadan seçim sonucu gelmi tir. 

Cumhuriyet Halk Partisi organlar n n baz yerlerde muhtar seçim bürosuna gelen 

sonuçlardan farkl beyanlarda bulunmas ve kazand klar n aç klamas sonucunda 

kar kl klar ya anm t r.330 

Metin Toker in 1950 Muhtar Seçimlerine ait yorumlar na göre, bu seçimler 

sönük geçmi , kat lma oran dü ük olmu tur. CHP bu seçimlere bir umutla girmi , 

eski iktidar çevresinde yayg n inanç, milletin yan lm oldu u, bundan pi man 

bulundu u, ilk f rsatta hatas n düzeltece ini eklinde olmu tur. Sonuçlara seçmen de 

a m t r. Seçmen, iktidar de i tirmek de il, onu uyarmak istemi tir. CHP Genel 

Sekreteri Kas m Gülek, sonuçlar daha tam olarak ortaya ç kmadan «Muhtar 

seçimlerini Türkiye çap nda biz kazand k» eklinde beyanda bulunmu , Ulus 

gazetesi bu ve böyle demeçleri man etine ç karm t r. Nihat Erim, Vedat Dicleli, 

Kemal Sat r gibi genç ya larda yükselip genç ya ta dü mü olanlar ve bunu içlerine 

sindiremeyenler, onlar n ba n çekti i klik, inanmak istedi ine inanm t r. Buna göre 

de olaylara görüntü vermi tir. Kas m Gülek'in yorumu ise daha ilginç olmu tur. O, 

resmi listeye göre DP 19 ilde az nl kta beyan n nda bulunmu tur. Halbuki 

muhtarl klar n ço u DP'ye geçmi , Nihat Erim'e seçim bölgesi Kocaeli'nden 

"Milletvekili seçimlerinde oldu u gibi muhtar seçimlerinde de muhalefeti kazand n z- 

Tebrik ederiz" eklinde telgraf çekilmi tir. Toker e göre do al olarak köylü 

genellikle, muhtar n n iktidar partisinden olmas n tercih etmi tir.331  

Seçimlere ba ms z adaylarda kat lm t r. Baz illerde ba ms zlar n Millet 

Partisi nden bile çok oy ald gözlemlenmi tir. Bunda baz CHP'li adaylar n yap lan 

propagandalar n etkisiyle kazanabilmek ve yerel güç sava nda konumunu 

kaybetmemek için ba ms z aday olarak seçimlere kat lm olmalar

 

etken olmu tur. 

Kar k listeler ise muhtarl k ya da belediye meclisi seçimlerinde tek partinin 

bask nl n biraz da olsa k rd için yerel yönetimlerin demokratik yap lan için 

olumlu bir geli me olarak alg lanabilir. Bu listeler ço unluk olarak iktidar partisi 
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adaylar ndan olu makla birlikte ba ms z ve muhalif adaylarda listelerde yer 

almaktad r. 

Bas nda seçimlerle ve sonras ile ilgili olarak verilen haberlerde, DP 

taraf ndan seçilen CHP li muhtarlardan birço unu DP ye kaydetmek üzere çe itli 

te ebbüslere giri ilmi oldu una dair haberler yer alm t r.   

CHP genel Sekreteri Kas m Gülek 21 A ustos'ta stanbul CHP l 

merkezindeki toplant da muhtar seçimleri dolay s yla yap lan bask ve tehditler ve 

meydana gelen y ld rma ve sindirme hâdiselerinden bahsetmi tir. Gülek muhtar 

seçimlerinde yap lanlar ; "Bir taraftan ktidar partisinin te kilât , di er taraftan 

ktidar partisine mensup milletvekillerinden baz lar köylere kadar gezmi lerdir. 

Etrafa yay lan hava su olmu tur: Seçilecek muhtarlar ktidar partisine mensup 

olmazlarsa, muhtarl klar tasdik edilmeyecektir. E er buna ra men ktidar partisine 

mensup olmayanlar seçilirse, bunlar n i görmelerine imkân verilmeyecektir. Birçok 

vatanda lar bu esnada muhtelif vesilelerle tehdit edilmi ler, hükümete 

Cumhurba kan na hakaret etti i iddias yla mahkemeye verilmi lerdir" eklinde 

aç klam t r.332 

3 Eylül 1950 Ulus gazetesinde Muhtar seçim sonuçlar "Muhtar seçimlerinde 

belli olan neticeler, 61 ilde ba ms zlar ve kar k ad alt nda tasnif edilenlenlerle 

birlikte muhalefetin ald 18324 muhtarl a kar Demokrat Partili ler 17393 

muhtarl k alabildi. Ankara dan henüz kesin sonuç al namad ." eklinde yer alm t r. 

CHP kanad ndan Nihat Erim'in bu seçimleri de erlendirmesine göre; 14 

May s'ta Halk Partisinden bir milyon kadar fazla oy alarak iktidara geçmi olan 

Demokrat Parti, göz yumup açacak kadar k sa say lmas icabeden üç ay içinde halk n 

itimad n kaybetmi tir. O andaki rakamlara göre Halk Partisinin kazand 5042 

muhtarl a kar Demokrat Parti 2490 muhtarl k alabilmesi, yar dan da a a bir 

oran te kil etmi tir. D.P. ye geçmemi oldu u görülen ba ms zlar da ilâve edilecek 

olursa ktidar 14 May s'tan üç ay sonra dü tü ü, ak bet bütün aç kl yla meydana 

ç km t r. Demokrat Partinin bilhassa köylerde kaybetmi olmas

 

dikkati çeken nokta 

olmu tur. Üç ay içinde icraat nam alt nda verilen kararlar n köylüyü katiyen 

memnun etmedi i görülmü tür. Muhtar seçimlerinde i falkâr telkin ve 
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propagandalara, maddî ve mânevi bask lara ra men al nan bu neticede ayr ca dikkate 

de er bulunmu tur.333  

ktidar n seçimlerin sonuçlar na ili kin bak

 
aç s ndan ise Mümtaz Faik 

Fenik'e göre muhtar seçimlerinde elde edilen k smi rakamlar, her ne kadar Demokrat 

Partinin çok lehinde isede memnun edecek derecede gözükmemi tir. Milletvekilleri 

seçimlerinde Demokrat Partinin çok ba ar l oldu u baz yerlerde bu defa Halk 

Partisinin muhtarl klarda zay f da olsa bir ekseriyet kazanm olmas na ra men 

memleketin birçok yerlerinde Demokrat Parti kahir bir ekseriyetle ilerde olmu tur. 

Baz köylerde ve kasabalardaki muhtar seçimlerine bak p da, bundan memleket 

umumî efkâr n n filânca parti lehine veyahut falanca parti aleyhine döndü gibi bir 

mâna ç karmak do ru de ildir. Baz gazeteciler stanbul seçimlerinde Halk Partisinin 

Demokratlara nazaran ekseriyet almas n gözönünde bulundurarak, yanl bir 

mukayeseye sapm lard r. Bir köyün veyahut bir mahallenin idaresi çok mahalli bir 

i tir. Bunu memleketin umumi siyasetine hâkim olan milletvekilleri seçimiyle asla 

ölçülemez. Muhtarl kta ahsi sempati, ahsi güven ve baz

 

mahalli ihtiyaçlar 

kolayl kla kar layabilmek hususiyeti rol oynamaktad r. 334 

Fenik'e göre ayr ca ehirliler muhtar seçimleriyle pek alâkadar de ildirler. 

Çünkü ehirlinin muhtarla, köylü kadar münasebeti yoktur. Büyük ehirlerde, ço u 

muhtar n kim oldu unu bile bilmemekte, muhtar seçimlerine fazla bir alâka 

göstermemektedir. Büyük ehirlerde seçime nisbet a a yukar yüzde 5 iken 

köylerde muhtar seçimlerinde i tirak nisbeti yüzde 90 hattâ yüzde yüzdür. Çünkü 

köylünün bütün i i muhtarlad r. Daima onunla temas etmektedir. te büyük 

ehirlerdeki kay ts zl k ve alâkas zl k, bir vilâyet dâhilindeki muhtar seçimlerinin ye-

kûnu üzerinde çok menfi bir tesir yapmaktad r. Muhtar seçimlerine ehirlinin 

alâkas n celbedecek derecede bir propaganda yap lmam t r. Birçok kimseler 13 

A ustos'ta muhtar seçimi oldu undan dahi habersiz kalm lard r. Bütün partiler, 

gerek Demokrat Parti, gerek Halk Partisi büyük ehirlerde muhtar seçimleriyle fazla 

me gul olmam t r. Zafer dâhil oldu u halde bütün gazeteler, muhtar seçimlerini kâfi 

derecede vuzuhla umumî efkâra sunmam

 

olmalar halk n seçimlere bigâne 

kalmas n n ba l ca sebeplerinden biri olmu tur. Onun için Demokrat Partinin kahir 
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ekseriyetle kazand yerlerde dahi, muhtar seçimlerinin neticelerini halk n siyasî 

temayülünü tam tesbit eder mahiyetinde telâkki etmemek gerekmektedir.  

 
Milliyet'te Muhtar Seçim Sonuçlar n de erlendiren Ali Naci Karacan'a göre 

Seçimlerin ilk rakamlar na göre Cumhuriyet Halk Partisi stanbulda yüzde 60-65 

ço unluk temin etmistir. Anadolu'da Çanakkale, Bal kesir, Ankara, Manisa, 

Erzincan'da Demokratlar, Adana, Samsun, Giresun, Trabzon, Sinop'ta ve daha di er 

baz yerlerde Halk Partisinin ekseriyet kazand haber verilmi tir. O ana kadar al -

nan rakamlara göre, muhtar seçimlerinin Demokrat Parti için ba ar te kil edecek e-

kilde neticelenmi oldu unu iddia edilememektedir. ktidara geçti inin tam üçüncü 

ay nda Demokrat Partinin verdi i ilk seçim imtihan yine partinin hatalar yüzünden 

beklenen neticeyi vermemi tir.335  

 

Karacan'a göre Muhtar seçimleri tamamen kaybedilmemi olsa bile Cum-

huriyet Halk Partisinin heyelân halinde y k l ndan üç ay sonra Demokrat Parti ile 

atba

 

beraber gidecek ekilde oy almas n n 3 sebebi olmu tur: 

" 1 

 

Demokrat Parti 14 May s zaferine fazla güvenmi tir. Halk efkâr n 

nas l olsa kazanm oldu unu ve kendisini ktidara getiren halk n muhtar 

seçimlerinde de ayn ekilde ayn haleti ruhiye ile hareket edece ini mülahaza 

etmi tir. Seçimlerin neticesine olan itimat yüzünden parti te kilât nda yeter derecede 

çal lmam t r. O kadar çal lmam t r ki Istanbul da baz sand k ba lar na giden 

bir k s m Demokrat Partililer sand a atacak rey puslas bulamam lard r. 

2   

 

Halk seçime i tirake te vik etmek söyle dursun, bilhassa muhtar 

namzetlerini tâyinde ocak ve bucaklarda yoklama yap lmam , parti il idare Kurulu 

ve Müfetti lik, adaylar ahsen tâyin, tercih ve tefrik etmi lerdir. Bu suretle mahalli 

te kilât n itimad etti i, sevdi i ve mahalli partililerin belki ittifakla rey verecekleri 

kimseler yerine partinin baz kademelerine ho

 

görünen, fakat tan nmayan, 

bilinmeyen kimseler namzet gösterilmi tir. Bu yüzden nas l 14 May s'ta baz Halk 

Partililer Halk Partisi kaybetsin diye Demokrat Partiye rey vermislerse, 13 a ustosta 

da birçok Demokrat Partililer bu sefer kalk p Halk Partililere rey vermi lerdir. 

3 

 

13 A ustos'ta reyini kullanan halk 14 May s'ta oldu u gibi listelerdeki 

adlar kaale almaks z n yaln z partiler üzerinde durmam , umumi seçimlerin aksine 
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olarak muhtar seçimlerinde partileri b rakm , adaylar n kim olduklar na bakm t r. 

Bir k s m seçmenler hangi partiden olduklar n hattâ belki farketrneksizin yaln z 

kendilerine faydal olabileceklerine hükmettikleri kimselere rey vermi lerdir. 

Bunlar n baz lar halk Partili oldu u gibi bir k sm da tek parti sisteminden beri 

muhtarl k etmekte, parti ye kay tl olmasalar bile parti taraf ndan benimsenmekle 

idiler." 

Karacan'a göre Demokrat Parti daha çok çal mal ve kendisini iktidara iten 

müsait meltemler mevsimi geçmeden muhtar seçimlerini kahir bir ekseriyetle 

kazanmal yken, bu f rsat kazanamam t r. Bu durum muhalif parti taraf ndan enine 

boyuna istismar olunacakt r. ster te kilats zl k, ister zafer ne vesi, ister tembellik, 

hangi sebepten ileri gelmi olursa olsun bu netice parlak olmam t r. Bu netice 

Demokrat Parti için daha rasyonel çal mas , daha te kilâtlanmas , bilhassa hükümet 

i lerini oldu u gibi ve hattâ hükümet isleriyle dengeli olarak parti dâvalar n da ön 

plâna almas lüzumunu anlatan muhim bir i aret olmu tur. Hükûmetleri ktidarda 

tutan ve muhalefetleri iktidara ç karan milli seçimlerin birinci kademesi bilhassa 

Anadolu da muhtar seçimleri, ikinci ve daha mühim kademesi ise Belediye 

Meclisleri seçimidir. 

III. 1950 BELED YE VE L GENEL MECL S SEÇ MLER

 

A. Belediye ve l Genel Meclisi Seçimleri ve Partiler 

 1. Demokrat Parti 

Demokrat parti yerel seçimlerin yakla t zamana kadar vatanda n 

çözülmesini bekledi i birçok dertler birikmi veya vatanda iktidardan beklentisi 

olan sorunlar n çözülmesi için icraatleri görmek istemektedir. Bu talepler ise meclise 

milletvekilleri taraf ndan yans t lmaktad r. Milletvekilleri seçmenlerden. "Art k lâf 

b rak n i yap n" diyen mektuplar almaktad rlar. Toprak reformu konusunda 

"Ankara'n n yak n köylerinde toprak tevziat yapmak 21 milyonluk Türk köylüsünü 

tatmin etmez ve etmemi tir" eklinde ele tirilere u ramaktad r. Yol vergisinden ve 

tahsilindeki adaletsizlikten ikâyetler vard r. "Yüz bin lira kazanan bir tüccar da 18 

lira veriyor, 100 lira ücret alan bir memur da 18 lira veriyor, hiç kazanc olmayan 

köylüden de ayn paray al yoruz. Kazanca göre bunu tanzim etmek icabeder." 
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eklinde itirazlar vard r. Tar m kredi kooperatiflerine gelince:  Bu te ekküller 

kurulu undan beri kötü bir zihniyetle idare edilmi ve halk kooperatiften 

so utmu tur. Bunlar üreticinin kredi ihtiyac n kar lamak öyle dursun kanunun 

yasaklad tefecili i yapmakta, masraf ve faiz olarak, mürekkep faiz almaktad r, 

köylüyü daha kooperatif denince kaçar, nefret eder hale getirmek üzeredir. 

Dolay s yla tar m kredi kooperatifleri o haliyle yararl de il zararl addedilmektedir. 

Seçmenlerimin duygular na tercüman olmak gerekirse, bakanl klarda, bakanlar n 

yak nlar olan genel müdür, müste ar ve valiler hâlâ eski zihniyetin esiridirler. Onlar 

düzelememi tir. Çiftçimiz hâlâ Nuh nebiden kalma usullerden kurtulamam t r, 

Marshall yard m ndan kaç çiftçinin istifade ederek modern tar m aleti ald 

meçhuldur. Bu piyangodan büyük ikramiye ç kmas gibi bir olas l a dönmü tür. 

Ayr ca o y l kurakl n yan s ra çekirge ve süne zararl s da bölgeleri vurmu tur. 44 

ilde toplam 10.023.274 dekar arazi çekirge istilâs na mâruzdur. Süne istilas ise 6 ilde 

388.165 dekar alan etkisi alt na alm t r.336 

Demokrat Partinin iktidar n n ilk aylar ndaki dönem içerisinde ülkemizde 

belediyelerinin durumunu ve iktidar n konuya yakla m n , mecliste Burdur 

Milletvekili Mehmet Özbey'in sorusuna cevap veren çi leri Bakan Rükneddin 

Nasuhio lu'nun cevab nda verdi i bilgilerden ç karmak mümkündür. Mehmet 

Özbey'e göre ülkedeki belediyelerin durumu öyledir: Birçok, il, ilçe, bucak ve 

köylerimizin henüz harita ve imar plânlar yap lmam , in aat da alabildi ine ve 

geli igüzel devam edip gitmektedir, yollar m z da yoktur. Yine birçok il, ilçe ve 

köylerimizde içme sular pek peri an ve gayri s hhi vaziyettedirler. Halen iller 

Bankas bu çok hayati ve zaruri olan ihtiyaçlar kar layamayacak bir durumdad r.337 

Demokrat Parti,  belediye seçimlerine haz rl k kapsam nda 6 A ustos'ta  

Ankara Sergievi'nde ocak, bucak, ilçe ve il idare kurullar ba kan ve üyelerinin 

kat l m yla, partinin belediye seçimlerinde gösterece i adaylar n seçimi için bir 

toplant yapm t r. Devlet Bakan Fevzi Lûtf Karaosmano lu ve DP stanbul 

Müfetti i Hüsnü Yaman' n haz r bulundu u toplant , saat 14 de Ankara Demokrat 

Parti l dare Kurulu Ba kan Avukat At f Benderlio lu'nun k sa bir aç nutkuyla 
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aç lm t r. Toplant ba kanl na adaylar aras nda en fazla oy alan At f Benderlio lu 

seçilmi tir. Bundan sonra partililerin yoklamas yap larak 360 delegeden 281 inin 

seçime i tirak için haz r oldu u anla lm t r. Ekseriyetin mevcut oldu u bu suretle 

görüldükten sonra yoklamaya i tirak edecek adaylar n listesi ve k sa hal tercümeleri 

okunmu tur. Yoklamaya 214 partili i tirak etmi , Bunlar n içinden 41 asil 41 yedek 

olmak üzere 82 aday seçilmi tir. 338 

Demokrat Parti Belediye seçimleri ile ilgili ilk ad m Menderes'in temmuz 

ay n n 20 sinden itibaren stanbul ziyareti ve ehrin sorunlar ile ilgili vali ve 

belediye ba kan ile görü mesiyle atm t r. Menderes bas na demecinde, ehrin su, 

k l k kömür ve g da maddeleri üzerinde geni aç klamalar yapm , fiyatlar n 

ucuzlat lmas için çal malar yap ld ndan bahsetmi tir.339 Menderes ayr ca, iktidar 

ele ald m z zaman vatanda hak ve hürriyetlerini k s tlayan birçok antidemokratik 

kanun ve hükümlerin mevcut oldu unu, iki ayl k bir faaliyet devresi içinde bir hayli 

antidemokratik kanun ve hükümlerin de i tirildi ini veya kald r ld n söylemi tir. 

Demokratik bir idarenin kurulmas konusunda muhalefetin elinde kendilerine 

yöneltilebilecek hiçbir silâh b rak lmayacaklar n , Demokrat Parti ve onun iktidar n n 

muhalefette kamuoyuna verdikleri sözlere tamam yla sâd k kalacaklar n söylemi tir. 

Demokrat Parti Belediyeler konusunda özellikle nüfus yönünden en büyük 

ehir olma özelli ini ta yan stanbul ehri için yenilik getirece ini ve ehri bu 

konuda rahatlataca n vaat etmi tir. Ba bakan Yard mc s ve Devlet Bakan Samed 

A ao lu Demokrat Parti il merkezinde yapt bas n toplant s nda Cumhuriyet Halk 

Partisi nin belediyeler mevzuundaki eski uygulamalar n ele tirmi tir. DP nin 

stanbul için haz rlad uygulama plan n , Belediye ile vilayeti birbirinden ay rmak 

suretiyle hakiki bir belediye kurmak ve stanbul Belediyesine hakiki bir belediye 

haline getirmek için özel yetkilerle desteklemek eklinde özetlemi tir. Sorunlar ve 

yönetim tasar s n ise; " stanbul Belediye Reisinin haz rlad bütçeyi hükümet 

onayl yor ve bu i lem aylarca sürdü ü için yap lacak i ler de aks yordu. stanbul 

Belediye seçimleri neticesinde olu turulacak ehir meclisinde ço unlu un DP de 

olmas do ald r, çünkü ehir idaresinde uygulanacak yenilikler kanun konusudur ve 
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bu da iktidar partinin sorumlulu u içindedir. Fakat ehir meclisinde muhalefetin de 

sandalyesi olursa demokrasi sa lan r." eklinde ortaya koymu tur. 340  

A ustos ay

 
ba ndan itibaren Belediye seçimleriyle ilgili olarak DP 

milletvekilleri ile ileri gelenleri, seçim bölgelerine hareket etmi lerdir. Demokrat 

Parti stanbul l dare Kurulu parti ad na Belediye seçimleri için aday gösterilmek 

isteyen üyelerinin 4 A ustos ak am na kadar gerekli belgelerle birlikte ba l 

bulunduklar lçe dare kuruluna müracaat etmeleri konusunda duyuru yapm t r.341 

DP milletvekili ve ayn zamanda bir bak ma bas ndaki DP'nin sözcüsü olan 

Mümtaz Faik Fenik, Zafer gazetesindeki Belediye seçimleri ile ilgili ba 

makalesinde,  CHP'nin belediye seçimlerinde yo un bir faaliyet sarfederek belediye 

meclislerine mümkün oldu u kadar üye sokma a çal acaca n , parti e er 

belediyelerde biraz fazla kazanacak olursa bundan halk efkâr n n art k kendi 

lehlerine döndü ü neticesini ç karmak imkânlar n arayaca n yazm t r. Böyle bir 

ihtimali tahmin etmedi ini belirtmekle beraber, muhtar seçimlerinin yaratt etki ile 

olsa gerek böyle bir ihtimale kar da önceden tedbir almak amac yla yaz s n n 

devam nda milletvekilli i seçimleriyle belediye seçimleri aras nda herhangi bir 

benzerlik ve münasebet kurulmas n n do ru olmayaca tezini ileri sürmü tür. 342 

Fenik, makalesinde "Halk Partisi mensuplar ehir i lerine ait olmas ve buna 

maksur kalmas laz mgelen bir hizmeti,  hâlâ bir politika mevzuu yapma a ve bundan 

kendileri için bir propaganda unsuru ç karma a fevkalâde gayret etmektedir. 

Hepiniz bilirsiniz ki,   hiç bir partiye mensup olm yan vatanda , ya ad ehirde 

mü ahede etti i iyilikler ve kötülüklerle de, bir parti hakk mda bir fikir ve kanaat 

edinebilir. Ona mü ahedelerinde do ruyu göstermek veyahut onu yanl yola sevk 

etmek belediyelerin elindedir. Bu, netice itibariyle,  milletvekilli i seçimleri üzerine 

de müessir olan bir unsurdur." demek suretiyle CHP'yi suçlarken kendi fikirleri ile 

ters dü mü tür. Makalenin devam nda da "Kula m za kadar gelen haberlere göre, 

bugünlerde Halk Partisinin ekseriyette bulundu u belediyeler, esnaf, oför gibi 

meslek erbab na çok a r cezalar tarhetme e ba lam lard r. Ankara da bu 

meyandad r. Bu cezalar kesilirken ayr ca Demokrat Parti iktidara geçti de ne oldu? 
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Siz eskisinden daha rahats zs n z. Huzurunuz kaçt . A r cezalar alt nda inliyorsunuz, 

bu hep Demokrat Partinin eseridir. Halk Partisine rey verirseniz, bütün bunlardan 

kurtulacaks n z!" eklindeki kulaktan dolma aiyalarla halk CHP aleyhinde 

etkilemeye çal m t r. Okurlar na: " Belediye seçimlerinde de, ehir i lerini hiç bir 

politikaya ve hiçbir ahsi endi eye âlet etmiyecek olan Demokrat Partiye rey 

verece ine ve böylece sadece ehrin ve ehirlinin menfaatlerini dü ünen kimseleri i 

ba na getirece ine inan yoruz." diye seslenerek, milletvekili oldu u bu partiye oy 

istemi tir. 

Demokrat Parti Belediye Meclisi seçimleri haz rl klar kapsam nda parti 

te kilatlar nda yoklamalar n 7 A ustos itibar yla bitirmi tir. Her kaza yoklama 

kurulu kendi kazas n n mümessillerini seçmi tir. Sonuçlar gece geç vakit Demokrat 

Parti l idare Kurulu Ba kanl na bildirilmi tir. Kimlerin aday seçildikleri per embe 

gününden itibaren ilan edilmeye ba lanm t r.343  

Demokrat Parti ayn gün Ankara'da yakla makta olan belediye meclisi 

seçimleri münasebetiyle bu ak am saat 20.30 da Sergievi binas nda DP liler bir 

toplant yapm lard r. Ba bakan Menderes, Ankara Milletvekilleri ve kalabal k bir 

partili grubu toplant da haz r bulunmu tur. Baz hatiplerin seçimlerin ehemmiyetini 

belirten konu malar ndan sonra, Ba bakan Adnan Menderes söz alm " kinci büyük 

kongremizi yapt m z bu salonda heyecanla alm oldu umuz kararla 14 May s 

zaferine ula m bulunuyoruz. Ayn ekilde Ankara Belediye seçimlerinde de zafere 

ula mam z temenni ediyorum."demi

 

ve ard ndan muhalefeti ele tiren ve 

muhalefetin ele tirilerine yan t veren bir konu ma yapm t r.344 

Demokrat Parti bir taraftan Menderes taraf ndan muhalefetin isnat etti i 

suçlamalar n as ls z oldu unu iddia etse de, Zafer gazetesinde Fenik," ddia 

ettiklerine göre, ortal kta bir istikrars zl k varm . Kimse yerinden emin de ilmi ! 

Her Demokrat Partili cebinde bir kara liste ile geziyormu ... Fakat bütün bu 

haberleri bu ayialar ç karanlar, yine bizzat kendileridir." derken, di er yandan 

partililerinin mant n ile " Bu memlekette memurlar n siyasete kar mayacaklar 

hakk nda bir kanun maddesi vard r. Bunu bozanlar, a r particilik yapanlar, elbette 

yerlerinden uzakla t r lacaklard r. Yaras olan n gocunma a hakk vard r. Memleket 
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hakiki istikrar, memurlar n parti memuru de il, belki devlet memuru olduklar gün 

teessüs edecektir. .. Ne yapacakt k? Memlekette bask yapm , hattâ zulüm yapm 

idare âmirlerini i ba nda m tutacakt k? Esasen bunlardan ço u, de i en zihniyet 

kar s nda art k dayanamayacaklar n anlam ve istifa etmi ledir. Di erlerine 

gelince, kanunsuzluk yapanlar kanun dairesinde de i tirmek, elbette bir iktidar n 

hakk d r. Bunun d nda baz de i iklikler olduysa, bu da ancak normal bir idare 

sisteminin tabii icaplar d r." diyerek hem bu icraatlerini do rulam hem de 

savunmu tur. Ayr ca Fenik bir bak ma DP ad na  " Muhalefet tahrik demek de ildir. 

Ak llar n ba lar na toplayarak ak ll bir muhalefet yapmak, tezvirden kurtulmak 

gerektir. Bir kaç ay için kendilerini bir dereceye kadar mazur görürüz. Çünkü hâlâ 

idare etmek mevkiinden ekalliyete dü menin verdi i a k nl k içindedirler. Temenni 

edelim ki bu a k nl k fazla sürmesin ve sa duyu, tezvir ve tahriklerin çok üstünde bir 

memleket meselesi oldu unu kendilerine anlats n!" diyerek yak n gelecekte 

muhalefet için nelerin gerçekle ebilece inin de önceden haberini vermi tir.345 

Belediye seçimleri propaganda kampanyas kapsam nda, stanbul'da di er 

partilerle paralel olarak Demokrat Partide 20 A ustos'ta ba lam t r. Demokrat 

Partinin  Kad köy, Sar yer, ve Fatih te yapt üç siyasî toplant da, söz alan hatipler 

Halk Partisi devrinde yap lan Belediye seçimlerinin, halk n iste ini yerine 

getiremedi i, bundan sonra, stanbullular n dilediklerine göre bir seçim yap laca n 

belirtmi lerdir.346  

Kad köy'de kesif bir halk toplulu unun i tirak etti i toplant y lçe idare 

Kurulu ad na Sami Maktalan açm ve Belediye seçiminin önemine de inerek, 

stanbul Belediyesinin imdiye kadar tek parti idaresinde ve son derece fena bir ehir 

siyaseti takip etti ini ifade etmi tir. stanbul'un hususiyetlerini de belirten 

konu mac : " stanbul vatanda reyi ile i ba na gelen ve ona dayanarak i görmek 

durumunda olan bir Belediyeye 3 Eylül'de kavu acakt r. Hür ve emniyetli bir seçim 

ile i ba na gelecek yeni Belediye Meclisine büyük ve mesuliyetli vazifeler terettüp 

etmektedir. Tarihi stanbul ehri bugüne kadar keyfi bir gidi in kötü örneklerine 

ahit olmu tur. Belediye hizmeti olarak önümüzde hata, murakabesizlik, suiistimal 
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y nlar durmaktad r. Muhterem stanbul halk bu kötü örneklerin ba l ca müsebbibi 

olan Halk Partisine bir defa daha Belediyesini teslim etmiyecektir."demi tir. 

Sonras nda Avukat Muzaffer Erer bir konu ma yaparak Belediyenin çe itli 

sahalardaki icraat n iddetle tenkid etmi ve Belediye hizmetlerinde imdiye kadar 

halk menfaatinin asla birinci plânda yer almad n belirterek, 3 Eylül'de 

vatanda lar n DP adaylar na oy vermesini istemi tir. Bundan sonra Tahir Ka kç , 

brahim Höyi ve Turgut Bayar Belediye seçiminin önemini belirtmi ler ve 

stanbul'un Belediye bak m ndan 3 Eylül'de büyük bir talihsizlikten kurtulaca n

 

söylemi lerdir. stinye'de brahim Somay le Avukat Necla Akmoran Demokrat 

Parti'nin Belediye politikas n anlatm lard r. stanbul milletvekili Firuzan Tekil:  

Partimiz halka hizmet yolunda en samimi niyetlerle hareket etmektedir. Belediye 

mevzuunda da bu böyle olacakt r. Bizim kanaatimiz udur ki vatanda lar m z 

denenmi bir Belediye daresini bir defa daha denemek istemiyecekler ve bunda bir 

fayda görmiyeceklerdir." eklinde görü lerini belirtmi tir. 

Demokrat Partinin 23 ve 24 A ustos'ta Eminönü, Be ikta , Fatih, Sar yer 

ilçeleri taraf ndan çe itli semtlerde seçimler için toplant lar yap lm t r.347 Sar yer 

ilçesi için 15.30 da Bahçeköy, Gümü dere ve Kayserkaya köylerinde, Be ikta lçesi 

için saat 18 de Belediye Bahçesinde, Eminönü lçesi için saat 20.30 da Lânga ocak 

merkezinde, Fatih ilçesi saat 21.30 da ehremininde, Uzunyusuf ve Çar amba 

Kirmasti ocaklar nda, ayr ca Rumelihisar ilçesi için de saat 20 de Bebek Bahçesinde 

büyük bir siyasi toplant yapm st r. 

stanbul'daki toplant larda milletvekillerinden Ahmet Hamdi Ba ar, Nazl 

Tlabar, Fahreddin Say mer, Salahaddin Karayavuz, Hayri Yaman, hsan Yurdo lu, 

Celal Türkgeldi ve di er hatipler konu mu lard r. Demokrat Parti 24 A ustos'ta da 

ehrin de i ik yerlerindeki toplant lar na devam etmi tir. Eminönü te kilat saat 

20.30 da Sirkeci Vezir Bahçesinde, Be ikta te kilat

 

saat 17.30 da Arnavutköy 

Kilise Meydan nda, Fatih lçesi saat 18 de Kocamustafapa a bucak merkezinde, 21 

de ehremini Ördekkasap oca nda, Kad köy te kilat

 

20 de Gazhane kahvesinde, 

Sar yer Te kilat da saat 20 de Tarabya Oteli bahçesinde birer siyasi toplant 

yapm lard r. 
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24 A ustos'ta Ankara Demokrat Parti merkez ilçesinde partililere verdi i 

uzun beyanatta Ba bakan Menderes, muhalefetin politikas n

 
iddetle ele tirmi ve 

CHP'yi tahrikçilikle itham etmi tir. Menderes, bu day fiyatlar , eker ve ekmek 

fiyatlar ndaki indirimleri anlat p, memurlara yapt klar

 
muamele hakk nda hükümetin 

kararlar n savunmu ;  Memurlar n, kanun dâhilinde muamele görmekte olduklar n , 

aralar nda particilik yapmakla suçlu olanlara kar dahi insafl davran ld n 

söylemi tir. Kore meselesi hakk nda CHP nin görü ü ve faaliyetlerini ele alarak 

bunlar tehlikeli gördü ünü söylemi , "CHP'nin tenkidlerinde memleketi ikiye 

bölmek maksad güdülüyor" dedikten sonra, memleketin bozguncu faaliyet ve 

propagandalara aç k b rak lam yaca n söylemi tir. "Tam askeri birli imiz yola 

ç kaca s rada, bu gibi me um tahrikleri müsamaha ile kar lamak gafletini 

gösterecek de iliz!" eklinde konu mu tur.348 Bu sözlerin ne anlama geldi i ise, CHP 

Genel Sekreteri Kas m Gülek ile beraber parti gazetelerinin baz yazarlar n n 

hakk nda kanuni takibat yap lmas ile ortaya ç km t r. Adalet Bakanl bütün 

savc l klara bir tamim göndererek hükûmetin kararlar hakk ndaki yaz ve sözleri 

yak ndan takip etmelerini istemi tir 349 Bu durum ise muhalefet partilerini gelecek 

için tedirgin etmi tir. 

Habip Edip Törehan, Yeni stanbul gazetesindeki ba makalesinde ktidar n 

bu tutumunun yanl l n seçim sistemi ve muhalefetin asl nda ne kadar bir halk 

taban n temsil etti ini de hat rlatarak uyarmaya çal m t r.350 Törehan: 

" imdi memleketin idaresi büyük bir ekseriyet kazanm olan bir partinin 

eline b rak lm t r. Türk vatada lar n n büyük ekseriyetinden rey alm olan bu 

partiden ve onun seçti i hükümetten birçok yeni ve güzel eyler beklemek hakk m z 

oldu u gibi onun harekât n

 

ad m ad m takip etmek selahiyetimizin de bulundu unu 

kabul etmek iktiza eder. sminden de anla ld veçhile demokrat bir partinin her 

seyden evvel kabul edece i bu hakikate bizzat kendisinin inanmas lâz md r. Simdi 

onun kar s nda t pk eski iktidar partisi devrinde oldu u gibi sözünü dinletebilecek 
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350 Yeni stanbul 26 A ustos 1950, Habip Edip Törehan " Parti münaka as ve memleket idaresi" 
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ve icab nda Büyük Millet Meclisinde endi enâk bir vaziyet ihdas edebilecek bir 

muhalefet yoktur. Onun için biz, Demokrat Partiden eski iktidar n yapt gibi 

hareket etmeyerek az dahi olsa muhalefeti gözden hiç uzak tutmamas laz m geldi ini 

bildirmek isteriz. Öteden beri ho a gitmeyen eylerden memnun olmad m z 

hepimizce bilinen bir hakikattir. Fakat bugünkü demokrasi rejimimizde art k bunlara 

imkân yoktur. Bu sebepten muhalefeti eski hadiselerin yeniden tekrar ile s sturmaya 

çal mak de il, onun söylediklerinde bir hakikat olup olmad n ara t rmakla daha 

iyi neticelere vas l olunabilece ini zannediyoruz. Çünkü dü ünmeliyiz ki bugün 

Millet Meclisinde ufak bir miktarda milleti temsil edenler, hakikati halde, ekseriyete 

yak n oy alm olan insanlar n mümessilleridir. Bizim Seçim Kanunumuzun nas l 

oldu unu veya olmas laz m geldi ini imdi burada tetkik etmek istemiyoruz. Burada 

bildirmek istedi imiz cihet herhalde hangi rejim ve idare tarz nda olursa olsun kar 

taraf n dü üncelerinin tetkik edilmesi ve münasip ise muhalefetten gelmi olsa dahi 

kabul edilmesidir. " demi , sözü bas na da getirerek " Memleketin hayati dâvalar 

mevzuu bahis oldu u u zamanda muhalif, muvaf k bütün matbuat n dü üncelerini 

ortaya koymas icap eder. Zaten demokrat bir hükümetin de istedi i bundan ba ka 

bir ey de ildir. Demokrat bir hükümet, matbuat kendi için kazanmak de il, onun 

tenkidlerini daima nazari itibara almakla mevkiini kuvvetlendirir. Onun için biz yeni 

hükûmetimizin matbuat dü üncelerine büyük bir ehemmiyet verece ini kuvvetle ümit 

ediyoruz." eklinde makalesini sonland rm t r. 

Demokrat Parti stanbul l dare Kurulu Belediye Seçimleri ile ilgili bir 

beyanname yay nlanm t r.351 Beyannamede; 

"Muhterem  hem erilerimiz; 

Partimiz 3 eylül pazar günu yap lacak Belediye Meclisi seçimine stanbul un 

her ilçesinden ve kanunun emretti i say da aday göstermek suretiyle kat lmaktad r. 

14 May s 1950 seçimleri île teessüs eden demokratik hayat n getirdi i artlar 

içinde ve ilk defa hür ve emniyetli olarak yap lacak olan Belediye seçimlerinin ifade 

etti i mâna ve ehemmiyet herkes taraf ndan ve kolayca takdir edilir. Memleketimizde 

ve ehirlerimizde imdiye kadar yap lan Belediye seçimleri, di er bütün seçimlerde 

oldu u gibi vatanda n iradesinin tezahürüne yol açmam ve Belediye müessesesi 
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halk temsil etmiyen fakat ef idaresine mensup bir tak madamlar taraf ndan keyfî 

kararla idare olunmu tur. Bu tarz idarenin istikameti ve mahiyeti kimsenin meçhulü 

de ildir. Buna muvazi olarak bu tarz Belediye darecilerinin vatanda n haysiyetine 

teveccüh eden sayg s z tutumu, her gün ve her yerde kar la t m z türlü tezahürleri 

ile hepimizin malûmudur. stanbul gibi medeni, tarihi, seviyeli bir ehrin ve stanbul 

gibi nezih, bir ehrin ve stanbul gibi nezih, görgülü ve bilgili vatanda n y llardan 

beri rey hürriyetine ve kendi kendine sahip olmak haysiyetine, tek parti rejiminin 

Belediye nam alt nda kurdu u ve i letmeye u ra t bir idare vas tasiyle fiilen 

yapt sayg s zl k unutulur ve affedilir efalden de ildir. 

ehirli bak m ndan, ehir hayat da en az bu kadar kötü artlar içindedir. 

Temizlik, tenvirat, kanalizasyon, g da, su, mesken, ta t, sa l k durumlar yüz 

binlerce stanbullunun yüre ini s zlatan bir laubalilik mevzuu olarak ortada 

durmaktad r. Vatanda n hayat ile birinci derecede alâkal bulunan bu i leri y llar 

y l halledememi ve aç k bir kabiliyetsizlik göstermi olan kimselerin ve Halk 

Partisinin bu defa ve tekrar vatanda n huzuruna ç karak, "Belediyeni bana amanet 

et ve bana rey ver" demesi bu ehirde ya ayan insanlar n hiç bir eyin fark nda 

olmad klar n yine onlar n yüzüne söylemekten farks zd r. stanbullular n her eyin 

fark nda olduklar n ve her eyi bildiklerini ve gördüklerini, ondan rey istiyenlerin 

hiç tereddüde dü meden kabul etmesi gerektir." denmi , sonunda DP nin yapaca 

i ler madde madde zikredilmi tir. 

Demokrat Parti, Belediye seçimlerinde ba ar l olmak için propagandas n 

CHP ve geçmi ini kötülemekle beraber, CHP belediyelerinin tek parti taraf ndan 

belirlendi i, halk n iradesinin ürünü olmad ve belediyelerin de halka yukardan 

bakan ve görevlerini yapmayan birimler olarak nitelemek üzerine olu turmu tur.352 

Radyonun propagandaya aç lmas , partileri destekleyen gazeteler, parti 

gazeteleri yan nda, 1950 genel seçim kampanyas bak m ndan önemli bir dönüm 

noktas olmu tur. 1950 genel seçiminde, radyo yoluyla propaganda Demokrat 

Parti'nin iktidara gelmesinde önemli ve belirleyici bir etkeni te kil etmi tir. 
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Demokrat Parti'nin propaganda kurmaylar ülkenin en ücra kö elerindeki seçmenlere 

kadar ula abilmenin yollar n radyoyu etkin kullanmakta bulmu lard r.353 

Partilerin belediye seçimleri kapsam nda Radyo konu malar 24 A ustos 

itibar ile ba lam DP ad na konu malar Ba bakan ve Parti Genel Ba kan Adnan 

Menderes ile birlikte, At f Benderlio lu, Talat Vasfi Öz, Osman evki Çiçekda , 

Muhip Dranas, Mümtaz Faik Fenik gibi parti milletvekilleri ve ileri gelenleri 

yapm lard r.354   

Demokrat Parti Belediye seçimlerinin gitgide daha yak nla mas yla 

muhalefete ve özellikle de CHP'ye kar tavr n sertle tirmeye ba lam t r. Özellikle 

Kore meselesi bu konuda k r lma noktas n te kil etmi tir. ktidar partisi bas n nda ve 

çevrelerinde CHP'nin d politika meselesindeki do al muhalefet davran , her 

nedense ihanet olarak alg lanm , bu partiye kar , DP nin gizli bir tehdit ve 

cezaland rma niyeti ta d n

 

akla getirmi tir. Seçimler dolay s yla Demokrat 

Parti'nin özele tiri yap p göremedi i kendi davran lar n n radyo konu mas s ras nda 

nönü taraf ndan özetlenmesinin Menderes taraf ndan kar l ise basit bir geçmi 

icraat demagojisi ile "ikiyüzlü politikac " "iktidar iptilas " gibi suçlamalarla 

kar la mak olmu tur.355  

Demokrat Parti garip bir ekilde yerel seçimleri kaybetme ile ilgili olarak bir 

tak m tak nt lara sahip olmu tur. Bu tak nt da "e er yerel seçimleri iktidar almazsa 

iktidar n y pranaca "  ön yarg s d r. DP yazarlar ndan Hikmet Yaz c o lu bir 

makalesinde CHP'yi " Kaybettikleri iktidar n, ba kas na yaramamas için, muhtar, 

belediye ve il genel meclisleri seçimlerini kazanmak, bu suretle, genç iktidar n 

y pranmas n sa lamak!.O zaman, gö üslerini gere gere, Demokrat Partiye 

hücumlar yapabilecekler ve onun ald ve alabilece i müsbet kararlan sabote 

edebileceklerdir"  ifadeleriyle adeta plan yapmakla suçlam t r. 356 

DP'nin muhalefet anlay , Zafer gazetesinde yay nlanan bir f kra ile ifadesini 

bulmu tur. Zafer gazetesinde Bekta i tefsiri ba l yla ve yedekçi rümuzuyla sayfa 
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alt kö esindeki k sa yaz da "Muhalefet yapmay n z! Ama ne zaman; memleketin 

yüksek menfaatleri bahis mevzuu oldu u zaman! Fakat muhalefet bu ikaz bir tehdit 

manas na bir bask manas na al yormu !... tefsire göre de i ir" denmekte, bekta inin 

cenab hakk n huzuruna ç kamayacak kadar temiz olmad n z zaman namaz 

k lmay n z deyi inden sadece namaz k lmay n z k sm n alg lad klar ile ilgili CHP 

muhalefetine nazire yap lm t r.357 Buradan da Memleketin yüksek menfaatleri varsa 

muhalefet susmal , hükümet ne yaparsa onu dü ünmeden desteklemelidir. Hükümet 

iktidar oldu u için memleketin yüksek menfaatlerini sadece o dü ünebilir! Muhalefet 

bu konularda fikir yürütme kabiliyetine sahip de ildir."  gibi bir yanl önyarg , ile 

sakat dü ünü tarz n n parti yay n organ n n bak aç lar na hâkim oldu u kan s n 

olu turmu tur. 

Demokrat Parti tüm propagandalar nda demokrasiyi ülkeye getiren parti olma 

iddias n kuvvetle savunmu tur. Partiye göre partinin kurulu undan sonraki 4 y ll k 

çabalar sayesinde ülkeye demokrasi gelmi tir. Hatta yerel seçimlerle ilgili kanunlar 

bile de i tirmeleri bunun spat olmu tur. Mümtaz Faik Fenik, makalesinde "Bir 

iktidar partisinin elinde,  iktidar partisine kuvvet sa layan, muhtar seçimleri, 

belediye seçimleri, il genel meclis seçimleri kanunlar dahi, s rf demokratik esaslara 

ba lanmak için tadil edilmi tir. Yani yeni iktidar, Halk Partisi zaman nda oldu u 

gibi elindeki kanunlar n kendisine bah etti i kuvvete de il, belki milletin hakiki 

iradesinin tecellisine k ymet vermi , bir partinin ancak milletin sevgisiyle itimad yle 

muvaffak olaca n göstermi tir.358 demi tir. 

Bütün bunlarla birlikte Demokrat Parti seçimlerde nas l çal lmas 

gerekti ini de çok iyi bilmi tir. Seçimlerde oy alabilmek için halka inebilmi tir. 

Cüneyt Arcayürek Gümü hane'de yap lan 1950 belediye seçimini izlerken, iki ayr nt 

dikkatini çekmi tir. CHP'nin a r, durgun, yerinden oynamas güç örgütüne egemen 

olan hava ile DP'ye hizmet veren yerel insanlar n tutumu aras nda büyük ay r m göze 

çarpmaktad r. DP örgütünün hemen her kesimi, halk n içinden ç kan insanlardan 

olu makta, CHP örgütü ise, daha çok o yörenin maddî ve manevî egemenli ini ele 

geçirmi ki ilerden olu maktad r. Gümü hane seçimini büyük oy fark yla CHP 

yitirmi tir. DP'liler basit bir belediye seçimini partilerinin kazanmas için ev ev 
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dola rken, CHP'liler propaganda için Ankara'dan gelen büyük, ünlü ki ilerin 

yapacaklar konu malarla sonuç alabileceklerini sanm lard r. CHP, eski 

al kanl klar ndan ar narak bir türlü halka inememi tir. Sand k günü, DP'liler 

hastalar n , yatalak ihtiyarlar bile s rtlar na vurup, «Tek oy, oydur» mant yla 

sand k ba lar na ta m lard r. 359  

Elaz 'da Demokrat Parti mensuplar n n kendi aralar nda ba kanl k için 

anla amamakta olduklar ve bu yüzden kuvvetleri zaafa u ramad klar hakk nda 

haberler gazetelerde yer alm t r.360 

Belediye Seçimlerinde Zafer gazetesindeki makalesiyle, DP'nin belediye 

seçimlerine bak aç s n aç klayan Mümtaz Faik Fenik, Ankara belediyesi ile ilgili 

kendince birçok aksakl s ralad ktan sonra halk etkilemek için klasik bir 

yakla mla belediye idaresi ile hükümetin ayn partide olmas gere inden bahsetmi ; 

" .. imdi belediye seçimleri geliyor. Bununla büyük ehirlerdeki halk n yak ndan 

alâkadar olmas zarurîdir. Çünkü içinde ya ad m z ehir bizimdir. 

Kanalizasyonumuz yoksa evlerimize su gelmiyorsa, münakale vas talar iyi ve 

muntazam i lemiyorsa, bütün bunlar n st raplar n hep biz çekece iz. Evimizin içini 

tanzim ederken nas l dikkatli davranmam z laz msa, ya ad m z ehrin de bizim 

ihtiyaçlar m z en kolay, en ucuz ve en rahat bir ekilde kar lamas lâz md r. Bu da 

ancak kuvvetli bir belediyeye sahip olmakla mümkün olabilir. Alt nda l bugün 

susuzluktan ikâyetçidir; Yeni ehirli asfaltlar n köstebek yuvas haline gelmesinden 

ikâyetçidir; oförler cezalardan ikâyetçidir; gecekondu sahibi evinin y k lma 

tehdidi alt nda bulunmas ndan ikâyetçidir. Peki bütün bu ikâyetleri nas l önlemek 

kaabildir?.. Hükümet, Demokrat Partide, fakat belediye Halk Partisinin elinde 

olursa, bu ehir i lerinin tanziminde iktidar n ne rolü olabilir? te ehirlinin, bu 

ince noktaya dikkat etmesi, ve ona göre, belediye seçimlerine büyük bir alâka 

göstermesi kadar tabiî bir ey olamaz. Temenni edelim ki, bu defa bu hakikat 

herkesçe anla lm olsun, ve 3 Eylülde yap lacak belediye seçimleri fazla bir alâka 

görsün. Nihayet tanzim edece imiz ey, bulundu umuz ehir, yâni a a yukar 

                                                

 

359 Cüneyt Arcayürek, Demokrasinin lk Y llar , Bilgi Yay nlar , Ankara 1982 s.247 
360 Yeni stanbul 7 A ustos 1950 
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evimizin içi, kendi rahat m z, kendi huzurumuz ve kendi s hhatimizdir.361 eklinde 

yönlendirmelerde bulunmu tur. 

Zonguldak l merkezinde belediye seçimi dolay s yla propaganda yapan DP 

hatipleri oldukça mutedil bir lisanla konu tuklar halde civar ilçelerde iktidar 

sözcüleri maalesef çok çirkin bir tak m tezvirlere ba vurmu lard r. 20 A ustos günü 

Kozlu bucak merkezinde kahvehanede yap lan bir DP toplant s na Zonguldak 

Milletvekili Suat Ba ol fevkalâde a r ve çirkin baz isnatlarda bulundu u için Kozlu 

CHP bucak idare kurulu, vilâyet makam ile adliye makamlar nezdinde gereken 

ikâyet ve protestoda bulunmu tur.362  

Ba bakan Yard mc s Samet A ao lu 26 A ustos günü ögleden sonra DP 

merkezinde bir bas n toplant s yapm t r. A ao lu geçen bütün belediye 

seçimlerinin herkesçe malûm olan usul ve ekillerde, maddî ve manevi bask lar 

alt nda yap lm

 

oldu unu ve stanbullular n esnaf , amelesi, tacir ve ehirlisiyle bu 

bask lar daima hat rlad klar ndan bahsetmi tir.363 A ao lu: 

" Demokratik idarenin bir cephesini belediyeler te kil eder. Belediye 

seçimleri, ehirlerin mânevi ahsiyet almas demektir. Bunun içindir ki bütün Garp 

demokrasilerinde belediyeler ve belediye seçimleri, vatanda lar n üzerinde 

hassasiyetle durduklar mevzulard r. Kabul etmek lâz md r ki; sözle demokratik 

sistemler kurarak hakikatle bu sistemlerin en esasl bir noktas nda tahakküm hedefini 

tahakkuk ettirecek bir inhiraf yapmay bir nevi idare yolu sayan eski ktidar, belediye 

reislerini, valiler ve içi leri bakanlar tarar ndan azledilmesi, seçimlerin tasdike tâbi 

tutulmas gibi vas talarla memleketimizde hakiki belediyelerin kurulmas n daima 

önleyegelmi tir. Bunun içindir ki belediyeler, daima idarenin elinde birer oyuncak 

olmaktan ileri gitmemi tir. Eski iktidar, hattâ, baz ehirlerde ki, ba nda stanbul 

gelmektedir,  belediye reisli i ile valili i birle tirmek suretiyle bu ehirler üzerinde 

tasallutunu en ileri   bir  dereceye getirmi tir. Bunun içindir ki Memleketimizde 

demokratik rejimin yerle mesini gaye edinen partimiz, belediye reisli i ile valili in 

birbirinden mutlak ekilde ayr lmas prensipini kabul ve ilân etti. Bu prensibin 

tatbikine en yak n bir zamanda geçilecektir." demi tir.  

                                                

 

361 Zafer 18 A ustos 1950, M.Faik Fenik " Muhtar Seçimlerinden Belediye Seçimlerine"  
362 Ulus  30 A ustos 1950   
363 Yeni stanbul 27 A ustos 1950 
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A ao lu muhalefet partilerinin, bütün faaliyetlerini stanbul'da toplam 

olduklar n , genel sekreterlerinden liderlerine kadar büyüklü küçüklü bütün 

ahsiyetlerin stanbul'da bulunduklar n , fakat bu zevat ve bilhassa Halk Partisi 

erkân n n Istanbul'da belediye seçimlerinden, stanbul'un ihtiyaç ve arzular ndan 

katiyen bahsetmeyip, bütün sözleri ve yaz lar büyük politika içinde tenkid hududunu 

hakikaten çoktan a m bulunan bir tarz ve edâ ile DP'ye ve hükümetine 

sald rd klar ndan söz etmi tir. A ao lu konu mas nda CHP eski bakanlar n 

propaganda konu malar ndaki sözlerine; " imdi son iki üç gün zarf nda sözde seçim 

propagandas alt nda söylenen ve yaz lan baz fikirlere temas etmek istiyorum: 

Halk Partisinin eski bakanlar ndan birisi diyor ki: 

"Belediye seçimlerinin Halk Partisi taraf ndan kazan lmas memlekette siyasi 

bir muvazenenin kurulmas na vesile olur. Bu suretle Mecliste çok kahir bir ekseriyet 

kazanm olan Demokrat Partinin tahakkümüne mâni olmak imkân elde edilir... 

Bu sözü ciddiye almak ve mant kla izah na çal mak beyhudedir. E er böyle 

bir kaide olsayd , milletvekilleri seçimlerinden ba ka seçimleri yapmaya lüzum 

kalmaz. Muhtar, belediye ve umum meclis seçimleri meclis seçimlerini kazanmayan 

partiler aras nda meselâ kur'a ile taayyün ederdi! 

Yine bir eski bakan diyor ki: 

"Demokrat Parti imdi bir efler partisidir. Zira parti genel kurul âzalar 

ayn zamanda hükümete geçmi lerdir.., 

Bu fikir, yaln z ba na bile onu söyleyen zat n zihniyetini belirtmeye kâfidir. 

Devletin gayri mesul insanlar ve partinin umumî merkezleri taraf ndan idare 

edilmesine al m olanlar, partide ve hükümette ayn zamanda mesuliyet atarak 

amme i lerinin mesul olmayan ellerden kurtar lmas gibi normal bir dü ünceye sahip 

olamazlar. " eklinde cevap vermi tir. 

Belediye seçimlerinin yakla t dönemlerde muhtar seçim sonuçlar n n tam 

kesinli e ula mam olmas muhalefette ve kamuoyunda sorular olu turmaya 

ba lamas yla, DP, propaganda yönünden bu konuda faaliyete geçmi tir. Kendi yay n 

organ olan Zafer gazetesinde bakanlar seviyesinde aç klamalar yay nlatarak, muhtar 
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seçim sonuçlar n n kendi lehlerinde sonuçland na dair kamuoyunu etkilemeye 

çal m t r.364 

Bu seçimlerde, Demokrat Partinin Belediye Meclisi için belirledi i 

adaylardan baz lar çekilmi veya istifa etmi lerdir. Bu kapsamda zmir'de DP 

erkân ndan Haydar Dündar seçildi i Belediye Meclisi adayl ndan istifa etmi , 

Osman Kibar da s hhi sebepler ileri sürerek, DP zmir lçe Ba kanl ndan 

çekilmi tir.365 

DP Ankara Merkez lçesi Belediye Meclis adaylar Merkez lçesi, içlerinde 

DP Ankara l Ba kan At f Benderlio lu ile Zafer Gazetesi Yazarlar ndan Hikmet 

Yaz c o lu ile iki kad n aday bulunan 58 ki iden olu mu tur. Çankaya lçesi listesi 

ise içinde Zafer Gazetesi Ba yazar DP milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in e i Adviye 

Fenik dâhil 24 ki iden olu mu tur. 366    

Belediye Seçimleri sonras nda Demokrat Parti, yakla k bir buçuk ay sonra 

yap lacak l Genel Meclisi Seçimlerine de önem vermi ve bu yönde faaliyetlerine 

h z vermi tir. 

Bu dönem içinde DP iktidar n n çözmesi gereken önemli sosyal ve ekonomik 

problemlerden biri Bulgaristan'dan sürülen göçmenler meselesi olu turmu tur. Bu 

durum bir bak ma DP'nin d politikada Kore hamlesinin bir kar hamlesi olarak 

ortaya ç km t r. 

Göçmen meselesinin çözümü için konunun milli bir mahiyet almas

 

ve halk n 

da kendisine dü en alâkay göstermesi için giri imlerde bulunulmu tur. Göçmenlere 

Yard m Derne i faaliyete geçirilmi tir. Îçi leri Bakan Rükneddin Nasuhio lu bu 

konuda " .. Meselâ memleketimizde 40 bin köy vard r. Her köye iki er göçmen 

yerle tirecek olursak 80 bin göçmen yerle mi olur. Binaenaleyh yaln z hükümet 

de il, halkta sinesinde göçmenlere yer vermelidir. ehirlerimiz de bundan müsta ni 

kalmamal d r."  yakla m nda olmu tur.367 

                                                

 

364 Zafer 15 A ustos 1950 " çi leri Bakan n n Verdi i Beyanat" ; Zafer 27 A ustos 1950 ," DP l 
Ba kan At f Benderlio lu'nun Demeci"; Zafer, 28 A ustos 1950," F.L.Karaosmano lu'nun Beyanat ";   
365 Yeni stanbul 15 A ustos 1950 
366 Zafer 15 A ustos 1950 
367 Cumhuriyet 2 Ekim 1950 "Göçmenlere Dair ç leri Bakan n n Demeci" 
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Bir ba ka problem ise dönem içinde büyük bir sosyal sorun haline gelmi 

olan "Mesken Buhran " eklinde adland r lan konut sorunu olmu tur. 

Bu konuyu çözmek için çi leri Bakanl Ankara Belediyesinden de 5 üyenin 

i tirak etti i komisyon kurarak "Mesken yap m n kolayla t rma kanunu" tasar s 

haz rlam t r. Gerekçe olarak ise 1943 y l ndan beri hissedilme e ba lanan mesken 

s k nt s n

 

önlemek,  mesken yapt ranlar te vik etmek ve ucuz yap n n temel art 

olan ucuz arsây bulmak ve böylece arsa spekülasyonuna mani olmak ve zaruret 

dolay s yle geli igüzel yerlere hattâ ba kas n n arsas üzerine kaçak in aat yapmay 

önlemek maksad yla ç kar lm bulunan 5218 ve 5228 say l kanunlarla,  bu 

kanunlara göre yap lacak yap lar disiplin alt na almak, ahs n mülkiyet hakk n 

siyanet etmek üzere ç kar lan 5431 say l kanunun uygulamas nda, edinilen 

tecrübelerden, mevcud mevzuat n maksada tamamen yetmedi i, baz de i iklik ve 

eklemelerle tüm yurtta bu sorunu çözmeyi amaçlad

 

gösterilmi tir.368 

Demokrat Parti taraf ndan muhalefet partilerine bask maksatl olarak seçim 

propagandalar esnas ndaki konu malar ndan dolay savc l klar taraf ndan sorguya 

çekilmeleri sa lanm , muhalefete bu konuda konu mamas , muhalefet yapmamas 

için gözda verilmeye çal lm t r. Bu kapsamda 7 Ekim'de Millet Partisi Genel 

Ba kan Hikmet Bayur un stanbul'da yapm oldu u bir konu madan dolay Ceza 

Kanununun 161 inci maddesine ayk r olarak toplant da konu ma yapmaktan itham 

edilerek sorgusu yap lm ,369 yine 9 Ekim'de Millet Partisinden Sad k Aldo an, 

A ustos ay nda Mecidiyeköy'de belediye seçimlerinde yapt bir propaganda 

konu mas nda, Cumhurba kan na hakaretten dolay , Ankara Cumhuriyet 

Savc l nda ifadesi al nm t r.  Aldo an sözü geçen konu mada Celâl Bayar' n 1937 

y l nda Ba bakan iken yapt icrââta temas etti ini söylemekten ba ka hakaret içeren 

bir ifade kullanmad n ileri sürmü tür.37010 Ekim'de de 3 üncü Asliye Ceza 

mahkemesinde CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek'in Muhtar seçimleri s ras nda 

Bozuyükte yapt konu man n Seçim Kanununa ayk r oldu u iddias ile aç lan 

davada ahitler dinlenmi tir.371 Tan k olarak dinlenen Ulus gazetesi muhabirlerinden 

Faruk Ta k ran konu man n partililerle bir sohbet mahiyetinde oldu unu parti mese-

                                                

 

368 Cumhuriyet 6 Ekim 1950 " Mesken Buhran na Kar Yeni Tedbirler Al n yor" 
369 Yeni stanbul 8 Ekim 1950; Cumhuriyet 8 Ekim1950 
370 Cumhuriyet 10 Ekim 1950 
371 Cumhuriyet 11 Ekim 1950 
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leleri ve d siyâsetten bahsedildi ini,  propagandaya taallûk eden bir ey i itmedi ini 

ve konu ma metninin Kas m Gülek taraf ndan kendisine verilerek Ulus gazetesine 

bildirdi ini, bu metnin de aynen yay nland n söylemi tir. Ayr ca hükümeti tenkid 

ve tahkir ettikleri iddias yle Silivri'de Kurfall

 
köyünden Cemal ve Yusuf adl CHP 

taraftar ki iler tutuklanarak hapse at lm lard r.372  

Demokrat Parti l Genel Meclis Seçimlerine birkaç gün kald , Ekim ay n n 

10'u itibar yla muhalefete kar olan haz ms zl artm , parti milletvekilleri bu 

konuda bir tedbir almak için " fesâdc l önleme" adl "memlekette umumi bir 

huzursuzluk yaratma a ve efkar buland rma a matuf hareketleri önlemeyi derpi 

eden" birçok Demokrat milletvekillerinin imzas n ta yan bir kanun teklifinin 

haz rland rivayet edilmi tir. Muhalefet milletvekilleri bunu, hükümetin Meclise 

sunmakta oldu u mühim kanun tasar lar ile, yeni bütçe hakk ndaki muhalefetin 

görü ve tenkidlerini tesbit için yap ld n de erlendirmi lerdir.373  Mekki Said Esen 

12 Ekim tarihli haberinde374 "Geçen zaman zarf ndaki tecrübeler, Demokrat 

çevrelere göre, bilhassa muhalefetin tuttu u yol muvacehesinde ba lang çdaki 

iyimserlere hak verdirmemi tir. Gene Demokrat çevrelerdeki ikâyetler daha ziyade 

iktidar n a r bir müsamaha gösterdi i noktas nda birle iyor. Demokratlar «Bu 

müsamaha genç demokrasimizin örselenmesi pahas na son haddine ç kar lm t r.» 

demektedirler. Büyük Millet Meclisinin aç l arifesinde, bu ikâyetlerini Demokrat 

Parti Meclîs Grubuna geni ölçüde intikal edece i tahmin olunuyordu. Grup top-

lant lar n n arifesinde çtimaa ça r lan küçük kongrenin ba l ca mevzuunu da bu 

meselenin te kil edece i san lmaktad r. sti ari mahiyette olmakla beraber, 

toplant da var lacak kararlar n, bundan sonraki icraat n istikametini ayd nlatmas 

bak m ndan ehemmiyeti, muhalif çevrelerce de kabul edilmektedir." eklinde 

Demokrat Partinin bu konudaki yakla m n aktarm t r. 

Ayn

 

gazeteci 13 Ekim tarihinde yapt haberde Hükümetin iç politikada 

esasl tedbirler almaya do ru gitti ini, Bakanlar Kurulunun 5 saat süren toplant s nda 

bu konuda uzun müzakereler oldu unu aktarm , muhalefetin yayl m ate i alt nda 

bulunan Adnan Menderes hükümetinin, kendi partisi taraf ndan da aksi istikamette 

                                                

 

372 Yeni Sabah 15 Ekim 1950; Cumhuriyet 14 Ekim 1950 
373 Yeni stanbul 11 Ekim 1950; Cumhuriyet 11 Ekim 1950 
374 Cumhuriyet 13 Ekim 1950 "D. P. sti arî Kongresi 20 Ekimde Toplanacak" 



 

149

 
tenkidlere u ramas n n muhtemel oldu unu de erlendirmi tir. Demokrat Parti 

çevrelerinde, muhalefet ad alt nda tutulan yolun hükümeti tan mamazl a kadar 

vard r lmak istendi i, Malatya Belediyesindeki fotograf olay n n da bunun örne i 

oldu unun srarla dile getirildi ini aktarm ,  te kilâttaki galeyan n son haddine 

vard ve pârtilerâras ili kilerin çok nazik bir ekil ald n

 

belirtmi tir. Seçim 

dairelerinden dönen DP Milletvekillerinin de bu durumu iddetle tenkide 

haz rland klar n

 

yazm t r.375  

Demokrat Parti taraf ndan bu konuda ilk hamle, muhalefetteki Cumhuriyet 

Halk Partisinin maddi kaynaklar n kesme dü üncesini hayata geçirmek olmu tur. DP 

çevrelerinde ç kar lan söylentilerde, Cumhuriyet Halk Partisinin muazzam, bir 

servete malik olmas baz çevrelerde endi eli de erlendirmelere yol açt , Halk 

Partisinin, mazinin istibdad temayülleri bekayas n henüz bünyesinde ta makta 

oldu una dair iddialar n, bu endi elerin kayna n te kil etti i dile getirilmi tir. 

Siyasi ve ciddi hâdise telakki edilen bu muazzam servetin yeni demokratik 

mücadelede nizam bozucu bir tesiri haiz olup olmad tart ld , CHP nin geçen 

büyük seçimler arifesinde yapt büyük masraflara, imdi de muhtelif tertiblerle 

giri mekte oldu una dair söylentiler dola m t r. Bu söylentilerin seçim 

çevrelerinden dönen baz demokrat milletvekillerinin mü ahedeleri ile az çok teyid 

edilmekte oldu u da eklenerek her eyden önce Halk Partisinin mal beyan nda bulun-

mas istenmi tir.376 Ayr ca bu söylentilerde CHP'nin tasarrufu alt ndaki emlâkin 150

200 milyon lira de erinde oldu u hesaplan rsa, bu muazzam servetin nas l temin 

edildi i sorulmu , Demokrat çevrelerde Halk Partisinin, millete evvelâ bunun 

hesab n vermesinin art k srarla istendi i dile getirilmi tir. imdiye kadar 

milyonlarca lira da ayr ca harcanm bulunan bu zenginli in kaynaklar n n bilin-

mesinin gelecekte tesirlerinin ne olaca bak m ndan zorunlu görüldü ü fikirleri 

ortaya at lm t r. 

Kamuoyunu etkilemek ve halk n partiye deste inin devam n sa lamak için 

Demokrat Partinin hükümet olarak baz düzenlemelere gitti ine ve baz iyi 

                                                

 

375 Cumhuriyet 14 Ekim 1950  " Hükümet, iç politikada esasl tedbirler almaya do ru gidiyor" 
376 Yeni stanbul 14 Ekim 1950; Yeni Sabah 15Ekim 1950; Cumhuriyet 14 Ekim 1950  " C.H.P. nin 
Muazzam Serveti " 
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uygulamalar ba latt na dair aç klamalar

 
da il genel meclisi seçimleri öncesine 

rastlam t r.  

Bu kapsamda Demokrat parti, lkokularda din derslerini mecburi hale getiren 

düzenlemeyi hayata geçirmi , gerekçe olarak da velilerinin isteklerine uyarak Milli 

E itim Bakanl nda toplanan komisyonca bu karar n al nd aç klanm t r. Sa l k 

Bakanl nca doktorlar "Particilik ve tarafgirlik yaparak bir te eküle mensub 

olanlara bakmak ve di er te ekküle mensüb olanlara bakmamak gibi hareketler 

insanl k meslek kanuna s mayan hareketler" oldu u gerekçesiyle particilik 

yapmamalar konusunda bas na beyanatla uyar lm lard r. Tar m Bakanl n n çe itli 

te ekküllerinde halk ve köylü ile iyice kayna mam ve eski memur zihniyetiyle 

çal makta olan memurlar Tar m Bakan nca; "Hangi derecede olurlarsa olsun ve ne 

kadar yüksek bilgi sahibi bulunursa bulunsun kendisini köylü ve çiftçilerden uzak 

tutan ve onunla dost olarak kayna m yan bir memur mütehass s n bilgi ve 

çal malar ndan memleket ve millet hesab na umulan fayda beklenemez. Bu gibi 

elemanlar ile i birli i yapmakl ma imkân bulunam yaca n son defa hat rlat r m." 

aç klamas yla ikaz edilmi lerdir. 377 Ayr ca çi leri Bakanl nca stanbul Belediyesi 

ile Vilâyetin ayr lmas hakk ndaki kanun tasar s haz rlanmas çal malar ile Özel 

dareler Kanunu ve Köy Kanunu ile ilgili de i iklik çal malar ba lat lm t r. 

Seçimler öncesi piyasa etkileme olana bak m ndan tedavüldeki para miktar 

artm , Merkez Bankas n n yay nlad bültene göre tedavüldeki para miktar 15 

milyon lira artm bu suretle toplam miktar 980.393.231 liraya ula m t r.378 

2. Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Seçimleri öncesinde bütün belediyeler 

kendi elinde olarak bu seçimlere kat lm t r. Üstelik yerel sahada muhtar seçimlerinin 

sonuçlar n n parti aç s ndan ümit verici sonuçlar içermesi de bu alanda beklentilerini 

kuvvetlendirmi tir. Partiye göre genel seçimler kaybedilmi , fakat halk yeni 

iktidardan da bekledi ini bulamam t r. Bu yüzden tekrar kamuoyu lehlerine 

dönecektir. Nihat Erim'in Ulus gazetesindeki  «DP, kendisine ba lanan büyük 

                                                

 

377 Yeni Sabah 23 Eylül 1950 "Tar m Bakan n n Mühim Beyanat "; Cumhuriyet 11 Ekim 1950 
378 Cumhuriyet 14 Ekim 1950  
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ümitlerle bezenmi olarak iktidara gelmesinden üç ay sonra bütün memlekette derin 

bir hayal k r kl yaratm t r" sözleri de bu bak aç s n ortaya koymu tur.  

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kas m Gülek 28 Temmuz'da Parti l 

dare Kurul Ba kanl klar na bir genelge göndererek yakla an seçimlerde parti 

prensipleri ve uyulmas gereken hareket tarzlar n te kilat na duyurmu tur.379  

Bu duyuruda partinin ve memleketin bugün içinde bulundu u meseleler 

hakk nda Genel dare Kurulunun görü ünü anlatmak ve bölgelerde temaslar yapmak 

üzere partiden personel görevlendirilece i bildirilmi tir. Çok yak nda yap lacak 

muhtelif seçimlerin oldu u, gerek partinin,  gerekse seçimlerin sevk ve idaresinde 

ba l ca vazifenin l dare Kurullar n n faaliyet ve mesuliyetine dayand n aç kça 

belirtilmi , bu esas mahfuz olarak gönderilen arkada lar n seçim ve parti te kilât na 

müteallik i lerde merkezin görü üne ve kendi tecrübelerine göre il te kilatlar na 

yard mc olmaya çal acaklar bildirilmi tir. Seçimlerde ciddi bir gayret göstermek 

ve mümkün oldu u kadar çok seçim kazanman n,  partinin esas vazifesi bak m ndan 

birinci derecede önem ta d , fakat seçimlerin neticesi ne olursa olsun bu halin 

partiyi hiç bir suretle fütura götürmeyece i aksine gayretini artt raca ve yeni 

tedbirler bulmak vazifesini canland raca bildirilmi tir. Ayr ca Partinin memleket 

içindeki varl n canl bir ekilde göstermesi için kendi muhitlerine göre lüzumlu 

bulduklar

 

tedbirleri gönderilen arkada larla münaka a ve onlara telkin etmek 

f rsat n n bulacaklar , genel bir temas, ke if ve kar l kl yard m mahiyetini ta yan 

çal malar n neticelerine göre merkezce lüzumlu tedbirler al naca dile getirilmi tir. 

Genelgede:" Muhtar,  Belediye ve l Genel Meclislerin seçimlerinin ayr ayr mahiyet 

ve ehemmiyetleri vard r, îl dare Kurullar , bu seçimlerden her birinin hususi 

artlar na göre gerekli tedbirleri alacakt r.   Seçimlerde, mahallî ihtiyaçlara ve 

ah slar n k ymetine göre hususî tedbirleri en isabetli olarak dare Kurullar n z tayin 

ve ittihaz edebilir. Bu seçimlerde bilhassa ehemmiyet verece imiz nokta,  partice 

verilen kararlara, bütün partililerin disiplinle riayet etmesi olacakt r. Geçen 

seçimlerde, hususiyle bizim partililer aras ndaki rekabet ve ho nutsuzluklar 

yüzünden büyük ölçüde zarar görmü bulunuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde ve 

bütün parti faaliyetlerinde bu zararlardan korunmak için, adaylar

 

iyi tesbit etmeyi 

                                                

 

379 BCA : 490  01 11 57 3 CHP Genel Sekreterli inin 28.7.1950 tarihli l dare Kurullar na Genelgesi, 
Ekler Bölümünde EK-5'te sunulmu tur. 
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ve bir defa tesbit ettikten sonra bir kütle halinde bu adaylar üzerinde sebat eylemeyi 

ve buna bütün te kilât m z al t rmay

 
son derece ehemmiyetli görürüz. Gene çok 

mühim olan bir nokta da, arzedelim ki, her köyle temas m z ve her köyde mutlaka 

te kilat m z olmas d r. Merkezden gönderilen arkada lar m z emrinizdeki nakil 

vas talar ndan da faydalanmak suretiyle bu bak mdan dahi gayret gösterecek,  köyde 

ve kentte te kilât n zla temas edecek ve konu malar yapacakt r. Sizlerde 

muhitinizdekl gerçek durumu arkada lar m za muhitinizdeki gerçek durumu 

arkada lar m z bildirecek ve göstereceksiniz.  Merkezin alaca karar ve tedbirler 

bu gerçek mü ahedelere dayanacakt r." eklinde hususlar dile getirilmi tir. 

   A ustos ba ile birlikte, CHP'nin de eski milletvekileri ile ileri gelenleri 

seçimler ile ilgili haz rl klar koordine etmek ve propaganda çal malar yapmak için 

seçim bölgelerine gitmi lerdir.380 Ayr ca radyodan istifade konusunda da parti iktidar 

baz nda giri imde bulunmu tur. CHP, Devlet Radyosundan haftada 15 dakika 

istifade etmek için Ba bakanl a müracaat etmi , bu talep Bas n Yay n Genel 

Müdürlü üne havale edilmi tir.381  

stanbul Belediye Meclisi seçimi için CHP il te kilat bir tebli yay nl yarak 

Parti nam na aday gösterilmek isteyenlerin, yüzde yetmi için ilçe ba kanl klar na, 

yüzde otuz için de l Ba kanl na müracaat etmelerini istemi tir.382  

Nihat Erim 8 A ustos'ta Ulus gazetesinde iktidar partisinin mitinglerindeki 

vaadlerine uymad ndan, halkta büyük bir hayal k r kl olu turdu unu söylemi , 

devlet kadrolar nda DP te kilât n n arzular na göre de i iklikler yap ld n , malar 

ve aç k ithamlarla devletin ba l ca mesuliyet mevkilerinde y llarca hizmet edenlerin 

kötülenmeye çal ld n yazm t r. Muhalifet milletvekillerinin tutanaklar n n seçim 

kanunu hilaf na onaylat lmad klar n

 

ve Kore'ye yap lacak yard m mevzuunda di er 

partilerin reylerinin al nmamas n ele tirmi ve iktidar n gidi ini Göbbels'in totaliter 

görü ve metoduna benzetmi tir.383 

Ayn gün Orta Anadolu'da tetkik gezisine ç km bulunan CHP Genel 

Sekreteri Kas m Gülek ise Eski ehir'de CHP'nin muhalefet yapabilmek için 

                                                

 

380 Yeni Sabah 3 A ustos 1950; Yeni stanbul 3 A ustos 1950  
381 Ay n Tarihi 17 A ustos 1950; Yeni stanbul 6 A ustos 1950 
382 Yeni stanbul 6 A ustos 1950 
383 Ulus  8 A ustos 1950, Yeni stanbul 9 A ustos 1950,  
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mü küllerle kar la t n , mecliste baz parti milletvekillerinin tutanaklar n n tasdik 

edilmemesi için iktidar n elinden gelen mü külât gösterdi inden bahsetmi tir. 

ktidar n serbest, samimi çal an bir muhalefeti arzu etmedi ini söyleyen Gülek, 

"Seçim Kanununun ruhu ihlâl edilmektedir. Ara seçimleri geldi. Seçimi tehir ettiler. 

Biz bu seçimleri kazanaca m zdan emindik. Bir memlekette demokrasinin esasl 

surette geli ebilmesi için idare mekanizmas n n politika tesirlerinden uzak, serbest 

çal mas lâz md r. Hâlbuki bugün idare mekanizmas altüst edilmektedir."demi tir. 

D politika konusunda ise, CHP'nin Türkiye'nin d politikas n

 

partiler aras 

mü terek bir politika olarak gördü ünü söylemi , mü terek d politikan n ana 

art n n ise iktidar n d meselelerden mühalefeti daima haberdar etmesi ve mühim 

kararlar al n rken muhalefete dan lmas olarak tan mlam t r. " Bu yol milli birlik 

için artt r. ktidar kendi kendine karar al r, sonra muhalefeti buna i tirake davet 

ederse ona mü terek d politika denemez ve muhalefet kat lamaz." eklinde Kore 

konusundaki durumu özetlemi tir.384 

Belediye seçimi münasebetiyle yap lacak propaganda konu malar için Bas n  

Yay n ve Turizm Genel Müdürlü üne di er iki partiyle beraber CHP'de müracaat 

etmi tir. 10 A ustos günü Ankara da kur'a çekilmek suretiyle partilerin radyolardaki 

konu ma saatleri tesbit edilmi tir. 24 a ustos tarihinden itibaren de bir hafta 

müddetle propaganda konu malar yap lmas için yay n saatlerinin tahsisi 

yap lm t r.385  

20 A ustos günü CHP Kad köy Te kilat , Kad köy Halkevinde bir siyasi 

toplant yapm , kalabal k bir halk kütlesinin i tirak etti i bu toplant da 

milletvekillerinden kimse bulunmam t r. Söz alan hatipler Demokrat Partinin 3 ayl k 

iktidar esnas nda karars zl k içinde bulundu u ve muhtar seçimlerini Halk Partisinin 

kazanmas yla halk n evvelki seçimlerden büyük bir pi manl k duydu unu 

belirtilmi tir.386  

CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek, 21 A ustos'ta CHP stanbul l 

Merkezinde yapt bas n toplant s nda 10 günlük yurt gezisinden edindi i intibalar 

anlatm , memurlar aras nda yap lan de i ikliklerin büyük bir istikrars zl k 
                                                

 

384 Yeni stanbul 9 A ustos 1950; Ulus 13 A ustos 1950 
385 Cumhuriyet 18 A ustos 1950; Yeni stanbul 18 A ustos1950 " Bas n Yay n ve Turizm U. 
Müdürünün beyanat " 
386 Yeni stanbul 21A ustos1950 "C. Halk Partisinin toplant lar " 
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do urdu unu söylemi , son muhtar seçimlerinde bask ve tehditler yap ld n ileri 

sürerek y ld rma ve sindirme hâdiselerinin meydana geldi inden bahsetmi tir. Gülek, 

kuvvetli bir muhalefetin mevcudiyetinin demokrasinin yerle mesinde büyük rolü 

olaca na kani bulundu unu, CHP nin bu hizmetinde bas ndan yard m görece inden 

emin oldu unu anlatm t r. Malî meselelere temasla devlet tahsilât n n her ay 

ne rinin imdiye kadar çok faydal neticeler verdi ini anlatm ve bundan sonra da, 

bu usule devam edilmesini temenni etmi tir.387 Gülek ayr ca edindi i izlenimler 

olarak: "Bu defa on günden fazla süren bir yurt gezisinden dönmü bulunuyorum. 

Gitti im yerlerde te kilat m z ve CHP lileri sa lam ve metanetli gördüm. Bu 

seyahatim esnas nda, üzerimde kuvvetli tesirler b rakan hadiselerden bir tanesi; 

gitti im her yerde memurlar aras nda gördü üm bir istikrars zl k havas d r. Pek çok 

memur de i tirilmi ve de i tirilmesi kuvvetle bahis mevzuu edilmi ve edilmektedir. 

Memleketin feragatli ve fedakâr memurlar aras nda yarat lan bu istikrars zl k 

havas n , millet i lerinin intizamla yürütülmesi bak m ndan zararl görüyorum. in 

bilhassa ehemmiyetle durulmas gereken ciheti udur: Memur de i iklikleri, ktidar 

partisi te kilat n n talebi üzerine yap lmaktad r. Demokrat Parti Te kilât , mesela bir 

kaymakam veya hâkimi istemeyince, bunu Ankara'ya aç k telgrafla bildiriyor ve 

arkas ndan da o memur derhal de i tiriliyor. Bir nevi iktidar partisi tahakkümü 

havas sezilmektedir ki bunu hem Amme i lerinin görülmesi bak m ndan, hem de 

ktidar partisinin kendisi bak m ndan tehlikeli bir gidi say yorum. Bir memlekette 

ktidar de i ince, kilit yerlerdeki baz memurlar n de i tirilmesi tabiidir. Fakat 

gördü ümüz manzara bunun çok ilerisinde ve ümullüdür. Ve büyük bir istikrars zl k 

yaratmaktad r." eklinde özellikle memurler n durumuna ait aç klama ve uyar larda 

bulunmu tur.  Gülek, ayr ca 24 A ustos'ta yan nda I Ba kan lhami Sancar oldu u 

halde Çatalca ve Silivri'ye giderek partililerle temaslarda bulunmu tur.  

Belediye seçimleri kapsam nda radyoda propaganda konu malar n n 

yap laca tarih ve saatler CHP yönetimi taraf ndan takip edilebilmesi için tüm 

te kilata duyurulmu tur.388 Belediye seçimleri kapsam nda CHP' nin çekilen kura ile 

belirlenen ilk Radyo Konu mas , stanbul Radyosunda ayn gün CHP Genel Sekreteri 
                                                

 

387 Cumhuriyet 22 A ustos 1950; Yeni stanbul 22 A ustos1950 
388 BCA: 490  01  11  57  12  4 CHP'nin Te kilat na Belediye seçimleri için radyo konu ma tarih ve 
saatleri bildirimi, Ekler bölümü EK-5'de sunulmu tur.   
BCA: 490  01  11  57  15  2 CHP'nin Te kilat na l genel Meclis seçimleri için radyo konu ma tarih 

ve saatleri bildirimi. Ekler bölümü EK-7'dasunulmu tur. 
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Kas m Gülek taraf ndan saat 18 de yap lm t r. CHP ad na ikinci konu ma yine ayn 

gün 21.15 te eski Devlet Bakan Cemil Sait Barlas taraf ndan yap lm t r. Gülek'in 

konu malar daha önceki bas n toplant lar ile paralellik gösterirken, Barlas 

konu mas nda DP 'nin üç ayl k zaman içindeki davran lar n çok iyi bir tasvirini 

yapt  görülmü tür.389 

CHP radyo konu malar na önem vermi , Radyoda propaganda dönemi 

aç ld nda CHP tüm kadrosuyla seçmenin kar s na ç km t r. Konu mac lar ise 

smet nönü, Kas m Gülek, Nihat Erim, Cemil Sait Barlas, Vedat Dicleli olmu tur. 

Kar tarafta ise Adnan Menderes olmu tur.390 Düellonun büyü ü iki partinin genel 

ba kanlar aras nda cereyan etmi tir. Konu malar sadece belediye seçimlerinde 

kalmam , iç meseleler, d politikaya kadar masaya yat r lm t r. nönü nün radyo 

konu mas nda dile getirdi i hususlar, ülkenin muhalefet penceresinden dürüstçe ve 

abart s z bir resmini akarsa da, DP üzerinde etkili olmu , bunun kan t n ise 

Menderes ve DP taraftar bas n n n iddetli kar l klar olu turmu tur.  Ancak 

nönü ün belki de o dönemki ruh hali ve özel ya am nda iktidar taraf ndan yarat lan 

olumsuzluklar n yans mas ile olu an üslubu, kamuoyunda hatta Ahmet Barutçu gibi 

yak n parti üyeleri üzerinde olumlu bir etki yaratmaktan uzak olmu tur.391 

Ba bakan n radyodaki son konu mas n n haberini ise Zafer öyle 

yay lmam t r : " nönü'ye verilen susturucu ve kati cevap - Muhalefetin i renç 

iftiralar yalanland ."392 

Seçim kampanyalar kapsam nda ktidar n sertle mesi sonucunda Bozüyük 

Cumhuriyet Savc s Halk Partisi Genel Sekreteri aleyhine kanuni takibata baslam 

ve Kas m Gülek'i Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesine göre mahkemeye 

sevketmistir. Kas m Gülek hakk ndaki takibata sebep, C. H. P. Genel Sekreterinin 

Bozüyükte parti te kilat na mensup kimselerle yapt konu mada ammenin tela ve 

heyecan n mucip olacak mahiyette tenkidlerde bulundu u iddia edilmi tir.393 161 

inci madde o dönemde komunist propaganda yapmakla itham edilen Bar severlerin 

                                                

 

389 Yeni stanbul 24 A ustos 1950 
390 Metin Toker, Demokrasimizin smet  Pa al  Y llar 1944-1973 DP'nin Alt n Y llar 1950-1954, 
Bilgi Yay nevi, Ankara, 1991, s.88 
391 Bu konuda Faik Ahmet Barutçu nun Siyasi An lar nda de erlendirmeye yer verilmi tir.Ayr ca 
akbaba dergisinde de bu konu may de inen makale olmu tur. 
392 Zafer, 30 A ustos 1950 
393 Cumhuriyet 25 A ustos 1950; Yeni stanbul 25 A ustos 1950 
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mahkemeye sevk edildikleri maddedir. Bu ekilde itham CHP üzerinde k zg nl k 

yaratm , sonralar nda iktidar ele tirilerinde bu konu kullan lm t r. 

Bu dönemde siyasi ortam geren, ktidardaki DP yi rahats z eden baz olaylar  

da gerçekle mi tir. CHP'nin ile do rudan ba lant s olmayan, bu propaganda 

etkinliklerini CHP üstlenmemesine ra men, iktidarda bu faaliyetlerin CHP taraf ndan 

yapt r ld alg s olu mu tur. Bu olaylara örnek te kil etmek üzere, Kore'ye gidecek 

trenlerin vagonlar na nönü yaz lmas , Türk Hava Kurumu uçaklar ndan eski iktidar 

dönemine ait nönü'nün sözlerinin bulundu u bro ürlerin havadan at lmas gibi 

olaylar ktidar rahats z etmi tir.   

CHP 'nin adaylar ndan seçimlere kat lmaktan vazgeçenler de olmu tur. 

Adapazar nda CHP Belediye Ba kanl için yoklamada kazanan ve önceki belediye 

ba kanl hizmetleri ile yörede sevilen CHP mensuplar ndan zzet ükrü Enez, 

seçime ve belediye üyeli ine girmeyi kabul etmemi tir.394 

CHP Ankara Merkez ilçesi aday listesi içlerinde Belediye Ba kan Fuat 

Börekçi, Ulus Gazetesi Yaz Müdürü Münir Berik, Ankara Ak am Haberleri Yaz 

Müdürü Nihat Tangüner ile CHP Akta bucak ba kan ,  Dumlup nar bucak idari 

kurul üyesi, 1 eski bakan, 1 eski milletvekili, F r nc lar Derne i ba kan , Bakkallar 

Derne i ba kan , Berberler Derne i ba kan , Kasaplar Derne i ba kan olan 58 

adaydan olu mu tur. Çankaya ilçesi adaylar ise iki eski kaymakam, 1 il genel meclis 

üyesi, 1 eski belediye ba kan olmak üzere 24 adaydan olu mu tur. 395    

l Genel Meclisi seçimlerine CHP önemle yakla m t r. Burhan Felek i   

Çatalca'dan, Hamdi Rasim'i Silivri'den, Vasfi Aktin'i de Yalova'dan aday olarak 

göstermi tir. Bu ki iler bundan evvelki ehir Meclisinde kendilerini göstermi 

nat kal , belediye i lerinden anlar zevattan ve tan nm kimselerden olduklar ndan 

seçildikleri takdirde imdiki tek partili ehir Meclisinde bir muhalefet kontrolü te kil 

edebilecekleri de erlendirilmi tir.396 

l Genel Meclisi seçimleri döneminin önemli bir gündemi olan 

Bulgaristan'dan gelen göçmen ak m konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, ktidara 

yard mc bir yakla m içerisinde olmu tur. CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek, 
                                                

 

394 Yeni stanbul 18 A ustos 1950 
395 Zafer 15 A ustos 1950 
396 Cumhuriyet 15 Ekim 1950 
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Edirne'de Göçmen evlerini ve göçmenleri ziyaret etmi , dönü ünde yapt bas n 

toplant s nda Edirne'de gördüklerinin üzerinde çok iyi intibalar b rakt n , 

Göçmenevi ve orada göçmenlere yap lan muamelenin takdire ayan oldu unu 

belirtmi tir. Bu mîllî davada hükümeti takviyenin herkese vazife oldu unu ve bunu 

partiler üzerinde millî bîr mesele sayd klar n belirtmi tir.397   

Gülek göçmen meselesini de " hâdise hiç de normal olmayan ve gayet 

aç k bir siyasî tazyik icra etmek arzusu ile meydana gelmi bir durumdur.  Siyasî 

sebeplerle al nan anî bir karar, çok say da rkda lar m z birdenbire hududumuza 

y m t r."demi , Siyasî tazyik vas tas olarak kullan lmak istenen ve Türk 

kamuoyunun yak ndan ilgilendiren bu millî meseleyi en salim ekilde halledebilmek 

için Dünya kamuoyuna ve milletleraras te ekküllere konuyu getirmek ve 

milletleraras organlardan faydalanmak gerekti inden bahsetmi tir.  

C.H.P. Genel Sekreteri Kas m Gülek ayn bas n toplant s nda Ba bakan 

Adnan Menderesin Erzurum'daki nutkuna da cevap vermi tir. Gülek: 

" Say n Ba bakan ve Demokrat Parti Ba kan Erzurumda verdikleri nutukta 

iki ana konuya temas buyurmu lar. Bunlardan biri; neden imdiye kadar esasl bir i 

göremedikleri ve bundan sonra görmelerinin mü kül oldu unun izah di eri de 

Partileraras münasebetlerdir. 

 

Evvelâ unu izah edeyim ki seçim esnas nda pek 

çok vaadler eden Demokrat Parti iktidara geçince bu vaa'dlerini yerine getirmemi 

ve getiremiyece ini de anlam t r. imdi bunlar n kendilerine göre izah n yapmakta 

ve mazeretler bulmaktad r. Menderes hükümeti i ba na geldi i gündenberi say n 

Ba bakan Meclisteki hükümet program ndan ba l yarak hemen bütün beyanatlar na 

evvelâ muhalefete hücumla, söze ba lar. Bu art k al t m z girizgâh oldu. 

Kanaatimce iktidarda olan ve müsbet i lerle en çok me gul olmas gereken, 

hükûmetin muhalefete hücumla bu kadar vakit kaybetmesi bir zâaf alâmetidir. Say n 

Demokrat Parti Ba kan

 

sözünün hemen ba lar nda gene çok duydu umuz bir ey 

söylüyorlar. imdiye kadar iktidar millet iradesile i ba na gelmemi , yaln z 

Demokrat Parti millet iradesile i e ba lam ve bundan sonra ihmal edilmi i lerden 

ve yerlerden bahsederken hemen Ayd n zikrediyorlar. Bundan evvel i ba nda 

olanlardan birçoklar n bugün Demokrat Parti, iktidar , içinde gördü ümüzden ve 

                                                

 

397 Yeni stanbul 5 Ekim 1950; Cumhuriyet 5 Ekim 1950 
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hele dün milletin iradesine dayanmadan seçilenler aras ndaki Ayd n 

milletvekillerinin bugün hükümet ba kan oldu unu gayriihtiyarî hat rl yoruz. 

Ba bakan bütçenin 4 üncü ay nda i e ba lad klar m söylüyorlar ve bu suretle art k 

bütçede de i iklik yap lmas na imkân kalmad na kani olduklar n

 
bildiriyorlar. 

Bunda ufak bir hesab hatas oldu una kaniim. Bütçe ay martta ba lad na göre 

Demokrat Parti iktidar

 

iki buçuk ay sonra ele ald . Bir bütçenin iki buçuk ay sonra 

de i tirilmesi gayrimümkün de ildir. Hele Demokrat Partinin bundan evvelki bütçe 

teklifleri hat rlan r ve "bütçede derhal yap lmas kabil yüz milyonlarca tasarruf 

imkân vard r" dedikleri gözönünde tutulursa iktidara gelir gelmez bütçede gereken 

tahavvülleri yapmalar ve tasarruflar sa lamalar beklenirdi. Vak a böyle olmad . 

Bilâkis Demokrat Parti ktidar ndan beri maliyenin durumu üzerine karanl k bir 

perde indi. Eskiden hâs lat her ay ne redilirdi. Bu durduruldu.  1951 bütçesini biz de 

Ba bakan gibi bekliyoruz. Temenni edelim ki bu bütçede büyük mikyasta yenilikler ve 

tasarruflar görülsün. Ba bakan yar n n imkânlar n n harcanm

 

oldu unu söylüyor. 

Biz gelece e amil pek çok iyi i ler b rakt k. Hatalar m z da olmu tur.» demi tir. 

ktisadi durumla ilgili olarak ktisadi vaziyette hiç bir iyilik alâmeti olmay p, hayât n 

pahal la t ndan bahsetmi tir. DP iktidara geldi i zaman pamuklu fiatlannda yüzde 

3 ila 5 indirim yapm ken, sonradan yüzde 5 ilâ 12 zam yap ld n , devlet elindeki 

mallarda bu fiat art

 

varsa devlet elinde olm yanlar n durumunun takdirini 

dinleyenlere b rakt n söylemi tir.  

l Genel Meclisi Seçimi kapsam nda 9 Ekim günü ak am nönü Ankara 

Radyosunda bir konu ma yapm t r.398 nönü  bu kez, ç politika'da devlet ve 

memleket i lerinin yeni iktidar elinde ne neticeler verece ini aç kça görebilmek için 

kâfi zaman n geçmedi ini belirttikten sonra, iktidar n ilk gününden, itibaren 

kendisine göre bir devlet te kilât ve gene kendi anlay nda bir demokrasi rejimi 

kurmay ehemmiyetli bir i sayd n söylemi tir. ktidardakileri me gul eden ba l ca 

mevzu muhalefete kar açt klar

 

mücadele oldu unu, bu mücadelenin de vatan da 

lüzumsuz ve k s r münaka alara sebeb olarak be

 

seneden beri kurulmas na çal lan 

demokratik idarenin gelece i için endi eler uyand rd n belirtmi tir. 

                                                

 

398 Cumhuriyet 10 Ekim 1950 



 

159

 
nönü, muhalefetin susturulmas karar n n, muhalefete mensub 

milletvekillerine yarg çlar taraf ndan verilen seçim tutanaklar n n makbul 

say lmamas ile Büyük Millet Meclisinde tatbike ba lan ld n söylemi , iktidar n ilk 

günden itibaren gayretlerini muhalefeti isnad ve iftiralarla y pratma a hasretti ini ve 

bu usülun de tesadüf olmay p, bizzat dü ünülerek, mesuliyetli liderler taraf ndan 

kuruldu unu belirtmi tir. 

nönü müteakiben, muhtar ve belediye seçimleri neticelerinin iktidar 

büsbütün çileden ç kard ,  bundan ders alacak yerde «garib ve feci bir usul» tatbik 

ederek, seçim neticelerini ilân etmediklerini ve vatanda lar n siyasî partilerden ayr l-

malar için türlü tazyikler yapt klar n ileri sürmü tür. ktidar partisi ilçe 

ba kanlar n n merkezle telgrafla arak hâkimleri de i tirebildiklerini anlatm t r. 

nönü : 

"Hükümet sözcüsü gazeteler, muhalefeti ve onun ileri gelenlerini bozguncu, 

hattâ hain olarak ilân ediyorlar. Bu ifadeler birinci derecede mesul olanlar n 

sözlerinden misal ve ilham almaktad r. Çok ehemmiyetli bir noktada, muhalefet 

mensublar n n hainli ini devlet radyosunun mütemadiyen propaganda etmesidir. 

Adalet ve siyasi emniyet fikri iktidarda olan hiç bir memlekette devletin resmî 

radyosunun muhalefete kars bu muameleyi, tatbik etti i görülmemi tir. Bugün 

muhalefet partilerine mensub olan dirayetli siyaset adamlar ve gazete mensublar 

muhakemededirler. ktidar partisi ba kan kendi partisinin te kilât na polis takibat

 

vazifesi vermi tir.  Bu hal mutlaka vatanda lar birbirine dü ürecektir." demi , bu 

usullerin demokratik idarenin geli mesini temin etmiyece ini,  bizi iyili e 

götürmiyece ini hat rlatm t r. nönü iktidardan ikâyetlerini bu suretle ifade ettikten 

sonra al nmas gereken tedbirlerden de bahsetmi ve "  iktidar, muhalefete mensup 

milletvekillerini Seçim Kanununun adlî teminat ndan fiilen mahrum etmekten 

vazgeçmelidir. tira etmekle politika muvaffakiyeti arayanlara itibar ve te vik 

göstermemelidir. Muhalefetin vatan haini oldu unu dü ünmemeli, onun hizmet ve 

vazife müessesesi oldu unu kabul etmelidir. Hususile devletin resmi radyosunu 

muhalefet aleyhine propaganda vas tas yapmaya nihayet vermelidir. Bir seçim 

yap l nca bunun neticesini halka ilân etmelidir."  eklinde konu mu tur. 
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nönü birisi Bulgarîstan'dan gelen göçmenler meselesi ve di eri de 

memleketin maruz bulundu u zannolunan malî s k nt

 
olmak iki konunun acil çözüm 

bekledi ini söylemi , zan üzerine söylemenin sebebini ise, hükümetin resmi malûmat 

ne retmemesine ba lam t r. CHP Genel Ba kan , partisinin ve bütün siyasî partilerin 

vazifelerini yapma a çal t klar n anlatt ktan sonra, "e er âdet oldu u üzere iktidar 

ba kanlar bana cevab olarak bildi iniz tecavüzleri! tekrar ederlerse ben sizin 

insaf n z hâkim tan yaca m" demi ve herkes için en ehemmiyetli meselenin vatan-

da lar aras nda huzur ve dostlu un temini oldu unu belirttikten sonra "bunu siz 

reylerinizle temin edebilirsiniz" diyerek sözlerine son vermi tir. 

CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek'te l Genel Meclisi Seçimi kapsam nda 10 

Ekim günü saat 22.35 te stanbul Radyosunda bir konu ma yapm t r.399 Gülek, 

Belediye seçim neticelerinin ilân edilmemesi ile seçim emniyeti artlar ndan birinin 

yerine getirilmemi oldu unu belirtmi ; "Seçim emniyeti demokrasinin temelidir. 

Seçim neticelerini süratle ve do ru olarak ilân etmek de seçim emniyetinin 

artlar ndand r. Söylemek zorunday m ki, bu art yerine getirilmiyor. Demokrat 

Parti iktidar , aradan 32 gün geçmi olmas na ra men belediye seçimlerini ilân 

etmedi."demi tir. Gülek ayr ca:  " Be aydanberi devlet i lerini eline alan iktidar 

partisi hala muhalefette imi gibi konu uyor. leri gelenleri, C.H. Partisini kötüleme 

ve imdiye kadar ba ar lan i leri inkâr ile söze ba lamaktad rlar. Bu zaaf alâmetidir, 

Bu memlekette çok partili demokrasi devri ba lay ncaya kadar inkilâblar n yap ld 

bir (tek parti) devri vard r. Bu devirde politika hayat nda faal olmu her Türk  C. H. 

Partisi üyesi idi. Bu zamanlarda pek çok erefli i ler yap ld . Bunlarla bütün tarih 

boyunca Türk milleti övünebilir. Ayn zamanlarda baz hatalar da i lendi, iyi niyetle  

te ebbüs edilen baz i ler kötü  sonuç  verdi. Demokrasinin ona art , kuvvetli bir 

muhalefettir. Muhalefetin de vazifesi iktidari gözetleme, ikaz ve murakabedir. 

Demokrat Parti iktidar n n be ayl k icraat , gösterdi ki hakikaten ikaz gereklidir. Bu 

ikaz ve murakabeyi yapacak kuvvetli bir muhalefet sa lama f rsat asil milletimizin 

önündedir. Önümüzdeki pazar günü yap lacak il Genel Meclis seçimlerinde oyla-

r n z C.H.Partisine verirseniz muhalefeti kuvvetlendirmi ve bu günkü iktidar 

murakabe ve ikaz imkân n sa lam olursunuz." diyerek konu mas n bitirmi tir. 
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3. Millet Partisi 

Millet Partisinde bu dönemde yeni bir k m ldanma ve geli meler söz konusu 

olmu tur. Partide yeni ocaklar kurulmakta ve ba ms zlar özellikte partiye getirilip 

üye yaz lmaktad rlar.400 

Belediye seçimleri propaganda kampanyas na 20 a ustos itibar yla di er 

partilerle ayn zamanda ba layan Millet Partisinin sözcüleri iktidara kar iddetli 

hücuma geçmi tir. Millet Partisi, ö le vakti Bayez t'ta bir lokantada idare heyeti 

üyeleriyle gazetecilerin haz r bulundu u yemekli bir toplant da söz alan Genel 

Ba kan Hikmet Bayur, muhtar seçimlerinde bask yap ld n söylemi ve Kore'ye 

asker gönderilmesi hakk ndaki karar yersiz buldu unu ilâve etmi tir. Ayr ca saat 

17 de Fatih K zta 'nda ve 19,30 da Be ikta

 

Barbaros meydan nda yap lan iki büyük 

propaganda toplant s nda Hikmet Bayur, Fuat Arna, Sad k Aldo an, Ahmet O uz ve 

di er muhtelif hatipler konu arak iktidara en iddetli bîr ekilde hücum 

etmi lerdir.401  Bu toplant da Bayur ; " Hayret ettim. Hatta bunu smet Inönü 

bizzat yapmazd . Bir Cumhurba kan n n bu kadar günlük politikaya kar mas do ru 

de ildir. Bütün bunlar gözönünde tutarak bugünkü iktidar ikaz etmek maksad yle 

millet Belediye seçimlerinde Demokrat Partiye rey vermemelidir. Ayr ca gerçek 

muhalefeti bugün CHP' den daha çok Millet Partisi yapacak kudrettedir." demi ,  

Kore karar hakk nda ise; " ..Bilindi i gibi Bakanlar n büyük bir k sm mezkûr 

karara son dakikada tirak ettirilmi lerdir. Böyle mühim bir karar kar s nda mali 

fikredilmeden evet veya hay r denilemez. Hâlbuki Bakanlar birkaç ki i taraf ndan 

verilen bu karar tasvip etmi lerdir. Sonra biz ahden asker göndermeye de mecbur 

de iliz. Bir te kilat kurulacak ve herkesin kudretine göre yard m istenecektir. Bu 

bizim htiyar m zda di. Belçika neden asker göndermiyor? Acaba bizim güvenimiz 

temin edilmi midir? Bizi ancak, bize bir taarruz oldu u zaman Amerika'n n ilan 

harp etmesi tatmin edebilir. Bu halde de il alay, kolordu gönderelim. Çünkü s k bir 

mukadderat birli i yarat lm demektir. ktidar bu kararla memleketimize yap lacak 

olan ekonomik yard m n artt r laca n beyan ediyor. unu ifade etmek isterim ki u 

kadar traktör veya u kadar maden kazmas fazla alaca m diye kan ak t lamaz. 

Ayr ca müzakeresiz gönderdik diyemiyorlar da pazarl ks z gönderdik diyorlar. Bu ne 
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demektir? Müzakeresiz milletler ve devletleraras i

 
olur mu? Askerlerimizi pazar da 

m satt k ki pazarl ks z gönderiyoruz. Di er taraftan görülüyor ki 250 bin Türkü 

Bulgaristan k mevsiminin arifesinde memleketimize gönderecek. Bu Kore karar na 

bir cevapt r, iktidar, ekonomik kudretimiz artt r lacakt r dedi i zaman acaba 

bunlar n yerle tirilmesinin temin edildi ini mi söylemek istiyor?" eklinde parti 

olarak dü üncelerini belirtmi tir. 

 

Bu toplant larda konu an Sad k Aldo an, bugüne kadar yap lan Belediye 

seçimlerinde ehir Meclisi Üyelerinin, CHP taraf ndan tayin veya nönü nün 

yard m yla i ba na getirilen kimseler olduklar n ve memlekete faydal 

olamad klar n belirtmi tir. Fuat Arna da, muhtar seçimlerinde halk n iktidara kar 

duydu u itimats zl belirtmi oldu unu ve bu ikinci imtihanda da iktidar n 

kaybedece i kanaatinde olduklar n söyledikten sonra, halâ tayin edilmi bir 

Belediye Reisi bulunmad n ve iktidar n vadetti i en basit devlet esaslar n bile 

yerine getiremedi ine i aret etmi tir.  

23 A ustos'ta Millet Partisi Genel Kurul Üyeleri ö leden sonra Genel Kurul 

Ba kan Hikmet Bayur'un ba kanl nda Belediye seçimleri hakk nda görü mek 

üzere bir toplant yapm lard r. 3 saat kadar süren bu toplant ya Ahmet Tahtak l ç, 

Sad k Aldogan, Nureddin Ard ço lu ve Ahmet O uz tirak etmi tir. Parti Belediye 

seçimlerinin münasebetiyle cumartesi günü ö leden sonra Sultanahmet'te ve pazar 

günü de Eyüp'te Hikmet Bayur, Ahmet O uz, Sad k Aldo an, Nureddin Ard ço lu, 

M. Raif O an birer konu ma yapacaklar büyük bir siyasi toplant yapmay 

planlam t r.402   

Millet Partisi de radyoda propaganda konu mas yapmak için Bas n Yay n ve 

Turizm Müdürlü üne ba vurmu oldu undan 24 A ustos gününden itibaren parti 

ad na konu mac lar radyoda söz alm lard r.403 Bu kapsamda stanbul Radyosunda 

Millet Partisi ad na; 24 A ustos'ta Hikmet Bayur, zzet Mühürdaro lu, 25 A ustos'ta 

Sad k Aldo an ve M. Raif Ogan, 26 A ustos'ta Aziz lter ve Lütfi Tümen, 27 

A ustos'ta Kudret gazetesi ba muharriri Nureddin Ard ço lu ve Ertugrul Akça, 28 

A ustos'ta Vasfi Ra it Sevig ve Saadet Kaçar, 29 A ustos'ta Fuat Arna ve M. Raif 
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O an, 30 A ustos'ta Ahmet O uz ve K r ehir milletvekili Osman Bölükba 

konu ma yapm lard r.   

Bayur radyodaki konu mas nda belediyelerin ceza avc l na ç kmalar n 

tenkid etmi , gecekondular y kt rmaya hakk m z olmad n söylemi , daha sonra 

CHP ve DP yi iddetle tenkid etmi tir. ktidar sözlerinde durmamakla itham ederek 

demokrat partiye inanmamak laz m geldi ini, bu partinin dört ki inin elinde 

oldu unu anlatm t r. Bayur vatanda lar sadece Millet Partisine oy vermeye davet 

etmi tir.   

zzet Mühürdaro lu ise bir belediyenin i görebilmesi ve mensup oldu u 

toplulu a faydal olabilmesi için merkeziyetçilikten kurtulmas gerekti ini söylemi , 

çeyrek as rl k Halk Partisi hükümetlerinin bu s k merkeziyetçilikten adeta zevk 

duyduklar ve memlekete nefes ald rmad klar ndan bahsetmi tir. Belediyeler ve 

özellikle stanbul belediyesinin adeta bir isim ve paravanadan ibaret kald n , 

merkeziyetçili in kald r lmas ve bilhassa stanbul ehrinin tam bir istiklale 

kavu mas hususunda da Demokrat Parti hükümetinde de hiçbir hareket olmad n 

söylemi tir. Vilayet ve Belediye ayn

 

ahs n uhdesinde kalmakta devam etti ini, 

geçen seçimlerde bilhassa bu vadide yapt klar vaidlerin hep kâ t üzerinde kalmas 

yüzünden, vali olmayan bir belediye reisine hasret kal nd n söylemi tir.  

Demokrat Parti Ba kan ve Ba bakan Adnan Menderes in 24 A ustos'taki 

konu mas nda muhalefet ve özellikle de CHP yi hedef göstererek tahrikçilik 

yap ld ve yap lan n suç te kil etti ini söylemesi, ard ndan da savc l klar taraf ndan 

kanuni i lemler ba lat lmas üzerine Millet Partisi ileri gelenleri bu konuda 

tepkilerini ortaya koymu lar, bu konu may ele tirmi lerdir. Millet Partisi çevreleri 

Ba bakan n beyanat n n, son hâdiselerin bir tahlilini yapmaktan çok muhalefete a r 

bir ikazda bulunmak oldu unu belirtmi lerdir. Konu ma, Millet Partisi merkezinde 

tesirli bir tepki yapm ve bu demeç, muhalefet partilerini kapatmaya varacak kadar 

ileri gidecek bir hareketin ba lang c olarak de erlendirilmi tir. Millet Partisi 

merkezi, bunu hâdiselerin gidi at ne olursa olsun demokrasi hareketlerinin ba lad 

1946 y l ndan bugüne kadar bir iktidar n a z ndan söylenilmi en a r demeç olarak 

gördüklerini söylemi lerdir.404 Millet Partisi ad na konu an Ahmet Tahtak l ç;  
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"Ba bakan n uzun nutku müphem bir ifade ta makta, kar k bir mahiyette 

muhalefete kars tehdit için tevcih edilmi bir beyanat olarak görülmektedir. Düne 

kadar CHP nin yerine yeni bir tenkid anlay ile millet kar s na ç kacaklar n beyan 

ettikleri halde eskisinden daha dar görü lü bir tenkid çerçevesi içinde 

kalmaktad rlar .. Demecin üzerinde durulacak bir ciheti de halen Mecliste 68 

milletvekili ile temsil edilmekte olan ve ana muhalefet nam ile vas fland r lan Halk 

Partisinin mazideki dili ile konu mu olmalar d r. Hâlbuki vatanda lar kendilerini 

bir muhalefet partisi de il, bir iktidar partisi olarak görmek ve müspet i görmek 

istemekte ve müspet is ve icraat beklemektedirler." demi tir.  

Belediye  seçimleri için Millet Partisi 26 A ustos'ta Sultanahmet meydan nda 

saat 17 de büyük bir toplant yapm t r. Binlerce ki inin kat ld bu toplant da söz 

alan Millet Partisi Genel Kurul kinci Ba kan Osman Nuri Koni de, Ba bakan n 

beyanat na temas ederek "Belediye seçimlerinin arifesinde Ba bakan n söyledi i bu 

sözler tamamiyle bir tehdit havas ta maktad r" demi tir. Müteakiben söz alan 

avukat Ertu rul Akça; " 4.5 y l meydanlarda demokrasi dersi veren Adnan Menderes 

imdi ne yap yor? " diye Ba bakan n beyanat üzerinde tenkidlerde bulunmu tur. 

Daha sonra konu an Sad k Aldo an memlekette hakiki bir muhalefetin do mas için 

iktidara rey vermemek laz m geldi ini ileri sürmü tür.405 

Belediye Seçimlerinde Millet Partisi Ankara Merkez ilçedeki adaylar n , 

içinde Kudret Gazetesi sahibi Ali R za Ba kan, l ikinci Ba kan Adil Aytac md r 

olan 58 adaydan olu mu tur. Çankaya ilçesi ise 24 adaydan olu mu tur. 406  

l Genel Meclisi Seçimlerinde, Millet Partisi taraf ndan muharrir Refi Cevad 

Ulunay Kartal dan ehir Meclisi üyeli ine aday gösterilmi tir.407  

B. Belediye ve l Genel Meclisi Seçimleri ve Yans malar

 

1.Belediye Meclisi Seçimleri 

3 Eylül 1950 Pazar günü yap lacak Belediye Meclisi seçimlerinde Belediye 

Meclisine 1580 say l Belediye kanununun belirlenmi oldu u say da ve nitelikte 

üyeler seçilmekte ve bu ekilde olu turulan meclis, kendi içinden birisini Belediye 
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ba kan n

 
seçmesiyle seçimler tamamlanmaktad r. Dolay s yla belediye Meclisi 

üyeliklerinin ço unu elde eden parti ayn zamanda belediye ba kan n da 

seçmektedir. 

10 A ustos'ta stanbul l Seçim Kurulu ba kanl bir toplant yapm ve 

seçimler için adayl k beyanname ve listelerinin lçe Seçim Kurulu Ba kanl klar na 

tevdi edilmesi ile ilgili karar alm ve yay nlam t r.408 

" stanbul l Seçim Kurulu Ba kanl ndan: 

10/8/1950 günlü îl Kurulu toplant s nda al nan karara nazaran 5669 say l 

kanununa ek 1 inci maddesinde 5545 say l Milletvekilleri Seçim Kanununa göre 

kurulan ilçe seçim kurullar Belediye Meclisi seçimlerini yapt rmak ve seçim i lerini 

tanzim ve idare etmekle görevlendirilmi olmas na göre bu seçimler için adayl k 

beyanname ve listelerinin ait oldu u lçe Seçim Kurulu Ba kanl klar na tevdii 

lüzumu ilân olunur. (10991)." 

stanbul da belediye seçimleri ile ilgili valilik te bir duyuru yaparak 

seçimlerde seçilecek aday say lar n ayr ca bildirmi tir409:  

" stanbul Valili inden:  

stanbul Umumi Meclisine stanbul Belediyesi hudutlar içindeki ilçelerden 

seçilecek üye adedi 1580 say l Belediye Kanununun 21 nci maddesindeki nisbetlere 

göre a a da gösterildi i ekilde tesbit olunmu tur. 

1 

 

Merkezleri stanbul Belediyesi hudutlar çinde bulunan ilçelerin 

belediye hududu d nda kalan bucak ve köyleri ahalisi de stanbul Belediye Üyesi 

seçimine i tirak edeceklerdir. 

2   

 

Adaylar n lçe esas üzerine ve 5669 say l kanunun 4 üncü maddesi 

gere ince bir misli fazlas yla tespit olunmas laz md r. 

3  

 

Keyfiyet 1580 say l Belediye Kanununun 22 inci maddesi gere ince 

lân olunur. 

stanbul Genel Meclisine Belediye hududu çindeki ilçelerden seçilecek üye 

adedi: Adalar 1, Bak rköy 3, Be ikta 5, Beykoz 2, Beyo lu 20, Eminönü 8, Eyüp 3, 

Fatih 14, Kad köy 5, Sar yer 2, Üsküdar 6, yekûn 68.
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14 A ustos itibar yla Belediye Meclisleri Seçimi için radyolarda propaganda 

konu malar yapmak üzere DP, CHP ve MP,  Bas n - Yay n ve Turizm Genel 

Müdürlü üne müracaat etmi lerdir. Belediye Kanununun Belediye Meclisi 

Seçimlerine dair hükümlerini tadil eden 5669 say l ve 7 Temmuz 1950 tarihli 

kanuna göre, radyo ile yap lacak propaganda konu malar nda 5545 say l 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 45 ilâ 48 inci maddeleri tatbik edilmi tir. Buna 

göre Belediye Meclisi Seçimleri çin oy verme 3 Eylül pazar gününe tesadüf etti ine 

nazaran, radyolarda propaganda konulmalar yapmak isteyen siyasî partilerin 14 

A ustos 1950 pazartesi sabah na kadar Bas n - Yay n ve Turizm Genel Müdürlü üne 

yaz l olarak müracaat etmeleri gerekmi tir. Radyolarda propaganda konu malar 

yapmak için müracaat etmi olan siyasi partiler aras nda, partilerin birer temsilcisinin 

kat l m

 

ile 19 A ustos günü saat 13 te, Bas n-Yay n ve Turizm Genel 

Müdürlü ünde kur'a çekilerek konu malar n s ra ve zamanlar tâyin edilmi tir. En az 

be seçim çevresinden aday göstermi olan partiler 24 ve 30 a ustos tarihleri 

aras nda 7 gün 10 ar dakika, 20 den fazla seçim çevresinde aday göstermi olan 

siyasî partiler günde iki defa 10 ar dakika olmak üzere, gerek Ankara, gerek stanbul 

radyolar nda propaganda konu malar yapma imkân  elde etmi lerdir. 410 Bas n Yay n 

ve Turizm Genel Müdürünün Halim Alyot, Belediye seçimleri için yap lacak olan 

radyo konu malar n n 24 A ustos ta ba l yaca n bildirmi tir. 411 

stanbul'da ise aç k hava ve kapal yer toplant lar için Vilâyet Seçim 

Kurulunda kura çekilmi ve partilerin ne zaman hangi meydanlarda toplant 

yapacaklar tesbit edilmi tir. Toplant larda milletvekilleri ve Belediye Meclisi 

adaylar konu acaklard r. Belediye seçimlerinde 18 ya n bitirenler reye i tirak 

edeceklerinden, seçmen say s bir hayli artm t r. Propaganda faaliyeti, milletvekili 

seçimlerinde oldu u gibi seçimden 4 gün öncesine, yani 30 a ustos günü ak am na 

kadar devam edecek,  o günden sonra, yaz veya sözle hiç bir propaganda 

yap lamayacakt r.412 
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25 A ustos'ta stanbul valili i bir duyuru ile seçimlerde propaganda 

yap lmas n düzenleyen kanun maddelerinin duyurusunu yapm t r:413 

" stanbul Valili inden; 

3 Eylül 1950 pazar günü yap lacak olan Belediye seçimleri dolay s yle 

partiler va di er alakal lar taraf ndan seçim propagandas na ba lanm 

bulunmaktad r. Seçim Kanunu, yap lacak propagandalar n kamu hizmet ve 

vas talar n n i lemesine engel olmamas ve ba kalar n n ana haklar n ve 

hürriyetlerini ihlâl edecek hadde ç kmamas için baz kay tlar konmu tur. Buna göre, 

genel yollar üzerinde, mabetlerde kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde 

propaganda yapmak memnudur. Bu tesisler d nda propaganda yap lacak yerler 

Belediyeler ve Köy htiyar Heyetleri taraf ndan tesbit ve ilân edilmi tir. Tesbit 

olunan bu yerler haricinde propaganda yapmak suçtur. Kanuna nazaran 

propaganda iki k s mdan mütalaa edilmektedir: 

1 - Toplant yolu ile propaganda    

A) Kapal yer toplant s : 5545 say l Milletvekilleri Seçimi Kanununun 44 

üncü maddesine göre kapal yerlerde toplant tertip edebilmek için, müte ebbislerin 

üç ki ilik bir heyet te kil etmesi ve keyfiyeti en yak n zab ta âmirine bildirmesi 

laz md r. Bu heyet toplant n n ntizam n sa lamak ve kanuna ayk r halleri 

önlemekle mükelleftir.   

B) Aç k Yer Toplant lar : Bu toplant lar da kanunun tayin etmi oldu u 

müddetler içinde ve ehirlerde Belediyeler, köylerde htiyar heyetlerince tesbit ve 

ilan edilen yerlerde yap l r. Kanunun 41 inci maddesi gere ince siyasi partilerin vaki 

müracaatlar üzerine toplant yer, gün ve saatlerini seçim Kurulu kura ile tesbit 

ederek ilgililere tebli eder. Aç k yerlerde güne batt ktan do uncaya kadar sözlü 

toplant yap lmaz. 

2  - Yaz l   Propaganda: 

Bu ekilde propaganda duvar ilânlar as lmas , yap t r lmas veya ilân, 

beyanname, tamim ve aç k mektup gibi her nevi matbuan n da t lmas veya 

yap t r lmas suretiyle yap l r, ilân yap t r lacak yerler Seçim Kanununun 53 üncü 
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maddesine göre Belediyeler ve htiyar heyetleri taraf ndan tesbit edilmi tir. Tesbit ve 

ilân olunan bu yerler haricinde ilân yap t rmak yasakt r. Bunlar Secim Kurullar 

karar yle imha olunur. Bu ilânlar üzerinde Türk bayra , dini ibareler, arap harfleri 

ve her türlü resim bulundurulmas memnudur. Seçim Kanunu, oy verme gününden 

önceki üç gün ve oy verme günü her türlü propaganda yapmay menetmi tir." 

Ankara l Seçim Kurulu Ba kanl , 15 A ustos'ta verdi i ilan ile 5669 say l 

kanun gere ince 3 Eylül 1950 günü yap lacak olan Belediye Meclisi seçiminde 

Ankara Merkez ve Çankaya ilçeleri için siyasi partiler taraf ndan verilen aday 

listeleri 5545 say l kanunun 38 inci maddesi gere ince yay nlam t r.414 Partiler 

merkez lçe için 58 aday, Çankaya ilçesi için 24 aday belirtmi lerdir. 16 A ustos'ta 

verilen ilan ile 4 adet ba ms z aday n ilan

 

yap lm t r.415 

Kanun gere ince 18 ya n doldurmu olan vatanda lar da oylar n 

kullanm lard r. Oy verme günü milletvekili seçimlerinde oldu u gibi umuma aç k 

yerlerde umumi mahallelerde ispirtolu içki satanlar, içenler ve alanlar n 50 ile 500 

TL aras nda a r para cezas na çarpt r lacaklar , silah ta yanlar hakk nda da cezai 

i lem uygulan laca aç klanm t r. 

3 Eylül 1950 Pazar günü yap lan Belediye Meclisi seçim sonuçlar stanbul'da 

Demokrat Partililer büyük bir farkla öne geçmi lerdir. En büyük oy fark Beyo lu 

bölgesinde al nm t r. Demokrat Partililer 24.112 oyla birinci, Cumhuriyet Halk 

Partisi 6668 oyla ikinci, Millet Partisi de Fatih bölgesindeki ba ar s ile üçüncü 

olmu tur. stanbul ilinde Demokrat Partililer kesin bir sonuçla seçimi önde 

tamamlam t r. stanbul da ise 68 belediye azal ndan 67 sini Demokrat Partililer 

alm t r.   

Ankara Merkez ilçesindeki belediye meclisi seçimlerinde 196 sand ktan 

175 inin tasnif neticesi sonucunda, DP Ankara da, oylar n, yar dan fazlas n alarak 

birinci parti olmu tur.  

Belediye meclisi seçimlerinde Demokrat Partili adaylar n kazand yerler: 

Konya: Merkez, Karaman, Tekirda : Merkez, Çorlu, Bursa: tamamen, Kayseri: 

Merkez, Erkilet, Zonguldak: Merkez, Ere li, Mara : Merkez, Isparta: Merkez, 
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Ayd n: Merkez, Bozdo an, Çine, ncirliova, Umurlu, Sultanhisar, Ortaklar, Nazilli, 

Söke, Germencik, Gaziantep: Tamamen, Antalya: Merkez, Giresun: Merkez, 

Bal kesir: Tamamen, Rize: Merkez, Diyarbak r: Merkez, Manisa: Tamamen 

Erzincan: Tamamen, Tokat: Tamamen, Denizli: Merkez, Samsun: Tamamen 

Kütahya: Merkez, Bilecik: Merkez, Yenipazar, Pazarc k, zmir: Ödemi , Bergama, 

K n k, Cumaovas , Buca, Bornova, Menemen, Karaburun, Bay nd r, Çorum: Merkez, 

skilip, Seyhan: Adana, Ceyhan, Osmaniye, Kocaeli: Adapazar , zmit, Ankara: 

Kalecik, Beypazar , Kara ar, Keskin, Aya , Balkara, Hatay: Antakya, stenderun, 

Erzurum: Merkez, Pasinler, Eski ehir: Merkez, Edirne: Tamamen, Gümü hane: 

Merkez, Torul' dur. Seçime kat lan 600 belediyeden 560 tanesinde Demokrat Partili 

adaylar seçilmi tir.  

Baz önemli illerde belediye ba kan seçilenler ise; Ankara'da At f 

Benderlio lu DP, Bart n'da Kemal Samanc o lu, Ere li'de Suphi Karak, Giresun'da 

Fahri Ekmekçi, stanbul'da Alaaddin Nasuhio lu, zmir'de Rauf Onursal, zmit'te 

Sadettin Yal m, Konya'da Rü tü Üzel, Malatya'da Muzaffer Akal n, Mersin'de 

Müfide lhan seçilmi tir.  

Mersin Belediye Ba kan Müfide lhan, Türkiye'nin ilk bayan belediye 

ba kan olmas nedeniyle bu seçimlerde dikkati çekmi tir.416  

Nihat Erim "Belediye seçimleri 3 Eylül'de yap ld . Hâlâ neticeler resmen ilan 

edilemedi. Çünkü seçim günü ak am ve ertesi gün bizzat Ba bakan (Adnan 

Menderes) yalan beyanda bulundu. "DP % 90 kazand , millet CHP'yi muhalefetten 

de tasfiye etti" dedi. Hâlbuki bize CHP te kilat ndan gelen malumat bamba ka. 640 

kadar belediyeden imdiye kadar 265 kadar n CHP kazanm t r. Daha ihtilafl olan 

ve haber gelmeyen yerler de var. Millet Partisi, ba ms zlar ve ekseriyette 

olmamakla beraber belediye meclislerinde üyelik kazan lan yerler de ilave edilirse 

nispet DP için % 60' n alt na dü üyor. % 90 nerede, % 60'tan az nerede? Bir 

ba bakan bu derece hafiflikle beyanda bulunabilir mi? Belediye seçimlerinde 

CHP'nin imdiye kadar belli olan neticelere göre kazand 265 adet umumi yekûn 

                                                

 

416 Çanakkale Sava nda Conk Bay r nda ehit olan Mare al Fevzi Çakmak' n karde i Nazif Çakmak-
' n yetim k z olan lhan, e inin ailesinin Mersin'in tan nm ailelerden olmas  ve belediye ve siyaset 
ile ilgili olmalar dolay s yla bu i lerle ilgilenmek durumunda olmu , dürüstlü ü, çal kanl ve cesa-
reti ile halk n be enisini kazanarak belediye ba kan olmu tur. Bkz: Ertan ÜNAL, Seçilen ve Atanan 
Kad nlar ( Seçilenler ve Atananlar: Kad nlar Yönetimde Popüler Tarih, say : 38, Ekim 2003     
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da % 40' a yor. Tasfiye nerede kald ? Yaln z belediye seçimleri unu gösterdi: 

Büyük ehirler, vilayet merkezleri henüz DP'nin aleyhine dönmemi . Ekseri yerde 

bunlan DP kazand . Fakat küçük kasabalarda CHP iyi. Muhtar seçimleri köylerin 

durumunu göstermi ti. Belediye ehir ve kasabalar gösterdi. imdi 15 Ekim'de il 

genel meclisleri seçimleri var. Buna milletvekili seçimine i tirak eden her seçmen 

i tirak edecek. Bu bak mdan neticeler enteresan olacak. DP ve hükümet çe itli bask

 

usulleri kullan yorlar. Memurlara i aretli oy pusulalan vererek "E er sand ktan bu 

ç kmazsa seni buradan uzak bir yere naklettiririz" 417 eklinde DP'nin seçimlerdeki 

hareketlerini ele tirmi tir. Bu ikâyetler parti merkezi taraf ndan seçimler esnas nda 

parti te kilat na da bilinçli davranmalar için duyurulmu tur.418   

1950 Yerel Seçimleri döneminde Muhalefet taraf ndan seçim sonuçlar n n 

ilan edilmesi ile ilgili ele tiriler ön plana ç km t r. Bu durum önce muhtar seçimleri 

sonras nda hissedilmi ,  belediye seçimleri neticesinin ilân meselesinde ise 

muhalefet taraf ndan srarla ele al narak propagandas yap lm t r. Seçim 

sonuçlar n n bu ekilde geciktirilmesi veya gecikmesi çe itli aibeleri ak llara 

getirmi tir. Bu kapsamda Adalet Bakan n muhatab tutan baz yay nlar da yap l-

m t r.  

Adalet Bakanl Seçimlerin kat'i neticesi al nmadan umumî neticenin ilân 

edilemiyece ini içeren bir aç klama yapm t r. Adalet Bakan

 

Halil Özyörük 12 Ekim 

tarihli bir beyanat nda:419 "Belediye seçimleri hakk ndaki kanun, ihtiva etti i hususî 

hükümler d nda milletvekilleri seçimi kanununa matuf bulunmaktad r. Bu kanun 

hükümlerine göre seçimi idare eden kurullar bütün hareket ve faaliyetlerinde hiç bu 

murakabeye tâbi olmaks z n serbest bulunurlar. Esasen kanunun bünyesini ve 

temelini te kil eden iki esasl prensip (gizli oy ve aç k tasnif) ancak kurullar n her 

türlü müdahale ve murakabeden azade kâlmasile sa lanabilir. Oy verme bittikten, 

aç k tasnif yap l p netice kanun hükümleri dairesinde usulen ilan edildikten sonra 

tutanaklar n örnekleri alâkadarlara ve mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi 

edilir ve tasnif neticesi o mahalde tutanakla belirtilir. Aleniyet bu suretle tâmamen 

tesis ve temin olunduktan sonra ayr ca herhangi bir bakanl n bunu lâna kanunen 

                                                

 

417 Erim, Günlükler 1925-1979, I. Cilt,  s.463-464   
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bir mecburiyeti yoktur. Bununla beraber, u ciheti de belirteyim: Muhtar 

seçimlerinde, seçim kurullar ndan kendi isteklerile Bakanl a peyderpey verilmi 

olan bilgiler bas na intikal ettirilmi bulunuyordu. Bu müteferrik malûmat n hiç bir 

iz b rakmad baz vesilelerle hâlâ muhtar seçimleri neticelerinin ilân edilmedi i 

seklindeki iddialarla da teayyüd etmektedir. Bakanl m z belediye seçimlerinde kat'î 

netice al nd ktan sonra heyeti umumivesini bas na bildirme i uygun görmü tür. Son 

günlerde baz gazetelerin Ba bakanl ktan müsaade al nmad kça bu seçim 

neticelerinin ilân edilmiyece i yolunda bana atfettikleri beyanat tamamen hakikat 

hilaf d r. Söyledi im gibi kat'î netice al nmad için tabiatile umumî bir bilgi ve-

rilememektedir." demi , baz yerlerde tutanaklar n iptaline ve seçimin yenilenmesine 

taalluk eden itirazlar n henüz yüksek seçim kurulunca karâra ba lanmad n 

kaydederek kat'i neticeye müessir olan bu haller nihayet bulmad kça sonucun tam 

ekilde ilân na imkân olmad n da ilâve etmi tir. 

2. l Genel Meclisi Seçimleri 

 

15 Ekimde bütün yurtta yap lacak îl Genel Meclisi seçimi için yap lmakta 

olan haz rl klarlar kapsam nda adayl klar n kesinle mesi i lemi 5 Ekim günü 

itibar yla tamamlanm t r. Bu seçimler için Ankara'dan partilerce gösterilen adaylar 

hakk nda herhangi bir itiraz söz konusu olmad ndan bütün adaylar, seçim 

kurulunca kabul edilmi lerdir. 420 

Ankara'da Çankaya lçesi seçim Kurulu Ba kanl nca 5670 say l Seçim 

Kanunu gere ince 15 Ekim 1950 pazar günü yap lacak olan Çankaya lçesi l Genel 

Meclisi üyeleri seçiminde Çankaya belediyesi hududu dahilindeki mahallelere ait 

sand k numaralar n n ba l oldu u muhtarl k sand k alanlar n n ihtiva etti i sokak, ve 

caddeler ile seçim günü sand klar n bulundu u yerler 6 Ekim tarihi itibar yla 

gazetelerde ilan edilmi tir. 421 Ankara merkez ilçe seçim kurulu ba kanl ise 13 

Ekim tarihinde Ankara l Genel Meclisi üyeleri seçimi için mahallelerle köylerde 

seçim sand klar n n konaca yerleri ilân etmi tir.422                                       

Seçimler hakk nda yap lmakta olan propaganda siyasî partiler ad na stanbul 

ve Ankara radyolar nda yap lan konu malarla sona ermi ve propaganda yasa n n 

                                                

 

420 Yeni Sabah 5 Ekim 1950 " l Genel  Meclisi Seçimi çin Haz rl k" 
421 Zafer 7 Ekim 1950 
422 Zafer 13 Ekim 1950 



 

172

 
ba lad üç gün içinde de partiler taraf ndan herhangi bir gayri kanunî yola tevessül 

edilmemi tir. Geçen seçimlerin aksine partiler afi le propaganda yapmak cihetine 

gitmemi ler ve l Genel Meclîsleri seçim haz rl klar sönük geçmi tir. Di er taraftan-

dün seçim sand k ve hücreleri her zamanki yerlerine yerle tirilmi ve böylelikle 

seçim haz rl klar 14 Ekim ak am itibar ile sona ermi tir. Sabah saat 8 den itibaren 

yurdun her yerinde l Genel Meclisi seçimi ba lam t r. l Genel Meclisleri Seçimi 

devam müddetince bütün e lence yerleri kapal olmu , içki içme ve satma yasa

 

uygulanm t r. Seçimlerde i tirak nisbetinin yüksek olaca de erlendirilmi tir.423 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu gere ince, l Genel Meclisi seçimlerine kat lan 

partilere 5 Ekimle 11 Ekim aras nda 7 gün Ankara ve stanbul radyolar nda 

propaganda konu malar yapmalar imkân sa lanm t r. Bu kapsamda 28 Eylül'de 

Bas n - Yay n ve Turizm Müdürlü ünde,  partilerin birer temsilcisi huzurunda kur'a 

çekilmek suretiyle konu ma s ra ve zamanlar tesbit edilmi tir. Konu malar n 5 Ekim 

günü saat 18 de ba lay p, 11 Ekim ak am 22,45 de sona ermesi ve her iki radyoda da 

üç partinin sözcüleri her ak am iki er defa onar dakika konu ma yapmalar 

düzenlenmi tir.424Radyolarda partilerin seçim propaganda konu malar 5 Ekim günü 

ak am ba lam t r.425 

Seçime stanbul da belediye hudutlar d nda kalan Silivri, Çatalca, Yalova, 

Kartal, ile ilçeleri de kat lm t r. Bu be kazadan 12 meclis üyesi seçilerek daha 

önce seçilen belediye hudutlar içindeki azalardan olu mu olan meclise 

kat lm lard r. Böylece stanbul l Genel Meclisi toplam sekseni bulmu tur. E er 

Belediye le Vilayet birbirinden ayr lacak olursa bu ilçelerden seçilen ki iler, bele-

diyeden ayr l p yeniden olu acak ehir Meclisine üye olacaklard r. Çatalca ve 

bilhassa Silivri kazas nda her iki parti durumu gergin oldu undan seçim esnas nda 

herhangi bir hâdiseye meydan verilmemesi için s k tedbirler al nm t r.426  

Cumhuriyet Gazetesinin verdi i haberlere göre yurdun her taraf nda 

seçimlerin umumiyetle hâdisesiz cereyan etmi tir. çi leri Bakanl na ilk geceden 

itibaren muntazaman telgraflarla tasnifi tamamlanan sand klar n neticelerine ait 

haberler gelme e ba lam t r. Tasnif neticelerinin kat'î olarak üç dört günden evvel 
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al nam yaca , bilhassa köylerden malûmat gelene kadar biraz beklemek icab 

edece i anla lm t r. Umumiyetle Demokratlar mühim farklarla ileride 

olduklar ndan henüz neticesi al nrnam sand klar n vaziyeti de i tirmiyece i 

de erlendirilmi tir.427  

stanbul'da seçimler olays z geçmi , köylerde i tirak nisbeti ilçelere nisbetle 

daha yüksek olmu tur. Ba l köylerde de seçim sakin bir ekilde geçmi ve herhangi 

bir olay ç kmad bildirilmi tir. Silivri ve Çatalca da en ufak bir hâdise olmam t r. 

Silivri, Çatalca ve Yalova'da seçimlere kat l m oran

 

yüzde k rk civar nda olmas na 

ra men, bu oran köylerde yüzde sekseni bulmu tur. Yalova, Çatalca, Kartal ve 

Silivri'de seçimleri DP kazanm t r. 

Ankara dâhil olmak üzere baz yerlerde i tirak nisbeti umuldu u kadar fazla 

olmam t r.  Çankaya ilçesinde 151 sand ktan 130 unun neticesi al nm , DP 5443,  

CHP 4257, MP 1100 oy alm t r. 

zmir'de Genel Meclis seçimleri sukunetle geçmi tir. zmir'in içinde i tirak 

nisbeti yüzde 6 ile yüzde 35 aras nda de i mi tir. Ortalama nisbetin yüzde 20 yi 

geçmedi i tahmin edilmi tir. Baz semtlerde sand k yerlerinin de i tirilmi olmas da 

i tirak nisbetinin azl nda rol oynam t r. CHP baz sand klara mü ahid göndermek 

lüzumunu hissetmedi i görülmü tür. zmir merkezinde seçimi 1 e kar 4 nisbetle 

DP'nin kazand anla lm t r. Kemalpa a, Manisa ve Ayd n n her taraf nda DP ka-

zanm t r. 

Cumhuriyet gazetesi ayr ca, çi leri Bakanl na geç vakte kadar gelen resmi 

malümata göre tasnifi biten sand klardan elde edilen neticeleri de aktarm t r: 

Urfan n Bozova ilçesinde 76 sand ktan 58 inde, CHP 3855, DP 3673 oy 

alm t r. Mardin in K z ltepe kasabas nda MP 1975 oyla ba a geçmi tir. DP 1940, 

CHP 1765 oy alm t r. Kayseri Merkez, Yalova, Devrek, Zonguldak merkez, Denizli 

merkez, Kütahya merkez, Çanakkale, Yozgat merkez, Tekirda merkez, Nizib, 

Yayladag, Kula, Ala ehir, Ankara merkez, Çankaya, Eski ehir merkez, Akyaz , 

Keçiborlu,  iskenderun,   Bal kesir,  Ayval k,  Manyas, Balya, Edremid, Band rma, 

Dursunbey, Erdek,  Bigadiç'te Demokrat Parti kazanm t r. Malatya'da seçim ba a 

ba devam etmi tir. Gazetenin DP merkezinden ald

 

haberlere göre Diyarbak r, 
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Çorum, Çank r , Adapazar , Ni de, Aksaray, Bor, Nev ehir, Çandarl ,  Düzce, 

Çanakkale,  Ayd n,   Bilecik,   skilip, Lapseki, Erzincan, Gümü hane,  Kerküt, 

Adana, Tokad, zmir, Bursa, Tekirda , Söke, Erzurumdaki tasnifte DP mühim 

farklarla önde olmu tur.  

Cumhuriyet gazetesinin 17 Ekim 1950 bask s nda " l Genel Meclisleri 

seçimini DP kazand " ba l kl haberinde ise al nan haberlere göre 55 vilâyette 

Umumî Meclisler DP ekseriyetile te ekkül edecek denmi , ç leri Bakanl na 

gelen en son bilgilere yer verilmi tir.428 Buna göre: 

Cumhuriyet Halk Partisi, Sinop ta bütün ilde, Antalya'da Gazipa a ve 

Manavgat'ta, A r merkez ilçe, Ele girt ve Do u Beyaz t ve di er ilçelerde, 

Merzifon'da, Aya , Kalecik, Keskin, K r kkale'de, Bolu Göynük'te, Bal kesir 

S nd rg 'da, Bursa Orhaneli'de, Hatay Reyhanl ve K r khan'da, Giresun 

ebinkarahisar'da, Kars, Arpaçay,   Ç ld r,   Ka zman   ve Tuzluca'da, zmir Çe me, 

Seferihisar, Dikili ve  Ödemi 'de, Elâz Bahtil ve Karakucak'ta, Kastamonu Araç, 

Azdavay, Devrekani, Ta köprü'de, Trabzon Çaykara ve Maçka'da, Urfa  Siverek ve 

Viran ehir'de, Manisa, Avanos, Kaman ve K rka aç'ta seçimleri önde götürmü tür. 

Demokrat Parti, Gümü hane, Burdur, Gazianteb, Erzurum, Eski ehir, Edirne, 

Çank r , Denizli, Çanakkale, Ayd n, Çorum, Yozgat, stanbul, Tekirda , K rklareli 

sparta çel, Bilecik, Mardin, Mu la, Ni de, Ordu, Kocaeli, Van, Rize illerinde 

tamamen, Ankara merkez ilçe, Çankaya, Beypazar , Çorum, Nall han ve Polatl 'da, 

Afyon Bolvadin, Dinar, Sand kl ve uhud'da, Antalya merkez ve di er kazalarda, 

S nd rg hariç Bal kesir'de, Göynük hariç Bolu'da, Orhaneli hariç Bursa merkez ve 

kazalar nda, Diyarbak r merkez, Silvan ve Lice de, Elâz merkez, Keban, Palu ve 

Sivrice de, Giresun merkez ve Ke ap ta, Reyhanl ve K r khan hariç Hatay' n di er 

ilçelerinde, zmir Çe me, Seferihisar, Dikili, Ödemi

 

hariç  di er ilçelerde, Kars, 

Ardahan, Göle, I d r, Posof 'ta, Kastamonu merkez hariç, Abana, Daday, Tosya da, 

Ürgüb hariç Kayseri bütün ilçelerde, Konya, U ak dahil di er ilçelerde, Malatya da 

merkez ve Do an ehir hariç olmak üzere Ad yaman, Akçada , Arabkir, Besni, 

Darende, Hekimhan, Kahta ve Pötürge'de, K rka aç hariç Manisa'n n di er 

ilçelerinde, Samsunda Ladik belli de il, di er ilçelerde, Ceyhan hariç Seyhan da, 
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Siirt te 6 lçe belli de il, 4 ilçede, S vas ta belli olmayan merkez ilçe, Kangal, 

ark la, mranl

 
hariç di er yerlerde, Tokat ve Zile itirazl , d ndaki yerlerde 15 

üyelik DP, 7 üyelik CHP, Trabzon da Akçaabâd ve Sürmene de, Urfa'da Siverek,   

Viran ehir d nda 6 ilçede, Ulus ilçesi hariç Zonguldak ilinde seçimleri önde 

götürmü tür.  Millet Partisi Kastamonu merkez, K r ehir merkez, Hac bekta 'ta 

seçimleri önde götürmü tür. Tokat ve Zile'de seçimlere itiraz edilmi tir. 

l Genel Meclisi ile ilgili 16 Ekim 1950 tarihli Milliyet gazetesinde çi leri 

Bakanl ndan yap lm olan seçim sonuçlar na ait duyuruya yer verilmi tir.429 Buna 

göre: Kayseri, Yozgat, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Çanakkale, Tekirda , Ankara, 

Eski ehir, Bal kesir merkez ilçeleri ile Yalova, Devrek, Yaylada , Kula, Ala ehir, 

Çankaya, Akyaz , Keçiborlu, skenderun, Ayval k, Manyas, Balya, Edremit, 

Band rma, Dursunbey, Erdek ve Bigadiç ilçelerinde DP kazanm t r. 

Haberde ayr ca DP Merkezi ne gelen malumata göre, Diyarbak r, Çorum, 

Çank r merkez ilçeleri ile Adapazar , Aksaray, Bor, Çand rl , Düzce, skilip, Kelkit, 

Lapseki ve Söke ilçelerinde de DP'nin kazand duyurulmu tur. 

17 Ekim 1950 tarihli Milliyet gazetesinin haberine göre; Demokrat Partililer, 

55 ilde l Genel Meclisi seçimlerini kazanm t r.430 stanbul ve Bursa da DP 

kazanm , zmir de Ödemi , Seferihisar, Torbal , Çe me ilçeleri hariç DP tamamen 

kazanm t r. Çanakkale de Eceabat, Ayvac k, Bayramiç, Lâpseki, Yenice ilçelerinin 

tamam n DP alm t r. 

19 Ekim 1950 tarihli Vatan gazetesinde Belediye Meclisi Seçimleri sonuçlar 

ile ilgili "DP 328, CHP 110, MP 6 ilçede kazand .3 ilçede ise ba ms z adaylar 

kazand . Üye say s itibariyle DP 935, CHP 262, MP 16 üyelik kazand . 83 üyelik ise 

belli de il." eklinde haber yer alm t r.431 

24 Ekim 1950 tarihli Zafer  gazetesinde " l Genel Meclisi Seçimi Kat'i 

Neticelerinde DP nin Zaferi" ba l kl haberde  l Genel Meclisi seçimlerinin neticesi, 

14 üyelik hariç olmak tamam yle al nd , neticelere göre Demokrat  Parti seçimlerde 

tam ekseriyet temin ederek, 341 ilçede 956 üyelik, Cumhuriyet Halk Partisi 11 ilde 

tam ekseriyet temîn etmîs ve 122 ilçede 286 üyelik,  Millet Partisi 6 ilçede 15   
                                                

 

429 Milliyet 16 Ekim 1950 
430 Milliyet 17 Ekim 1950 
431 Vatan 19 Ekim 1950 
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üyelik, Karma listeler ise 1 ilde, 8 ilçede 22 Üyelik432elde etmi tir. Gazetenin 

haberine göre; Demokrat Parti oylarda % 73.5  l baz nda % 81, ilçe baz nda % 70.6 ; 

Cumhuriyet Halk Partisi oylarda % 22, il baz nda % 17.5, ilçe baz nda % 25.3; Millet 

Partisi oylarda % 1,2 ilçe baz nda % 1,3 olarak sonuçlar aç klanm t r.  Karma 

listeler oylarda % 1.7,  il baz nda % 1.5; ilçe baz nda % 1,6 olarak duyurulmu tur. 

IV. 1950 YEREL SEÇ MLER N N DE ERLEND R LMES

 

1950 y l yerel seçimleri genel seçimler ile iktidar n el de i tirmesi 

sonras nda çok fazla bir zaman geçmeden yap lmak durumunda olmu , iktidar yeni 

ele alm olan Demokrat Parti bu konuda icraatlar n ve parti olarak kendisini henüz 

tam olarak gösterememi tir. Ancak iktidar olman n baz avantajlar n , seçimleri 

yönlendirmek ve lehine çevirmek için kullanmaktan ve bask yapmaktan da geri 

durmam t r. K sa bir zaman dilimi içinde üç adet seçim yap lmas , bu seçimlerin 

yönetilmesi ve sonuçlar n tasnif edilmesi ve yay nlanmas gibi konularda baz 

aksakl klar n ya anmas na neden olmu tur. Özellikle seçim sonuçlar n n yeterli bir 

zaman içinde yay nlanamamas muhalefet kanad nda iktidar n usülsüzlük yapmaya 

çal mas olarak do rudan dile getirilmese bile, çok ikâyet etti i konulardan 

olmu tur. Ancak seçim sonuçlar n n gere inden uzun ve geni bir zaman diliminde 

parça parça yay nlanmas da aibe yaratm t r. Bu seçimlerde de seçimler esnas nda 

iktidar kesiminin bask ve yolsuzluklar na dair ikâyetler söz konusu olmu tur. Seçim 

bölgelerine görevlendirilen iktidar milletvekillerinin önceki dönemlerde de 

rastland gibi kamu gücünü lehlerinde kullanmaya, seçimlere etki etmeye yönelik 

faaliyetlerine rastlanm t r.   

A. Seçim Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

Muhtar ve htiyar Heyeti seçimlerine partiler ve bas n çok fazla ilgi 

göstermemi , kat l m ehirlerde %10 lar seviyesinde kal rken, köylerde % 70 -90 

oran nda olmu tur. Sonucunu da köyler belirlemi tir. ktidar partisi olan Demokrat 

Parti bu seçimlerde de genel seçimlerdeki ba ar n n beklentisi içinde olmu , fakat 

sonuçlar beklentisini kar lamam t r. Demokrat Parti bu seçimlere gereken ilgiyi 

göstermemekle hata etti ini de erlendirip, bu seçimlerin halk n genel siyasi tercihini 

belli etmeyece ini savunmu tur. Demokrat Parti bu seçimlerde Cumhuriyet Halk 
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Partisine göre kendisini %60 oran nda daha ba ar l görmü tür. Ba lang çta 

kendilerinin 2-3 bin civar nda muhtarl na kar l k, CHP'nin 40 bin civar nda 

muhtarl a sahip oldu unu, seçimler sonras nda ise CHP'nin kazanc n n 12 bin 

civar nda olmas na kar l k, DP'nin kazand muhtarl klar n say s n n 16 bine çok 

yakla t n görmü tür.   Bu arada 3 bini geçen ba ms zlar n ve 250 civar nda olan 

Millet Partisi kazançlar n da CHP'nin, kay plar na ilâve edilecek olursa, 31 bin küsur 

köy ve mahalle muhtarl klar ndan, CHP'nin 25 bin kadar n kaybetmi oldu unu 

de erlendirmi tir. Muhalefeti temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi ise kendisini bu 

seçimlerde ba ar l bulmu , düz bir istatistik mant ve çok acele bir yarg ile k rsal 

kesimin iktidardan yüz çevirmeye ba lad n , fakat ehirlerin hala iktidar partisinden 

yana olmaya devam etti ini de erlendirmi tir. 

Kesin sonuçlar eylül ay n n ilk günlerinde Adalet Bakanl Seçim Bürosunca 

yay nlanm , bas nda yer alm t r. Buna göre ;  

61 ilde yap lan seçimlerde; Demokrat Parti 17394, Cumhuriyet Halk Partisi 

12.337, Millet Partisi 357, çi ve Çiftçi Partisi 2, Kar klar 2451, Ba ms zlar 3171 

muhtarl k kazanm lard r.433 

Belediye seçimleri tüm üç partinin yurt genelinde ilgi göstererek yar t klar 

bir seçim olmu tur. Seçimlere kat l m oran % 25-40 civar nda olmu tur. ktidar 

Partisi bir önceki seçimlerdeki duruma göre çok daha iyi sonuç ald klar bu 

seçimlerde kendisini %90 oran nda seçimin galibi görmü tür. Muhalefeti te kil eden 

Cumhuriyet Halk Partisi ise ba lang çta kendisinin 265 belediyeyi alm

 

oldu unu ve 

% 40 civar nda ba ar l oldu unu iddia etmi tir. ktidar n ba ar s n da ba ms zlar ve 

Millet Partisinin kazand yerlerle beraber % 60' n alt nda de erlendirmi tir. Ayr ca 

parti kasabalarda ba ar l iken, büyük ehirler ve il merkezlerinde Demokrat Partinin 

ba ar l oldu unu de erlendirmi tir Demokrat Partinin yay n organ Zafer 

gazetesinde %90 oran nda DP'nin kazand ile ilgili haberler d nda ayr nt lar ve 

listeler yay nlanmazken, Ulus gazetesinde 9 Eylül günkü haberlerinde CHP'nin 

toplam 643 belediye içerisinden 262 adedini kazand , bu rakam n ise ülke 

genelinin% 40' n a t , Millet Partisinin kazançlar

 

ile muhalefet partisi adaylar n n 

üyelik elde ettikleri belediye meclislerine ait rakamlar n bu oran n d nda oldu u, 

                                                

 

433 Zafer 3 Eylül 1950, Ekler bölümü EK-12 de sunulmu tur. 
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Belediye seçimlerinde DP'nin yüzde 90 de il 60 bile sa l yamad dile 

getirilmi tir.434 Ayr ca Demokrat Partinin Samsun'da i aretli oy kullanmas yüzünden 

lçe seçim kurulunca seçimdeki oylar iptal edilmi , Trabzon da seçimler bu sebeple 

yine seçim kurulunca müdahele edilmek durumunda olmu tur. 

Belediye seçimlerinin kesin sonuçlar

 

Ba bakanl k Cumhuriyet Ar ivi 

belgelerinde u ekilde elde edilmi tir:435 

Ülke genelindeki 649 Belediye için yap lan seçime toplam 2.859.579 seçmen 

say s na kar l k 1.521.728 ki i kat lm , seçime kat l n oran %53.22 olmu tur. Bu 

seçimlerde;  Demokrat Parti 875.335, Cumhuriyet Halk Partisi 572.894,  Millet 

Partisi 58.131,  Ba ms zlar 50.071 oy alm lard r. Demokrat Parti  % 57.52, 

Cumhuriyet Halk Partisi % 37.65, Millet Partisi % 3.82, Ba ms zlar %3.29 ba ar 

kazanm lard r. 

Ba bakanl k Cumhuriyet ar ivindeki belgede  ayr ca Millet partisinin Afyon, 

Bingöl, Karamanl , Çank r , abanözü, H n s, K r ehir, belediyelerini, Ba ms zlar n 

Genç, Karl ova, Tefenni Çorum, A n, enkaya, Bünyan, Ürgüp, Siirt, Eruh, Bart n 

belediyelerini kazand klar , CHP'nin ise belgelerde  246 belediye kazand (Malatya 

ve Kemerhisar belediye seçimleri sonucu hariç ) tesbit edilmi tir.436 

Bu sonuçlara göre Ulus gazetesinin haberleri do rular ihtiva etti i, Demokrat 

Partinin ise ilk andan itibaren bir önceki seçimdeki gibi rahats z olduklar seçim 

sonuçlar n maskelemeyi ve yay n organlar nda propaganday yo un kullanarak 

durumu farkl gösterme yolunu seçtikleri görülmü tür.   

l Genel Meclisi seçimlerinin neticesi, 14 üyelik hariç olmak tamam yle 

al nd , neticelere göre Demokrat Parti seçimlerde tam ekseriyet temin 341 ilçede 

956 üyelik, Cumhuriyet Halk Partisi 11 ilde tam ekseriyet temîn etmî

 

ve 122 ilçede 

286 üyelik,  Millet Partisi 6 ilçede 15 üyelik, Karma listeler ise 1 ilde, 8 ilçede 22 

Üyelik kazanm t r.437Gazetenin haberine göre; Demokrat Parti oylarda % 73.5 l 

baz nda % 81, ilçe baz nda % 70.6; Cumhuriyet Halk Partisi oylarda % 22, il baz nda 

                                                

 

434 Ulus 9 Eylül 1950 Ekler bölümü EK-8'de sunulmu tur. 
435 BCA: 031 01 51 309 8 , 1950 Belediye Seçimleri Neticeleri . Ekler bölümü EK-9' da sunulmu tur. 
436 BCA: 030 01 67 424 4  s.1-8, 1950-1955 seçimlerinde muhalefetin kazand belediye meclisleri-
nin 13 Kas m 1955 seçimi ile mukayesesi, Belgeler bölümü EK-10'da sunulmu tur. 
437 Zafer 24 Ekim 1950 
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% 17.5, ilçe baz nda % 25.3; Millet Partisi oylarda % 1,2 ilçe baz nda % 1,3, olarak 

sonuçlar aç klanm t r.  Karma listeler oylarda % 1.7,  il baz nda % 1.5; ilçe baz nda 

% 1,6  olarak duyurulmu tur. 

Ba bakanl k Cumhuriyet Ar ivi Belgesinde ise toplam seçmen adedi 

8.273.718 olmu , seçime 4.714.090 ki i kat lm , Kat l m oran  % 57 olmu tur. 

Demokrat Parti 2.431.426, Cumhuriyet Halk Partisi 1.727.886, Millet Partisi 

192.651, Ba ms zlar 109.296 oy alm t r. Partilerin kat l m oran na göre ald klar 

oylar ise Demokrat Parti % 51.57, Cumhuriyet Halk Partisi % 36.65, Millet Partisi % 

4.08, Ba ms zlar % 2.31 olarak gerçekle mi tir. 

Burada da Demokrat Partinin yay n organ n n verdi i sonuçlar ile ar ivdeki 

veriler uyu mamaktad r. Zafer gazetesi sonuçlar abartarak yans tm t r. 

PART LER 
Genel 
Seçim 

% 

Muhtar 
Seçimi 

% 

Belediye 
Seçimi 

% 

l  Genel Meclis 
Seçimi 

% 

DP 52.7 48.7 57.2 51.57 

CHP 39.4 34.5 37.65 36.65 

MP 3.1 0.9 3.82 4.08 

BA IMSIZ 4.8 8.87 3.29 2.31 

KARI IK - 6.86 - - 

Tablo :1 1950 Genel ve Yerel Seçimleri Oy Oranlar Da l m

  

Ba bakanl k Cumhuriyet Ar ivi verilerine göre yap lan Tablodaki veriler 

nda 1950 Genel seçimlerinde al nan oy oranlar na göre yerel seçimlerdeki 

partiler ve ba ms zlar n durumlar n inceledi imizde DP'nin genel seçimlerdeki % 

52 civar ndaki oyu muhtar seçimlerinde % 4 azal rken, Belediye seçimlerinde % 3 

oran nda art göstermi , l Genel Meclis Seçimlerinde ise % 1 oran nda dü ük 

kalm t r. 

CHP'nin ise  % 39 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 5 azalm , Belediye 

seçiminde % 1.8 ve l Genel Meclisi seçiminde % 2.8 azalm t r. 
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MP'nin ise  % 3.1 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 2 azalm , Belediye 

seçiminde % 0.7 artm ve l Genel Meclis seçiminde % 1 artm t r. 

Ba ms zlar n ise % 5 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 4 artm , 

Belediye seçiminde % 1.5 azalm ve l Genel Meclis seçiminde % 2.5 azalm t r.                     
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DEMOKRAT PART DÖNEM N N 1954-1955 YILLARI YEREL 

SEÇ MLER

 
I. YEREL SEÇ MLER N N YAPILDI I ORTAM VE ARTLAR 

A. Yerel Seçimler Döneminde Ekonomik artlar 

evket Süreyya Aydemir e göre dönemin iktidar n n ilk 4 y ll k müsbet 

çal malar n n sonucu, ekonomik kalk nma hamlesinin bilânçosu öyle olmu tur. 

Büyük i ler ba ar lm t r. Halk Partisi'nden devral nan statik ekonomi, dinamik 

ekonomi haline getirilmi , Memleket, DP nin de pek çok defalar söyledi i gibi, 

antiye manzaras na bürünmü tür. Yollar, limanlar, barajlar, fabrikalar velhas l 

ekonominin gerektirdi i ne varsa, Türkiye'nin her yerinde az çok görünmeye 

ba lam t r.438  

1950 y l nda 15.703.000 ki i ile Türkiye nüfusunun % 78,2 lik bir oran 

temsil etmi olan köylü nüfus, geçen be y l içinde % 5 oran nda ehirlere do ru 

azalm t r. Tar mda 1955 y l nda 4,6 milyon erkek, 5,1 milyon kad n yakla k 10 

milyon insan istihdam edilmi tir. Köylere yap lan yollar ise, 1950'de 395 km, 

1951'de 472 km., 1952'de 1142 km., 1953'te 1743 km., 1954'te 1642 km., 1955'te 

1390 km olmak üzere  yurt çap nda 1955 y l na kadar toplamda 6784 km olmu , yol 

yap m i çilik oran 1950  y l na göre % 33 artm t r. 439    

Osman Okyar'a göre, 1950'lerin ba nda iktisadî geli me, tar m sektöründeki 

büyük geni lemeye dayanm , 1953'ün sonlar nda ise bu geli menin verdi i kuvvet 

art k tükenmi tir. Demokrat Parti, geli me politikas n her ne pahas na olursa olsun 

yürütmek üzere yeni te vikler aramaya ba lam t r. Bunu da tar m sektöründe 

fabrikalar kurmakla sa lam t r. Ayr ca, yeni fabrikalar kuruldu u ehirlerde oy 

kazanman n da bir yolu olmu tur. Ancak bütün bu yat r mlar ve di er kamu 

harcamalar , 1953'ten sonra büyük bir enflasyona yol açm t r.440 

                                                

 

438 Tercüman, 29 Temmuz 1980 Dr. Mükerrem Sarol, Bilinmeyen Menderes, Aktaran: Ayd n 
Taneri, Türk Devlet Gelene i, M.E.B. Yay n , stanbul, 1997, s.317   
439 Köy leri Bakanl , Cumhuriyetin 50. Y l nda Köylerimiz, Genel Yay n No. 219 Güven 
Matbaas , Ankara, 1973,s.6,19,33 
440 Osman Okyar," Devletçilik Kavram ", Türkiye'de Devletçilik, Derl. Nevin Co ar, Ba lam 
Yay nc lk, stanbul, 1995, s.201 
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1950 y l ndan beri gerek iç ekonomide ve gerek d ekonomik ili kilerde 

liberal bir politika güdülmeye ba lanm , Fakat 1953 ve 1954 y llar ndan itibaren 

ekonomik yap da ba layan de i iklikler, ekonomik konularda kamu müdahalesinin 

gere ini ortaya koymu tur. D ticaret aç nda son iki y lda y ll k 143 ve 184 milyon 

dolarl k büyük art lar olu turmu tur.  

YILLAR

 

HRACAT

 

THALAT FARK 

1950 263,4 285,7   22,3 

1951 314,1 402,1   88,0 

1952 362,9 555,9  193,0 

1953 396,1 532,5  136,4 

1954 334,9 478,4 143,5 

1955 313,3 497,6 184,3 

Tablo: 2  1950-1955 thalat hracat Miktarlar  

Kaynak: Bilge Aloba Koksal - A. Râsih lkin, s.35 

Millî gelir art bak m ndan 1950 53 aras nda oldukça h zl bir art 

kaydedilmi tir. Bunun nedeni olarak ekili topraklar n geni lemesi, elveri li havalar 

ve iyi piyasa artlar n n do urdu u tar msal üretim art lar gösterilmektedir. 1954'de 

kötü bir ürün y l ile ba layan ikinci dönemde y lda % 5 6' l k art a ra men önceki 

döneme k yasla art h z daha az olmu tur. Türkiye'nin bütün çabalar na ra men fert 

ba na gelir, ayn

 

ekilde artmam t r. Bunun bir sebebi de yurdumuzdaki nüfusun 

süratle artmas

 

olmu tur. 1950'den, 1961'e kadar G.S.M.H. % 92 artm olmas na 

ra men, fert ba na gelirde sadece % 25'lik bir art kaydedilmi tir.441 

Dönemin ya anan ekonomik artlar n  an lardaki yans mas na göre ise: 442 

" ktisadi Devlet Te ekkülleri dev gibi kurulu lara dönü mü lerdir. Ço u da 

Anadolu'ya da lm t r. Türk Bankalar ndan Ziraat ve  Bankas vard r. Yap Kredi 

ve Akbank yeni kurulmu tutunmaya çal maktad rlar. Ancak d ticaret i lemlerini 

henüz pek becerememektedirler. Henüz büyük sanayici, büyük tüccarlar m z pek 

yoktur. Koç ve Sabanc

 

gibi günümüzün devleri olan holdingler, o zamanlar ancak 

                                                

 

441 Bilge Aloba Koksal - A. Râsih lkin,Türkiye'de ktisadî Politikan n Geli imi(1923-1973),Yap 
ve Kredi Yay nlar , stanbul, 1973, s.16-19 
442 Gülen, a.g.e.,s.50-73 
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esnaf irisi, küçük tüccar durumundad rlar. Özel sektörde i bulmak hemen hemen 

imkâns zd r. Sektör öyle c l zd r ki, patron ancak kendini geçindirmektedir.  yine 

devlettedir. Devlet memuriyetine giren yüksek tahsilli memurlar n maa 170 TL dir. 

Ayr ca memuriyet bulmak da kolay de ildir. En yüksek ücretlisi de müfetti likler, uz-

manl klard r. O y llarda milletvekili maa

 

500 TL, bir Hesap Uzman Muavininin 

ayl k geliri tam 430 Lirad r. Bankalardaki yüksek ücretli i ler ise hep 

gayrimüslimlerin elindedir. thalat, ihracat i leri hep yabanc bankalar taraf ndan 

yap lmaktad r. Onlarda da genelde gayrimüslim vatanda lar m z memur olarak 

çal maktad rlar. Türk Bankalar nda ayl klar ortalama 100 120 TL civar ndad r.  

Günümüzün çok moda olan turistik yerleri o y llarda, mahrumiyet 

bölgeleridir. Fakirlik, yokluk ve ss zl k hüküm sürmektedir. Bodrum da yazlar

 

yöre 

halk yaylaya ç kmakta, kasaba bo almaktad r. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de 

yaz n sadece fakirler ve bir de memurlar kalmaktad rlar. K n ise, ss z bir kasaba 

görünümündedir. Bodrum'un da ta a lan rlarsa verimli olabilecek yabani 

mandalina a açlar ile doludur. çme suyu sorunu vard r. Bölgede geçim kayna 

olarak ilkel usullerle süngercilik yap lmaktad r. Fethiye nin durumu biraz daha iyidir. 

Denizlerde sünger avc lar n n tekneleri dola maktad r. Marmaris'in bal n n kilosu ise 

50 kuru civar ndad r. Bodrum Mu la aras yol be saat sürmektedir.Fethiye-

Marmaris yol ücreti 6 TL d r. lçeler aras nda kara yolu ile ula m çok zor, bazen de 

olanaks zd r. K y lar m zda ula m ve ta mac l k için denizyolu daha uygundur. 

Denizyollar n n küçük bir vapuru zmir'den ba lamakta k y k y skenderun'a kadar 

gitmekte ve sonra geri dönerek yine iskelelere u raya u raya, hem yük hem yolcu 

ta maktad r.." eklinde resmedilmektedir. 

Onur Öymen, 1950'ye kadar ABD yard m daha çok borç niteli indeyken, 

1950 sonras DP döneminde ço unlukla hibe niteli i kazand n

 

belirtmi ,  ancak 

bundan yararlanabilmek için belirli ekonomik reformlar yapmak, baz kurallara 

uymak gerekti ine de inmi tir. Kamu kurulu lar n n özelle tirilmesi de gündemde 

olmu , ama bu gerçekle tirilememi tir. Tam tersine, özellikle 1953'ten sonraki 

dönemde K T'lerin önemi daha da artm , önemli sanayi yat r mlar K T''ler 
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vas tas yla yap lm t r. K T'lerin sermayeleri art r lm , K T'ler ile özel sermaye 

ortakl klar da kurulmu tur.443   

Öymen'e göre dönem içinde demiryolu yerine karayolu ula m na öncelik 

tan nm ve sadece 224 kilometrelik yeni demiryolu in as na kar l k binlerce 

kilometreye karayolu yap lm t r. Ancak 1950'li y llar n ba nda d al ma getirilen 

kolayl klar n da etkisiyle art k d ticaretin fazlal k vermesi dönemi bitmi tir. 

D al mlarda makine ve araçlarla, hammaddelerin oranlar n n artmas , Türkiye'nin 

sanayile me hamlesinin i aretleri olmu tur. D ticaret aç ndaki büyümenin bir 

sonucu da d borçlar n artmas ve d borç ve faiz yükünün devlet bütçesi üzerindeki 

etkisinin de fazlala mas na neden olmu tur. Ba ta IMF olmak üzere, d yard m 

veren kurulu lar, 1950'lerin ortalar ndan itibaren yeni bir kur ayarlamas

 

için srar 

etmeye ba lam lard r. 1950'den sonra milli gelir, sürekli art göstermi tir. 1951 

y l nda art oran % 12,8 olmu , onu izleyen iki y l da % 11'in üzerinde 

gerçekle mi tir. Elektrik enerjisi üretimi artm , bu sonuç, özellikle çok say da 

baraj n ve hidroeIektrik santralin yap lmas yla sa lanm t r.  

Cihad Baban' n de erlendirmesine göre 1954 sonras nda parlamentodaki 

büyük DP ço unlu u, kendi iradesini Menderes'in eline verdikten sonra, demokratik 

düzen, i lemez hale girmi tir. D borçlar kabarm , ithal etti imiz mallar n 

bedellerini ödeyemez hale gelinmi tir. Hayat pahal l alm yürümü ve bütün 

sosyal neticeleriyle birlikte kendisini hissettirmeye ba lam t r. Komisyonculara, 

partili arac lara gün do mu , Ankara Palas' n salonlar , Demokrat Partili i 

çeviricilerin devaml mekân haline gelmi tir. Memur bunalmaya ba lam , rü vet 

artm , iktidar gazetelere akseden halk n homurtusunu susturmak için gazetecileri 

hapsetmeye ba lam t r.444 

evket Süreyya Aydemir dönemin iktisadi politikalar n kar la t rm ve, 

Menderes'in kendinden evvelki devrin iktisadi yap s yla, Demokrat Parti devrinin 

iktisadi yap s aras nda asl nda bir fark görmemi tir. Ona göre, her iki devir de temel 

                                                

 

443 Öymen 1946 ile 1962 y llar aras nda Türkiye'nin ABD'den ald borç 586 milyon dolar,  hibe 
miktar n n ise 995 milyon dolar oldu unu, di er yard m kurulu lar ndan da 497 milyon dolar sa lan-
d n , Türkiye'nin sava tan sonra, ekonomik kalk nmas na h z verdi i dönemde, 15 y ll k süre içinde 
ald borç ve yard mlar n toplam n n 2 milyar dolar civar nda oldu un söylemi tir. Bkz:Onur Öymen, 
Türkiye'nin Gücü, Remzi Kitabevi, stanbul, 2003 s.144-146 
444 Cihad  Baban, Politika Galerisi, Remzi Kitabevi, stanbul,1970, s.301 
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yap bak m ndan, kapitalizme dönük karma ekonomi sistemi geçerli olmu tur. ki 

dönem aras nda yaln z temel uygulamalar de il, ayn zamanda, bu uygulamalardan 

sorumlu olan ki iler de ayn kalm t r. Örne in, devletçilik döneminde, özel giri im 

kesimine kimi k s tlamalar getiren "sürprodüksiyon nizamnamesi" nden sorumlu olan 

Celal Bayar, Demokrat Parti' nin kurucusu ve dönemin Cumhurba kan d r.445  

Temel ekonomik anlay ve uygulama de i memi olmakla birlikte, hiç 

ku kusuz, Demokrat Parti yönetimi alt nda kimi yeni geli meler gerçekle tirilmi tir. 

lk de i ikliklerden biri, planlama anlay n n bütünüyle yads nmas olmu tur. Art k 

plans z dönem ba lam t r. Devletin büyük ölçüdeki ekonomik etkinlikleri 

sürdürülürken, Bat l kapitalist ekonomilerde uygulanan liberal planlama anlay bile 

kabul edilmemi tir. Bu durumda, ekonomi, hükümetin ald günlük ekonomik ka-

rarlarla, özel giri imin do al e ilimlerine göre biçimlenmi tir. Sonuçta dönem içinde, 

Bir yandan talep enflasyonu, öte yandan maliyet enflasyon eklinde iki yönlü bir 

enflasyon ortaya ç km t r. 446 

1954 y l n n sonlar na ait dönem bas n ndaki ekonomik duruma ait 

haberlerden seçilenler,  muhtar seçimleri öncesindeki spesifik durumu ortaya 

koymak aç s ndan bir fikir vermektedir.  Dönem içinde tar msal üretim ülkenin 

bu day ihtiyac n kar layamamas sonucu bu day s k nt s olu mu tur. Bu durumun 

kötü bir zirai y l geçirmemizden ileri geldi i de erlendirilmi tir. thal yoluyla bunun 

kar lanmas dü ünülmekte, bu kez de döviz s k nt s ortaya ç kmaktad r. Döviz ve 

alt n fiyatlar da artm t r. Gazete haberine göre dolar fiatlar nda imdiye kadar 

görülmemi bir art kaydedilmektedir. Dolar Nevyork borsas nda 6,65 lira, Re at 

alt n da 60 liradan sat lmaktad r.447 Dönem içindeki enflasyon konusunda fikir 

vermek aç s ndan Cumhuriyet alt n ndaki son y llardaki yükseli ler de öyle 

olmu tur: 1952 de 3714, 1953 de 4423, 1954 Kas m ay itibar yla 5025 kuru a 

ç km tir.448 Basit bir hesapla son bir y lda yüzde 14 lük bir art , enflasyon ya da 

fiyatlara yans ma söz konusu olmu tur. 

Etibank' n elindeki kromlardan, Amerika ya fiat 39 dolardan 150 bin ton 

krom sat laca , elde edilecek 6 milyon dolarl k dövizle de ithal olunacak bu day 
                                                

 

445 Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.234 
446 A.g.e., s.235 
447 Ak am 28 Ekim 1954 " Alt n ve dolar yükseldi"; " ktisat ûras meselesi"   
448 Ak am 9 Kas m 1954 



 

186

 
bedelinin kar lanaca haberi gazetelerde yer alm t r. Krom sat lar gerçekle ti i 

takdirde, Amerika'dan getirtilmesi dü ünülen bu day kar l olan döviz de temin 

edilmi olacakt r.449 

ehirlerde konut kiralar ile ilgili Milli Korunma Kanunu uygulamalar n n 

yaratt

 

bir kontrolsüzlük olu mu tur. Eski binalar n kiralar , Millî Korunma 

Kanununa tabi iken, yeni binalar n kiralar ba bo b rak lm , toplum içinde bir 

dengesizlik ve z tl k yarat lm t r. Eski binalara mal sahiplerini ve kirac lar ayn 

zamanda koruyacak dürüst, ortalama, adaletli bir ölçü bulmak, yeni binalar da 

amortisman, faiz, gelir hesaplar na göre adil bir kira nizam na tabi tutmak, 

zorunluluk halini alm t r. Kira vurgunculu una bu ekilde ba bo b rakmak, 

pahal l kamç lar hale gelmi tir.450 

 

Karaborsac l k ve piyasadaki temel ihtiyaç maddelerinin k t bulunurlu u da 

gazetelerde yer alan haberlerden olmu tur. Bu yokluklar , Dünya gazetesinde Bedii 

Faik çok bilindik helva yapma f kras na benzeterek "ya yok, un yok, eker yok öyle 

ise refaha kavu tum diye sevinsene be adam" diyerek,  iktidar söylemlerine nazire 

yapm t r.451  

Hammadde yoklu u sebebiyle i ler durma noktas na gelmi , fabrikalar 

kapanmamak için i hacmini günden güne daraltmak, i çileri ç karmak durumunda 

kalm lard r. stanbul'da 2 bini a an say da çi kitlesinin i ini kaybetti inden, çi 

sendikalar artmakta olan i sizli in önüne geçmek için hükümete ba vurmak 

durumunda kalm lard r. Tekstil, Kauçuk ve Ecza sanayiinde hammade yoklu u 

nedeniyle s k nt lar çekilmi , motorlu araçlar yedek parça yoklu undan çal amaz 

hale gelmi lerdir. Bu hale niçin gelindi ini ise Ak am gazetesi yazarlar ndan Cemal 

Refik stanbul Hayat adl kö esinde:452 

" Bunlar, programs z, plâns z hareketlerin do urdu u tabiî neticelerdir. Bir 

aral k sanayiye heves ettik. Yerli sanayi kural m, inki af ettirelim, muhtaç oldu umuz 

eyleri kendi memleketimizde yapal m, param z d ar ya gitmesin, dedik. Bu hevesle 

var kuvveti sanayiye verdik. Kolay bir i de ildi. Uzun zamana, çok çal ma a 

                                                

 

449 Ak am 27 Ekim 1954 " Amerika ya 150 bin ton krom sataca z" 
450 Milliyet 27 Ekim 1954 
451 Dünya 27 Ekim 1954 
452 Ak am 28 Ekim 1954, Cemal Refik, "Mukadder Akibet "  



 

187

 
mütevakk ft . Ha bugün, ha yar n derken, önümüze ziraî sahada aç lan bo luk 

uçurumu ç kt . Anlad k ki sanayiin yan s ra, hattâ ondan daha evvel ziraati 

geli tirmemiz laz mm . Fabrika kurma a çal rken tarlay bo b rak nca yiyecek 

ekme imizi d ar dan almak zorunda kal yoruz. Bu defa gözümüzü topra a çevirdik. 

Aman, topra i liyelim, ziraati geli tirelim, mahsulü artt ral m, kendimiz yiyelim, 

fazlas n d ar ya satal m. Var kuvveti ziraate verdik. Külliyetli ve çe itli ziraat 

makineleri getirttik, çiftçiyi makinelerle teçhiz ettik. lk gayretler bo a gitmedi 

ziraatte geli me ba gösterdi. stihsal artt , d ar ya hububat satma a ba lad k. 

Büyük çiftçinin cebine biraz para girince memleket motorlu vas ta ak n na u rad . 

Kamyonlar, otomobiller, lüks otomobiller. Hâlbuki ziraatte inki af sadece çiftçiyi 

makinele tirmekten, hububat n k ymetini dâhilde yükseltmekten ve vergi muafiyeti 

himayesinden ibaret de ildi. Bunlara muvazi olarak geni ölçüde sulama faaliyeti ve 

mahsulün maliyetini indirme tedbirleri lâz md . te, mukadder ak bet kar m za 

dikildi. Sanayi durma tehlikesine maruz. D ar dan bu day alma a çal yoruz. 

Motörler yedek parças zl ktan felce u rad ." eklinde özetlemi tir 

Ak am gazetesinde 29 Ekim 1954'te "31 y lda neler yap ld ? Daha neler 

yap lmal ? 200 sokak adam ne dü ünüyor?" eklinde yapt anketin tar m i leri 

konusundaki sorusuna dönemin vatanda n n cevab 453   "Bu y l yine d ar dan 

bu day getirtmeye mecbur olmam z memleketteki ziraî kalk nma i lerinin henüz tat-

min edici bir safhada bulunmad n göstermektedir. Son y llar içinde tar m n 

makinele mesi için önemli gayretler sarfedilmi se de bu alanda ba ar lmas gereken 

daha büyük i ler vard r. Fakat bu hamleleri yaparken yaln z büyük toprak sahiple-

rini de il, topraks z köylüleri de kalk nd racak tedbirleri almak lâz md r." eklinde 

olmu tur. Dönem içinde havalar n kurak gitmesi yüzünden Konya'da bu day fiatlar 

anormal bir ekilde yükselmi , Ofisin en yüksek al m fiat 30 kuru olmas na ra men 

halk aras nda 36 kuru tan sat yap lm , hâttâ tohumluk bu day 40 kuru a kadar 

yükselmi tir. Üretim bölgelerinde, havalar n kurak gitmesi dolay s yle, 1955 bu day 

rekoltesi hususunda endi e olu mu tur. Bu arada ya mur ya mamas yüzünden 

üretici bu day n elinde tutmaya devam etmi , bu durumu çözmek için yüksek fiatla 

ve belirlenecek bir süre için al mda bulunulmas , bu süre içinde mal n Ofise teslim 

                                                

 

453 Ak am 29 Ekim 1954 
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etmeyen üreticiden gelecek y l içinde hiçbir suretle bu day al nmamas

 
fikri çözüm 

olarak ileri sürülmü tür. 454 

 
Dönem içinde ekonominin bir ba ka özelli ini lüks ithal mallar n döviz 

s k nt s na ra men piyasada bolca yer almalar n n meydana getirdi i tezat 

olu turmu tur. Eczanelerde ilâç bulunamamas na ra men, çe itli yollardan 

memlekete sokulan, u runa karaborsadan milyonlar ödenen ithal lüks mallar 

memleketin bütün çar lar n doldurmu tur. Paris modas diye, yabanc mal bir kad n 

kuma n n metresine 125 lira veren insanlar, lüks semtlerin modas n 

belirlemi lerdir.455  

Ayakkab sanayiinde kullan lan krepsol denilen kauçuk maddenin memleket 

ihtiyac na yeter miktarda ithal edilmemesi, yetersiz miktarda getirilenlerin kontrolsüz 

bir ekilde sat a ç kar lmas sonucu karaborsaya dü mesi de dönem ekonomisinin 

s k nt lar nda birini olu turmu tur. Karaborsada krepsol fiatinin yükselmesinin kösele 

fiyatlar n etkileyerek, kundurac larda dayan ks z, alelade ayakkab lar n 40 - 50 

liraya, daha iyi kaliteli kunduralar n altm , yetmi , seksen liraya ç kmas na sebep 

olmu tur. Ayakkab fiyatlar eski devirlerde kenar mahallelerde hemen hemen bir ev 

sat n al nabilecek bir paraya ula m olmas n n memlekette dar ve sabit gelirli 

vatanda lar için ya aman n ne kadar zor oldu unu gösterme e yeterli bir delil oldu u 

dile getirilmi tir.456 

Le Monde gazetesinin 31 Ekim 1954 say s nda «Jean Luc» mzal 

«Türkiye'de mali buhran» ba l kl bir yaz ç km t r.457  "Türkiye'de olgunla an mali 

kriz nihayet patlak vermi tir" denilerek ba layan bu yaz da, Maliye Bakanl n n 

yabanc memleketlerde ikamet eden yabanc veya Türklerin Türkiye'de menkul ve 

gayrimenkullerinden elde edilen gelirlerin 500 liray a an miktarlar n n bloke 

edilmesi hakk nda kararlar ald ,  buna göre bu gelirlerin ancak Jambon, sosis, 

meyva gibi muayyen Türk hraç mallar n n sat sa land takdirde serbest 

b rak laca dile getirilmi tir. Yaz da Türkiye'ye yat r m yap lmas için yap lan 

devaml tekliflerin birçok yabanc ihracatç lara cazip görünerek 40 milyar frank tutan 

önemli krediler aç ld ve bu kredilerin özellikle kamyon, traktör, elektrik 
                                                

 

454 Ak am 3 Kas m 1954;  Ak am 9 Kas m 1954 
455 Vatan 6 Kas m 1954 " laç yok amma ithal mal kuma dolu" 
456 Ak am 11Kas m 1954 Cemal Refik "Yabanc lar n biraz da iyi taraflar n görelim " 
457 Ak am 9Kas m 1954 " Yabanc lar n Türkiye'deki gelirleri karar ve Le Monde" 
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malzemeleri gibi teçhizat eklinde yolland belirtilmi tir. Yabanc

 
ihracatç lar n 

havyar, sigara, tuzlu bal k veya hal ithalatç s durumuna girmelerine imkân 

verilmedi inden, bu karar n Türkiye ye sermaye yat rmay

 
cesaretlendirecek 

mahiyette olmad n belirtilmi tir. Yaz da Türkiye'nin o döneme ait ekonomik 

durumu ve sebepleri yabanc gözüyle de erlendirilmi ;  

" Türkiye'nin gereken yerde durmas beklenirdi. . Atatürk'ün partisi olan 

Halk Partisi iktidarda iken bu parti memleketin kendi kaynaklar ile bu program 

gerçekle tirmeye u ra t için ödeme muvazenesi da tahammül edilebilir bir se-

viyede kalm t . Fakat 1950 de, daha liberal bir parti olan Demokrat Partinin 

ktidar almas ile bu modernle me plan n n daha süratli bir seklide tatbikine gi-

ri ilmi ve bu da ödeme muvazenesinde gittikçe büyüyen bir aç a sebep olmu tur. 

Türk ekonomisinin kaynaklar n daha ziyade zirai kaynaklar te kil eder. Filhakika 

harbden beri bu sahada mühim ilerlemeler de olmu tur. (Bilhassa hububat ve 

bu dayda). Fakat hükümetin köylüye ödedi i fiatler dünya piyasas ndaki fiatlerin iki 

misli kadard r. Bu mallar piyasas da me bu oldu undan hükümet bu stoklar ihraç 

edebilmek için büyük güçlüklerle kar la makta ve bu yüzden bütçeye büyük yükler 

tahmil edilmektedir. thalâta gelince, 1953 den bert tatbik edilen tahditlere ra men 

ithalat n ihracat n çok üstünde oldu u görülmektedir. Son zamanlara kadar 

serbestçe verilen banka kredileri ile finanse edilen ithalât, para k ymetinin 

dü mesinden endi e eden tüccarlar n geni stoklar yapmas na imkân vermi tir. 

Bunun neticesi olarak da ticaret muvazenesinde 1953 y l nda 382 milyon liral k bir 

aç k olmu tur. 1954 ün ilk aylar nda bu aç k büyümü tür. May s ay nda aç n 210 

milyon lira oldu u görülmektedir. Tesiri olmayan çarelerle slah na çal lan bu 

durum ödemelerin hemen hemen durmas na sebep olmu tur. Türkiye bu aç 

kapatmak için yabanc sermayenin deste ine güvenebilirdi ki, az geli mi bir 

memleketin bu yola sapmas tenkid edilemez, yeni hükümet te geçen ocakta yabanc 

sermayeyi memlekette koruyacak bir kanun ç kartm ve bunlara çe itli teminat ver-

mi tir. Fakat maalesef bu kanun imdiye kadar tatmin edici bir netice vermi 

de ildir. Türkiye ayd nlanm yan sebeplerle Milletleraras imar ve Kalk nma Bankas 

ile ihtilâfa dü mü tür.  Türkiyenin ç kmazdan kurtulabilmesi için mali çareler 

aranmal d r. Zaruri gibi görünen bir devalüasyon ile mesele halledilemiyecektir. Bu 

devalüasyon, banka kredilerinin tahdidi, memleketin imkânlar na uygun olm yan 
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envestisman program n n daralt lmas , alacakl veya kapitalist memleketlerle 

müzakerelere giri erek memleketin de erlendirilmesi gibi tedbirlerle birlikte 

yap ld takdirde mana ifade eder." denmi tir. 

Gümrük statistikleri verilerine göre 1954 y l n n A ustos sonuna kadar 904 

milyon 422 bin liral k ithalata kar l k, ayn zaman içinde ihracat 555 milyon 583 bin 

liradan olmu tur. Bu duruma göre ticaret dengesi 348 milyon 839 bin liral k aç k 

vermi tir. En çok ithalat 169 milyon 131 bin lira ile Bat Almanya ile sonras nda ise 

130 milyon 181 bin lira ile Amerika Birle ik Devletleri ile yap lm t r. En çok 

hracat ise 84 milyon 90 bin lira Bat Almanya ya olmu tur.458  

 

Ali Naci Karacan Milliyet gazetesindeki "Fiat ve Ahlâk Kontrolü" adl

 

ba makalesinde fiyat art lar n n bir ba ka sebebine dikkat çekmi tir.459 Karacan'a 

göre g da maddeleri fiyatlar n n fahi ekilde artmas nda fiyatlar n kontrol alt na 

al nmamas

 

ile bir k s m esnaf n h rs

 

ve ahlâks zl n n önlenememesi etken 

olmu tur. Fiyat kontrolünü sa layabilmek için muayyen maddelere ait vas flar n 

kaçamaks z surette tarifi edilmesi, standardlar n olu mas , yeterli gelecektir. Daha 

büyük belâ olan, kâr için s n r tan mayan ahlâks z esnafa kar

 

tedbir olarak, 

Belediye ba kan n n ilk i olarak eskinin lonca ahlâk n n yeniden canlanmas için 

esnaf te ekkülleriyle, imkânlar aramal ,  bulmaya çal mal d r. 

 

1955 y l sonlar na do ru ülkede pahal l k iyice rahats z eder boyutlara 

varm t r. Bas nda yeni tesisler için malzeme fiyatlar artt sebebiyle telefon 

ücretlerine gelen zam yap ld haberi yer alm ve fiyatlar n yurt d nda artmad n 

belirten Falih R fk Atay " Telefona zammetmi ler. Çünkü. Yooo... D ar da fiatler 

yine eskisi gibi. Vaktiyle k rk, elli kuru a, sonra iki yüz elli, üç yüz kuru a, bugün ise 

bin kuru a ald m z elektrik anahtarlar Âlmanyada Maliye Bakan m z n nazariyesi 

ile, yine elli, altm kuru . Bir dolar 280 kuru de il mî? Maliye Bakan na m , yoksa 

telefoncular m za m inanaca z? Evet, takas dolar k rk liraya kadar ç kt . Mesela 

otomobiller art k bir dolar k rk lira üstünden bulunabilmekte. Yedek parçalar da 

öyle. Fakat Maliye Bakan m z n radyo nutkundan ö rendi imize göre, bunlar 

kaçakç l k oyunbazl k ve hilekârl k. Resmî müesseseler, i letmeler, yar resmi 

irketler kolay n bulmu lar. Bir ayarlamad r gitmekte. Lütfen yüz elli kuru kavun ve 
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dört lira peynire, yüz elli, iki; yüz veya üç yüz lira maa veya ücretin nas l 

ayarlanabilece ine dair bir formül, gösterir misiniz?"460 eklinde durumu 

ele tirmi tir. 

 
Cumhuriyet gazetesi ba yaz da küçük memurlar n durumuna temas etmi , bu 

i in henüz hal yoluna konmad n kaydetmi tir. 1954 bütçe encümeninde halk n 

hislerini rencide eden israf tezahürleri tenkid olundu unu, Hükümetin ise bu 

tenkidlere cevap verirken, zengin m ntakalarda istihsalin toz ve döküntülerini dahi 

milyonlarla ölçmek kabil olaca n ve bir otomobile yüz kûsûr bin lira ödenmesini 

çok görmemek gerekti ini söyledi i hat rlat lm t r. "Devletin ve fertlerin kendi 

ihtiyaçlar na büyük yekûnlar harcayabilecek bir mali takate sahip olmalar elbet 

güzel bir eydir. Fakat iktisad siyaseti, refah kütleye intikal ettirdi i gün muvaffak 

olmu say labilir. Evlerin veya otomobillerin be ve alt haneli miktarlarla ifade 

edildi i bir memlekette resmî vazife sahiplerinin 158 lira ile geçinme e mecbur 

kalmalar , gecikmeden düzeltilmesi gereken, bir dengesizliktir." 461denmi tir. 

1955 y llar itibar yla memur kesiminde DP'ye yönelik k zg nl k ba lam t r. 

Gülen in an lar nda  O y llarda tüm memurlar gibi biz de iktidardaki DP ye kar y z. 

Demokrat Parti'ye k z yoruz." sözleri yer alm t r. 1951 y l ndan itibaren d a 

aç lmaya ba lanm t r. thal kap lar

 

aç lm , thal mallar bolla m t r. Ama bu 

bolluk k sa sürmü , 1954 den itibaren yokluk, k tl k belirtileri ba lam t r. 462  

 

1955 y l nda stanbul ehrinin bu en büyük s k nt s n konut sorunu 

olu turmu tur. ehrin nüfusu son be sene içinde tahminlere göre 250 bin artm , Bu 

süre içinde in a edilen konut say s ise ev veya daire olarak 25 bin civar nda 

olmu tur. Bu durumda her 10 ki iye bir mesken dü en ehirde, yeni in aatlar ehrin 

nüfus ço almas ile denk olarak yürüyememi , konut ihtiyac n n yüzde 30'u 

kar lanamam t r.463 

 

1955 y l n n hububat rekoltesi tahminlerin üzerinde gerçekle mi tir. 

Memleketin birçok üretim bölgelerinde hasat yap larak ürün kald r lm , üretimin 

13,5 milyon tona bulaca hesaplanm t r. Toprak Mahsulleri Ofisi al mlar na devam 

                                                

 

460 Dünya 3 Eylül 1955 " u maa lar m z nas l ayarlayaca z? " 
461 Cumhuriyet 4 Eylül 1955 " Küçük memurlar n durumu " 
462 Gülen, a.g.e ,s.91 
463 Vatan 14 Eylül 1955 " Ev davas " 
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etmi

 
ve üreticiden bol miktarda hububat alm t r. 1955 y l itibar yla memleketin iç 

ihtiyac kar land ktan sonra d ar ya 5 

 
6 yüzbin ton hububat ihraç edilmesi 

mümkün olabilmi tir.464  

 
Ülkede halk n önemli tüketim maddelerinden bir k sm n n yoklu u çekilmi , 

bu s k nt ile ilgili haberler bas nda yer alm t r. Y l içinde s k nt s çekilen kahvenin 

ithali gerçekle en 340 tonu stanbul'a getirilmi , sat na ba lanm t r. Sadece bir gün 

içinde 100 ton kahve da t lm t r. 465 

Dönem ekonomisini de erlendirirken, genelde 1954-1955 döneminin ülke 

için birçok s k nt n n çekildi i bir ortam göze çarpmaktad r. Ancak bu s k nt ve 

olumsuzluklar n, fiyat art lar n n en önemli etkenini ise ülkede refah ve medeni 

ihtiyaçlara toplumun her kesiminin kavu abilece i ekilde önünün aç lm olmas ,  

tüketime yönelik bu ihtiyaçlar n da 5-10 y l öncesine göre birkaç misli artmas 

olu turmu tur. Bu dönemin ekonomisini yöneten DP,  iktidara geldikten sonra 

radikal bir karar almak zorunda kalm lar, toplumu bir an önce elle tutulabilir bir 

refaha kavu turmak için riskli bir yol seçmek durumunda kalm lard r. Bu 

tercihlerini Menderes 1955 bütçe görü melerinde :  .. iktisadi cihazlanman n 

iptidai ve ilk ad mlar at lm olan memleketler, devaml surette muhtaç ve sefil 

kalmaya mahkumdurlar. Çimentoyu, ekeri, bu day , basmay d ar dan getiren 

memleketlerin bellerini do rultmalar na, geli melerine, düzelmelerine imkan ve 

ihtimal yoktur.  Demokrat parti iktidar , memleketin bütün dövizlerini masseden bu 

delikleri bir an evvel kapatmak için ve en k sa bir zaman içinde bu davay halletmek 

maksad yla bu envestismanlara giri mi tir. Bu envestismanlar yapmam olsayd k, 

bugün gene döviz s k nt s çekecek, gene mai et s k nt s çekecektik. u farkla ki 

bugün mai et s k nt s olarak çektiklerimiz kar s nda eserlerimiz vard r. 466 eklinde 

ifade etmi tir. 

B. Yerel Seçimler Döneminde Siyasi ve Sosyal Ortam   

lber Ortayl n n dönemin siyasi ve sosyal artlar n kendi gözlemleriyle 

tasvir etmi tir. Ankara'ya çok yak n bir köyün tasviri öyledir. Köyde etraf yollar ve 

foto raf n bugünkü torunlar görseler zor inanacaklar tarzda kavruk, y rt k p rt k 
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y nlar, olu turan köylülerle doludur. Türkiye fakirdir, fakat hepsi Menderes'e 

hayran ve medyun-u ükrand r. Ba bakan ise köylüleri a layarak selamlamaktad r. 

Fakirlikleri ona dokunmu tur. Hiç üphe yok ki o da herkes gibi bu ülkeyi 

sevmektedir. artlar n yard m ve yapt klar yla iki-üç y l içinde bu halk da onu 

sevmi tir. 467 Ortayl : 

 

Halk m z n yüzde sekseninin köylü, köylünün de yurdun efendisi oldu u, 

1953'te benim ba lad m ilkokulda ezberletilirdi. Sözün ilk yans do ruydu, öbür 

yar s temenniydi. Mamafih ehirlere köylüler dolu uyordu. Yün çorap üstüne lastik 

ayakkab hayatlar nda yeni bir lükstü; ben in aatlara mevsimlik olarak çal maya 

gelen Çorumlu amelelerin çar k giydi ini de biliyorum, çünkü so ukkuyu lasti inden 

yap lan (eski otomobil lastiklerinin ufalan p, presten geçmeleriyle üretilen) 

ayakkab lar pahal geliyordu ..   Ya am n

 

Ankara'da sürdürmeye mecbur olan bir 

Üsküdarl ya l teyzenin, a aca kay s yemek için ç kan bu Çorumlulara bak p 

"Türkler a aca ç km " dedi ini hat rl yorum. Demek ki Türkiye'de kavramlar, 

s n flamalar henüz bize okulda ö retildi i gibi de ildi. Halk n önemlice k sm 

okuma-yazma bilmiyordu Türkiye cahildi. Onlarca y l boyu stanbul Üniversitesi, 

baz yüksek okullar n birle tirilmesiyle kurulan Ankara Üniversitesi, bir de Teknik 

Üniversite ve baz yüksek okullar bu ülkenin ayd n n yeti tiriyordu. Liseler 

güçlüydü, say lar artt kça kaliteleri dü tü." eklinde döneme ait izlenimlerini 

anlatm t r.  

 

Ak am gazetesinde 29 Ekim 1954'te "31 y lda neler yap ld ? Daha neler 

yap lmal ? 200 sokak adam ne dü ünüyor?" eklinde yapt anketin Ö retim 

seferberli i konusundaki dönemin vatanda n n görü ü468 ise "Memlekette okuma 

yazma bilenlerin nispeti 31 y l içinde çok fazla yükselmemi tir. Halk n kendi 

menfaatlerini uurlu bir ekilde savunabilmesi ve memleketin her alanda 

kalk nabilmesi için okuma yazma bilenler nisbetînin ço almas lâz md r. Halen mem-

lekette okuma yazma bilmeyenler nüfusun yüzde 70 ini te kil etmektedir. Bu nisbetin 

s f ra yakla mas için daha çok büyük i lere ihtiyac m z var demektir" eklinde 

olmu tur. 
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Yusuf Hikmet Bayur da bu konuda: "Bizdeki okuyup yazmak bilmiyenlerin 

yüksek nispeti ve geri kalm ekonomimizle 1945 ten beri eri me e çal t m z 

demokratik geli menin ne derece mümkün oldu u üzerinde uzun tart malar 

yap labilir. Muhakkak olan udur ki yurdumuzun muvaf k, muhalif siyasal unsurlar 

ve ayd n s n f var olan artlar içinde bu geli meyi beklenilen ölçüde 

sa l yamam lârd r. Buna göre umdu umuz sonucun ancak ilkö retimin daha büyük 

çapta yay lmas , ayd nlar say s n n ço almas ve ekonomimizin ileri ekonomilere 

yakla mas ile elde edilebilece ini kabul etmemiz gerekir. Esasen kültürel geli me de 

çok paraya, yani önemli bir ekonomik kalk nmaya ba l d r. Hep biliriz ki 

ilkö retimin gereken çap almas pek büyük say da (bizde 150 

 

200 bin kadar) 

ö retmene ihtiyaç gösterdi i için en pahal ya malolan ö retimdir. " 469demi tir. 

1950 y l nda Köy ö retmeni Mahmut Makal' n "Bizim Köy" adl 

Türkiye deki köy ya ant s n anlatan kitab ngilizceye çevrilmi ve bu kitaba 

ingiltere'de önsöz yazan ngiliz sosyal Antropolo u Paul Stirling Türkiye'nin 

muhtelif alanlardaki geli melerinin önemini belirtmekle beraber, ehirlerde ya ayan 

nisbeten refahl zümre ile çtimai geli melerin ve ink lâplar n i leyemedi i köylerin 

durumunu kar la t ran " ki Türkiye" ba l kl bir radyo konu mas yapm ve bu 

konu ma ngiliz bas n nda yer alm t r. Daha önce Türkiye'de de Kayseri Talas'ta 

ara t rma yapm olan bu antropolo un konu mas nda : "birçok köylerde "kafir 

yaz s " da kad nlara daha fazla hak tan nmas da henüz dine ayk r say lmaktad r. 

Medeni kanun, yeni harfler ve daha birçok nk lâplar köylerde tamamen 

benimsenmi olmaktan uzakt r. Kanun d dini evlenmeler devam etmektedir. 

ehirlerde ya ayan azl k ile büyük köylü kütlesi aras nda, ba ka memleketlerde de 

görülebilecek normal farklar a an, bariz bir ikilik vard r. ehirlere yak n ve 

iktisaden oldukça geli mi köyler de bulunmakla beraber,  köylülerin büyük 

ço unlu u,  daha çok kendi istihlâkleri çin istihsalde bulunan,  muas r medeniyetin 

birçok nimetlerinden mahrum geni

 

bir kütle te kil etmektedirler." demi , Atatürk 

ink lâplar yla kurulan temelin, demokratik geli memizin, Amerikan yard m n n ve 

iktisadi politikan n sonucu olarak, son y llarda köy sahnesinde ve köy- ehir 

münasebetlerinde görülen bariz de i iklikleri de etrafl ca anlatm , h zla yükselen 

traktör say s ndan ve stihsal art ndan, yeni yap lan yollardan, ka n n n yerine 
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geçen motorlu ta tlardan, köyü ehre yakla t ran muntazam otobüs seferlerinden, 

artan köy okullar ndan ve köy ö retmenlerinden, köylere getirilen içme sular ndan, 

bol bol mamul e ya sat n almaya ba layan köylülerden bahsetmi tir. Ancak, "refah 

art ndan herkes ayn ekilde istifade etmemi tir. En büyük istifadeyi zenginler 

sa lam t r;  baz hallerde,  ba kalar n n topra nda ortakç l k ederek geçinen 

topraks z köylüler, toprak sahibi araziyi makine ile letince, i siz kalm lard r," 

Daha iyi ula t rma artlar n n ve köye bol para girmesinin köyün eski hayat tarz n 

deri tirece ini söyleyen Stirling, al lm dü ünce tarzlar n n bir veya iki y lda 

de i ebilece ini sanman n hatal olaca n ve henüz Türk köylerinde bir ink lâptan 

bahsetmenin mümkün olmad n söylemi tir.470 

1955 say m na göre bütün stanbul vilayeti ancak 1,5 milyona yakla an bir 

nüfusa sahip olmu tur. stanbullular, Anadolu'dan gelen nüfus ak m ndan 

ikâyetçidir. ikâyet edilen nüfus ise büyük ölçüde ailelerini b rakarak gelen amele, 

geçici i lerle u ra an bekâr nüfustur. Gecekondu henüz surlar n d nda Kazl çe me, 

Zeytinburnu, Haliç'ten sonra Silahtara a gibi yerlere mahsustur. Ta l tarla yani 

bugünkü Gaziosmanpa a, Balkan göçmenlerinin semti olarak yeni do maktad r. 

Semt halk hayat ndan hiç memnun de ildir. stanbul bo tur. Suriçi ve Üsküdar 

d nda seyrek yerle imli bir aland r. stanbul'da ya am zordur; dar sokak ve 

caddelerden geçen tramvayla karada, ehir hatlar vapurlar yla da denizde ula m 

sa lanmaktad r. stanbul temiz ve düzenli bir ehir de ildir, su sorunu vard r. 

stanbul kalabal k bir gayrimüslim nüfusa sahiptir. Etnik gruplar aras ndaki gerilim 

katiyen d a vurulmamaktad r. Dedikodu ve ölçülü bir mizahla her grup birbiri 

hakk nda konu abilmektedir. Toplumun kültürel bütünle mesi k smidir. Bugünün 

gençli i gibi aksans z Türkçe konu uldu unu söylemek zordur. Rumlar n nüfusu 

yakla k 100 bin kadard r. stanbul'da baz mahalleler tamamen içlerinde hiç Türkçe 

bilmeyen ve Türkçe konu madan her ihtiyaçlar n kar layabilen Rumlardan 

olu mu tur. Rumca çok konu ulmaktad r, Rumlar n stanbul'un en seçkin sayfiye 

yerlerinde kö kleri, ehir merkezinde apartmanlar , villâlar vard r. Bakkal , kasab , 

manav , doktoru, eczanesi, hastanesi, okullar ile stanbul içinde sanki Atina'da 

imi çesine ya am lard r. Özel okullar , hastaneleri, bankerleri, irketleri vard r. 

Büyük ve lüks ma azac l kla u ra an ticaret erbab zenginlikleri ile göze 
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batmaktad r471. stanbul'un bu durumu çok lisanl

 
durumu o dönemde insanlar

 
üzmektedir. O dönemde gazetelerde sokaklarda Türkçe konu ulmamas n n vermi 

oldu u rahats zl ktan bahseden makale ve haberlere rastlanmaktad r.472 

Dönemin ekonomik artlar yan nda bir ba ka sosyal potansiyeli de 

olu turmaya ba lam t r. Bunun sebebi ise ülkenin en büyük nüfusuna ev sahipli i 

yapan stanbul'da kapanan fabrikalar, i siz kalan insanlar n artmas d r. Dönem 

bas n nda bu konuyla ilgili yer alan bir yaz da, stanbul'da bir sürü yeni fabrikan n 

kapand ndan veya kapanmak üzere oldu undan bahsedilmi , bu kapan lar n i siz 

denen çtimai ve siyasî buhranlar âmilini yoktan yaratt ndan bahsedilmi tir. Bir 

fabrika veya ateleyeye giren vatanda n, bir sendikaya da girerek kendisini art k 

ölünceye kadar cemiyetin ve devletin kendini i siz b rakmamak taahhüdü alt nda 

gördü ü, bu vatanda n tarlas nda rençber iken bir «mesele» de ilken, bir fabrikada 

çal anlar s n f aras na kat ld ktan sonra daima bir  «mesele» olma a aday oldu u, 

ktisadi buhranlar n arkas ndan daima içt mai ve siyasî buhranlar ba gösterdi i dile 

getirilmi tir.473 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra serbestlik politikas izlemi , hemen 

her eyin ithalat serbestle mi , stanbul'da her türlü ithal mal sat l r duruma 

gelmi tir. Ancak 1954 den sonra durum de i mi , ithalat güçle mi , pahal l k ve 

yokluk ba lam t r. stanbul'a ak n etmi olan Anadolulu fakir halk, stanbul'da 

ticaretle u ra mayan fakir kesim sat n alamayaca yüksek fiyatl ithal mallar 

kar s nda a rm t r. Beyo lu, Karaköy ma azalar bu mallarla doludur. Bunlar 

sat n alacak olanlar zenginlerdir, zenginlerin ço u ise gayrimüslimler, yine ticaretle 

u ra an Rumlar ve Musevilerdir. Türkler yine fakirdirler, al m güçleri yoktur.474 

stanbul'da olu an bu sosyal gerilimler bu dönem içinde hareket ve eylemlere 

dönü mü

 

ba ta stanbul olmak üzere gayrimüslim vatanda lara yönelik ya ma ve 

tahrip etme eklinde 6/7 Eylül olaylar meydana gelmi tir. Bu olaylar devlet ve 

toplum ananemizi zedeleyen kötü bir dönem olarak yak n geçmi imizde yer alm t r.  
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stanbul'da ellerinde "K br s Türktür" dövizleri, Türk bayraklar ve sopalar, 

ta lar bulunan insanlar kümeler halinde Rum dükkânlar ve kiliseler ve evler önünde 

toplanmaya ba lam lar, Taksimde ba l yan ilk kayna ma bütün i li, Maçka, 

Taksim ve Karaköy'den Eminönü'ne sirayet etmi tir. Olay n gayet geni bir halk 

kitlesi taraf ndan yap lmas polis kuvvetlerinin olaylara hâkim olmalar na imkân 

vermemi tir. Eminönü, sinirleri bo anm , co kun insanlar n tahribat na u ram , 

Taksilere binmi elleri bayrakl gruplar Eminönü meydan , Sirkeci ve Mahmutpa a 

aras nda tezahürat yaparak dola m lar ve yer yer durarak ta , sopa ve demir parças 

darbeleriyle dükkân kepenklerinl k r p e ya cam çerçeve ne bulunursa tuzla buz 

olana kadar parçalam lard r. Beyo lu kald r mlar e ya ile dolmu tur.475  

1950'lerin kabuk de i tirmeye ba layan, denetimin elden ç kt ve mutlaka 

kötü yönetilen stanbul'unda K br s olaylar üzerine, ilk ad m n muhtemelen 

milliyetçi muhacir çevrelerden gelmi oldu u, ama sonras nda, ya mac lar n nas l 

ortaya ç kt anla lamam t r. Ortayl

 

bu olayla ilgili olarak: .Ne kadar tertip 

veya de il, olaylara stanbul'un 1955'te artan i siz tak m nas l çekildi, hâlâ 

anla lam yor. uras da aç k ki, 1955'te hiçbir yerin halk polise ve kanuna ra men 

bu kadar fütursuzca soka a dökülemezdi.. yorumunda bulunmu tur. 6 7 Eylül 

hadiselerinin bir katliam de il, bir ya ma olarak tarihe geçti i, ba latanlar n da 

asl nda ya mac olmad klar n de erlendirmi tir. DP Hükümetinin ilkel bir 

yakla mla bu i i bir d politika arac olarak dü ündü ü, ama i in nereye varaca n 

hesaplayamad n belirtmi tir.476 

Olaylarla ilgili bas nda ilk günkü yakla m ve yorumlar de i iklik arzetmi tir. 

Vatan gazetesinde Sadun Tanju " Türklerin samimi olmad n kimse iddia edemez; 

hele Yunanl lar, hiç edemezler. stanbuI'un 500 üncü fetih y ldönümü hâdisesi mey-

dandad r. On ki ada meselesi, Bat Trakya meselesi meydandad r. Küçük kom u-

lar m za be as r evvelki ac y hat rlatmamak için, tarihimizin en büyük hâdisesini 

bîr mehter tak m n n sesleri içinde bo duk. Anavatan n k y lar ndan koptu u gün 

kadar a ikâr olan inci gibi 12 adam z n Yunanl larda kalmas n «dost elinden mala 

zarar gelmez» diye katland k. Ya o, öz be Öz. Vatan topra Bat Trakya? Bat 

Trakya Türkleri, Yunan tazyiki ile günden güne memleketi .terkediyor ve Yunanl lar, 
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as rlar boyu Türk kalm , Türk ya am aile ocaklâr üzerine haçlar n as yorlar 

Endi e duymakta hakl y z. Bu hareketin sonu nereye varacak?   Gününü birinde 

stanbulda da ço unluk bizdedir, demek için çal mad klar na, küçücük 

Yunanistan' n azg n emperyalist hayaller pe inde ko mad na neden inanm yal m?" 

eklinde olaylara toplumun bak aç s n yans tmaya çal m t r.477 

 

Ak am gazetesinde ise "Sebebi ne olursa olsun, durumu oldu u gibi 

görmemiz ve bunu elbirli iyle mkân-nispetinde slaha çal mam z lâz md r.   Çok 

te ekküre ayand r ki bu millî meselede dahi muhalefet partileri hükümeti 

desteklemek vatanperverlîginî göstermekte tereddüt etmemi lerdir.   Demokrasi ile 

idare edilen bir memlekette hükümet kolay kolay örfî idare ilân etmek karar na 

ba vurmaz. Hükümetimizin çok  yerinde olarak    ve bir an dahi tereddüt    

göstermeden son derece mühim bir karar alm olmas için cîddi sebeplerin  

mevcudiyetini  kabul etmek lâz md r.: Bugün  vatanda lara dü en vazife, yaran n 

tedavisi ile geceli gündüzlü u ra p duran hükümete en büyük yard m yapmak, 

sars lan itibar m z yerine getirmek    için milletçe seferber hale gelmektir." eklinde 

olaylara yakla lm t r.478 

Nejat Gülen in de erlendirmelerine göre, iktidar partisi olan Demokrat 

Partinin Ocak-Bucak Te kilât , özellikle ehrin varo lar ndakiler, büyük bir miting 

yapaca z diye herkesi harekete geçirmi ler, Miting, k k rtma sonucu ç r ndan 

ç km , vakit ilerleyip ak am olunca i e ya mac lar, h rs zlar da kar m , tahrip ve 

ya ma bir arada sürmü gitmi tir.479 DP'lilerin ço u zaten k rsal kesimden gelme 

insanlar, gecekondu halk , büyük ehre henüz yerle ememi köylüler. Büyük ehri 

k skan yorlar, stanbul'un zengin Rumlar na k z yorlar. K br s konusu bahane, di 

biliyorlar, bizim memleketimizde bu gâvurlar lüks ve refah içinde ya yorlar diye 

k zg nl k içindeler. Haz rlanm olan DP Te kilât mitinge ba lam ve çok görkemli 

bir ekilde mitingin ba lad n gören DP yöneticileri huzuru kalple Ankara'ya 

gitmek üzere trene binmi ler. Ancak miting ç r ndan ç km , k rma, y kma, 

yakmalar ba lam t eklinde anlatm t r.  
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Ak am gazetesindeki ba makalesinde Cemal Refik bu olaylar , yap lanlarla 

hiç münasebeti bulunmayan bamba ka, asilane bir heyecan ifadesi halinde ba l yan 

tezahürat n sokak sald rganl , kincilik, y k c l k ve nihayet çapulculuk ekline 

dönmesini, teessür, teesüf kelimeleriyle ifade edilemiyecek kadar hazin, ac bir vak a 

olarak de erlendirmi , 6 Eylül gecesi yap lan müessif tahribat vakalar yaln z 

stanbul ve zmir piyasalar nda de il, bütün memleket çap nda sars nt husule 

getirebilece ini dile getirmi tir. Örfi dare Kumandanl n n ald tedbirlerin süratle 

tesirini gösterdi ini, ehir sükûnete kavu tu, normal hayat ba lad . Tahrib edilen 

dükkân, ma aza ve i yerlerinin sahipleri yeniden faaliyete geçmek için gerekli 

tamir, tanzim i lerini tamamlama a çal t klar n , Hükümetin gösterece i âzami 

yard mlarla bunlar n da halledilece inden bahsetmi tir. Kapal kepenkleri parçalay p 

vitrin camlar n k rmaktan ba l yarak uursuzca sald rganl n, k ymetli ve yerine 

getirilmesi bugün için imkâns z ithal mal e yay tahribe kadar vard r lmas nda 

ekonomik sebeplerin rolünü de hat rdan ç karmamak gerek demi : "Otomobil, 

buzdolab , kuma ve emsali k ymetli e yan n h nç al rcas na bir tehevvürle tahrib 

edilmesi buna alâmettir. Daha «evvel ba ka vesilelerle de mütaaddit defalar i aret 

etti imiz gibi, memlekette umumî geli me mülâhazasiyle al nan her türlü tedbirleri 

çe itli hile yollariyle kendi menfaatlerine yarar hale getirmenin kolay n bulan 

zümreler ve bunlar n kendilerine göre ayarlama a çal t klar hayat artlar na ayak 

uyduram yan kimseler var. Bunlar aras nda dü ünceleri gelirlerinden daha dar 

olanlar da çoktur. 6 Eylül gecesi vakar içinde ba l yan millî heyecan tezahürat n n 

soysuzla t r larak kindar tahrip sald rganl haline sokulmas nda, kötü niyetli 

tahriklerin bu dar dü ünceli kitleler üzerinde uuru bir anda ve tamamiyle körletecek 

tesir zemini bulabilmeleri noktas na göz yumup geçmemek gerek. Medenî insan için 

birer zarurî ihtiyaç maddesi olan buzdolab , elektrik süpürgesi, çama r makinesi ve 

emsali e yaya h nç hedefi olacak lüks matahlar nazariyle bakan geliri dar, dü üncesi 

ondan daha dar kitleler kötü niyetli tertip ve tahriklerin tesirine kolayca kap l rlar. 

imdi yap lacak i , müessif hâdiselerin kötü niyetli ve gizli tertip ve tahrikçilerini 

meydana ç kar p kanunun pençesine teslim ederken, bir yandan da gelir ve uur 

darl içindeki yurtta lara, buzdolab na, çama r makinesine h nç hedefi olacak lüks 

matahlar nazariye bakm yacak bir hayat seviyesi temininin imkânlar n aramak ve 
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bulmakt r. O zaman kendilerine, k r desek de k rmazlar."480 eklinde konunun 

ekonomik ve sosyal boyutunu da ortaya koymu tur. 

Cumhuriyet gazetesinde Do an Nadi, olaylarda zarara u rayan vatanda lar n 

vergilerinin hükümetçe, borçlar n n da bankalarca ertelendi ini, Yard m kollar 

kurulup, maddi kay plar n telâfi edilmeye ba land na de inmi tir. Anadolu vilâyet-

lerinden de günden güne artarak para yard mlar gelmeye ba lam t r. Kiliselerin ve 

okullar n tamiri için bir milyon Türk liras ndan fazla bir para ayr lm , ülkede olay n 

yaralar sar lmaya ba lam t r. Do an Nadi "Türkiye'de devaml ve hunhar bir 

ekalliyet dü manl havas yaratma a çal mak, bu vatan n medenili ine, 

bütünlü üne hatta stiklâline hanet etmekten ba ka bir ey de ildir. Böyle dü ünen-

ler varsa, onlara kar Türk umum efkâr n daima uyan k olmaya davet ediyoruz. 

Bugünün Türkiyesi ileri dünyada hürmet ve itibar görüyorsa, bunu her eyden evvel, 

hattâ sadece, aziz Atatürk'ün koydu u medeniyet prensiplerine sars lmaz, sadakatine 

borçludur"481 eklinde dü üncelerini dile getirmi tir. 

Türkiye sanayile en, halk ehirle en fakat henüz nüfusun ço unlu u k rsal 

olan bir ülke iken, dönemle birlikte k rlar da harekete geçmi tir. ehre göç ba lam , 

ehir ve köyün ili kileri kurulmu tur. Köylülerin bir k sm çocu unu okutup ehirde 

i sahibi yapmaya ba lam t r. Çocuklardan biri köyde kalm sa, di eri önce 

traktörcülük ö renip sonra kamyon oförü olmu , di eri fabrikada i e yerle tirilmi , 

öbürü ö retmen olmu tur. mam hatip lisesinde okuyanla, ö retmen okulundaki tabii 

ayr

 

dünyan n adam olmu lard r. Ya am biçimindeki farkl l klar dünya görü üne ve 

siyasete de yans m t r. 1950'leri takip eden dört y l içinde memleket de i meye 

ba lam t r. Tahsildardan kaçan köylüler, imdi kaymakamlar bile sürdürmeye 

ba lad klar bir dönem olu mu , bu durumdan baz memur ve ayd nlar 

ho lanmam lard r. Fakat bu toplumun vatanda l k yolunda ad mlar att aç k bir 

göstergesi olmu tur. Ancak zamanla yakla mlar da de i mi tir. Hükümet üyelerini 

tenkit etmek, hele yolsuzlukla suçlamak ispata gerek olmadan cezaevinin yolunu 

açm t r. Ço unluk sistemi eskimi tir. Yeni ç kan zenginler ve fakirle en memurlar 

suratlar n as lmas na neden olmu tur. 482 

                                                

 

480 Ak am 12Eylül 1955 , Cemal Refik, " Sukunet Tamam yle avdet etti." 
481 Cumhuriyet 29 Eylül 1955 
482 Ortayl , Türkiye nin Yak n Tarihi, ,s.112-118 
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1956 y l nda yap lan " Kaza ve Vilayet daresi Üzerine Bir Ara t rma" 

ba l kl

 
çal ma kapsam nda valiler ve kaymakamlara bir anket yap lm t r. Ankette, 

halk taraf ndan en çok müracat konusu yap lan, en çok ikâyet ve ihbar edilen i ler 

aras nda "yöneticilerin kötü muamalesi"  öne ç km t r.483  

Ülkenin her taraf ndaki en önemli siyaset yerlerini, mahalle ve köy kahveleri 

te kil etmi tir. Fakat demokrasinin o ilk y llannda, kahvelerin o i levi, imdikinden 

çok daha önemli olmu tur. O zamanki ileti im imkânlar

 

ise k s tl

 

olmu tur. 

Gazeteler, ülkenin her yerine gidememi tir. Gitti i yerlerin ço una da günler sonra 

gidebilmektedir. En yayg n ileti im arac , devletin tekelindeki radyo olmu tur. 

Radyonun sesini duyurabildi i yerler de s n rl d r. Evde oturup radyo dinleyebilmek 

için köyün, kasaban n ya elektri i olacakt r ya da yeni geli meye ba layan pilli 

radyolardan birinin sahibi olmak gerekmektedir. Muhalefetin, radyodan sesini 

duyurma hakk , sadece genel ve yerel seçimlerden önceki resmi seçim propagandas 

döneminde olmu tur. Siyasi yay nlar n düzenlenmesi, tamamen hükümetin takdirinde 

olmu tur. Hükümet de, takdirini "Radyodan hükümetin icraat duyurulur. 

Muhalefetin ele tirileri duyurulmaz" anlay yla kullanmaktad r. Bu ko ullar alt nda 

da, büyük ehirlerin uza ndaki ehir, kasaba ve köylerde, "siyasi bilinçlenme"nin 

temelini, kahvelerdeki tart malar olu turmu tur. Radyo dinlenilen kahvelerde, bu 

tart malar n konulan aras na, radyoda "yay nlanan haberler" kadar, radyo d 

"duyumlarla ö renilmi olan "yay nlanmayan haberler" de girmi tir. Radyosu 

olmayan kahvelerde ise, her ey o duyumlara ba l olmu tur. 484  

Büyük ehirlerdeki gazetelerin durumu için Burhan Felek " Hiç bir gazete ve 

gazeteciyi tenkid akl mdan geçmez; fakat bizim gazetelerle Avrupa'n n, Amerika'n n 

gazetelerini birbirile k yaslasak piyango tertibetmekten, kömür ve arsa da tmaktan 

daha ba ka yap lacak i ler oldu unu görürüz. Hâlbuki teknik vas talar m z bat l 

refiklerimizinkinden a a de ildir. O halde? Gazetelerimizin, bu piyango tertibi 

davas nda okuyucuyu de il, kendi iradlar n dü ünmek suretile tamamen ticari 

zihniyetle hareket ettiklerini görmekle mahzun oluyoruz. Çünkü bir gazetenin para 

kazanma a lây k olmas , bas n hizmetini bihakk n görmesile artl d r, o da do ru 

                                                

 

483 Arif T. Payasl o lu, Merkezi darenin Ta ra Te kilat Üzerine Bir nceleme, TODA E Yay n , 
Ankara, 1966, s.131 
484 Ortayl , Türkiye'nin Yak n Tarihi, s.54-56 
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haber, iyi fikir, yi yaz ve samimi hizmetle mümkün olur. Muhterem gazete na irine 

bu sat rlar hiç bir dü ük hisse kap lmadan sadece, otuz senelik bir kalem sahibinin 

ahsi teessürlerini ifade maksadile sunuyorum. Benim muharrir olarak duydu um 

teessürü, yaz lar m z okuyan yüzbinlerce okuyucunun da hissetti inden eminim." 

eklinde anlatm t r.485 

Döneme ait bir ba ka sosyal olay ise kirac lar ile ev sahiplerinin kira 

bedellerini k s tlayan Milli Korunma Kanununun olumsuz etkisi sonucu örgütlenerek 

mücadele ba latmalar olmu tur. ktidar milletvekillerinin birçoklar n n apartman 

sahibi olmalar sebebiyle Kiralar serbest b rakacak kanunun haz rlanm ve 

uygulama vakti yakla m t r. Kirac lar ise örgütlenerek gayrimenkul kiralar n ser-

best b rakacak olan kanunun de i tirilmesi için hükümet nezdinde giri imde 

bulunmu lard r. Gayrimenkul sahipleri derne i de te ebbüse geçerek bir bro ür bas-

t rm ve milletvekillerine göndermi tir. Bu bro ürde muhtelif sebepler say larak bu 

kanunun tadil veya meriyete girmekten al konulmamas lüzumu belirtilmi tir.486 

II. 1954 MUHTAR VE HT YAR HEYET SEÇ MLER

 

A. Muhtar ve htiyar Heyeti Seçimlerinde Partiler 

1. Demokrat Parti 

1950-1954 aras dönemde DP iktidar , tar m alanlar n geni letmi , devlet 

elindeki topraklardan bir k sm n köylüye da tm böylece k rsal kesimde i sizli i 

k smen azaltm t r. Köylüye yönelik olarak, tar mda makinele meye gidilmi , traktör 

say s fazlala t r lm , tar mda gübre ve tar msal ilaçlar kullan larak topra n verimi 

art r lm , köylünün kredi ihtiyac geni ölçüde kar lanm ve böylece köylünün 

refah düzeyi art r lmaya çal lm t r. Parti, Türk tarihinde, uygulad iktisat 

politikas ile kütle halinde köyleri etkileyebilmi , köylerdeki yoksulluk ve cehalet 

fasit dairesini k rmay ba arm ilk siyasi te ekkül olmu tur. DP iktidar kalk nma 

hamlesini köylere kadar götürebilmi ilk Türk hükümeti olmu tur.487 

1954 seçimlerinde Demokrat Parti oylar n art rm

 

ve ço unluk sisteminin 

kendisine sa lad fayda sonucu mecliste öncekinden daha yüksek bir temsil oran na 

                                                

 

485 Cumhuriyet 12 Kas m 1954 "Kuponla Okuyucu Toplayanlar" 
486 Ak am 8 Kas m 1954 
487 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomi, Kültürel Temeller, stanbul Matbaas 
stanbul, 1967, s.351 
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sahip olmu tur. Al nan oylarla ç kar lan mebuslar aras ndaki say sal orant s zl k iyice 

belirginle mi tir. 3.5 milyon seçmen 30 civar nda mebusla temsil edilirken, her bir 

muhalefet mebusu, 100 bin oy toplayarak Meclise gelmi tir. Buna kar l k 4,5 

milyon seçmen 500 civar nda mebusla temsil edilmi tir. ktidar partisinin bir 

mebusunu Meclise sokabilmek için ortalama 9 10 bin seviyelerinde rey alabilmek 

yeterli gelmi tir. Ba ka bir deyi le 4.5 milyon oyla DP meclisin 11 de 10'unu ele 

geçirmi , kalan 11'de 1 ise, büyük ço unluk CHP de olmak üzere iki muhalefet 

partisi aras nda payla lm t r.488 

Demokrat Parti, 1950'den sonraki 4 y ll k dönemde, muhalefette iken 

iktidardan istedi i haklar , iktidarda iken muhalefete tan mam t r. Parti, demokrasi 

kavram n n içeri ini pragmatist bir bak aç s yla doldurmu

 

ve partinin muhalefete 

kar olan tutumu CHP'nin eski dönem yakla m ndan farks z olmu tur. Devletçi-

seçkinci yakla ma kar olan DP, halktan ald siyasi güce dayanarak tek parti 

dönemine öykünen uygulamalara yönelmi , bask c bir tutum içinde kar t görü e 

sahip olanlar dikkate almam , meclisteki ço unlu undan dolay elde etti i gücünü 

kanunlar zorlayarak kullanm t r. 1954 seçimlerinden sonra DP, seçim i birli ini 

önlemek amac yla muhalefet partilerinin bir araya gelip karma liste olu turmalar n 

yasaklad gibi, muhalefet partilerinin devlet radyolar ndan yararlanmalar n da 

engellemi tir. 1954 seçimlerinin ard ndan kurulan III. Menderes Hükümeti de, I. 

Menderes hükümeti gibi kurulduktan sonra CHP'ye yak nl k duyan bürokratlar 

cezaland rmaya yönelik giri imlerde bulunmu tur. 489 DP iktidar , 5 Temmuz'da 

profesörleri ve meslekte 25 y l n geçirmi veya 60 ya n doldurmu yarg çlar da 

kapsayan kamu görevlilerini geçici olarak görevden alma ve bir dönem sonra 

emekliye ay rma yetkisini hükümete veren yeni bir yasay ç kararak, bürokrasinin 

yürütme üzerindeki bask s n sona erdirmi tir.490  

Demokrat Parti program nda, mahalli idareler ile ilgili olarak illerin gelirlerini 

düzenleyerek, yerel yönetimlere bu gelirlerin bir k sm n aktar lmas yer alm t r. Bu 

konu programda; "Mahallî idareler te kilât n , bu müeseseleri vazifeleri itibariyle 

                                                

 

488 Mukbil Özyörük, " Seçim Sistemimizin De eri Hakk nda", Forum, Cilt:1, Say :4, 15 May s 1954, 
s.8 
489 Selahaddin Bakan, Hakan Özdemir""Türkiye de 1946-1960 Dönemi ktidar-Muhalefet li kileri: 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Demokrat Parti (DP) ye Kar ",C.Ü. ktisadi ve dari Bilimler 
Dergisi, Cilt 14, Say 1, 2013, s.396 
490 " Üniversite Aç l rken " Forum Cilt 2, Say 15 , 1 Kas m 1954, s.1 
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müspet surette çal acak veçhile slah etmeyi ve bu meyanda mahallî idarelerin, 

varidat ve muhasebe te kilât n Maliye te kilât na ithal etmek ve vilâyet bütçelerinin, 

merkeze ve di er ait oldu u müeseselere vermekte olduklar hisseleri, mahallî 

idareler lehine terk etmek suretiyle bu te kilât radikal bir reforma mazhar k lmak 

esas n ihtiva eden kanun lâyihas haz rlanm olup son tetkikleri yap lmaktad r. 

yak n bir zamanda Yüksek Meclise sunulacakt r." eklinde dile getirmi tir. 491  

Az nl k haklar n gözetmeyen, ço ulculu u d layan siyasal ve parlamenter 

hayat n en somut belirtileri antidemokratik mevzuatt r. Bunun da ba nda, siyasal 

haklara ve muhalefete getirilen k s tlamalar gelir. Bu düzenlemeler özellikle 1953 y -

l ndan ba layarak sürekli art göstermi tir. Demokrat Parti bu dönemde bask 

politikalar na yönelmi tir, Yönetim olarak elinde olan yetkilerini kendi çizgisi 

d nda kalanlara kar silah olarak kullanm t r. D ardan gelen bilim adam n n 

demokrasi konusunda üniversitede konferans vermesinin bask ile önlenmesine kar 

ç kt için hak etti i halde unvan n alamayan ö retim üyeleri ile onlar savundu u 

için bakanl k emrine al nan dekanlar olmu tur.492 

Demokrat Parti partizanl a kayd yönünde muhalefetin ele tirilerine maruz 

kalm t r. Bu konuda özellikle stanbul daki baz uygulamalar dergilerde yer alm t r. 

Yusuf Ziya Ortaç Akbaba dergisinde partizanl kla ilgili CHP ele tirilerine cevap 

verirken bu arada; " Partizan kimdir? K sacas u: Her millet ve memleket içinde 

parti ç kar arayan adam! Temeli yanyana at lm iki evden, C. H. P. lininkine üç kat, 

D. P. lininkine dört kat için izin veren belediye, partizan belediyedir. Terkos borusu 

Falih R fk Atay' n kö kü önünden geçerken su vermeyip, arka sokaktaki Mümtaz 

Faik Fenik'in apartman na yeni tesisat kuran idare, partizan idaredir. Senin yüz bin 

bask l gazetene ayda zar  zor bin  liral k resmi ilan verirken,  politika küfürbaz n n 

iki  bin  bask l gazetesine yirmi bin liral k resmi ilan ihsan eden  hükûmet partizan 

hükümettir .Evet iktidar idaresi, ehir i lerine partizanl soktu. Resmî ilân 

                                                

 

491 Faruk Sükan,  Adnan Menderes in Meclis Konu malar TBMM 1950-1960, Kültür Ofset 
Limited Sirketi, Ankara, 1991, s.57; T.B. M. M. TUTANAK DERG S DÖNEM:IX C LT:6  
TOPLANTI:1 Elli sekizinci Birle im 30.III.1951 Cuma Ba bakan Adnan Menderes'in kurdu u 
Hükümetin program . s.60-66 
492 U ur Mumcu, Devrimci ve Demokrat, Tekin Yay nevi, 1994 s.102-103 olaydaki Dekan Turan 
Feyzio lu'dur. Bakanl k emrine al nm t r. 
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i lerine partizanl

 
soktu ." eklinde DP'nin partizan uygulamalar n da 

s ralam t r.493 

Demokrat Parti 1954 genel seçimlerindeki ba ar s ndan sonra parti içi 

demokrasi tamamen silinmi , parti adeta sorumsuz ve birkaç ki inin güdümünde 

yönetilmeye ba lam t r. Bu dururm parti taban n rahats z etmi tir. S rr Atalay' n 

de erlendirmesiyle Menderes hu u içinde söz etti i demokrasiden yaka silker hale 

gelmi tir. DP Grubu içinde daha 1955 y l nda ba gösteren ho nutsuzlu u, 

huzursuzlu u iyi de erlendirememi tir. Ho nutsuzlu u giderecek ve demokratik 

kurallara sahip ç kacak tav rlar n gere ini yapacak yerde, susturmaya, üzerine 

gitmeye karar vermi tir. Say olarak CHP 31 milletvekili, DP 488 milletvekili 

ç karm , bu ezici bir ço unluk, göz kama t r c bir zafer gibi görünmü se de ortada 

çarp c bir gerçek daha vard r. DP ile CHP aras ndaki fark, DP ço unlu unun 

dayand oy oran sadece % 6'd r.494  

1954 seçimlerinde Demokrat Parti'nin büyük ço unlu una kar l k meclise 38 

milletvekili ile girebilen CHP'nin bilinçli ve a r muhalefeti, Demokrat Parti'nin 

y pranmas na neden olmu tur. Bu durum kar s nda h rç nla maya ba layan parti, her 

geçen gün, bir öncekinden daha a r bask tedbiri almaya ba lam , kendilerine kar 

olan milletvekillerinin dokunulmazl klar n kald rm , hapse atm , bas n üzerinde 

sansür uygulam , ülkede fikir hayat n büyük, ölçüde s n rland rmaya ba lam t r.495  

Demokrat Parti ile ülkenin bin y ll k yap s de i meye, köyler makinele meye 

aç lm , ehirlere göç ba lam t r. Bu ilk bak ta hiç de ho bir görünüm de ildir. 

Dikilen gecekondular herkesi deh et içinde b rakm , gecekondular muhafazakâr 

partilerin oy deposu olmu tur. Köylüler bu durumdan memnun olmu lar ve her yerde 

DP taraf ndan kolayca örgütlenip, her nümayi e götürülebilmi lerdir. ktidar 

anayasal sistemi zorlayan tedbirler almaya giri mi tir. 496 Demokrat Parti ülkedeki 

siyasi ve dini atmosferi büyük bir dikkatle kendi kontrolü alt nda tutmaya 

ba lam t r. Bir taraftan dini propagandalar ibadet dilinin Türkçe olmamas , laiklik, 

                                                

 

493 Akbaba, Say 55, Cilt 3, 2 Nisan 1953 
494 S rr AtaIay, Bir Ömur Politika Kars'tan Zincirbozan'a, Milliyet Yay n , stanbul, 1986, s.55-7 
495 Soyer, a.g.e., s.107 
496  Ortayl , Türkiye'nin Yak n Tarihi, s.113  
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devlet ve din ili kileri propagandalar yap l rken, di er yanda dinsizlik ve a r 

dincilik bask lanmaya çal lm t r.497  

Dündar Soyer e göre, Demokrat Parti yöneticileri ve devleti idare edenler, 

iktidarlar süresince Atatürk ilkelerini yava yava gözard ederek yozla t rma 

hareketlerine ba lam lard r. Yozla t rd klar konular n ba nda ise laiklik gelmi tir. 

ktidara gelir gelmez, Türkçe ezan kald rarak i e ba layan DP, Nurculuk, 

Süleymanc l k salg n ve din taassubu do rultusunda en kaba ve sald rgan 

davran lar n tohumlar n atmaya giri mi tir.498 

Emre Kongar'a göre, Demokrat Parti'nin bir ölçüde, "siyasal îslam " da 

kapsamas , Cumhuriyet'in kurulu a amas n izleyen dönem için, i levsel bile 

olabilecek f rsat olu turmu ken, bu de erlendirilememi tir. Bu yolla, egemenli in 

kayna na ili kin reddiye bir ölçüde,  ulus-devletin halk egemenli i kavram n n içine 

çekilebilecekken,499 Demokrat Parti yöneticilerinin, siyasal slam'a ödün veren tutum 

ve davran lar , bu çevrelerin yeniden güçlenmesine yol açm t r. Bu çevreleri 

egemenli in kayna na ili kin taleplerini gittikçe yükseltmi lerdir. Menderes'in 

önemli bir biçimde yozla t rarak, temel hak ve özgürlüklerden uzakla t r p, say sal 

ço unluk ilkesini ön plana ç kard çok partili düzen, Siyasal slam'a, sahip oldu u 

say sal deste i,  siyasal deste e çevirmenin yollar n ö retmi tir.500 

1954 genel seçimleri sonras nda, Demokrat Partinin demokrasiye bak aç s 

ve hareketlerinde köklü de i iklikler olu mu tur. Bas ndaki en küçük ele tiriyi dahi 

hapis veya para cezalar yla engellemek çabalar na girmi tir. Hüseyin Cahit Yalç n' n 

2 May s seçimlerinden önce yazd makaleler, nönü'nün Samsun'da söyledi i nutuk 

dolay s yla dava aç lm ve 22 Eylül'de mahkûmiyet karar verilmi tir. Yarg ç 

teminat kald r ld ktan sonra mahkemeler adeta Ba bakan' n emrine girmi tir. Erim:  

                                                

 

497 ktidar partisinin üyesi ve bakan Ali Fuat Ba gil o y llarda bu konuyu i leyen kitaplar ve makaleler 
yazmaktad r Yay nlar nda " Her dinin kendi bünyesine mahsus bir ibadet ve dua dili vard r. slam n 
bu dili Kur'an dilidir. Kur'an ba ka dile çevirir de ibadeti bu dil ile yapmaya kalk rsan z, onun 
kudsiyeti gider ve dolay s yla din kalmaz. u halde Kur'an dilini ibadet ve dua dili olarak muhafaza 
etmek, netice itibar yle slam muhafaza etmektir. " demektedir. Bkz: Ali Fuad Ba gil, Din ve Laiklik, 
Ya mur Yay nlar , stanbul, 1954 
498 Soyer, a.g.e, s.107 
499 Kongar, Egemenli in kayna n tart an "radikal, islamc ö elerin" Cumhuriyet'in kurucular n n 
liderlik yapt bir parti içinde kapsanmas , ulus-devlet anlay n n ve halk egemenli i kavram n n 
benimsetilmesi ve sistem aç s ndan ve bu devrimlerin sindirilmesi bak m ndan oldukça olumlu 
görülebilece ini de erlendirmektedir.  
500 Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.247 
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" C. Millet Partisi ileri gelenlerine kar da tedhi mahkemeler vas tas yla 

yürütülüyor. Hemen her siyasi dava gizli görülüyor. Mahkûmiyetten önce tevkif 

yap l yor. Geçen hafta Dünya gazetesinden Bedii Faik'i "suç i lemeye devam n 

önlemek maksad yla" tevkif ettirdiler." demi tir.  Erim ayr ca, 2 May s seçimlerini 

kazanm olmak Menderes'i teskin etmedi i gibi bilakis cüret ve cesaretini art rd n

 

ve diktatörlük yolunda ilerledi ini de erlendirmi tir. Menderes'in mant na göre 

1950'den 1954'e kadar iktidar n yapt klar n seçmen çoklu u tasvip etmi tir. Yarg ç 

teminat , parlamento ve hükümet keyfili i ve zulmüne kar tek kale iken, 2 

May s'tan sonra ç kard klar bir kanunla bunu y km lard r. Emeklilik tehdidi alt nda 

Yarg tay ve di er mahkemeler bitmi tir. Maa 60 liradan az olan yarg çlar bakanl k 

emrine al n p, azledilebilmi , di erleri ise bakan taraf nda yarg ç s n f ndan al n p 

savc l a nakledebilebilmi tir. DP'nin Meclis'teki milletvekilleri Menderes'in 

emrinde, sinmi vaziyette, içlerinden üç-be ki i bile haks zl a, zulme, diktatörlü e 

itiraz cesaretini kendinde bulamaz hale gelmi tir.501  

Kanunlar o derece esnek ç kar lm , mahkemeler o ölçüde emir alt na 

al nm t r ki, en basit tenkitleri dahi yapmak tehlikeli hale gelmi tir. Menderes neye 

"Suçtur" derse, mahkeme onu suç saym t r. Bütün olup bitenler kar s nda halk 

ilgisiz kalm , her eyi hazmetmi tir. Gazete sahipleri ve gazeteciler, ya hapistedir, 

ya da hapse girmemek için ba bakan n kap lar nda bekler hale gelmi lerdir. Muhtar 

seçimlerinde "DP yüz k zart c bask yapt " eklinde bir ba l k koydu diye Halkç 

gazetesi DP'nin itibar n k rmaktan dava edilmi tir. Meclis'te de bu mesele etraf nda 

olay ç karm lar, Muhalefeti önce Meclis'te mahkûm etmek istemi lerdir. 502  

nönü'nün DP ile temas aramas bu olayla ba lant l olmu tur. Bundan sonra 

da DP grubunda Menderes Hükümeti'nin tüm bakanlar n n grup taraf ndan istifaya 

zorland hükümet bunal m ç km t r. Daha ötesi, yolsuzluklar «ispat etme 

hakk n » isteyen bas n n, bu haktan yoksun b rak lmakta direnilmesi, DP grubundaki 

bir bölüm milletvekilini, yönetici kadroya kar sava ma itmi tir. 503 

                                                

 

501 Erim, a.g.e.,, s.565-566 
502 Ayn yer ; Meclisteki bu konudaki görü melerde mahkemeye dava aç lan bir konunun bir de 
mecliste görü ülmesi gibi bir garip durum olu mu ,  muhalefet taraf ndan bu vurgulanm ve 
ele tirilmi tir. 
503Cüneyt Arcayürek, Bir ktidar, Bir htilal 1955-1960, Bilgi Yay nlar , Ankara 1984, s.47-48 
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Menderes'in Haziran 1955'de yerel seçimleri ertelemeyi istemi , fakat kendi 

partisi içinden tepkilerle kar la m t r. Ertelemeyi istemesinin gerçek nedenini, 

seçim kampanyas nda halk önünde, radyoda hayat pahal l n n, antidemokratik 

gidi in, zorbal k, yolsuzluk gibi ana sorunlar n kamuoyu önünde alabildi ine 

tart lmas ndan kaynaklanan korku olu turmu tur. 504 

Muhalefete oy veren seçmenlerin ve seçim bölgelerinin cezaland r lmas , 

siyasal bask lar n bir ba ka yönünü te kil etmi tir. Önce 1950 seçimlerinde 

ço unlukla CHP'ye oy veren Abana, ilçe merkezi olmaktan ç kar lm t r. Daha sonra 

s ra 1954 seçimlerinde CHP'ye ço unluk sa layan Malatya seçmeninin 

cezaland r lmas na gelmi tir. Ad yaman ilçesi Malatya'dan kopart larak il haline 

getirilmi tir. Bu arada, Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne ço unluk veren K r ehir ilinin 

pay na dü en de ilçe yap lmak olmu tur. Partilerin faaliyetlerine de ek k s tlamalar 

getirilmi tir. Milletvekilleri Seçimi Kanunu'nda 1954'te yap lan de i ikliklerle karma 

liste usulüne son verilmi tir. Partiler aras seçim anla malar yasaklanm t r. Partilerin 

radyodan seçim propagandas yapmalar na da son verilmi tir. "Devlet ve hükümet 

i lerinde vazife alanlar n " yapacaklar konu malar ve yay mlar ise seçim 

propagandas say lmayacakt r. Böylece, radyonun partizanla t r lmas süreci 

ba lam t r.505 Radyonun kullan m ile ilgili Menderes in yakla m  derhal kabul 

edeyim ki radyo ne riyat nda, daha dikkatli, daha objektif olmaya çal aca z. Fakat 

bilsinler ki hükümet icraatini kötülemek ve hükümete sövmeye asla müsaade 

etmeyece iz. Hakikaten söyledikleri gibi, radyo devletin mal d r. Devletin icra 

vas tas d r. Devlet mal ve vas tas n , devlet ve memleket menfaatine olarak hükümet 

kullan r. Devlet radyosunun orta mal oldu unu iddia etmek kimsenin hakk 

de ildir. 506 eklinde olmu tur.  

Demokrat Parti'yi gerici diye niteleyen devletçi-seçkinciler, asl nda 

kendilerini iktidardan dü üren demokratik düzene pek de olumlu gözle 

bakmam lard r. Dönem, devletçi-seçkincilerle, gelenekçi-liberaller aras ndaki sert 

tart malarla sürüp gitmi tir. Demokrat Parti, ayd nlara, bürokratlara ve Halk 

Partisi'ne kar u ra ta, en etkili araç olarak, halk deste ini kullanm t r. Fakat bunu 

                                                

 

504A.g.e., s.68  
505 Tanor, a.g.e, s.352-353 
506 Sükan, a.g.e.,s.70; II. Menderes hükümetinin  bütçe görü meleri esnas nda muhalefete cevab esna-
s ndaki Menderes in konu mas ndan.   
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a r bir biçimde ve kar grup ve görü leri ortadan kald rmaya yönelik olarak 

kullanm t r. 507 

Demokrat Parti taraf ndan Türk ekonomisi sanayile tirilmek istenmi , fakat 

tar m kesiminden sanayi kesimine yeterli kaynak aktar lmas gerçekle tirilememi tir. 

Çünkü tutars z vergi ve fiyat siyaseti yan nda, ticaret ve arac tipi ekonomik 

etkinlikler, kaynaklara elkoyarak, bunlar , gösteri için tüketim, ta nmaz mal 

spekülasyonu gibi ekonomik bak mdan verimsiz alanlarda harcanmas na neden 

olmu lard r. 508 

Akbaba dergisinde Demokrat Partinin Ekonomi konusundaki dehal k 

seviyesindeki yönetimi ba sayfan n konusunu olu turmu tur. Bu day-lüks ev aletleri 

ili kisi ve ekonomisinin nas l döndü ü u ekilde yer alm t r.509 

"Köylü day dan otuz kuru a al yoruz. stersen alma, Yeni 14 May s'a ne kald 

ki? Gel gelelim, hariçte bu day n baremi 20 kuru ! Aradaki on kuru u kime 

ödetece iz? Ye, yenmiyor!. Sat, sat lm yor. Biliyorum bu sat lm yor lâf n duyunca, 

iktidar baban n babalar tutacak: «Kim demi sat lm yor? Kap l yor, kap l yor! » 

diye bir miting nutku daha çekecektir. Biliyor musunuz? Bu da do ru. Do ru ama, 

yüz liral k elektrik süpürgesini, iki yüz liraya, altm kuru luk cam k r küpeyi 

altm liraya yurda sokmak artiyle!.........bu day .. de il ekmek olmak, hattâ baklava 

olmakla da kalm yor, yüzük oluyor, avize oluyor, radyo oluyor, çama r makinesi 

oluyor, hatta, siyasî, iktisadi, içtimai ne kadar i varsa hepsine kar yor!. Ne o? 

Cevap m vereceksiniz baylar?.Biliyorum ben o edebiyat : 

"Yüz y llar n ihmaline u rayan köye, b rak n z, biraz para girsin. B rak n z 

biraz refah girsin!. Bu 10 kuru , onun sat n alma kudretini art racakt r" 

Sat n alma kudreti!.Yani, on liraya ald pabucu bugün yirmi liraya, dün 

yirmi liraya ald poturu bu gün k rk liraya, dün yüz gram n yüz kuru a  ald  

kahveyi bu gün yüz yetmi , kuru a almak kudreti. Öyle mi? Fazla kar st rm yal m. 

Bu day çapano lu oldu!" eklinde yer alm t r. 

                                                

 

507 Kongar,Türkiye'nin Toplumsal Yap s , s.162 
508 A.g.e.,, s.237 
509 Akbaba, 24 Eylül 1953 Say 80 Cilt 4  
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1953-54 y l nda Toprak Mahsülleri Ofisinin çiftçiden bu day al p bu bu day 

sat m faaliyeti dolay s yla yakla k olarak 186 milyon lira civar nda bir zararla 

kar la aca hesaplanm t r. Zarar n sebebini ise sadece ofisin yüksek maliyetli 

bu daylar , ucuz fiyatla içerde ve d ar da satmas yüzünden olu turmu tur.510 

ktidar, ise konu geni halk kitlesinin gelirini ilgilendirdi inden, bu politikan n 

memleketin bütün iktisadi ve sosyal bünyesinin üzerindeki etkilerinin tümüyle 

beraber de erlendirilmesi gerekti ini belirtmi , son y llarda köylü gelirinin yüksek 

seviyede tutulmas n n yaln z zirai de il, sanayi ve di er üretim alanlar nda art lar 

sa lanmas na yarad

 

gerekçesiyle bu polikaya devam etmek gerekti ini 

savunmu tur. 511 

Demokrat Parti yönetimindeki ekonomik durumun muhtar seçimleri 

öncesinde iyice hissedilir hale gelmesi kar s nda muhalefeti temsil eden CHP bu 

konuda yard mc olmak için i birli i teklif etmi , fakat DP bu konuda tamamen 

d lay c bir tav r sergilemi tir. CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek'in ortaya att , 

iktidarla iktisadi meselelerde i birli i teklifi siyasi çevrelerin üzerinde durdu u en 

önemli tart ma konusu olmu tur. Hükümet mensuplar

 

bas na verdikleri demeçlerde 

bu teklifi derhal reddetmi ler, Zafer gazetesi de sistemli bir ekilde CHP taleplerini 

çürütmeye çal m t r. Piyasa çevreleri ise memlekette ciddî bir iktisadi buhran n 

mevcut oldu unu ve içinde bulunulan güçlüklere çare bulunmas için mutlaka bir 

tak m tedbirler al nmas laz m geldi ini dü ünmü lerdir. Bunun için de hükümetin 

gerek muhalefet, gerek iktisat mütehass slar n ve gerek tüccarlar , sanayiciler ve i çi 

temsilcilerini dinlemesi gerekti ini belirtmi lerdir.512  

26 Ekim günü Zafer gazetesinde bu konuda yazan Mümtaz Faik 

Fenik:513" ktisadi sahada muhalefet ak l yard m nda bulunmak istiyor, Halk 

Partisinin verecek akl bulunsayd iktidar muhafaza ederdi. Genel Sekreter Kas m 

Gülek'in tavsiyelerine uyulup da C. H. P. nin tecrübeli mütehass slar n n sözleriyle 

amel edilse memleket hazin bir manzara gösterirdi. Amma Türk Milleti bu tecrübeli 

mütehass slar daha evvel tecrübe etmi tir." demi tir. 

                                                

 

510 Ayd n Yalç n, " Hububat Fiyat Politikam z" Forum, Cilt: 1, Say :7, 1 Temmuz 1954, s.10 
511 Zafer 15 Haziran 1954 
512 " Partileraras birli i",Forum Cilt 2, Say 16, 15 Kas m 1954, s.2,  ; Ak am 27 Ekim 1954 " ktisat  

uras Toplama Teklifi ";, 
513 Zafer 26 Ekim 1954 
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Vatan gazetesinde yaz yazan Ahmet Emin Yalman muhalefetin bu konudaki 

teklifini, "Samimiyetten uzak bir maske alt nda ortaya at lan bir i birli i sözünün ne 

iktidar mesuliyetini ta yanlar, ne de umumi efkâr taraf ndan ciddî diye telâkki 

edilmesine ihtimal yoktur . mahdut baz muhalefet sözcülerinin bugünkü sabotaj 

yüzünden çal ma verimimizde vatanda lar n zarar na olarak elbette ki zayiat vard r. 

birli ine mâni olan ey, partilerin programlar de il, mahdut kimselerin ihtiras , 

kini, k skançl d r. Bu kötü istidatlar ne yaz k ki her türlü ak l ve nsaf mecralar n n 

haricine ta m , ba bo bir hale gelmi tir." sözleri ile adeta suçlama ile kar lam , 

iktidar n yakla m n desteklemi tir.514 Yalman bu konuda dü üncesi ise uzun vadeli 

bir ekilde çal acak ve koordinasyonu temin edecek bir ktisadi kurmay heyetinin 

iddetle ihtiyaç oldu udur.515 Yalman taraf ndan, ba ta bulunan liderler, ne kadar 

büyük görü lü, ne kadar iktidarl , ne kadar gayretli ve fedakâr olurlarsa olsunlar, 

memleketimizde mevcut k rtasî mekanizma, y ld r m h z nda, geni bir iktisadi 

kalk nman n bin türlü icaplar n hesap edip yerine getirecek bir alet ve vas ta diye 

kabul edilecek seviyede görülmemi tir. 

Demokrat Parti iktidar Ekim 1954 itibar yla 1955 y l na ait bütçe haz rl klar 

üzerinde çal malar ba latm t r. Maliye Bakan 27 Ekim'de Ba bakan'a sunmu tur. 

1955 bütçesi, 2,5 milyar lira civar nda tesbit edilmi tir. 1955 bütçesinin ba l ca 

karakteri, gayriiktisadi sahalardaki tahsisat k s p, tahsisat iktisadi sahalara ak tmak, 

bilhassa önceki senelerde ba lanan iktisadi i lerin ikmalini tahakkuk ettirmek 

eklinde tan mlanm t r. Bütçede Muamele vergisinin kald r laca na dair 

gazetelerde çe itli haberler ç km , Maliye Bakanl yetkilileri, hazineye en fazla 

gelir sa l yan bu verginin kald r lmas na imkân olmad n söylemi lerdir. Yetkililer,  

bu verginin kald r lmas n n o günkü bütçe vaziyeti bak m ndan imkâns z oldu u 

itibar yla, Maliye Bakan n n 1954 bütçe görü meleri s ras nda bu verginin 

kald r laca na dair sözlerinin 1955 bütçesine ait olmad n belirtmi lerdir. Bunun 

yerine verginin daha âdil bir hale getirilmesi gayesi üzerinde çal l p, bu hususta 

vazedilecek yeni hükümlerin, verginin yekûn hâs lat n dü ürmeyecek ekilde 

                                                

 

514 Vatan 27 Ekim 1954  A.EminYalman " Milli bir i birli i laz md r ama "; 
515 Vatan 11 Kas m 1954 " ktisadî bir erkân harbiyyee ihtiyac m z var" 
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ayarlanaca n söylemi lerdir. Yani muamele vergisi slah edilebilir, fakat gelir 

yekûnu olarak dü ürülmesi katiyen bahis mevzuu olamaz. 516 demi lerdir. 

Demokrat Parti hakk nda bizzat hükümette vazife ve mesuliyet alm 

olanlardan pek az hakk nda dedikodu olmas na ra men partide nüfuz 

istismarc lar n n bulundu u ve bunlar n da, daha çok bucaktan yukar ya do ru, türlü 

parti kademelerinde ve meclislerde mevki edinmi olanlar aras nda oldu u iddia 

edilmi tir.517  

Demokrat Parti, ekonomik problemleri çözmek, sorunlar gidermek için 

faaliyetlere ba lam t r. Bu kapsamda 29 Ekim'de yap lan bakanlar kurulu 

toplant s nda, iktisadî meseleler ve al nacak baz tedbirler görü ülmü , kararlar 

al nm t r. O günlerde ülkede iddetle kendisini hissettirmekte olan ilâç buhran na 

kar hükümet yeni bir tedbir alarak, yerli üreticiler için gereken kimyevi 

hammaddeleri ithal için 10 milyon liral k yeni bir tahsis yapm t r. Yabanc üreticiler 

için de 10 milyon liral k ikinci bir ithal ayr lm , bu tahsislerin daha da 

fazlala t nlaca bildirilerek bu suretle ilâç buhran k smen olsun gidermek 

istenmi tir. 518 Mensucat sanayiini s k nt ya dü üren tops ve yapa gibi hammadde 

buhran na kar al nan tedbirler kapsam nda, gümrüklerdeki mallar n çekildi i ve 

d ar dan yine hammadde ithali için gereken formalitelerin ve tahsislerin 

tamamlanm oldu u ktisat ve Ticaret Bakan nca bildirilmi tir. Bas nda, bu 

tahsislerin transfer ve benzeri formalite sürüncemelerine dü ürülmeden ithal i lerinin 

süratlendirilmesinin gereklili i hat rlat lm t r. Ayr ca i in bununla bitmedi i, 

memlekette çe itli sanayi ubeleri olup, bunlar n da hammaddelerinden birço unun 

d ar dan geldi i ve bunlar n da buhran s k nt s na maruz bulunduklar dile 

getirilmi tir. Bas nda: "Pahal l ktan ikâyet edilince idarecilerimiz sinirleniyor, 

yabanc memleketlerden misaller göstererek oralarda da baz g da maddelerinin 

pahal oldu unu, hattâ bizdekinden çok yüksek fiatle sat ld n ileri sürüyorlar.  

Oralarda bir k s m yiyecek maddeleri belki pahal d r amma, buna mukabil giyecek 

ve di er ihtiyaç maddeleri bizdekilerle k yas edilemiyecek derecede ucuzdur. Meselâ 

bizde yetmi , seksen liraya sat lan bir çift ayakkab , Avrupa memleketlerinden 

                                                

 

516 Ak am 28 Ekim 1954 "Yeni Bütçe ", "Muamele vergisi kald r lmayacak " 
517 Dünya 28Ekim 1954 Falih R fk Atay " Nüfuz Ticareti Yapanlar " 
518 Ak am 29 Ekim 1954 
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birço unda bizim param zla on be yirmi lira aras nda sat l yor. Yabanc diyarlar n 

daima fena taraflar na bakarak, onlarla k yaslar yaparak kendimizi temize 

ç karmaya çal m yal m. Biraz da iyi taraflar n görelim, kendimizi onlara 

benzetme e gayret edelim."519 eklinde, iktidara cevap tarz serzeni ler yer alm t r. 

Osman Okyar' n Forum dergisindeki de erlendirmesine göre, Demokrat 

Partinin iktidara geçmesiyle takip edilmek istenen liberalizm siyasetinin ba l ca 

hedefi iktisadî hayat bürokrasinin bask s ndan kurtararak daha seyyal bir ekle 

koymak olmu tur. Ancak, Demokrat Parti hükümeti özel te ebbüse dayanan serbest 

bir piyasa düzenini kurmakta ba ar l olamam t r. Ba ar s zl ktaki esas sebepleri, bir 

taraftan iktisaden geri kalm olan memleketimizin artlar , di er taraftan da 

hükümetin birbirleriyle kabili telif olm yan hedefleri ayn zamanda gerçekle tirmeye 

çal mas olu turmu tur. Böylece bir yandan, 1950 den itibaren ithalat s n rlamalar

 

kald r larak ithal e yas konusunda normal bir piyasan n olu mas na çal l rken, 

içerde gayet h zl ve koordinasyonsuz bir yat r m politikas ve geni kütlelerin i tira 

gücünü süratli bir ekilde artt rma a yönelik bir fiyat ve kredi politikas izlenmi tir. 

Ula lmas aç kça imkâns z olan bu hedeflerin izlenmesi k sa zamanda zorunlu sona 

götürmü tür. Borçlar dengesinde olu an çok tehlikeli durumdan dolay serbestlik 

rejiminden 1952 de vazgeçilmi tir. Bu tarihten itibaren de, takip edilen iç iktisadî 

politikan n tesiri alt nda enflasyon ba göstermi ve fiyatlar seviyesinde h zl art lar 

meydana gelmi tir. Bu suretle de uygulanmak istenen Liberalizm tecrübesi k sa bir 

zaman içinde iflas etmi ve yerini, gittikçe artan çe itli müdahale, tahdit ve kontrol 

tedbirlerine b rakm t r.520  

Okyar a göre, Sosyal cepheden, para k ymetindeki iddetli tahavvüller 

memleketin sosyal bünyesi üzerinde y k c etkiler olu turmu tur. iddetli fiyat 

art lar gelir da l m ndaki e itsizliklerin tehlikeli bir ekilde artmas na sebebiyet 

vermi tir. Bir yandan tacirler ve gelirleri daha ziyade kâr unsurundan olu an di er 

kimselerin durumu gittikçe iyile irken, memur, rantiye, emekli ve k smen i çilerden 

olu an geni sabit gelirli zümrenin durumu gittikçe kötüle mi tir. Küçük bir 

zümrenin otomatik ekilde a r

 

kârlar yapabilecek duruma gelmesi memleketteki 

ahlâk seviyesi üzerinde kötü tesirler icra eder hale gelmi tir. Oysa, sosyal dayan ma 

                                                

 

519 Ak am 11Kas m 1954 Cemal Refik "Yabanc lar n biraz da iyi taraflar n görelim " 
520 Osman Okyar, Plânl   ktisat  Rejimi" FORUM, Cilt 2, Say 16, 15 Kas m 1954  s.7 
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ve toplumsal adalet, enflasyonun kötü etkilerinden olabildi ince kaç n lmas n 

gerektirmektedir. Türkiyede iki senedenberi enflasyonun zararlar gittikçe süratlenen 

bir ekilde hissedilmi tir. Memleket menfaatleri için ne pahas na olursa olsun 

enflasyonun durdurulmas n ve sosyal bünyemizin yeniden ahenge kavu turulmas n 

ihtiyac duyulmu tur. Liberal bir rejim tatbik etmek iddias nda bulunan Demokrat 

Parti, neticede çe itli müdahale ve kontrol tedbîrlerine müracaat etmi ve böylece 

fiilen müdahaleci bir siyaset takip etmi tir. Fakat hükümetin umumi bir plân 

olmad ndan, yap lan müdahaleler çok defa birbirleriyle telif edilememi tir. Ayr ca 

nihaî hedefler sarih olmad için, ba vurulan müdahale tedbirleri üzerinde kâfi 

dü ünülmemi , bunlar tesadüfen ve hâdiselerin zoru alt nda ittihaz edilmi tir. 521 

Yusuf Hikmet Bayur, 1954 genel seçimleri sonras nda seçimlerin sonucuna 

ve sonras ndaki olaylara göre iktidarla muhalefetin kar l kl durumlar n ak am 

gazetesindeki makalesinde de erlendirmi tir. Milletin 1954 genel seçiminde daha 

fazla oranda DP'yi tercih etmesinde, parti ileri gelenlerinin "yurdun ekonomik ge-

li mesini 1950 den öncekine nispeten çok büyük bir çapta ve çabuklukla sa lad klar 

ve sa lamakta devam edecekleri" ile " rticaya ve Atatürk ink lâplar ndan önceki du-

ruma geri dönmek istiyenlere yüz vermiyerek bu gibi hareketleri önliyeceklerine " 

dair iki taahhüdünün etkili oldu unu de erlendirmi tir.  Halk n büyük ço unlu unun 

DP hakk ndaki hükmünü daha çok ekonomik hamleler, Atatürk rejimine ba l l k ve 

köylüyü eski kötü muamelelerden korumas gibi hareketleri göz önünde tutarak 

verdi ini söylemi tir. DP iktidar na da, kar l kl

 

davran larda daha insafl olmas n

 

ve i ba ndakilerden de milletin seçimlerde çizdi i yolda yürürken, bazen sab rla 

tahammülün büyük birer ba ar unsuru olduklar na inand klar n göstereceklerini 

ummak istedi ini belirterek bir bak ma uyarmaya çal m t r.522  

Demokrat Parti,  iktidar olarak dönemin önemli sosyal sorunlar ndan birini 

te kil eden ve bir kâbus haline gelen mal sahibi - kirac dâvas n n çözümünde, kendi 

gayrimenkul sahibi milletvekillerinin lehinde düzenleme yapm , Millî Korunma 

Kanununun ilgili maddesini, mal sahiplerinin lehine kald rarak, kiralar n 1 y l sonra 

serbest b rak lmas n n yolunu açm t r. Parti bu düzenlemesi nedeniyle halktan tepki 

çekmi ele tiriler alm t r. Akbaba dergisi bu konuda " Nihayet kiralar meselesi de 
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halledildi demektir: On bir ay sonra, cümlemize birden «Hey gaziler yol göründü!» 

1954 seçimlerine, galiba Çad rc lar kap s ndan girece iz. Hani, siyasî dirayet de 

buna derler do rusu! Demokrat parti haysiyet divan ba kan Bay Aytemiz'in bir 

önergesi... Pardon, bir takriri. Mecliste ço unlukla.. bîr daha pardon, ekseriyetle 

kabul edilmi Ne dersiniz? Devlet baba

 

kiraci evlâtlar na bir Apartman 

göçmenleri mahallesi kurar m acaba?.. Rivayete göre baz milletvekilleri bu 

atasözüne, dört elle sar lm ve ahretini bilmem ama, ma allah dünyas n mamur 

etmi . Acaba gelecek ubat «Kald r m-Palas» a dökülecek vatanda lar, bu apartman 

sahibi mebus beylerin kap lar n çal p biz geldik! deseler nas l olurdu." eklinde,  

iktidar kira meselesine yakla m ile birlikte dil politikas n

 

da nükteli bir dille 

inceden ele tirmi tir.523 Muhtar seçimlerinin yakla t bu dönemde kiralar için yeni 

kanun tasar lar haz rlanmas çal malar n ba lat lm , DP nin bir önceki dönemin 

aksine olarak tutum de i tirmesi, kirac ço unlu unu sokaklarda sürünmekten 

kurtarmak maksad yle giri tikleri bir faaliyet olarak bas n n olumlu ilgisini 

çekmi tir.524  

Demokrat Parti iktidar

 

bakanlar n n s ks k yurtd tetkik gezilerine gitmeleri 

de ortam artlar içinde bas n taraf ndan uygun de erlendirilmemi tir. Bütün 

seyahatlarin tetkik seyahati olarak söylenmesi de, seyahatleri yurt içine de il de hep 

yurt d na yap lmas da ele tirilmi tir. "Memlekette kendi topraklar m zda aray p 

bulunacak hakikatler yok mudur? Bu konuda mesela Erzurum'da et, Diyarbak r'da 

süt, Urfa'da ya meselesi tetkik etmek için gerekli de il midir ?" eklinde konu 

irdelenmi tir.525 

Cumhurba kan Celal Bayar' n meclis aç nutkunu de erlendiren Bayur; 

Bayar' n söylevinde yurtta has l olan darl k için: "Baz maddelerde darl k mevcut 

oldu u a ikârd r; bu ithalât n daha az yap lm olmas ndan de il, hususî sektörde 

temerküz eden büyük ve süratli envestisman arzusundan do an hakikî ihtiyaçtan ve 

buna muvazi olarak spekülâsyonlara müsait olacak sunî bir havan n yarat lm 

olmas ndan ileri gelmektedir." sözlerinin durumu tam olarak ele almad n 
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belirtmi tir.526 Bayur'a göre darl n ba l ca iki âmili olmu tur. Biri fabrika kurmak 

gibi büyük ölçüde yap lan yat r mlard r. Öbürü de 1950 - 52 de güdülen liberasyon 

siyasas d r ki, az ihracat kar l nda ba bo olarak lükse kaçan bir tak m fuzuli 

e yan n da ithal edilmesine yol açm ve döviz imkânlar n geni ölçüde tüketmi tir. 

Ayr ca sözkonusu sûnî havay muhtekirlerin mi, yoksa muhalefetin mi yaratt n n 

aç kça anla lmad n , ancak, onu her kimler yaratm sa esas bak mdan iktidar n bir 

yanl ndan faydaland klar n vurgulam t r. Bayur "Yurdumuzda ekonomik darl k 

gerçektir ve büyüktür, d ar ya ödenmeyen döviz borçlar m z itibar m z 

sarsmaktad r, yedek parça k tl ndan traktör, fabrika, maden sahipleri gibi 

ekonomik kalk nmam z n ba l ca amilleri olanlar güç durumda bulunmaktad r, 

demirsizlik yüzünden devlet yap lar ile birlikte birçok yap lar yap lamaz olmu tur, 

ara s ra ilâç s k nt lar çekilmektedir, vesaire. En çok geçen yazdan beri a r basan 

bu darl a kar ne yap ld n n ve ne yap laca n n aç söylevinde belirtilmemi ol-

mas büyük bir eksiklik say lmal d r. Keza ho olmayan ve övünülemeyecek konular 

söylevde ele al nmam t r. Meselâ madenler üzerinde durulurken bizce kömür i i de 

ele al nmal , bugünkü darl n sebebi, onu gidermek için al nan tedbirlerle birlikte 

aç klanmal yd . Amerika ve Almanya gezilerinin ekonomik sonuçlar n n hiç 

an lmam olmas ndan da bunlar n do urduklar ümitlerin pek gerçekle meyecekleri 

anlam ç kar labilir. Yabanc sermaye kanununun ç kmas ndan beri yurdumuza giren 

sermaye bizce çok de il, azd r ve ço unluk bak m ndan nispeten ufak i lere aittir. 

Yetmi yedi i için altm be milyon Türk liras de erinde paran n gelmesi 

ekonomimiz üzerinde hemen hiç bir tesirde bulunamaz." eklinde Demokrat Parti 

iktidar n n ekonomi yönetimindeki durumunu ele tirmi tir.  

Demokrat Partinin ekonomi yönetiminin ülkeye getirmi oldu u ortam 

Ahmet Emin Yalman 13 Kas m tarihli makalesinde " Türkiyeye liberasyon sistemini 

dostça bir tazyik alt nda ve bütün Avrupan n dertlerine mü terek deva diye kabul 

ettirenler hata etmi lerdir. Türkiye, kar l kl ve muvazeneli anla malar yolu ile 

gemisini selâmetle yürütme e ve iki ucu bir arada tutma a çal rken, liberasyon 

kas rgas neticesinde ipin ucunu elden kaç rm ve ak nt ya yakalanarak bir müddet 

meçhule do ru gitmi tir. ktisadi stikbalini yeniden kurma a çal an ve ithalâta ait 

ihtiyaçlar n s raya koyma a mecbur olan memlekete lüks say lacak e ya, delice 
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ölçüde akm ve bir gün bunlar n bedelini ödemek lâz m gelmi tir. Biriken borç, 

Türkiye'nin elindeki kar l klara ve imkânlara nispetle hiçtir. Bu yüzden Türk 

itibar n n ve kredisinin sars lmamas icabederdi. Böyle ac bir neticenin meydana 

gelmesine sebep, derhal konu malara ve anla malara giri ilerek, meselenin kati bir 

hal çaresine ba lanmamas ve temizlenmemesidir." 527 eklinde anlatm t r. Ülkedeki 

ithalat ç g nl n n göstergesi de gazetelerde Merkez Bankas na hücum eklinde 

haberlerin yer almas na yol açan ithalatç lar n Merkez Bankas önünde izdiham 

yaratacak tarzda kuyruklar olu turmalar olmu tur.528  

Demokrat Parti, muhalefetin herhangi bir ortamda ilgi görmesi, tezahüratla 

kar lanmas na kar ho görü gösterecek bir demokratik olgunlu a sahip olamam t r. 

Ankara Üniversitesinin aç l günü ö renciler taraf ndan Kas m Gülek hakk nda 

yap lan tezahür münasebetiyle baz Demokrat parti gazetelerinde sert yaz lar ç km ,  

parti olay üniversitelerde siyasetle u ra may , konu may

 

yasaklamak için yasal 

düzenleme yapma çal malar na kadar vard rm t r. Bu yakla mlar ile bas nda 

olumsuz tepkiler alm t r. Vatan gazetesinde Ahmet Emin Yalman " Bu gazeteler, 

talebenin Bayar ve Menderes'i co kun tezahürlerle kar lad klar n yaz yorlar ve 

bunu normal ve tabiî buluyorlar. O halde ana muhalefet partisinin temsilcisi s fat yle 

Kas m Gülek lehine yap lan bir tezahürü de, hükümet aleyhine diye tefsir etmek 

haks z bir ey olur. Demokrasi cihaz m zda ekseriyet ve murakabe partilerinin yeri 

vard r." 529 derken, Yeni Sabah Gazetesi " Ankara Üniversitesinin aç l nda gençler 

Kas m Gülek i iki el fazla alk lad lar diye Zafer gazetesi ate püskürüyor. Anar i 

varm , öyle tedbir almal , böyle asmal öyle kesmeli imi !... Alk n da anar isi, 

komplosu olur mu? Olsa, elbette muhalefet de, son zamanlardaki te yi ve stikbal 

merasimlerinde emirle sokaklara dizilen mektep çocuklar n n, kamyonlarla dev irilip 

getirilen hararetli vatanda lar n kumandal alk lar na bask

 

derdi. Alk tan ne 

ç kar? Yoksa Zafer, ilk mektep çocu u ile üniversiteli gencin alk lar aras ndaki 
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görgü ve kalite fark n m hazmedemiyor."530 eklinde bu tahammülsüzlü ü, iktidar n 

yapt klar yla k yaslayarak ele tirmi lerdir.  

Bu geli meler ya an rken, üniversite gençli ini siyasetle u ra maktan 

meneden yeni bir kanun tasar s n n haz rlanmakta oldu u haberi çe itli yorumlara 

neden olmu bu konuda eski Milli E itim Bakanlar ndan Hasan Âli Yücel'in demeci 

gazetelerde yer alm t r. Yücel gündemin en önemli iç olay olan üniversitelerin 

muhtariyeti ve üniversite gençlerinin siyasetle u ra malar hususunda: " Bir 

profesörün mukadderat

 

bir siyaset adam n n, yâni Millî E itim Bakan n n dudaklar 

aras ndan ç kan bir hükme ba lanamaz." eklinde fikrini aç klam t r.531 

Falih R fk Atay'a göre Demokrat Partinin bu dönemdeki en belirgin 

yakla m ise, bask devrinin aç l n yapm olmas olmu tur. Atay 9 Kas m tarihli 

makalesinde "14 May s 1950 zaferi, yeni bir husumet devrinin, 2 May s 1954 zaferi 

de yeni bir bask devrinin ba lang c olmamal idi. Olmas için hiç bir sebep yoktu . 

Türkiye'de, rejim meselesinin, bir insan haklar hürriyetleri sava karakteri almas , 

böyle bir havan n yarat lmas ise memleket için zararl d r, luzumsuz oldu u 

kadar!" eklinde bu konudaki dü üncelerini dile getirmi tir.532 

Cumhurba kan Celal Bayar' n 10'uncu dönem meclis aç l nutkunda 

söyledikleri üstü kapal sözler de DP iktidar n n dönem ba ndan itibaren demokratik 

yakla mlar ile tutaca yolun ipuçlar n vermi tir.533 Bayar muhalefeti nas l 

gördü ünü bir bak ma  "Yeni kurulan idareyi bir türlü kabul ve hazmetmek 

istemiyenlerin, tecrübesizlik ve ihtiraslar yüzünden siyaset mücadelelerini, 

görülmemi bir iddete götürdükleri muhakkakt r. Sinsi ve ürkek bir inti ar halinde 

bulunan kötü cereyanlar n, maskelenip kurnazca siyaset mücadelelerine 

kar abilmelerinde bu vaziyetin ba l ca amil oldu u da inkâr olunamaz." sözleri ile 

ifade etmi tir.  "Te kilât Esasiye Kanununun mutlak teminat alt nda bulunan 

vicdan, fikir, toplanma hak ve hürriyetleriyle matbuat hürriyetinin, devletin selâmet 

bekas n tehlikeye dü ürecek, âmme menfaatlerini sarsacak, huzur ve sükûneti 

bozacak ve vatanda eref ve haysiyetini k racak ekillerdeki suiistimallerine mâni 

olmak ve bilhassa bu hürriyetleri hakiki mâna ve hudutlar içinde korumak 
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maksad yla kanunlar tedvin etmi bulunuyoruz.  Bu kanunlar yürürlü e girmi ve 

kaza hakk n temsil eden hâkimlerimiz taraf ndan isabetle tatbik edilme e ba -

lanm t r." sözleriyle bir bak ma muhalefet bas n n kar la t adli i lemlerin 

kayna n n ne oldu unu göstermi tir. 

DP iktidar n n muhalefet üzerinde uygulad yarg bask s n n uygulanma 

tarz da ele tirilere konu olmu tur. Yeni Sabah ta bu konuyu ele alan yaz da: 

Matbuata ve muhalefet partileri liderlerine kar takip edilen iddet yolu, hapis 

cezalar n n ya mur gibi ya mas ve siyasi liderlerden baz lar n n mevkufiyet halleri-

nin sürüp gitmesi, bilhassa bütün bu siyasi liderlerle matbuat suçlular n n 

muhakemelerinin, anayasan n bütün fertlere sa lad ve Gülhane Hatt 

Hümayununun bundan 115 y l evvel temin etti i aleni mahiyetini kaybederek, gizli 

oturumlar halinde cereyan etmesinin âdeta itiyat halini almas üphesiz herkeste 

üzüntü yaratmaktad r. Muhakemelerin alenili i, adaletin en büyük dayanaklar ndan 

biridir ve bu husus, bütün demokratik ülkelerde kabul edilmi tir. Bizde bu esas, bir 

as rdan fazla bir müddettir, çok az istisnalarla tatbik edilmi tir. Tek parti 

devirlerinin muhakemeleri dahi gizli kapakl yap lmazd , bu cihetlerin milletvekille-

rinin dikkat nazar ndan kaçmam bulanaca na inanmak lâz md r ve bu vesile ile 

f rsattan faydalan larak demokrasi rejimimizin ana dâvalar n ele almak vakti gelmi 

say lmal d r."534 eklinde ele tirilere yer verilmi tir. 

Muhalefet partileri aras nda i birli i ve birlikte hareket etme çabalar

 

Demokrat Parti çevrelerinde olumsuz yorum ve yakla mlara yol açm t r. Bu konuda 

DP idarecileri: "Her zaman nk lâpç olduklar n ileri süren Halkç lar n C.M.P. ile 

i birli ine gitmek istemeleri bu partilerin me ru ve demokratik mücadele yollar n 

b rakarak memlekette bir terör havas yaratmak için yeni yollar aramalar n n bir ör-

ne i gibi görünüyor. Fakat biz akl ba nda C.H.P.lilerin bu gayelere alet 

olm yaca n tahmin ediyoruz. Muhalefet partileri aras nda i birli i ancak fevkalade 

hallerde yap labilir. Ne oluyoruz? Memlekette fevkalâde bir hal mi var? Bu telâ n 

sebebi nedir?" dü üncesini ta m lard r. 535 

Demokrat Parti dönem içinde parti milletvekillerinin çal ma ekillerine bir 

düzen getirmenin çarelerini aram t r. Demokrat Parti Genel dare Kurulu, politika 
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ile devlet idaresini birbirinden ay r ma ve dairlere olan müracaatlar ile bakan ve 

memurlara yap lan bask lar n arkas n kesmeye çal m t r. 

Demokrat Partinin Genel dare Kurulu taraf ndan Milletvekilleri, seçim 

dairesindeki parti te kilât n n çal mas n müdahaleleri alt nda tutmalar ile 

Ankara'da dairelere, vilâyetlerde vali ve memurlara giderek i takip etmeleri 

yasaklanm , seçim daireleri için ciddi bir ikâyetleri varsa bunu o dairenin 

milletvekillerinin toplu bir halde parti genel kuruluna bildirmeleri istemi tir.  Fakat 

bas ndaki yorumlardan uygulamada bundan pek olumlu sonuç al namay p, herkesin 

bildi ini okuma a devam etti i, her seçim dairesinin milletvekilleri aras nda o 

dairedeki Demokrat vatanda lar n hususi i lerini takip bakam ndan devam eden yar 

ve rekabetin önüne geçilemedi i dile getirilmi tir.536 Bu konudaki yar öyle bir 

boyut alm t r ki, Adana DP milletvekillerinin seçmenleriyle s k s k temaslar 

sa lamalar

 

için ehrin belediye ba kanl taraf ndan belediye binas nda bir odaya 

masa, sandalye, defter ve kalem konularak bir dert dinleme odas olu turulmu tur.537 

Bu dönemde Demokrat Partinin kendi içindeki iç disiplini sa lamak ve nufuz 

ticareti yapanlar tasfiye etmeye yönelik temizlik hareketi ba latm : "400 DP' li 

haysiyet Divan na verildi. DP de tasfiye hareketi devam ediyor. Muhtelif 

vilayetlerden Ankara"ya gelen haberlere göre 6 vilayet hariç say 400 ü 

geçmektedir. Bunlar n ekseriyetini nüfuz ticareti yapanlar te kil etmektedir. Parti 

ismini idari i lerde kullananlar ve parti nüfuzu ile idari makamlara daimi bask 

yapmak isteyerek menfaat teminine çal anlar, tüzük hükümlerin riayet etmeyenler, 

ve genel idare kurulunu dinlemeyenler DP den ç kar lacakt r. 4 Eylül  1954 toplanan 

yap lan DP vilayet merkezinde toplanan merkez haysiyet Divan stanbul l genel 

meclisi azalar ndan baz lar n Bak rköy Eminönü Beyo lu te kilatlar ndan baz lar n 

DP den ç kartm t r."538 eklinde bu hareketin yank lar bas nda yer alm t r. 

Bu dönem de bas n üzerine iddetlenen bask lar, Gazeteciler Cemiyetinin 

y ll k kongresinde dile getirilmi ve ele tirilmi tir. Kongrede üyeler söz alarak 

mesleki dertler üzerinde durmu lar ve bilhassa bas n hürriyetini tahdit eden 

kanunlar n ç kart lmas n

 

iddetle ele tirmi lerdir. Millet gazetesi Yaz i leri Müdürü 
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Hüsnü Söylemezo lu'nun tevkifi ve saçlar n n kestirilmesi kar s nda kongrenin 

büyük teessür duydu u belirtilmi ve bir heyetin kendisini hapishanede ziyaret 

etmesi ve kendisine maddi yard mda bulunulmas kabul edilmi tir. Ayr ca bas n 

suçlar ile haklar nda takibat yap lan ve mahkûm olan gazetecilerin aff için de 

Meclis Ba kanl na telgraf çekilmesi kararla t r lm t r.539  

Bas n konusunda bir ba ka olay ise Hazine taraf ndan Dünya gazetesi 

aleyhine dava aç lmas te kil etmi tir. Davan n, Dünya gazetesinin makine ve tesisle-

rini CHP den kanun ç kmadan evvel muvazaa suretiyle ald n iddias yla, CHP 

mallar n n hazineye intikaline ait kanuna dayanarak aç laca bas nda yer alm t r.540  

2. Cumhuriyet Halk Partisi 

CHP 1954 genel seçimlerine "Halk n 1950'de ald yanl karar n 1954'te 

düzelece i inanc yla girmi , üstelik liste ba lar na, ünlü, a r ve oturakl

 

adaylar n 

oturtulmas n n, her eyi çözümleyece i san lm t r. Fakat, 1954'ün hayal k r kl , 

1950'dekinden çok daha a r ve çok daha y k c olmu tur. 1954 seçimleri kat lma 

oran aç s ndan yüzde 88,6'yla, Türkiye'deki seçimler aras nda ilk s ralarda yer 

alm t r. CHP, 3 milyondan fazla oy,  DP ise 5 milyonu a an oyla tek parti haline 

gelmi tir. CHP'nin 1954 genel seçimlerinde ald sonucun partililer üzerindeki etkisi 

iddetli bir ok olmu tur. Hemen herkes, parti içinde bir " slahat" yap lmas ndan, 

kadrolar n ve politikan n de i tirilmesinden söz etmeye ba lam t r. Yeni muhalefet 

ekli konusunda, Partiden çeli kili aç klamalar gelmeye ba lam t r. nönü, sükûnet 

ve sab r önerirken, Genel Sekreter Gülek, parlamentoyu gözden ç karm cas na, 

mücadelenin sine-i millette sürdürülece ini ilan etmeye ba lam t r.5411954'ten 

itibaren seçimlerde ço unluk sisteminin kendi aleyhine çal t n gören CHP'liler, 

Nispi Temsil Sistemini, yani al nan oy oran na göre bir ilin milletvekili say s n n 

tespitini savunmaya ba lam t r.542  

Bu dönemde Genel Sekreter Gülek ile Nihat Erim aras ndaki çat ma 

iddetlemi 4 y ll k CHP'li ve milletvekili olan Server Somuncuo lu, mutedil 

muhalefet önerisini kabul ettiremeyince partiden ayr lm t r. CHP de çözüm olarak 
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bir Islahat Komisyonu olu turulmu tur. Çal malar n h zland ran Islahat 

Komisyonunda, Cemil Sait Barlas, "27 y ll k iyiliklerden ve kötülüklerden sorumlu 

olmayan, belli bir iktisadî doktrine dayanan bir parti olarak ortaya ç kal m" diyerek, 

CHP'nin tarihî görevini bitirmi bir parti oldu unu öne sürmü tür. Cemal Re it 

Eyübo lu, "Programda m , tüzükte mi, kafalarda m , yoksa insanlarda m bir slahat 

yapal m, partiyi do ru yola götürelim" diye konu mu tur. Ankara kongresinde bizzat 

l yönetimince haz rlanan rapora göre, demokrasiye hatal giri yapan CHP halk n 

umudu olmaktan ç km t r. Gerçi Islahat Komisyonu, devletçili in sosyal de il, 

ekonomik ve teknik oldu u görü üne varm t r, ama nönü, seçimlerden hemen 

sonra: "Dünya liberalizmden s yr ld , ayr ld . Bir ba ka rejime do ru gidiyor. Bunun 

ad da sosyalizmdir. Biz partiye bu ad koyamay z. Koyam yoruz, bu bak mdan 

partimizi devletçi olarak tan t yoruz, devletçiyiz diyoruz. Bizim devletçili imiz, 

devletin müdahalesini zorunlu k lan bir rejimdir. Nas l ki sosyalizm, liberal partiyi 

kendine mal edip eritti, biz de bunu devletçilik ad yla millete hazmettiriyoruz." 

eklinde sosyalizm bahsini açm t r.543 

CHP Genel dare Kurulu seçimlerden sonra bir rapor yay nlam , CHP 

meclisi de bir toplant yapm ve tebli yay nlam t r. Raporda, CHP'nin seçimlere 

e itsiz artlarda girme zorunda kald , ayr ca ktidar partisinin CHP iktidara gelirse 

ezan klad raca na, eskisi gibi jandarma bask s yapaca na, ziraat mahsullerini 

ucuza alaca na, zirai krediyi daraltaca na, köylüyü inand rd n , seçimin de bu 

yüzden kaybedildi ine de inilmi tir. imdilik memlekette iktidar aleyhine mütebariz 

bir havan n mevcut olmad n kabul etmek laz m geldi ini, buna göre gelecekte 

politika olarak nisbi temsil usülünün tatbiki için devaml ve sistemli bir mücadele ile 

memleket ve rejim i lerinde tarihi mücadeleye devam etme politikas n n 

uygulanaca n bildirilmi tir. Fakat rapordaki " rejim i lerinde tarihi mücadeleye 

devam etme" romantik ve duygusal ve belirsiz bir hedef oldu u hususu 

ele tirilmi tir. CHP'nin as l büyük kütledeki ço unlu un oyunu, iktidar n güttü ü 

iktisadi kalk nma ve istihsal faaliyetinin bu kütleye yaramas ndan kaybetti ini hala 

anlam a benzemedi i ile partinin 3 milyondan fazla oy ald , bu say n n halk n 
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önemli bir bölümünün di er bölümünden ba ka bir farkl la maya gitme iste ine 

delalet etti ini mü ahede etmesi gerekti i Forum daki makalede belirtilmi tir.544  

Cumhuriyet Halk Partisi 1954 muhtar seçimleri öncesinde ekonomideki kötü 

gidi kar s nda iktidar partisine sorunun çözümü için samimi bir ekilde i birli i 

önermi , fakat bu teklif Demokrat Parti iktidar taraf ndan hiçbir ekilde kabul 

görmemi , aksine iktidar n yay n organ olan Zafer Gazetesinde sert ele tirilerle 

kar l k bulmu tur.  Buna kar l k CHP çevreleri bu teklifte srar etmi lerdir.545 Bu 

konuda bir Ekonomi ûras toplanmas teklifini ortaya atan Halkç gazetesinde Nihat 

Erim: " ktidar n bozuk ktisadi düzeni kar s nda muhalefetin sinirlenmemesi ve 

kendi politikas na devam etmesi ve bu yap lmad takdirde muhalefetin dar l p 

siyasi hayattan çekilmesi yahut da iddet politikas na ba lamas icab eder ki 

bunlar n ikisi de do ru de ildir. Ekonomik güçlükleri yenmek için uzat lan eli iktidar 

stihfaf, hakaret ve tezyifle reddetmi tir. Bu mevzuda sonuna kadar iktidar ikaz 

etmek lâz md r."  fikirlerini ileri sürmü tür. 

Baz gazeteler bu durumu farkl de erlendirmi ler ve CHP'nin teklifini 

anayasa d olarak ve muhalafetin hükümete siyasi tertipler haz rlamas olarak 

yorumlam lard r. Bu fikirler Türk Sesi gazetesinde:546 " ktisat ûras toplamak ve 

hükümeti bu ekil bir toplulu un kararlar ile ba lamak Anayasa d bir harekettir. 

Anayasada yer alm yan bir organ , « ktisat ûras " eklinde fiilen vücuda getirmek, 

her eyden önce mevzuat m z n müsaade etmedi i bir vaziyettir. Görülüyor ki; 

muhalefet, hükümeti sanki iktisadî buhran ile kar la m gibi bir duruma eklen 

dü ürmek, böyle bir manzara yaratmak ve bunun için de gerek kanuni ve gerekse 

pratik de eri olm yan bir tak m tekliflerle siyasi tertipler haz rlamak istemektedir." 

eklinde ileri sürülmü tür. 

Yusuf Hikmet Bayur Ak am gazetesinde iktidar ile muhalefet hakk ndaki 

yorumlar na yer verdi i makalesinde bir sonraki genel seçimlere kadar beklenmedik 

olaylar ortaya ç kmazsa hiç üphesiz millet, iktidar ve muhalefeti bu yoldaki ba ar 

ve gayretlerin  alt nda muhakeme edece ini söylemi ,  muhalefet ve özellikle 

CHP için " Bu sözümüzün iktidara ait k sm kolay anla l r. Ancak dü üncemiz muha-
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lefet için de do rudur. Baz lar nca acayip görülse de diyece iz ki 1954 seçimleri ile 

milletin ço unlu u taraf ndan muhalif partilere verilen vazife, ekonomimizi çabuk 

geli tirmek ve devrimlerimizi korumak i inde hükümeti desteklemek; o, bu yollardan 

ayr l rsa tenkitlerle onu do ru yola getirme e çal makt r. Müspet muhalefet budur 

ve halk m z n büyük ço unlu u ancak böyle bir muhalefeti ho görür. Aksi bir gidi e 

saplanacak olan muhalefetler ise yaln zca ufak bir az nl a dayanabileceklerdir . 

Yurdumuz yüzlerce y ldan beri tesirini gösteren âmiller yüzünden kültür ve ekonomi 

alanlar nda pek geri kalm t r. Buna göre iktidar n ilerleme yolunda yapaca 

hamleleri desteklemek ve yanl lar n düzeltme e çal mak ayn zamanda bir yurt 

borcudur. Bunu takdir eden ve ona göre davranan muhalefetler, e er bu gayretlerine 

ra men iktidar gereken ölçüde ba ar lar elde edemezse, 1958 de i ba na geçme e 

hak kazanm olurlar. S rf muhalefette bulunmak ve iktidar sarsmak için muhalefet 

edenleri ise halk m z n ileride be enip i ba na geçirmesi ihtimali 

yoktur."547 eklinde yorumlarda bulunmu tur. 

7 Kas m Pazar günü yap lacak olan Muhtar seçimleri için CHP ocaklar 

taraf ndan tesbit edilen adaylar seçim kurullar nca tasdik edilmi tir. 387 mahalle ve 

286 köyde seçime kat lmakta olan CHP stanbul te kilat , bu seçimler için gösterdi i 

adaylar aras nda 112 kad n adaya yer vermi tir. Adaylar 89 hekim, 17 di hekimi, 9 

eczac , 68 avukat, 23 yüksek mühendis, 6 eski milletvekili, 13 vali ve emekli general, 

127 emekli hekim, maliyeci ve hukukçudan olu mu tur. htiyar heyetleri listelerinde 

yer alan bu adaylara ilâveten 89 Üniversiteli, 5 fizikçi, 19 Belediyeci, 182 çi, 897 

esnaf ve geri kalan da çiftçi ve muhtelif mesleklere mensuptur. CHP li olup da DP 

listesinde yer alan 17 muhtar partiden ihraç edilmi lerdir.548 

CHP Meclisi 12 Kas m günü ö leden önce ve sonra iki toplant yapm , parti 

merkez idare heyetinin ayl k faaliyetini ve iktidar ile CHP aras ndaki münasebetleri 

gözden geçirmi tir. Toplant da 7 Kas m muhtar seçimlerinin neticeleri üzerinde de 

görü ülmü ve ayr ca partizan zihniyetten tamamen uzak olmak ve ilmî ve objektif 

esaslara göre tetkiklerde bulunmak gayesile bir ktisadî htisas komisyonu te kil 

edilmi tir. Halk Partisinin vekillik ve mebuslu unu yapm kimselerden mürekkep 

olan bu komisyon çal malar na ba lam t r. Komisyon memleketin içinde bulundu u 
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iktisadi problemleri tesbit edecek ve iktidardan gelecek muhtemel bir davet 

vukuunda bu iktisadi problemlerin halli çin ilmi ve müspet tekliflerde bulunabile-

cektir. Ayr ca, CHP Meclisinde partinin yeni politikas da tesbit edilmeye 

ba lanm t r. O zamana kadar takip edilen mutedil ve sakin muhalefet politikas n n, 

bundan böyle daha aktif bir istikamete yöneltilmesi için CHP Meclisinde kuvvetli bir 

cereyan olu mu tur. Halk Partisinin Meclis grubunun d ar dan da daha geni ölçüde 

takviye edilmesi ve Meclis murakabesine büyük ehemmiyet verilmesi, kararlar n n 

al naca , Partinin daha aktif bîr politika takip edece i bas nda yer alm t r.549 

CHP Parti Meclisi iki gün süren çal malar n 13 Kas m'da bitirmi ve bir 

tebli yay nlam t r. Tebli de seçimlerden sonra, iktidar n ald tedbirlerin anti-

demokratik oldu u hakk nda örnekler gösterilmi , Bas n Kanununda yap lan 

de i ikli in memleket meselelerinin umumi efkâr kar s nda münaka as n son 

derece güçle tirdi i, son yap lan muhtar seçimlerinin ise neticelerinde rakam 

bulunmad ve bu bak mdan, seçimlere ne kadar seçmenin i tirak etti i ve partilerin 

ald oy miktar n n bildirilmedi i söylenmi tir. ktidar organlar n n bütün iddialar na 

ra men, CHP ye vatanda n gösterdi i yak nl n azalmam oldu u anlat lm t r. 

Tebli de, hayat pahal l na da öyle temas edilmi tir: 550 

" ktisadî zorluklar n bunalt c mahiyette devam etmesinden vatanda n ciddi 

bir st rap içinde bulundu unu teessürle ifade ediyoruz. Hayat pahal l her ailenin 

geçim yükü üzerindeki tazyikini günden güne artt rmaktad r. ktidar n bu durumu 

serinkanla incelemesini ve sükûnetle çal arak tedbirler almas n zaruri görmekteyiz. 

Her eyden evvel iktidar n hayat pahal l n n ve iktisadi zorluklar n mevcut 

oldu unu kabul etmesi lâz md r. Aleyhimizde yap lan bütün tahriklere ra men, 

vatan n huzurunu ve kuvvetini muhafazaya çal may politikam za esas tuttu umuz, 

vatanda lar n malûmudur. Cumhuriyet Halk Partisi ideallerine k ymet veren partili 

ve tarafs z vatanda lar m za vazifelerimizi uur ve cesaretle ifaya devam edece imizi 

ve vatanda lar m z n ilgileri ve sevgileri ile buna muvaffak olaca m z temin 

ederiz." 

nönü'nün Muhtar Seçimleri sonras nda 15 Kas m'da Meclis'te iktidara kar 

ele tirilerinden biri olan K r ehir ilinin seçimde kulland oy yüzünden 
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cezaland r lmas n n dile getirilmesi, Eski Millet Partisi Genel Ba kan Bayur 

taraf ndan farkl de erlendirilmi tir. Bayur'a göre nönü o i üzerinde yapt biçimde 

durmakla on dört y l süren ba bakanl nda ve on iki y ll k Cumhurba kanl nda 

irticaya kar ald tedbirleri âdeta inkâr etmi tir. nönü duruma demokrasi ilkeleri 

ve seçim yüzünden bir ilin vatanda lar n n cezaland r lmas n n yanl l

 

yönünden 

bakm ,  Bayur ise K r ehir'in durumunu daha çok bir irtica i i olarak ele al nmas 

gerekti ini, K r ehirlilerin 1954'te ba ka türlü oy vermeleri ise irtican n kötülük ve 

tehlikelerini anlad klar ve do ruyu gördükleri yolunda yorumlanmas gere i 

üzerinde durmu tur.551  

Sa l kl bir demokrasi alg s na sahip olmak bak m ndan konuyu incelemek 

gerekirse "Mecliste bulunan muhalif partilerin demokrasi ve hürriyet diye 

ba rmalar n aldat c bir hareket say lmal d r" diyen Bayur'a göre demokrasi ve 

hürriyet dâvas

 

geçmi lerinde bu biçim suçlar olm yanlarca güdülürse iyi bir sonuca 

ula t r labilece i savunulmu tur. De i im, ders alma, kendini geli tirme gibi hususlar 

Bayur için geçerli kabul görmemi tir. Oysa insan hayat nda de i im denen bir olgu 

her zaman geçerli olmu tur. Bayur ayn bak aç s yla CHP'nin muhalefetini de 

sald r olarak de erlendirmi , DP'ye CHP nin bu gibi sald r lar kar s nda 

so ukkanl l n kaybedip a r kanunlar ç kart rsa "hem iyi etmi olmaz, hem de 

muhalefetin tuza na dü mü olur" eklinde ö üt vermi tir.  

4. Cumhuriyetçi Millet Partisi 

1950'de ilk kongresini yapan Millet Partisinin bir y l sonra yapt kongre 

sonucunda Mustafa Kentli genel ba kanl a getirilmi , 1952'de yap lan üçüncü 

kongrede genel ba kanl bu kez Enis Akaygen devralm t r. Bu kongre s ras nda bir 

grup partili delegenin Atatürk'ün kabrine çiçek koymay

 

reddetmesi, parti içerisinde 

çe itli anla mazl klara yol açm t r. Bu anla mazl klar partinin 27-29 Haziran 1953'te 

toplanan be inci büyük kongresinde aç k bir çat maya dönü mü

 

ve ilk genel ba kan 

Hikmet Bayur, partinin dinci ve gericilerin eline geçti ini öne sürerek MP'den istifa 

etmi tir. Hikmet Bayur'un istifas bir suç duyurusu olarak kabul edilip parti hakk nda 

soru turma aç lm t r. 7 Temmuz 1953'te parti yöneticilerinin evleri aran p ifadeleri 

al nd ktan bir gün sonra, soru turman n sa l kl bir biçimde yürütülebilmesi için parti 
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faaliyetleri geçici olarak durdurulmu tur. Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde aç lan 

dava sonucunda partinin dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet oldu u 

sonucuna var lm

 
ve parti 27 Ocak 1953'te resmen kapat lm t r. Millet Partisi 

laikli e ayk r politika üretti i gerekçesiyle 1954'te, Ankara A r Ceza Mahkemesi 

taraf ndan kapat lmas n n ard ndan 10 ubat 1954 Cumhuriyetçi Millet Partisi 

kurulmu tur. Partinin kurucular aras nda Osman Bölükba , Ahmet Tahtak l ç, 

Hasan Koçdemir, Enis Akaygen ve Suphi Batur yer alm t r. Genel Ba kanl a 

Osman Bölükba getirilmi , 2 May s 1954'te yap lan genel seçimlerde 434.085oy ile 

oylar n yüzde 4.85 ini alarak 5 milletvekili ç karm t r. 552 

Cumhuriyetçi Millet Partisi ba nda bulunanlar n büyük ço unlu u yeti me 

ve kültür bak m ndan Cumhuriyetçi ve ink lâpç

 

olmalar gerekirken irtica 

bayraktarlar gibi görünmü lerdir. Ancak yeni parti, birçok f rsatlarla Cumhuriyetçi 

ve inkilapç bir gidi te oldu una kamuoyunu ikna etmek için gayretlerde bulunmu , 

hatta Atatürk'ün ölüm y ldönümünde yas töreni yap lmas n bütün ubelerine tamim 

etmi tir. Bu yönüyle Parti, hatal yoldan dönmü oldu una dair, bu konuda ön 

yarg lara sahip birçoklar n n bak aç s n de i tirmeyi ba arm t r. 553 

Cumhuriyetçi Millet Partisinin ba ndakiler ise kapat lan eski Millet 

Partisinin de ba nda olan ki iler olup eski genel ba kanlar olan Yusuf Hikmet 

Bayur'un yorumuyla ne hürriyete, ne de demokrasiye sayg göstermede iyi bir tutuma 

sahip olmam lard r. Millet Partisinin 1953 deki son kongresindeki davran lar ile 

bunu kan tlam lard r. Bu kongrede bu kimseler ba kanl k seçimini i lerine 

gelmedi i için dört kere bozmu lard r. Profesör Vasf Ra it Sevi seçildikçe olmad , 

yeniden demi ler ve sonra Bozca'n n ba kan oldu unu ilân etmi lerdir. Ayr ca 

konu mas için Pamuko lu'na söz verdirtmemi ler, onun arkas ndan Bölükba 'y 

saatlerce konu turmu lard r. Program n ink lâpç l k lehinde de i mesi için söz 

söyliyenleri dövdürme e bile kalk m lard r. Sonuçta her f rsatta demokrasi ve hür-

riyet diye ba rmalar na ra men, bu i e inanm yarak ve s rf propaganda dü üncesi ile 

koyulmu lar, i lerine gelince bu gibi eylere yana mayacaklar n

 

göstermi lerdir.554 
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Cumhuriyetçi Millet Partisi henüz kurulu s k nt lar ve güçlükleri aras nda 

oldu u s k nt l bir anda gelip çatan 2 May s 1954 genel seçimlerinden ba ar l ç kma 

ans n az bulmu tur. Bu yüzden bu parti siyaset alan na bir rejim davas n ele alarak 

ç km gözükmek istemi tir. Bu yüzden seçimden elden geldi i kadar ba ar l ç kmak 

için, muhalefet partilerinin bir seçim ittifak yapmalar fikrini kuvvetle savunmu tur. 

12 Mart 1954'te Partinin Genel dare Kurulu bu konudaki dü üncesini aç klam t r. 

CMP'nin görü ü u olmu tur. "Demokratik sistemin hakk ile i lemesi gerekir. Bunun 

için de insan haklar n teminat alan bir hukuk nizam kurulmal d r. Bu hususta bir 

rejim davas kar s nday z. Bunun çok çabuk çözülmesi gerekir. ktidar n buna tarafl 

olmad anla lm t r. Öyle ise bu yüksek amac gerçekle tirmek için muhalif 

partiler i birli i yapmal d r. Bu i birli ini gerçekle tirmek için parti, di er parti ile 

mü terek bir program yapmal d r. Mü terek program n esaslar da kuvvetler 

ayr l na dayanan yeni bir Anayasa, kinci Meclis, Anayasa Mahkemesi, Hâkimler 

Meclisi gibi konular içine almal d r.

 

CMP'nin bu görü ü, 13 Mart 1954 te Parti 

Genel Ba kan n n imzas ile yay nlanm t r.555   

Cumhuriyetçi Millet Partisi, muhalefet olarak CHP'nin iktisadi durumun 

çözümü için iktidara teklifini tamamen hissi bulmu , herhangi bir uygulamas n n da 

olamayaca n dile getirmi tir. CHP'yi ise "Demokratik Anlay K tl " ile 

nitelendirmi tir. Partinin yay n organ olan Millet Gazetesinde: " C.H.P. liderinin 

ktidara yard m teklifinde bulunmu olmas hiç üphesiz iyi niyete ve samimiyete 

müstenittir. Bunda zerre kadar üphemiz yoktur. Fakat ne demokratik ananelerle ve 

ne de bugünkü siyasî artlar n husule getirdi i realite ile ba da mas na imkân 

görmedi imiz bu güzel ve insani hislerden do an yard m fikri tamamen hissidir. 

Fakat geçirmekte oldu umuz buhrandan ve bunu halletmek vazifesiyle hukuken ve 

siyaseten mesul olan yegâne ah s ba vekildir. Bu vazifeyi yapam yorsa, ya kendisi 

çekilir veyahut da Meclis ondan itimad n geri al r; onu dü ürür yerine bu i i halle 

muktedir di er bir zat getirir. Yoksa, o bu i i yapam yor diye, ona yard m teklif 

etme e kalkmak demokratik anlay k tl n n reddedilmez bir ni anesi olur." 
556 eklinde bu fikirlerini aç klam t r. 
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Muhtar seçimlerinin çok yakla t bu dönemde CMP özellikle DP ktidar n n 

ülkede olu turmu oldu u bask artlar n a mak için çare olarak muhalefet 

partilerinin birle mesi politikas n geli tirmi ve bu konuda yay nlara ba lam t r. 

Bas nda CMP' lilere ait "Millî Misak ilân n istiyorlar", "Yürürlükte olan kanunlara 

kar bir direnme politikas takibedilmeli" ve "Demokrasiyi tehlikelerden koruma 

bayra as lmal " eklindeki fikirlerinin man etler ç kmaya ba lam t r.557 

2 Kas m tarihli Millet gazetesinde bu konuda dikkati çeken bir ba makale 

ç km t r. Yaz da muhalefet partilerinin derhal bir araya gelerek bir "Milli Misak" la 

ortaya ç kmalar teklif edilmi :  

"Bu vaziyet kar s nda, kaybedilecek her saniye, hiç süphesiz memleket 

aleyhine olmaktad r.Binaenaleyh, belli ba l muhalefet partilerinin liderleri, derhal 

harekete geçmek mükellefiyeti alt ndad rlar. Mesele, hepimizce o derece tavazzuh 

etmi bulunmaktad r ki, bu hususta herhangi bir gündem haz rlanmas na dahi ihtiyaç 

yoktur. Bizim rejim dâvam z, ba ta Anayasam z olmak üzere, yürürlükte bulunan 

insan haklar na ayk r kanunlar n tasfiyesiyle tahakkuk yoluna girmesinden ibarettir. 

Bunun için sarfedilecek faaliyet, tamamen kanuni yollarla, gerek Meclise yap lacak 

teklifler ve gerekse, vatanda lara, beyannamelerle vesair her türlü vas talarla 

aç klamalarda bulunulmak suretiyle semeresini vermekte gecikmez. birli inin 

yegâne müeyyidesi ise, bizatihi dâvan n ümul ve  kuvveti  olaca na üphe  etmemek  

lâz md r." 558 denmi tir.  

Yeni Sabah gazetesi de ayn fikirleri i lemi ve bu i birli ini desteklemi tir. 

Ayn gün Yeni Sabah'taki ba makalede muhalefet partilerinin memleketteki  "An-

tidemokratik gidi e kar iddetle dayanarak Mecliste, yürürlükte olan kanunlara ve 

bunlar n tatbik ekillerine kar bir direnme politikas » takip etmeleri ve 

«Demokrasiyi mâruz kald tehlikelerden koruma bayra aç lmas » istenmi : 559 

"Buna ra men hâlâ mü terek bir plân dairesinde iktidar n antidemokratik oldu unda 

iki partinin de ttifak eyledi i gidi ine kar cephe al naca üphelidir. Çünkü Halk 

Partisinin ileri gelenlerinden bir zat, gazetelerden bîrine verdi i demeçte, Meclis 

içinde Millet Partisiyle Halk Partisinin i birli i yapmas n n belki mümkün ola-
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bilece ini, fakat bunun için o parti ileri gelenlerinin Halk Partisine bu hususta re'sen 

müracaatta bulunmalar icab etti ini ve ancak bundan sonra meselenin 

incelenece ini ifade eylemi tir. Öyle görülüyor ki Halk Partisi kodamalannda hâlâ 

bir te rifat hâkimdir. Evvelâ Millet Partisi ilk ad m atarak, Halk Partisinden 

Mecliste beraber çal may istirham etmeli, onun bu müracaat lütfen Ana Muhalefet 

Partisi taraf ndan tetkik edilmeli ve müspet bir karara var l rsa o yolda hareket edil-

meli, Muhalefet bu gibi merasimle u ra adursun, ktidar, bildi ini yapmakta devam 

edecektir. Böyle bir muhalefete ba ka türlü cevap lây k m ?" eklinde CHP nin bu 

konuda temkinli yakla m ele tirilmi tir. 

CMP muhalefet görevinin en iyi ve do ru ekilde yap labilmesi için kendi 

tutaca yolu belirlemi , di er muhalefet partisine de bu konuda gizli gizli 

ele tirilerini s ralam t r. skender Taner, Millet gazetesindeki yaz s nda560 " 

Muhalefet, uluorta her yap lan n bozuk, her hareketin hata oldu una ileri sürmek 

de ildir. Bana mukabil, y k c l kla vas fland r lmak endi esiyle her eyi tasvip de 

muhalefet de ildir. Fakat muhalefetin de bir program , plân mevcuttur. Muayyen 

hususlar n ne eklide halledilmesi lâz m geldi i hakk nda fikir ve kanaatleri vard r. 

Bunlar aynen iktidar n tedbirleri gibi yaln z kanunla tahakkuk edebilece ine göre, 

iktidar n kanunlar na mukabil kanun teklifleriyle, tadil tasar lar yla cevap vermek ve 

bu tekliflerin mucip sebeplerini umumi efkâra duyurmak suretiyle tenkitleri tamamen 

müspet bir hale getirmek mümkün, hatta zaruri oldu u kadar, parlamenter usule de 

uygundur." eklinde muhalefetin tutmas  gereken yolu ortaya koymu tur. 

CMP nin sözcülü ünü yapan Millet gazetesinin yaz i leri müdürü ve 

yazarlar

 

da t pk di er muhalefet partisi olan CHP'deki gibi, yazd klar ya da 

yay nlad klar yaz lardan dolay adli takibata u ram lar, hapislere dü mü lerdir. 

Yaz i leri müdürü Hüsnü Söylemezo lu, Nurettin Ard ço lu taraf ndan yaz lan 

"Amerikal Dostlara Aç k Mektup" ba l kl bir yaz y yay nlamaktan dolay 7 ay 

hapse mahkûm olmu tur. Temyiz taraf ndan bu mahkûmiyetin kesinle mesi üzerine, 

evvelce yine bir bas n suçundan al nan 6 ayl k bir mahkûmiyetle birle tirilerek 13 

ayl k hapis cezas n n infaz için  Topta Cezaevine gönderilmi tir.561 

                                                

 

560 Millet 6 Kas m 1954,  Ak am 6 Kas m 1954  
561 Ak am 10 Kas m 1954 "Mahkum bir gazeteci tevkif edildi " 
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Yine ayn ekilde sahibi bulundu u «Millet» gazetesinde yazd «Menderes 

iktidar Ate le Oynuyor» ba l kl yaz s nda Ba vekili tahkir suçundan Toplu Bas n 

Mahkemesinden muhakeme edilmekte olan CMP'li Fuat Arna'n n duru mas 17 

Kas m'da sona ermi ve suçu sabit görüldü ünden, sekiz ay on gün hapse ve 7999 

lira para cezas na mahkûm edilmi tir. Ayn suçtan san k gazetenin yaz i leri müdürü 

Hüsnü Söylemezo lu'nun, bu yaz y Fuat Arna'n n emriyle gazeteye koydu u 

anla ld ndan, onun da beraatine karar verilmi tir.562  

CMP, iktidar n bu uygulamalar na kar bir nebze haklar n korumak 

aç s ndan kendisine kar as ls z haber yapan iktidar n yay n organ Zafer gazetesine 

kar hukuk sava ba latm t r. CMP Bas n Bürosundan 19 Kas m tarihinde parti 

hakk nda yalan yay n yapmaktan dolay Zafer gazetesi aleyhine dâva aç ld 

aç klamas yap lm t r. Buna sebep olarak parti aleyhine yaz lan yaz n n, tekzibinin 

konmad , savc l a müracaat edildi i halde, takipsizlik karar verildi i ve bir üst 

mahkemeye itiraz edildi i gösterilmi ve neticede Toplu Bas n Mahkemesinde dava 

aç ld bildirilmi tir.563 

CMP nin ülkede DP iktidar n n yaratt bask ortam ile son yap lan muhtar 

seçimlerinin meclisteki tezahürlerine kar de erlendirmesi meclis kürsüsünün 

masuniyetinin art k kalmad eklinde olmu tur. CMP K r ehir Milletvekili Osman 

Bölükba , 17 Kas m günü stanbul parti merkezinde bir bas n toplant s yaparak, 16 

Kas m'da adliyede ç kan hâdiselere temas etmi , halk n bize kar gösterdi i sevgi 

tezahürünü bizim tertibimiz olarak radyolarla ilân etmenin, ktidar n garip bir 

tahammülsüzlü ünün ifadesi oldu unu söylemi tir. ktidar n muhalefet lehine zaman 

zaman yap lan tezahürlerin sebebini birtak m tertiplerde de il, kendi icraatlar nda 

aramas n n daha hay rl olaca n belirtmi tir. Olay günü kendisinin orkestra efi gibi 

halka i aretler verdi i iddias n n tamamen uydurma olup, aksine halka da lmalar n 

söyledi ini belirtmi tir. 15 Kas m pazartesi günü Mecliste geçen müessif hâdiseler564 

hakk nda ne dü ünüyorsunuz? Sorusuna " imdiye kadar Meclis kürsüsünün 

                                                

 

562 Ak am 18 Kas m 1954 "  Fuat Arna 8 ay hapis ve 7999 lira para cezas na mahkûm edildi " 
563 Ak am 19 Kas m 1954" C.M.P.,   «Zafer» i dâva etti" 
564 15 Kas m 1954 günü, Mecliste Muhtar seçiminin sonuçlar hakk nda görü meler esnas nda, CHP 
milletvekili S rr Atalay, DP Genel Ba kan ve Ba bakan Menderes in dolayl k k rtmas sonucu, 
kürsüde konu ma yaparken, DP milletvekilleri taraf ndan sald r ya u ram ve yumruklanm t r.   
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tecavüzden masun bir yer zannederdik, pazartesi günü buras n

 
da karakola çevirdi-

ler." eklinde cevap vermi tir.565 

Yerel seçimler döneminde, Millet Partisinin Seçimlere kat lmama karar

 
alm ,  sonras nda da Parti içinde bu karara tepkiler olu mu tur. Bas nda bu 

tepkiler:"Cumhuriyetçi Millet Partisi mahalli seçimleri boykot etti. Genel dare 

Kurulunun bu karar üzerine Parti kurucular ndan ve genel idari kurulu üyelerinden. 

Ertu rul Akça ve Akaygen Partiden istifa ettiler. Ertu rul Akça, iddet ve tahrik 

politikas n n demokratik sistemin teessüründe menfi rol oynayaca na kanidir. 

Verilen karar yeralt muhalefetidir ki asla buna raz olamam demi tir." eklinde yer 

alm t r.566 

Millet partisinin CHP den de seçimlerde kendisine benzer tepki bekledi ini 

vurgulayan bir haberde " CHP'nin seçimlere i tirak karar , DP de müspet kar land . 

CMPi çevreleri bu karar kar s nda sukutu hayale u rad klar n aç klad ."567 eklinde 

yay nlanm t r. 

3. Köylü Partisi 

Türkiye Köylü Partisi, Demokrat Parti'den ayr lan bir grup taraf ndan s n f 

temeline dayanmadan köylüyü savunmak için kurulmu tur. Adana, Eski ehir, Konya, 

Kastamonu, Çanakkale ve stanbul'dan gelen 77 kurucu üyenin kat l m yla yap lan 

ilk toplant da parti tüzü ü ve program görü ülerek onaylanm , Parti tüzü ünü 16 

May s 1952'de çi leri Bakanl 'na veren Türkiye Köylü Partisi, 19 May s'ta resmen 

kurulmu tur. Liberal Köylü Partisi de bu partiye kat lm t r. Genel ba kanl a Remzi 

O uz Ar k seçilirken yönetim kurulu, Ethem Menemencio lu, Tahsin Demiray, H. 

Kamil Be e, Süreyya Endik, Cezmi Türk, Yusuf Ziya Eker, Cemil Kandemir, Asaf 

lbay, As m Günç gibi tan nm Türkçülerden olu mu tur. Program nda, partinin bir 

s n f sava yapmak ve bundan s n fsal ç karlar sa lamak amac yla kurulmu bir 

siyasal örgüt olmamas ile Türk toplum yap s n n temelini olu turan köy ve köylünün 

bütün sosyal sorunlar n odak noktas olmas vurgulanm t r.568 

                                                

 

565 Ak am 18 Kas m 1954" Osman Bölükba 'n n bas n toplant s " 
566 Cumhuriyet 17 A ustos 1954 
567 Cumhuriyet 1 Eylül 1954 
568 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000. 2. Cilt (3. bas.). YKY, stanbul, May s 2002. s. 206. 
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Belediye seçimleri döneminde Köylü Partisi Demokrat Parti için di er 

ba ms z adaylar ve partiler kadar etkili olmu tur. Demokrat Parti özellikle Köylü 

Partisi'nin faaliyet gösterdi i, güçlü oldu unu de erlendirdi i bölgelere daha fazla 

ilgi gösterme yoluna gitmi tir. Seyhan, Burdur, Mara bölgelerinde bu partiye kar 

seçimlerde önlem almaya çal m t r. Demokrat Partinin ç kar kl klar ve parti 

d na ç kard klar eski üyeleri bu parti ile ili kilere girmi ler ya da bu konuyu 

Demokrat Parti merkezine kar kullanm lard r.   

CHP ve CMP daha önce vermi olduklar kararlara uyarak seçimlere 

kat lmam olmalar na ra men Köylü Partisi yerel seçimlere kat lm ve baz 

bölgelerde ba ar l olmu , DP'ye oy kaybettirmi lerdir. Sonuçta 8 ilde ba ms z 

adaylar, 2 ilde de Köylü Partisi'nin adaylar seçimi kazanm lard r.569  

B. Muhtar ve htiyar Heyeti Seçimleri ve Yans malar

 

5671 say l Kanuna göre ehir ve kasabalardaki Muhtar Seçimleri 1953 ubat 

ay nda yap lmas gerekti inden illerde ve ilçelerde haz rl klara ba lanm t r. 26 

Aral k 1952 tarihinde TBMM'de DP zmir Milletvekili Pertev Arat' n sözkonusu 

seçimlerin Kas m ay na ertelenmesini düzenleyen kanun teklifi meclise 

sunulmu tur.570 Kanunu teklif eden milletvekili Pertev Arat, teklifinde Muhtar ve 

htiyar Heyeti Seçimlerinin de di er Mahalli dare seçimleri gibi 4 y lda bir ve di er 

seçimlerle e zamanl olmas n n hem devlet aç s ndan ayr ca bir seçim masraf ndan 

kaç n lmas , hem de uyumluluk aç s ndan yararl olaca gerekçesini öne sürmü , 

fakat teklifinin bu k sm içi leri komisyonunda kabul edilmemi tir. 

Söz konusu ehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve htiyar Heyetleri 

Te kiline dair olan Kanuna bâz maddeler eklenmesine ve bu kanunun baz 

maddelerinin kald r lmas na dair 5671 say l Kanunun ek birinci maddesinin 

de i tirilmesi ve ayn kanuna geçici bir madde eklenmesi hakk nda kanuna göre; 

5671 say l Kanunun ek birinci maddesi " ehir ve kasabalarda Mahalle 

ihtiyar heyetleri seçimi her iki senede bir Kas m ay n n ilk Pazar na rastlayan günde 

yap l r. 5545 say l Milletvekili Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe seçim 

kurullar , ehir ve kasabalardaki ihtiyar Heyetleri seçimini yapt rmak ve seçim 
                                                

 

569 Cem Ero ul, Demokrat   Parti (Tarihi ve deolojisi), Sevinç Matbaas , Ankara  1970, s.272 
570 T. B. M. M.TUTANAK DERG S DÖNEM : IX ClLT : 19 TOPLANTI : 3 Yirmi alt nc Birle im 
12. I. 1953 Cuma 
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i lerini tanzim ve idare etmekle vazifelidirler. Mahalle htiyar Heyetinin devre 

sonundan önce herhangi bir sebeple inhilali veya mahalle htiyar heyeti âza 

say s n n yedeklerinin de getirilmesinden sonra üçten a a dü mesi hallerinde 

mahalle muhtar n n haber vermesi üzerine ilgili ilçe seçim kurulu oy verme gününü 

en az onbe gün önce belirtir ve ilan eder." eklinde de i tirilmi ,  kanuna bir geçici 

madde eklenerek,  " ehir ve kasabalarda halen vazife görmekte olan mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1953 senesi Kas m ay sonuna kadar devam 

eder. eklinde düzenlenmi ,  böylelikle Muhtar ve htiyar Heyeti seçimleri 1953 

y l n n Kas m ay na ertelenmi tir. 571 

Muhtar seçimleri ba lamas na 5 gün kala Muhtar Seçimleri sebebiyle 

Gaziantep'te olaylar ç km t r.572 Gaziantep Merkeze ba l Sar lar köyünde muhtar 

seçimi yüzünden bütün köylülerin kar t 5,5 saat süren bir meydan muharebesi ol-

mu , neticede 1 ki i ölmü

 

ve 19 ki i yaralanm t r. CHP ve DP'li olmak üzere 

particili i a r l k derecesine vard ran bîr tak m kimseler yüzünden köyde uzun 

zamandan beri husule gelen gergin hava muhtar seçimi ile yeniden tazelenmi , bu 

yüzden iki partili aras nda ç kan kavga bütün köye yay lm t r. Olay haber alan 

köylüler tabanca, tüfek, ta ve sopalarla taraftar bulunduklar kimselerin yard m na 

ko mu lar ve kavga, silâhl , sopal bir ekilde büyümü tür. Be buçuk saat süren 

kavga neticesinde 1 ki i tabanca kur unlar ile ölmü , 19 ki i yaralanm t r. 

Ak am gazetesinde 4 Kas m itibar yla Muhtar ve htiyar heyeti seçimlerinin 

yap laca haberi yer alm t r.573 Haberde: 

Pazar günü yap lacak muhtar seçimleri için stanbul vilâyeti içindeki gerekli 

haz rl klar n tamamland , seçimin pazar günü saat sekizden ak am on yediye kadar 

sürece i ve ilk neticelerin, o gece anla labilece i tahmininde bulunulmu tur. 

Kazalarda kaymakamlar seçmen kütüklerini seçim kurullar na tevdi 

etmi lerdir. Evvelki gün bütün kaymakamlar n i tirakiyle vilâyette yap lan bir 

toplant da seçimlerin tam bir do ruluk ve sükûnet içinde geçmesi için gerekli 

tedbirler üzerinde durulmu ve neticelerin süratle al nabilmesi için lüzumlu 

vas talar n kazalar emrinde bulundurulmas temin edilmi tir. 

                                                

 

571  Ayn yer.  
572 Ak am   3 Kas m  1954 " Particilik yüzünden " 
573 Ak am 4 Kas m 1954 " Pazar Günü e lence yerleri kapal olacak" 
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Muhtar seçimlerine resmi olarak Demokrat Parti ile Halk Partisi olmak üzere 

iki parti i tirak etme karar alm t r. Bununla beraber birçok yerlerde ba ka siyasi 

partilere mensup olan vatanda lar n seçimlere münferiden adayl klar n koyacaklar 

tahmin edilmi tir. Çünkü muhtarl k seçimleri için, kanun gere ince, adayl k ilân 

yap lmaz. Ayr ca bu seçimlerde seçmen kart da yoktur. Vatanda lar listede adlar n 

bulup gösterdikten sonra, gizli olarak, hücrelerdeki sand klara reylerini atacaklard r. 

Partiler nezdinde yap lan yoklamalara göre muhtarl k seçimlerinin önemli 

siyasî mücadelelere yol açm yaca , esasen siyasi karakteri olmayan bu seçimler için 

partilerin büyük enerji sarf na ve propaganda faaliyetine lüzum görmedikleri 

gözlemlenmi tir. 

Seçim dolay s yla pazar günü bütün e lence yerleri kapal bulunmas , ayr ca o 

gün seçimin sonuna kadar içki sat da yap lmamas duyurusunda bulunulmu tur. 

stanbul'da 658 mahalle ve köy muhtar ve htiyar heyeti seçilecektir. CHP ve 

DP adaylar ndan ba ka 134 vatanda Seçim Kuruluna müracaat ederek ve serbest 

olarak adayl klar n

 

koymu lard r. Mevcut muhtarlar n 483'ü DP'li geri kalan 

CHP'lidir. Seçimlerin muntazam ve emniyet içinde cereyan etmesi için vilâyetçe 

tedbirler al nm t r. Seçimin devam etti i müddet zarf nda ehirdeki bütün e lence 

yerleri kapal olacakt r. Oy verme saat 8 de ba layacak ve saat 17 de sona erecektir. 

stanbul da neticenin ertesi gün ak am

 

al nm olaca tahmin edilmi tir.574  

7 Kas m günü Mahalle ve köy muhtarlar le htiyar heyetleri seçimine sabah 

saat sekizde ba lanm t r. Oy verme i i, sükûnet ve intizamla devam etmi tir. 

Seçmenler, oy sand klar na giderek sorunsuzca reylerini atm lard r. Oy verme saat 

8 den saat 17 ye kadar sürmü , müteakiben reylerin tasnifine ba lanm t r. Seçime 

DP ve CHP i tirak etmi tir. l seçim bürolar , ertesi gün sabaha kadar aral ks z 

çal m , kazalar n seçim neticelerini toplamalar için gerekli düzenleme yap lm , 

kaymakamlar n i lerini kolayla t rmak için kazalara yeterli miktarda vas ta 

verilmi tir. stanbul ehri dâhilinde seçim neticelerinin gece itibar yla belli olaca 

de erlendirilmi tir.  

Adalet Bakanl bilgilerine göre 7 Kas m Pazar günü bütün yurtta yap lan 

ehir ve kasabalardaki Mahalle htiyar Heyeti ile Köylerdeki Muhtar ve htiyar 
                                                

 

574 Ak am 6 Kas m 1954 " Muhtar Seçimi" 
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Meclisi seçimlerinde kurulan seçim sand klar n n say s n n 43 156 ya ula m t r. Bu 

seçim sand klar n n az bir k sm n n bulundu u sahalar dâhilinde bâz vatanda lar 

aras nda mahiyetleri itibariyle tamamen mevziî ve ahsi olmak üzere kavgalar, 

müessir fiiller, kar l kl hakaret ve tehditler, birkaç yerde tasnif i ine müdahale ve 

oy pusulalar n n y rt lmas ve Seçim Kanununa muhalif olarak propaganda yap lmas 

gibi, miktar 60

 

a mayan münferit bâz olaylar olmu sa da sand k say s n n toplam 

baz nda bu miktar n çok küçük kald de erlendirilmi tir. Münferit olarak u veya 

bu sand k sahas nda tekevvün eden bu vakalar n faillerinin de seçime i tirak eden 

partilerden ve ba ms z vatanda lardan oldu u, bu hâdiselerin hiç birisinin, ne seçim 

emniyet ve hürriyetine ve nede kapal oy verme yerlerindeki gizlili e ve sand k 

alan nda bütün vatanda lar n gözü önündeki aleni tasnife ve onun neticelerine en 

ufak bir tesir etmedi i belirtilmi tir.575 

stanbul vilayeti dâhilinde muhtar ve htiyar heyetleri seçimine tirak edecek 

seçmen adedi 756.187 olmu tur. Seçimin yap laca mahalle say s 287, köy adedi de 

265 olmu tur. Seçim kanununun hükümlerine göre, oy verme müddetince bütün 

e lence yerleri, sinemalar, tiyatrolar, birahane ve meyhaneler kapal 

bulundurulmu tur. Yaln z seçim günü ö leden sonra yap lacak futbol maçlar çin 

valilikçe gerekli izinverilmi tir. Alkollü içki sat ve kullan m

 

suç say lm , Kon-

servatuar n mutad konseri seçim dolay siyle ertelenmi , bu konser için al nm bi-

letler gelecek konserlerde geçerli say lm t r.576 

Seçimin ertesi günü 8 Kas m'da bas nda ç kan haberlere göre seçimlere 

kat l m oran özellikle ehirlerde çok dü ük olmu tur.577 

Seçim günü Saat 24' e kadar memleketin çe itli bölgelerinde ehir kasaba ve 

köylerde sand klar n yap l p biten tasnifleri sonunda gayr resmi netice olarak 6126 

muhtarl ktan 5083 ünü DP, 782 sini CHP, 13 ünü CMP, 1

 

ini Köylü Partisi ile 147 

müstakil aday n kazanm oldu u bilgisi ula m t r. 

Di er taraftan eski Bakanlardan ükrü Koçak, eski Ziraat Vekili Muhlis 

Erkmen, eski Dâhiliye Vekili ükrü Sökmensüer, eski Milli Müdafaa Vekili Naci 

                                                

 

575 T. B. M. M. ZABIT CER DES Devre: X  Cilt:2 çtima:1 nikat:4 15.XI. 1954 Pazartesi, s.69 
576 Ak am 7 Kas m 1954 
577 Ak am 8 Kas m 1954 
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T naz ve Münir Hüsrev Göle muhtar aday olmu lard r. Bunlardan ükrü Koçak ve 

Münir Hüsrev Göle'nin muhtar olduklar haber verilmi tir. 

stanbul da yap lan tasnife göre 321 mahallede DP, 89 mahallede CHP, 5 

mahallede müstakiller ve 2 mahallede karma liste kazanm t r. 186 köyde DP, 30 

köyde CHP, 10 köyde karma listeler, 1 köyde müstakiller kazanm lard r. Tasnif 

henüz tamamlanmam t r. Çatalca'n n 10 köyünden, ile ve Beykoz köylerinden 

neticeler hemen al nmam t r. 

Ankara'da seçimin ertesi günü Muhtar ve htiyar heyeti seçimlerinin kati 

neticeleri henüz belli olmam t r. Ancak kat l m oran n n çok dü ük olu u dikkati 

çekmi tir. Özellikle Ankara'n n kalabal k semtlerinde seçimlere kat lan vatanda 

say s hayli dü ük olmu tur. Muhtar seçiminde Cumhurba kan ve Ba bakan oylar n 

kullanmam lard r. Bu devlet ve hükümet ba kanlar n n mahallî seçimlere i tirak 

etmemeleri teamülünün bir tezahürü olarak kabul edilmi tir. CHP Genel Ba kan 

nönü, sabah Çankaya ilkokulundaki sand kta oyunu kullanm t r.  

CHP stanbul l ba kan Taceddin Özgüder, seçimler esnas nda Seçim 

Kanununa ayk r hareketler yap ld n iddia etmi tir. Bu meyanda biri 

Kas mpa a da, di eri Küçükpazarda vazifeli 2 CHP linin tevkif edildi i, mahalle 

bekçilerinin DP rey pusulalar n da tmakla vazifelendirildi ini, Yedikulede Hac 

Evhat mahallesinde DP'nin riniyos isminde bir Rum Papaz n kap kap dola t rarak 

propaganda yapt r p dini siyasete alet ettiklerini, Be ikta ta Cihannüma mahallesinde 

bir soka n, seçim kütü ünden tamamen ç kar ld n bildirmi tir. CHP, Be ikta ve 

Kad köy kazalar nda da seçimin iptal edilmesini istemi tir. 

CHP stanbul l Ba kan n n iddialar

 

üzerine stanbul Savc s Hicabi Dinç:   

" Kanunen bugün seçim suçlar

 

hakk nda takibat dahi yap lmamas 

gerekirken, tevkifler vukubuldu unu iddia etmek, yap lan takibat ile tevkif 

keyfiyetinin mânaca kar t r lmas ndan ileri gelmi olmal d r. Kas mpasa'da DP'ye 

ait rey pusulalar n y rtt iddia edilen 2 CHP li mü ahit hakk nda sadece zab t 

tutulmu ve bunlar bilâhare serbest b rak lm lard r. Seçim hâdisesiz 

geçmi tir."demi tir. 
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stanbul'daki seçimler esnas nda olan olaylar ise bas nda u ekilde yer 

alm t r. 

Taksim'de Kocatepe Mahallesi muhtar Rifat Özbay, m nt kas ndaki 

apart manlara oy pusulas da tmak ve baz aileleri, kendi kiralad taksi ile sand k 

ba na kadar götürerek rey att rmak ve taksi oförüne: «Benim hesab ma istiyenleri 

seçim yerine kadar götür!» demek suretiyle seçim propagandas yapmak suçu ile 

hakk nda tahkikat aç lm t r.  

Kas mpa ada Hâkim soka nda oturan Mehmet Samyürek ile Nureddin Esen 

isimlerinde iki ah s, zab taya ba vurarak, smet Yavuz isminde bir ahs n, Demokrat 

Partiye ait rey pusulalar n y rtt n iddia etmi ler, zab ta derhal i e el koymu sa da 

ortada bir delil bulamamakla beraber, soru turma derinle tirilmi tir. 

Bak rköyde Sak za ac nda oturan Kâmil Ba kan isminde biri de ba ms z 

adaylar nam na propaganda yaparken görülmü , bu ah s hakk nda da kanunî takibat 

aç lm t r. 

K r ehirde muhtar seçimi esnas nda müessif bir hâdise olmu , Millet Partisi 

Milletvekillerinden Ahmet Bilgin, komiser muavini Muammer Ercan' n, Ziya Kele 

ad ndaki bir vatanda karakola götürmesine müdahale etmi , bu yüzden karakolda 

cereyan eden münaka a s ras nda, milletvekili ile komiser muavini birbirlerine tokat 

atm lard r. Hadiseye savc l k el koymu tur. 

9 Kas m'da Muhtar ve htiyar heyetleri seçimleri hakk nda bas na dü en 

haberlere göre gayri resmi neticelerde stanbul'da DP 11.917, CHP 3.855, CMP 61,    

Köylü Partisi 12, Müstakiller 720, Karma 215 muhtarl k kazanm t r.578 

Muhtar seçimlerinin neticeleri stanbul'da vilayetçe tesbit edilmi tir ehir 

içindeki muhtarl klardan 193 ü DP, 89 u CHP, 3 ü karma, 3 ü müstakil listeler tara-

f ndan kazan lm t r. Köylerde ise DP 197, CHP 33, karma 31,  müstakil listeler de 7 

muhtarl k kazanm lard r.  

Kat l m oran Adalarda % 27, i li'de % 8, Eminönü'nde % 24, Kad köy'de % 

24, Be ikta 'ta % 17, Beyoglu'nda % 25, Fatih'te % 25 Üsküdarda % 34, Beykozda 

% 65, Eyüp'te % 45, Sar yer'de % 48, Kartal'da % 55, Silivri'de % 43, Çatalca'da % 

                                                

 

578 Ak am 9 Kas m 1954 



 

239

 
68, Yalova'da % 64, ile'de % 70 olmu tur. Bu duruma göre, ehirde genel olarak 

kat l m oran yüzde 35,  ehir civar nda ise yüzde 60 olmu tur.  

9 Kas m tarihinde ktidar çevrelerince CHP'nin yay n organ Halkç 

gazetesinde bask iddialar nda bulunulmas n n, iktidar çevrelerinde çok iddetli bir 

tepki uyand rd na dair haberler bas nda yer alm t r. 579Buna göre: 

 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminin sona ermesi münasebetiyle bir bas n 

toplant s yapan DP Genel Ba kan Vekili Fuat Köprülü, Halkç gazetesinde yüz 

k zart c bask lara tevessül edildi ine dair yap lan yay na, muhalefetin me um ve çok 

caniyane iftiralar " diye cevap vermi tir. Köprülü, iddia edilen bask n n mahkeme 

huzurunda ispat edilmesinin istenece ini, bu yolda karar al nm bulundu unu ifade 

etmi ve mütaakiben bu ne riyat n Türk Milletine kar en büyük cürmü i lemekten 

ba ka bir ey olmad n söylemi , bu hareketleri Türk demokrasisini y kmak için 

kullan lan solcu metodlara benzetmi tir. 

Demokrat Parti Meclis Grup Ba kan Hulusi Köymen, Büyük Millet Meclisi 

Ba kanl na bir sual takriri vererek, muhalefetin seçim emniyet ve hürriyeti 

etraf nda üphe uyand ran yay n üzerine hükümetten izahat istemi tir. DP çevreleri 

bu gibi yay nlar

 

memleketimizde demokrasinin henüz yerle memi oldu unu, 

diktatörlük rejiminin hüküm sürdü ünü d ar ya jurnal etmek eklinde 

de erlendirdikleri belirtilmi lerdir. DP hükümetinin d ve iç itibaren sarsmak 

maksadiyle tevessül edilen bu ne riyat n derhal ispat edilmesini, aksi takdirde adalet 

kar s nda hesap verilmesi gerekti i belirtilmi tir. Seçimlerde bask yap ld iddias , 

gazete taraf ndan ispat edilemedi i takdirde, Demokrat Partinin gazeteyi, partinin d 

ve iç itibar n sarsmaktan mahkemeye verece i söylenmi tir. 

Muhtar seçimleri hakk nda çi leri Bakan

 

Nam k Gedik beyanatta bulunmu : 

"Resmi rakamlar n henüz sonu al nmam olmakla beraber netice meydandad r, 

Seçim büyük bir sükûn ve emniyet içinde cereyan etmi tir. Münferit baz zab ta 

vakalar n  bütün memlekette cereyan eden bu büyük hadise yan nda normalin alt nda 

ve 1950 a ustos seçimlerine nazaran çok daha az oldu u kolayca takdir 

edilecektir."demi tir. 
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Yap lan muhtar seçimlerine halk n ancak yüzde 10 nispetinde i tirak etmesi 

siyasi çevrelerde çe itli yorumlara yol açm t r. Bu konuda partilerin yakla mlar 

bas nda yer alm t r.580 Halktaki ilgisizli in sebepleri ile ilgili olarak D.P. kesimi " 

Dünyan n her yerinde muhtar seçimlerine kar halk n gösterdi i ilgi genel seçim-

lerdeki ilgi ile mukayese edilemiyecek kadar azd r. Muhtar seçimlerinin fazla politik 

bir mânas

 

yoktur. Muhtarlar n yapt klar i ler de politik de ildir. Bu bak mdan 

muhtar seçimleri halk heyecana dü ürmemektedir. Bizde bundan önceki muhtar 

seçimlerine de fazla bir ilgi gösterilmemi tir. Nihayet halk n seçimlerle fazla 

ilgilenmemesi de bugünkü durumdan memnun oldu u ve bunu de i tirmek istemedi i 

seklinde yorumlanabilir." eklinde görü lerini bildirmi tir. 

CHP Seçim Bürosu Ba kan bu konuda: " Bütün memleketlerde seçimlere 

i tirak n azl iktidar aleyhine de erlendirilir. Vatanda , mahalle seçimlerinde 

muhalefet partisinin kazanmas n n, mahallesine ve muhalefet partisine kazanç 

getirmiyece ini biliyor. Amma sand k ba na gitmemekle de ktidar partisine bir 

eyler söylemek istiyor. Bu, anlama kabiliyeti olanlar için büyük bir derstir." 

demi tir. 

stanbul CMP Sekreteri skender Taner ise : "  Halk n bu seçimlere ancak 

yüzde 10 nispetinde i tirak etmesi bu seçimlerin neticeleri ile memleketteki durumun 

de i ebilece ine inanmamas n n, tezahürüdür. Memlekette her eyden önce rejim 

meselesinin halli dâvas üzerinde durulmas laz m geldi ini muhtelif f rsatlarda 

söylemi tik. Rejimin demokratik temellere dayanmas i i halledilmedikçe seçimlere 

kat lman n da mânas olm yacakt r. Partimiz bu sebeplerle seçimlere i tiraki red-

detmi tir. Seçim nispetinin dü üklü ü de halk n büyük ço unlu unun bizim gibi 

dü ündü ünü göstermektedir." demi tir. 

10 Kas m'da Muhtar seçiminin ertesi günü Halkç gazetesinde ç kan 

"Demokrat Parti dünkü seçimlerde yüz k zart c bask lara ba vurdu" ba l kl yaz dan 

dolay gazete hakk nda Ankara Cumhuriyet Savc l nca takibata geçilmi ve 

Yaz i leri müdürünün sorgusu yap lm t r. Gazete hakk nda Ceza Kanununun 159.  

maddesinin tatbiki istenmi tir. Gazetenin mesul sahibi olmak sebebiyle bu haberden 

dolay Nihat Erim'in de sorgusunun yap laca , ayn ekilde Muhtar seçimlerinin 
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hemen akabinde bas na verdi i beyanatta söyledi i sözlerde Demokrat Partiyi tahkir 

mahiyeti görüldü ü iddias ile Ankara Savc l nca, stanbul CHP l ba kan n n 

savc l a celbedilerek ifadesinin ald r lmas istendi i haberlerde yer alm t r.581 

Cumhuriyet Halk Partisi ise bu geli melere parelel olarak seçimler sonras nda 

12 Kas m'da Parti meclisini toplayarak iki günlük bir çal ma ve durum 

de erlendirmesinde bulunmu , 13 Kas m da seçimlerden sonra, iktidar n ald 

tedbirlerin antidemokratik oldu u hakk nda misaller gösteren, Bas n Kanununda 

yap lan tadilât n, memleket meselelerinin umumi efkâr kar s nda münaka as n son 

derece güçle tirdi ini, son yap lan muhtar seçimlerinin ise neticelerinde rakam 

bulunmad ve bu bak mdan, seçimlere ne kadar seçmenin i tirak etti i ve partilerin 

ald oy miktar n n bildirilmedi ini anlatan bir tebli ile kamuoyunu bilgilendirmek, 

CHP nin hakl l n spat etmek istemi tir. 582 

7 Kas m 1954 günü yap lan muhtar ve htiyar heyeti seçimlerine olaylarla ve 

bas nda ç kan iddialarla ilgili olarak mecliste Bursa Mebusu Hulusi Köymen 

taraf ndan soru önergesi verilmi tir. DP hükümetinin Ba bakan ile Adalet ve çi leri 

Bakanlar cevap vermi lerdir. 583 

Hulusi Köymen, takririni hangi maksatla verdi ini izahla söze ba lam , bu 

münasebetle yak n mazideki hadiseleri konu turmak zaruretinden bahsetmi tir. 

Köymen, 1946 seçimlerinde yaralanan, öldürülen vatanda lar n hikâyesini anlatma a 

ba lamas yla, Halk Partisi s ralar nda bulunan genç milletvekilleri sinirlenmi , 

oturduklar yerde "1946 seçimlerini kar t rma, sade sözlü sorudan bahset" diye 

ba rm lard r.584 

15 Kas m günü,  kendi partisine ait milletvekilin sorusuna cevap veren Adalet 

Bakan Osman evki Çiçekda , 7 Kas m Pazar günü bütün yurtta yap lan ehir ve 

kasabalardaki mahalle ihtiyar heyeti ile köylerdeki muhtar ve ihtiyar meclisi 

seçimlerinde bâz vatanda lar aras nda mahiyetleri itibariyle tamamen mevziî ve 

ahsi olmak üzere miktar altm a mayan münferit bâz olaylar olmu sa da sand k 

say s n n toplam baz nda bu miktar n çok küçük kald n

 

söylemi , münferit olarak 
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u veya bu sand k sahas nda tekevvün eden bu vakalar n faillerinin de seçime i tirak 

eden partilerden ve ba ms z vatanda lardan oldu u, bu hâdiselerin hiç birisinin, ne 

seçim emniyet ve hürriyetine ve ne de kapal oy verme yerlerindeki gizlili e ve 

sand k alan nda bütün vatanda lar n gözü önündeki aleni tasnife ve onun neticelerine 

en ufak bir tesir etmedi ini belirtmi tir. 585 

Adalet Bakan

 

ayr ca  " Seçimden evvel hükümetçe al nm olan tedbirlerin 

ve kanunlar m z n tatbikinde gösterilen hassasiyet ve itina dolay siyle i bu münferit, 

ahsi ve mevziî vakalar da derhal zaman nda bertaraf edilmi ve böylece- seçim 

emniyet ve teminat

 

her türlü tesirden masun bulundurulmu tur. Bundan ba ka, 

seçim günü gerek vatanda lar m z ve gerek seçime i tirak eden siyasi partiler 

taraf ndan seçim kurullar na veya di er mercilere yap lm olan ikâyet ve 

ihbarlar n say s ise yüzü geçmemektedir. Bu ikâyet ve ihbarlar n da büyük bir k sm 

derhal ve do rudan do ruya kanunen vazifeli ve salahiyetli merci taraf ndan yap lan 

tetkikat ve tahkikat sonunda neticelendirilmi tir. Di er cüzi k sm ise halen tetkik ve 

tahkik safhas nda bulunmaktad r." demi tir. Adalet Bakan

 

seçim ve seçim emniyeti 

ile asla alâka ve irtibat bulunm yan tamamen ahsi, ailevi ve hukuki illet ve 

sebeplere dayanan bu mahallî ve münferit vakalar n bütün memlekete âmil bir 

mânada yüz k zart c bir bask olarak gösterilmesini kabul edilmez de erlendirmi ," 

bu seçimin yüz k zart c bask lar alt nda cereyan etti i yolundaki ne riyat n yersiz, 

isabetsizdir." demi tir. 

çi leri Bakan Nam k Gedik ise,  8 Kas m tarihli Halkç gazetesinde, 

evvelden ve maksatl bir sekide haz rlanm oldu u ve seçimlerin neticeleri 

hususunda vatanda lar m z n vicdan nda bir tak m tereddütler yaratmak gayretinin 

mahsulü bulunan bu ne riyat hakk nda, 8 Kas m günü Anadolu ajans vas tasiyle bir 

aç klama yapm olduklar n belirtmi tir. Bu seçime takaddüm eden günlerde, bütün 

memlekette yer yer üstü kapal ve aç k çe itli tahriklerin yap lm oldu u cümlenin 

malûmudur. Bu hava içinde cereyan etmi ve çok geni bir vatanda kitlesini yakînen 

alâkadar etmi bulunan seçimlerde, bir k sm sadece o gün vâki hâdiseler olarak 

vukuat bültenlerimize intikal etmi ve bu 58 muhtelif vakadan mühim bir k sm n n 

da seçimle alâkal olmad n n tespit edildi ini söylemi tir. Bu vakalar n say s nda da 
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geçmi y llardaki emsaliyle k yasland takdirde 1 e 180 bir azalman n oldu unu 

söylemi tir.586  

ktidar n bu ekilde seçimlerle ilgili olarak, meclis önünde de bu soru cevap 

oyunuyla kendisini temize ç karmaya çal mas ve CHP yi itham etmeye çal mas 

üzerine CHP lideri nönü söz isteyerek konu maya ba lam 587 " Son yap lan muhtar 

seçimleri üzerinde Büyük Millet Meclisi huzurunda bir müzakere tertib edildi ini 

görüyoruz. Hususi müessese olmu bir gazete seçimler hakk nda ne riyat yapm ,  

ne münasebetle Cumhuriyet Halk Partisinin bir muhakemesi ekline sokuldu, 

anlamak mümkün de ildi

 

diyerek devam etmi ,

 

8 Kas m günü ne riyat ndan 

dolay Halkç gazetesi mahkemeye verilmi tir. Bir taraftan mahkemeye sevk olunan 

bir müessesenin ayr ca Büyük Millet Meclisinde muhakeme edilmesi nas l bir 

harekettir? Herhangi bir hâdisenin Büyük Millet Meclisinde ayr ca bahis konusu 

edilmesi suretiyle hâkimler üzerinde tesir yapmaktan ihtiraz edilmesi lâz md r. Bunu 

vekillere, grup ba kan na tavsiye etmenizi istirham ederim." eklinde demokrasinin 

gere i olarak mahkemeye intikal edilmi bir konunun mecliste görü ülemeyece ini 

hat rlatm t r.588  

nönü seçim emniyetinin seçimden evvelki, seçim esnas ndaki hâdiseler ve 

seçimden sonraki vakalar olmak üzere üç k s mdan olu tu unu belirttikten sonra, 

seçimden evvelki hâdiselerin, bunalt c bir ortamda, memlekette huzuru ve seçim 

emniyetini ciddî bir üphe içinde b rakacak bir ekilde geçti ini söylemi tir. 

Ard ndan:  "K r ehir vilâyeti arzu etmedi iniz bir tarzda rey kulland ndan dolay 

lâ vedilmi de il midir?. Anadolu'da ve bilhassa böyle uzun zamanlardan beri 

vilâyet merkezi olarak ya am olan bir kasabada, o vilâyetin la v ndan dolay 

u ran lan elem, zarar ve mânevi st rap sonsuz olmu tur. imdi bak n z netice ne 

olmu tur! K r ehir vilâyeti merkezinde, K r ehir kasabas nda zannediyorum, 74 veya 

76 muhtarl k vard . K r ehir'in siyasi hüviyetini biliyorsunuz; bunlar n ço u 

muhaliftiler. Bu seçim neticesinde K r ehir'de iki muhtarl k ba ms z olarak kalm 

72 veya 74 muhtarl n hepsini Demokrat Parti kazanm t r" demi , Bu neticeyi, 
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K r ehir'de bulunan vatanda lar n içinde bulunduklar ruh haletinin, korkunun ve 

st rab n n tesirinden ba ka bir suretle mânâland rmaya imkân var m d r?diye 

sormu tur.  

nönü, siyasi hayat m zda itimat havas ve yeni bir istikamete gitmek ümidi 

birdenbire ba layabilmesi için. iki eyin yap lmas n iktidar partisinden samimi bir 

ekilde talep etmi tir..Bunlardan birincisi: "K r ehir vilâyetinin bugünkü seçiminde, 

gelecek seçimde, seçime girerken emniyetli bir havan n hâs l olmas için, korku 

havas n n mutlaka bertaraf olmas lâz md r," "Ayr ca bir kasaba halk na reyinden 

dolay ceza tertip edilmesi ortaça da yap lan i lerdendir.", " Cumhuriyet 

Hükümetine, Demokrat Partiye bu yak mamaktad r.  " sözleriyle K r ehir in tekrar il 

yap lmas n istemi tir. Üstelik bu talep nönü nün kendi partisi veya partilileri için 

de il, tamamen demokrasi bilincinin gere i olarak di er bir muhalif partinin oy 

potansiyelini bar nd ran bir bölge için yap lm t r. nönü, 7 Kas m muhtar 

seçimlerine girerken bütün seçmenlerin ba l ca bu iki tazyik alt nda bulunduklar n 

vurgulam ve sözlerine " Muhterem Hulusi Köymen K r ehir'de eskiden çokluk DP 

aleyhindeydi, imdi 76 da 74 ünü kazand k, diye uzun boylu iftihar edebilir ama, 

hakikat ve ana sebepler ac d r; dü ünülürse kendileri de muztarip 

olacaklard r. demi tir. 

nönü'nün ikinci talebini ise yarg n n ba ms zl

 

meselesi olu turmu tur. 

nönü mahkeme istiklâlini, hâkim teminat n n hemen ve süratle tamir ve slah n

 

istemi tir. Bu olmadan, seçimde emniyetin, vatanda hayat nda huzurun ve hiçbir 

siyasi konu man n olamayaca n belirtmi tir. nönü .. adalet teminat meselesini 

süratle halletmek lâz md r. Halbuki takip olunan siyaset bunun tamamen aksinedir. 

Nitekim mahkemeye ikâyet edilmi bir mevzu için bugün burada ayr ca müzakerede 

bulunuyoruz." 589 eklinde iktidara uyar da da bulunmu tur. 

smet nönü konu mas n u sözlerle sürdürmü tür. "Adalet mevzuunda 

giderilmesi çok temenni ve arzu edilen ihtiyaçlar bulundu u halde seçime girdik. 

Seçim günü hâdiseler ve vakalar olmu tur. Bunlar gazeteler yazd lar, Halkç 

gazetesi de yazd . Halkç gazetesi CHP il ba kanlar n n muhtelif yerlerde hikâye 

ettikleri birçok hâdiseleri yaz yor. imdi arkada lar bu hâdiseler tetkik edilir, 

                                                

 

589 T. B. M. M. ZABIT CER DES Devre: X  Cilt:2 çtima:1Dördüncü nikat 15.XI. 1954 Pazartesi 
s.73 



 

245

 
mahiyetlerine göre tefsir edilir ve bunlar usulü dairesinde, kanun dairesinde takip 

olunur. Nihayet her cemiyette olan vakalard r. Benim, bu hâdiseler içinde 

ehemmiyetli gördü üm nokta udur; stanbul'da rey pusulalar n n içine konacak, 

gazetelerin yazd na göre, ikâyet mevzuu olan yüze yak n mühürlü zarflar, mahallî 

Demokrat Parti ba kan n n evinde, zannederim Firuza a'da, yakalanm .  Bu hâdise 

mühim bir hâdisedir. Mühürlü zarf kim mühürlüyor ve sand k ba kan na kim 

veriyor? Zarf say l yor, sand k ba nda verilecektir. 1946 seçimlerinde bu mühürlü 

zarflar n fena kullan ld na dair çok rivayetler i itilmi tir. Birçok yerlerde keyfiyet, 

tevatür udur: Mühürlü zarflar daha evvel seçmenlere da t l yor. imdi bunlar 

sand a at l rken sand kta al nm olan mühürlü zarf iade ediliyor. Ama elde vesika 

yok. Bunu bir ikâyet mevzuu yapmaya kanunen imkân yoktu ve olamazd . Bu kadar 

a r tertipler her zaman, arzu edildi i zaman tesbit edilen hususlardan de ildir. 

Yaln z bu vahim hareketin bir misalinin stanbul'da bile inden tutulmu tur. Demek 

ki, böyle bir usul seçimde kullan lm t r, kullan lmaktad r. . bu gibi hâdiselere 

ehemmiyeti yoktur demek, böyle vakalar te vik etmek demektir. Bu, 

yanl t r."demi tir.  

nönü seçimden sonraki olaylar n, seçime giri teki havan n a rl kadar 

önemli oldu unu belirtmi , her yerde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde kazanm

 

olan muhtarlar ve idare heyetlerinin, meclislerin istifaya zorland klar , Merzifon'da 

hükümetin, linyit kömürü da t rken, muhtarlar ça r p, köyünün veya ah slar n n 

kömür alabilmeleri için Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmeleri lâz m oldu unu 

söylediklerini anlatm t r. Ayn ekilde ça r l p ve istifaya icbar ediliyor

 

olay n n 

Bilecik'te, ve Bigadiç'te de oldu unu söylemi , ard ndan bir köylüden gelen mektubu 

mecliste okumu tur. Köylü mektubunda etraflar ndaki 28 köyden 24 ünde de Halk 

Partisinin ba ms z olarak kazand n , bunlar n hep demokrat olarak gösterildi ini 

yazm t r. Bir ba ka köylü de "seçime girerken partimiz ( CHP) nam na girmeyip, 

ba ms z olarak girdi ini, yaln z kendisinin de il, o civardakilerin de ba ms z 

olarak girdiklerini yazd n söylemi tir. 

nönü, bir k s m politikac larda zorla kazanmak fikrinin var oldu unu 

belirtmi , bu ki ilerin "muhaliflerin hepsini bertaraf etmeli, kuvvetle muhalefeti 

ezmeli ve partiyi kazand rmal " eklinde dü ündüklerini, "evvelden bunu yapt k" 

dediklerini, "sonunda böyle yapt k, muvaffak oluyoruz" diye dü ündüklerini 



 

246

 
anlatm t r. nönü Ankara'da polis mektebi civar nda, memur evleri ailelerinin 

bulundu u yerdeki bir sand ktan örnek vererek seçim emniyeti konusunu 

özetlemi tir. Bu sand a 1954 seçiminde 400 seçmen i tirak etmi

 
ve 400'ü de 

reylerini Halk Partisine vermi ken, bu muhtar seçiminde bu sand a 4 ki inin kat l p 

ikisinin Halk Partisine, ikisinin de Demokrat Partiye verdi ini söylemi :  "Hulusi 

Köymen Bey bu parlak seçim emniyetinden dolay iftihar etsin!"demi tir.590 nönü 

daha sonra bir müddet de seçimlerde yap lan oy hilelerini detayland rm , ayr ca 

Seçim Kanununun Demokrat Parti elinde de i ikliklerle ne hale getirildi ine 

de inmi tir. Muhtar seçiminde DP'lilerce bast r lan oylarla sand k ba nda da t lan 

oylar n kâ t hacimlerindeki farkl l klar ndan dolay , DP li sand k ba kanlar n n oy 

kullan l rken kolayca DP ye at lan oylar ay rt edebildiklerinden de  bahsetmi tir.  

nönü'den sonra söz alan Menderes konu mas na siyaset ve ki ilik olarak hiç 

te tasvip edilmeyecek tarzda sözlerle ba lam t r:" smet nönü, vicdanlar m z n 

huzurunda yalan söylüyor. Kâh melekane bir safiyet, kah profesyonel bir caninin 

so ukkanl l ile konu uyor.» diye söze ba lam " Güler misin a lar m s n, yoksa 

k zmak m lâz m? K zmak laz m, çünkü bir nsan gözünüzün çine baka baka yalan 

söylüyor. Buna be eri vicdan tahammül edemez. nönü'nün, seçim emniyetinden 

bahsetmesi lâhi adaletin tecellisidir. O Allaha bak n z ki ona ömrü boyunca nkâr 

etti i eyleri bu kürsüden müdafaa ettiriyor. 591 diye devam etmi tir. Menderes 1946 

seçimlerini valiler, polisler ve jandarmalar n seferber edilerek nas l yap ld n 

anlatm

 

ve

 

o yüz binlerce ki i bir çete ve bir ekavet ordusu halinde bu seçimleri 

idare ettiler

 

demi tir. Menderes, nönü hakk nda sözlerine nönü'nün, yalan diye 

kar l k vermesi üzerine Menderes, "Gözüme bak Pa a! Senin kâzip öhretinden 

korkacak kimse yok burada! 1946 seçimleri misli görülmemi bir ekavet içerisinde 

yap ld . Ve bunun ba nda pa a hazretleri vard . Tarihi ta yir edemez" deyince CHP 

milletvekili Kâmil K r ko lu müdahale etmi , O zaman Menderes "A benim can m 

efendim, biz o mücadeleyi yapmasayd k siz bugün bir Ba bakana oturdu unuz 

yerden ba rabilir miydiniz? " diye cevap vermi tir.592 Menderesin konu mas 

                                                

 

590T. B. M. M. ZABIT CER DES Devre: X  Cilt:2 çtima:1Dördüncü nikat 15.XI. 1954 Pazartesi 
s.74  
591 Sükan, a.g.e.,s.211,213 
592 Ak am 16 Kas m 1954" Mecliste Dünkü Hadise Gerginli i Artt rd ." 
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esnas nda 1946 seçimlerininden bahsederken muhalefet s ralar ndan "Yine mi oraya, 

ba ka sermaye kalmad m ? " eklinde laflar n at ld duyulmu tur.   

nönü'nün seçim kanunu ile ilgili ele tirilerine de nönü'nün iki dereceli 

seçimin kendileri için tehlikeli olaca n dü ündü ünden dolay tek dereceli seçim 

sistemine geçildi ini iddia ederek cevap vermi , 1946 seçim kanunu çal malar 

üzerindeki olaylardan bahsetmi tir. Menderes : " Tek dereceli seçim kanununa 

gelince, bunu da, vallahi ve billahi, r zay Bari için ç kartmam t r. A z lâf yapan ve 

müntehibi sani s fat n haiz birtak m kimselerin kendisinin aleyhinde oldu unu 

san yor ve bunlar n reylerine, yeni ba l yan ça içinde kolay kolay hâkim olabilmek 

imkân bulunm yaca m farzediyordu. Hâlbuki büyük kitleyi, ta tarihin ba r ndan 

gelen ve içlerine sinmi bulunan korkunun tesiri alt nda sevku idare edebilmek, 

jandarman n süngüsü ile onlara istenildi i gibi rey kulland rmak mümkün olacakt r, 

diye dü ünüyordu. te bu hesap ve tertip iledir ki 1946 da müntehibi sanilik 

usulünün kendileri için tehlikeli olaca n kabul ederek, tek dereceli seçime 

gitmi lerdir." eklinde isnatlarda bulunmu tur593. 

Menderes seçimler sonras muhalefetin, özellikle de CHP'nin yorum ve 

ikâyetleri ile DP'ye yönelik ele tirilerinin memleket menfaatleri ve milli haysiyeti 

rencide etti ini iddia etmi tir. Bu enteresan yakla m ile yani parti ile devleti özde 

görme mant ile Demokrat Parti ve yöneticilerinin tek parti zihniyetini hala 

üzerlerinden atamad klar n dü ündürmü tür.  

Menderes ayr ca: "Demokrat Partiye yap lan hücumlar n nas l, ayn zamanda 

memleket menfaatlarini ve millî haysiyeti rencide etmekte oldu unu iki cümle ile arz 

edeyim: Onlar n ifadesine göre, bu memlekette istibdat vard r, bu memlekette seçim 

emniyeti mevcut de ildir, bu memlekette bir ton linyit pahas na partilerden istifa 

edilir. Nihayet bu memlekette Hükümet, istibdat hâkim oldu u için, hattâ d ar lara 

jurnal etmek suretiyle bir müdahaleye yol açmak acaba mümkün müdür, de il midir 

tarz nda birtak m kavak yelleri ba lar nda esmektedir; bu sevdan n pe indedirler. Bu 

memlekette sekiz senelik mücadelenin getirdi i bir hürriyet vard r. Bunun heder 

edilmesine imkân vermiyece iz .Bu memlekette bir iktisadi kalk nma vard r. 

Fakat Halk Partisi onu söylemez. Söyledi i, hayat pahal l d r. ktisadi hayat 

                                                

 

593 Sükan, a.g.e., s.213 
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deyince Halk Partisinin veya smet Pa an n akl na, belki ba ka eyleri olmad için, 

sadece endeksler gelir."594 demi tir. Ayr ca CHP'nin iktidar n iyi olan taraflar n , 

kurulan fabrikalar , yap lan yollar , limanlar , barajlar görmezden gelerek sadece 

kötü taraflar dile getirdi inden söz etmi :" ktisadi hayat n binbir tecellisi, binbir 

cereyan sahas onlarca meçhuldür, 'i lerine gelmez. Falan maddenin darl varsa 

benim neme lâz m! O maddeden de il, yaln z darl ktan bahsederim. Falan maddenin 

fiyat nda yükseklik varsa, benim neme lâz m? Yaln z yükseklikten bahsederim. öte 

taraftan, 600 fabrika kuruldu. 20 bin kilometre yol yapt k. Yedi tane muazzam liman 

in a halindedir. Dünya kadar silo yükselmi tir. Ticaret filosunu iki misline 

ç karm z. Bütün köylere su gitmi tir. Dört sene sonra bütün memleket elektri e 

gark olacak ve bunun nimetlerinden istifade edecektir. Bütün bunlardan hiçbir ey 

lâz m gelmez. Onun söyliyece i tek söz vard r, o da «vatanda bunalmaktad r» 

sözüdür." 595 eklinde muhalefetin DP hükümetinin iyi icraatlar n görmeyerek 

sadece eksiklikleri söylemesini ele tirmi tir. Ayr ca Menderes in 8 senelik 

mücadelenin getirdi i hürriyet vard r yorumu da ilgi çekici bir ekilde ttihat ve 

Terakki Cemiyeti (ITC) mensuplar n n söylemlerine benzemi tir.596  

Menderes muhtar seçimleri ile ilgili de: " son muhtar seçimlerinden 

bahsederken Halkç gazetesi seviniyor, aman ne güzel, kat l m oran

 

yüzde yedi 

diyor. Bunu nereden ö renmi

 

bilmiyorum. Ben Demokrat Partinin Ba kan ve 

Hükümetin Reisiyim. Allah u kürsüde, u anda can m als n, e er seçimin yap ld 7 

Kas m günü ö le vaktine kadar 1954 muhtar seçimleri kelimesini telâffuz etti isem! 

Duymu insanlar varsa, kar ma ç ks n ve söylesinler! Söylenen sözlere bak n z: 

Demokrat Partinin zarf eline geçmi , bilmem ne yapm , vatanda a vermi , yani zarf 

içine puslay koymu , bunu vatanda a vermi , vatanda da reyini böyle atm ! 

Bunlar, ne biçim lâf arkada lar? Bizim böyle i lerle alâkam z yok, me gul olacak 

vaktimiz ve ihtiyac m z yoktur. Bunlar, kendi zamanlar nda olurdu. Bir zarf bir 

sand k de il, elli sand k yüz sand k üzerinde konu sun.  Yaz lanlar , söylenenleri bir 

dü ününüz! Bu memleketi, vatan toptan satt m zdan ba l yarak akla hayale 

gelmedik tezvirlerin sahnesi haline getirdiler! Bunun tesirleri ne oldu? Hiç.  Bizim Af 
                                                

 

594 T. B. M. M. ZABIT CER DES Dördüncü nikat 15.XI. 1954 Pazartesi s.80 
595 T. B. M. M. ZABIT CER DES Dördüncü nikat 15.XI. 1954 Pazartesi s.81 
596 Menderes  1946-1954 aras dönemi, adeta II. Abdülhamit in 1877 de meclisi kapatt

 

ve 30 y ll k 
dönem sonras , TC nin 1908 y l nda zorla tekrar meclisi açt r p II.Me rutiyeti getirmelerine 
benzetilmi tir. 
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Kanununu ç kard m z, matbuat suçlar n hiçbir cezaya tâbi tutmamak gibi en 

liberal memleketlerden çok daha ileri giden hükümleri tedvin etti imiz zaman, bu 

memlekette asayi in, mânevi huzurun, hürriyetin teminat alt nda bulundu u 

hususunda bir tek kelime söylediler mi?. Devaml tezvir, mekanizmas n n i leyi inde, 

imdi s ra K r ehir'dedir. 1954 seçimlerinde Yabanc Sermayeyi Te vik Kanunu, 

Petrol Kanunu cankurtarand , bütün bir seçim kampanyas bunlarla geçmi ti. imdi 

de gelsin K r ehir kanunu, gelsin hâkimlerin teminat kanunu! Henüz hâkimlerin 

teminat vard r denildi i devirlerde neler yap ld ?" eklinde muhalefete cevap 

vermi tir.  

Meclisteki bu görü meler gerginlikleri beraberinde getirmi tir.597 Gazeteler  

konuyu "Büyük Millet Meclisi dün 1946 dan beri en heyecanl ve sinirli celsesini 

yapt " eklinde man ete ta m lard r. Bir CHP li hatip yumruklanm ve DP li iki 

mebus taraf ndan kürsüden indirilmi tir. Büyük münaka alar n ilk i aretleri Halk 

Partisi s ralar ndan gösterilme e ba lanm , baz milletvekilleri «Tahrik etme, sadece 

seçimlerden bahset» diye ba rm lard r. Dahiliye Vekili Nam k Gedik Bakanl n 

ilgilendiren hususta izahat verdi i s rada yak n maziyi hat rlatmak gerekirse diye 

konuya girince, yine Halk Partili milletvekilleri "1946'y

 

kar t rma" diye 

ba rm lard r. Birinci celse bu ekilde kapanm , ikinci celsede Menderes bu celsede 

" nönü normal mücadele devrine dönmek istiyorsa, bunu her zaman nazar itibara 

alabiliriz, amma o bunu istemiyor. Ekseriyetin ekalliyete tabi olmas n istiyor... lle 

benim dedi im olacakt r, diyor " eklinde konu urken nönü olgun ve demokrasi 

dersi verir tarzda konu mas nda mümkün mertebe mutedil olma a çal arak 

kendisine söylenen cani, Millî Jurnalci gibi sözleri kabul etmedi ini ve bu üslûpta 

konu am yaca n belirttikten sonra,adeta bir ö retmen edas yla muhalefetin daha 

a r ba l hareket ederek Meclis kürsüsünde nas l konu ulaca n iktidara 

gösterece ini

 

bildirmi tir. nönü: "Biz bir hukuk devleti rejimi istiyoruz. 

Ba vekilden de bunu stedik. O buna ayk r hareket etti. Bir hukuk devleti rejimi 

kurulsun, o zaman bütün i ler halledilir." dedikten sonra, Halk Partisine de haka-

retler yap ld ve buna kendilerinin tahammül gösterdiklerini anlatm t r.  

                                                

 

597 Ak am 16 Kas m 1954 
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III. 1955 YILI BELED YE VE L GENEL MECL S SEÇ MLER

  
A. 1955 Belediye ve l Genel Meclisi Seçimleri ve Partiler  

1. Demokrat Parti 

Demokrat Parti bu dönemde Vatan, Yeni Sabah, Ak am gazetelerinin bas n 

deste ini sa lam t r. Ankara'da bu gazetelerin kurduklar

 

Birle ik Büro, DP nin 

kendi yay n organlar d nda en büyük destekçisi olmu tur. Büronun ba na kültürlü, 

siyasal meselelere derinli ine inebilen gazeteci Raif Meto getirilmi tir. Raif Meto 

Bayar' n, Menderes'in, Köprülü'nün yak n dostluklar n kazanm t r. Verdi i haberler 

dört gazetede birden man ete ç kt zaman, CHP yayl m ate ate ine tutulmu gibi 

kamuoyunun tepkileriyle sert sars nt lara maruz kalmaktad r. Meto'nun kurdu u 

mekanizmayla Türkiye'nin en çok satan dört gazetesi Halk Partisi iktidar kar s nda 

müttefik hale gelmi lerdir. 598 

Ancak Demokrat Parti kendisinin yan nda olmayan, gazetecilere kar yarg y 

çok etili bir silah olarak kullanm t r. Hakk nda kanuni i lem yap lan gazetecilerle 

ilgili bir rakam vermek gerekirse yaln zca 1954 58 y llar aras nda 1161 gazeteci 

hakk nda kovu turma aç lm , 238 gazeteci hapis cezas na hüküm giymi tir. Pek 

ço u da içeri girmi tir. Bu, bireysel, gazetecilere yöneltilen sald r lar n sonuçlar

 

olmu tur. Özellikle 1955'den sonra, gazete ve dergilerin kapat ld görülmü tür.599 

1954 y l n n ilk aylar nda Demokrat Parti hükümetinin Meclis'e getirdi i 

"Ne ir yoluyla veya Radyo ile i lenecek baz cürümler hakk nda kanun tasar s " 

büyük gürültülere yol açm t r. Hükümetin sözcülü ünü yapanlar, bu tasar n n yaln z 

bas n hedef tutmad n , gerekirse radyonun da suç say labilecek yay nlardan ötürü 

cezaland r laca n , böylece adaletin ve e itli in sa lanaca n öne sürmü ler, DP'yi 

tutan gazeteler ise bu tasar y savunmaktan geri kalmam lard r. Tarafs z gazetelerde 

ise "bas n hürriyeti nereye gidiyor?" diye yaz lar ç km t r. Meclis'te büyük ço unluk 

                                                

 

598 C.H.P.'ye hücum mu edilecek? Meto bu hücumlar n derecesini ayarl yor, D.P. pot mu k rm ? 
Menderes kötü bir konu ma m yapm ? Meto bu potlar , bu kötü konu malar gizliyor, gazetelere 
ula t rm yor, bazen D.P.'ye yaramayaca n tahmin etti i haberleri liderlere ra men gazetelere gön-
dermiyordu. Bkz: Cihad  Baban, Politika Galerisi, Remzi Kitabevi, stanbul,1970, s.31-32  
599Cüneyt Arcayürek, Bir ktidar, Bir htilal 1955-1960, Bilgi Yay nlar , Ankara 1984, s.89  
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DP'den yana oldu u için muhalefet bu tasar y engelleyememi tir. Kanun 9 Mart 

1954'te kabul edilerek yürürlü e girmi tir. 600 

Bu maddenin kanuna girmesinin sebebi ise önemli bir gazetede ya da ufak bir 

ta ra gazetesinde DP'nin ileri gelenlerinden birinin itibar n k racak bir yaz ç kar, 

itibar k r lan ki i de bunu görmemi olabilir. te bunu önlemek için savc lara 

do rudan kovu turma yapma yetkisi ve görevi verilmi tir. Bunun üzerine bütün 

Türkiye Cumhuriyeti savc lar ve yard mc lar seferber olmu tur. Gazetelere kar 

binlerce kovu turma yap lm t r. Gazetecilerin ba na da büyük dertler aç lm t r. Bir 

ki inin halka zarar verecek dalavereli bir i i olur, gazeteci de bunu ortaya ç kar rsa o 

ki inin itibar na, öhretine, servetine zarar vermesi olas d r. Ama kanun bu hakk 

gazeteciden geri alm t r. Gazeteciye, öne sürdü ü eyi ispat hakk tan nmam t r. 

Yani gazeteci, bir görevin kötüye kullan ld bir olay bulur, ortaya ç kart r ve bunu 

kan tlayacak durumdad r. Ama ona bu hak tan nmam t r. En temel hukuk 

kaidelerinden yoksun ve tutars z olan bu kanun DP içinde dahi büyük tart malara 

yol açm t r. Bu yolla adeta ktidarda bulunan Demokrat Parti üyelerinin ve 

taban ndan destek veren ç kar çevrelerinin yapt klar veya yapacaklar yolsuzluklar n 

haber yap lamamas , vatanda n bu tür olaylardan haberi olmamas hedeflenmi tir. 

Böylece bu çevreler rahats z edilmeden rahatça halk n bilmemesini istedikleri 

eylemlerine devam edebileceklerdir. Muhalefet kanad ise bu kanun sebebiyle adeta 

ktidar n yanl lar n ele tiremeyecektir. Muhalefetin dolayl yoldan sesi k s lacakt r. 

Bu yakla m bir bak ma II. Me rutiyet dönemi ttihat ve Terakkisinin bas na 

yakla m n n yuma at lm bir ekli olarak kar m za ç kmaktad r.  

Bu bas n kanununu vatan gazetesini sahibi Ahmet Emin Yalman'la birlikte 

daha birçok gazetecinin savundu u görülmü tür.. Bu kanunun en yak n uygulamas 

ise, Halkç gazetesinin ba yazar Hüseyin Cahit Yalç n' n 24 Eylül 1954'te 26 ay 

hapse mahkûm olmas ile ortaya ç km , hedef belli olmu tur. Hüseyin Cahit'in 

cezaevinde bulundurulmas büyük bir huzursuzluk kayna olmu , yabanc gazeteler 
                                                

 

600  Kanunun amac "namus, eref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulmas veya 
itibar k racak veya öhret veya servete zarar verebilecek bir hususun isnad edilmesini" önlemekti. 
Bunlar genellikle Ceza Kanunu'nun kapsam na giren çe itli suçlard . Hükümet bunlar özel bir 
kanunda toplayarak verilecek cezalar a rla t rd . Bunlara 6 aydan 3 y la kadar hapis ve 1000 liradan 
10.000 liraya kadar para cezalar kondu. Kanunun getirdi i en önemli hükümlerden biri, bu maddelere 
göre suç say labilecek bir yaz ç kt zaman savc lar n do rudan do ruya kovu turma 
açabilmeleriydi. Oysa Ceza Kanunu'na göre bunlar ikâyete ba l suçlard . H fz Topuz, Türk Bas n 
Tarihi s. 196 
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de Türkiye'de bas n n zincire vuruldu unu belirten yaz lar yay nlamaya ba lam t r. 

Yalç n' n aff için çe itli bildiriler yay nlanm t r. çeriden ve d ar dan gelen 

tepkilerin zoruyla, sonunda Yalç n cezaevinden ç kar lm , fakat art k olan olmu , 

DP hükümetiyle bas n aras ndaki ba lar kopmu tur.601  

Demokrat Parti Yerel Seçimlere 6 A ustos'ta muhalefetin seçimlere 

kat lmama karar alarak, boykot etmesi yüzünden sadece Köylü partisi ve ba ms z 

adaylarla yar mak durumunda kalm t r. Muhalefetin seçimlere kat lmama karar na 

kar ise Demokrat Parti iddetli tepki göstermi tir. Zafer gazetesinde " Haf zas zlar" 

ba l kl ba makalede muhalefetin acz içinde oldu u iddia edilerek muhalefete 

sald r lm , DP'nin 1946 da böyle bir hareketinde nas l iddetle suçlanm oldu u 

hat rlat lm t r. Ba bakan Menderes ise gazetecilerle bir bas n toplant s düzenleyerek 

bu konuda muhalefeti ele tirmi tir.602  

1955 Eylül ay n n ba ndan itibaren Demokrat Parti l Genel Meclisi 

seçimleri için partide yoklamalar ba latm t r. DP'nin stanbul'da, 1 Eylül itibar yla 

l Genel Meclisi seçimlerinin idarî haz rl klar bitmi tir. Seçmen listeleri 

haz rlanm t r. Sand k Kurullar te kil ve seçim bölgeleri tesbit edilme çal malar 

ba lam t r. l Genel Meclisi üyelikleri için DP lçe kurullar nda yap lan yoklamalar 

sona ermi ve stanbul DP te kilât , kendi ilçeleri dâhilindeki üyeliklere yüzde 50 

nispetinde aday göstermi lerdir. Yaln z Eminönü ilçe kurulu, ba nda bulundu u 

parti kademelerinin de mütalâaa ve muvafakatiyle bu ilçeden aday yoklamas 

yapmam , aday tayin ve tesbitini üst kurula b rakm t r. Ayr ca Merkez Haysiyet 

Divan nca partiden ihraç edilen Eminönü'den Abdurrahman Yazgan, Sedat 

Kumbarac lar, Arif Hanoglu, Beyo lu'dan Ferhat Kocaball , Beykoz'dan Salâhaddin 

Kafkasda ihraç karar ndan sonra tamamen parti prensiplerine uygun ekilde hareket 

ettikleri tesbit edildi inden affedilmi lerdir.603 

Demokrat Parti Ankara te kilât nda ise hiziple me ve huzursuzluklar l Genel 

Meclisi Seçimleri münasebetiyle büsbütün artm t r. 1 Eylül'de yap lan yoklamalar n 

neticesi birçok kimseyi memnun etmemi ve bu yüzden te kilâtta vukuu çok 

muhtemel bir çöküntüyü önlemek üzere genel idare kurulu adaylar n n hemen ilân 

                                                

 

601 A.g.e.. 197 
602 Milliyet 8 A ustos 1955; Zafer 8 A ustos 1955  
603 Ak am 2 Eylül 1955 
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edilmemesini Ankara il idare kuruluna bildirmi tir. Ankara te kilât nda son 

zamanlarda hâkimiyeti ellerine geçirmi olan Çiçekda ile Benderlio lu hizbi, 

te kilât n büyük k sm taraf ndan tutulmad için bu seçimler münasebetiyle 

te kilâtta mühim hadiselerin patlak verece i de erlendirilmi tir. Di er taraftan bütün 

DP te kilât nca tutulan, Necmi nanç ve arkada lar n n son il kongresinde birçok 

delegenin partiden ihrac suretiyle ma lûp edilmi lerdir. Genel dare kurulunun 

birkaç gün içinde bu konu için toplanmas kararla t r lm t r. 604 

Demokrat Parti l Genel Meclisi Seçimleri kapsam nda Karadeniz 

bölgesindeki parti te ekkülleri ile temaslarda bulunmak üzere dört mebustan olu an 

bir heyeti vapurla Rize'ye göndermi , Heyet DP Meclis Grubu Ba kan Vekili Mara 

mebusu Muzaffer Kurbano lu, Rize mebusu Osman Kavrako lu, çel rnebusu 

Hüseyin F rat ve Denizli mebusu Baha Ak it'ten olu mu tur. Muhalefet partileri 

liderlerinin K br s meselesinin alevlenmesi üzerine iç politika mevzular etraf nda 

konu maktan imtina etmeleri dolay siyle DP'li mebuslar n da gezdikleri yerlerde 

siyâsî toplant yapmayacaklar bildirilmi tir.605 

Demokrat Parti bu dönemde muhalefetle l ml bir ortam yakalamak istemi , 

Fakat muhalefet taraf ndan farkl alg lanm t r. Parti yay n organ olan Zafer 

gazetesinde K br s dâvas münasebetiyle muhalefet partilerinin gösterdikleri 

olgunluk övgüyle kaydedildikten sonra memleketin iktisaden kalk nma davas n n 

önemi belirtilerek muhalefet partilerinin hükümete çal ma zemini haz rlamak üzere 

bu sakin havay devam ettirmeleri istenmi tir. Muhalefet gazeteleri ve parti sözcüleri 

taraf ndan gösterilen tepkiler üzerine Zafer gazetesinde  "Ne demi tik, ne anlam lar" 

ba l kl bir makale ile konu tekrar ele al nm , "Do rusu u ki; kudretli bir 

Türkiye'nin süratle yarat lmas için mâkul ve vatanperverce bir muhalefet yap n z 

demek suya sabuna dokunmadan bir muhalefet yap n z demek de ildir. Bilakis hem 

suya, hem de sabuna dokunabilirler. Elverir ki y kad klar politika çama rlar n 

temiz y kas nlar." eklinde bu tekliflerinin manas

 

aç klanm t r.606  

DP l Genel Meclisi adaylar 4 Eylül'de belli olmu ve liste 5 Eylül sabah

 

gazetelerde ilân edilmi tir. Birçok kimseler yeni listeyi çok sürprizli bulmu larsa da, 
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listeye dâhil edilmemi olan baz partililerin, Belediye Meclîsi için aday 

gösterilecekleri bildirilmi tir. Bu bak mdan hali haz rdaki Genel Meclis üyelerinin 

birço una listede yer verilmemi olmas n n aday gösterilmiyecekleri mânas n 

ta mad belirtilmi tir. lân edilen adaylar aras nda 1 Prof., 1 Doçent, 2 bayan, 6 

gazeteci, 9 avukat, 10 tacir, 3 doktor, 1 eski büyükelçi, 1 emekli general, 3 emekli 

Vali, 1 eczac , 1 mühendis, 2 zürra, 1 sigortac , 1 futbolcu, 2 armatör, 1 dava vekili 

ve di er baz meslek sahipleri bulundu u görülmü tür.607 

stanbul 'da 25 Eylül de yap lacak l Genel Meclisi ve Belediye Meclisi 

üyelikleri için DP adaylar 5 Eylül'de ilan edilmi tir. Eski meclisten birçok üye 

adaylar listesinde yer alamam lard r. DP il genel meclisi için stanbul'da Adalar 

kazas için 1 as l 1 yedek, Bak rköy için 4 asil 4 yedek üye, Be ikta için 4 asil 4 

yedek üye, Beykoz için 3 asil 3 yedek üye, Beyo lu için 11 asil 11 yedek üye, 

Çatalca için 4 asil 4 yedek üye, Eminonü için 7 asil 7 yedek üye, Eyüp için 3 asil, 

3yedek üye, Fatih için 11 asil 11 yedek üye, Kad koy için 4 asil 4 yedek üye, Kartal 

için 3 asil 3 yedek üye, Sar yer için 2 asil 2 yedek üye, Silivri için 2 asil 2 yedek üye, 

ile için 1 asil 1 yedek üye, i li için 4 asil 4 yedek üye, Üsküdar için 4 asil 4 yedek 

üye, Yalova için 2 asil 2 yedek üye ile seçimlere kat lacak adaylar n aç klam t r. 

Listedeki adaylar içinde, gazeteci, bankac , sigortac , ev han m , tüccar, armatör,  

eski milletvekili, belediye ba kan , bürokrat ve gayri müslim vatanda lar vard r.608 

DP l Genel Meclisi Ankara için gösterilecek olan 59 asil aday , 6 Eylül de 

ilan etmi , listeleri l Seçim Kuruluna vermi tir.609 

Merkez 7, Çankaya 7,  Alt nda 4, Çubuk 3,  Aya 2, Bala 3, Beypazar 2, 

Çaml dere 1, Haymana 3, Kalecik 3, Kaman, 4, Keskin 3 K z lcahamam 3, 

.Koçhisar 4,  Polatl 3, K r kkale 4 üye ile seçimlere kat lm t r. Ankara dan l 

Genel Meclisi seçimlerine aday olarak gösterilenlerin meslekleri; 1 Gazeteci, 15 

Tüccar, 21 Çiftçi, 1 Müteahhid, 5 Avukat, 1 Terzi,  4 Belediye Reisi, 1 Mühendis, 4 

lçe idare heyeti azas , 1 Fabrikatör, 1 Emlak Komisyoncusundan olu mu tur. 

l Genel Meclisi haz rl klar n n h zland bu dönemde stanbul ve zmir'de 6-

7 Eylül olaylar meydana gelmi , Demokrat Parti bu olay n yaratt krizin çözümü 
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için mesaisini harcam t r. Bu kapsamda olaylar n ba lad 6 Eylül günü gecesi bir 

tebli yay nlayarak s k yönetim ilan edilmi tir. Tebli u metni içermi tir.610  

" Ba vekâletten tebli edilmi tir:  

stanbul ve zmirde K br s meselesini ve Selânikli- Atatürk'ün do du u ev ve 

konsoloshanemize kar vuku bulan tecavüzü vesile ittihaz ederek vatanda lar 

birbirine tahrik ve memleketin yüksek menfaatlerine ayk r olarak hükümet 

kuvvetlerinin tebli ine kars koymak gibi toplu hareketlerde bulunmak, ya maya ve 

yang n ç karmaya te ebbüs etmek suretiyle giri ilen hareket muvacehesinde Te kilât 

Esasiye Kanununun 86 nc maddesine tevfikan stanbul ve zmirde örfî idare ilân 

edilmi tir. Keyfiyet ehemmiyetle tebli ve ilân olunur." 

DP Hükmeti süratle olaylar n yaratt olumsuz durumun çözümünde önce 

asayi i sa lama ard ndan, maddi zarar boyutunu gidermek için harekete geçmi tir. 

Tahminlere göre zarar iki milyar liraya yakla m t r. Çözüm olarak öncelikle 

zararlar n derhal tesbit edilmesi ve Cumhurba kan veya Ba bakan n ba kanl nda 

zarar görenlere yard m edilmesi için bir komite kurulmas ve bu komitenin geni bir 

yard m toplama kampanyas na giri mesi ele al nm t r. 7 Eylül günü Malîye 

Bakanl nca bankalara yeni bir tebligat yap lm ,  müessif hâdiseler s ras nda 

dükkân, ma aza ve i yerleri çe itli ekilde hasara u rayan vatanda lar m z n 

bankalara olan borçlar ndan vadesi gelenlerin ödenememesi halinde protesto 

edilmiyerek alâkal lar arzu ettikleri takdirde bu nevi borçlar n n ertelenmesi, kredi 

kolayl klar sa lanmas istenmi tir.611 9 Eylül tarihinde DP hükümeti taraf ndan 

ma dur vatanda lara i lerinin ba na dönmeleri ve zararlar n telâfi edilece i bir 

tebli yap lm t r. Tebli u ekilde yay nlanm t r:612  

" 6 Eylül 1955 gecesi cereyan eden çok müessif hâdiseler üzerine her türlü 

inzibati tedbirler al nm , örfi idare ilân edilmi , bu hâdiselerin hakiki mahiyetini 

meydana ç karmak, suçlular ve medhaldar olanlar tecziye etmek, emniyet ve asayi i 

takrir ve tahkim etmek vazifesiyle Örfî dare Kumandanl vaziyete elkoymu bulu-

nuyor. Bundan böyle en küçük bir hâdisenin tekerrürüne meydan verilmemek üzere 

en kat'i tedbirler al nmaktad r. 
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Hâdisenin ma duru olan vatanda lar m z n duyduklar teessüre tamamiyle ve 

en samimi surette i tirak etmekle beraber hükümetin maddî zararlar n telâfisi için 

elden gelen her fedakârl ihtiyar etmekte tereddüt göstermiyece i bir kere daha 

teyid olunur. 

Binaenaleyh bilhassa hâdisenin ma duru olan vatanda lar n yeni bir gayret 

ve hamle ile derhal i lerine ba lamalar n tavsiye ve te vik eden hükümet, zararlar n 

telâfisi yan nda ayr ca i lerinde muvaffak olmalar için de kendilerine her ekilde 

yard ma haz r bulundu unu ifade etme i bir vazife saymaktad r." 

 

Bayar ve Menderes'in giri imleri ile stanbul, zmir'deki bu olaylarda zarar 

görenlere yard m etmek maksadiyle kurulan komite, K z lay Genel Müdürü, Türkiye 

Odalar Birli i Ba kan ve Türkiye  Bankas Genel Müdürü, Yap Kredi Bankas 

Yönetim Kurulu Ba kan ile stanbul Ticaret Odas Ba kan ndan olu mu , Türkiye  

Bankas ndan 200,000, Yap ve Kredi Bankas ndan 100.000, stanbul Sanayi 

Odas ndan 200.000, stanbul Ticaret Odas ndan 100.000 lira olmak üzere toplam 

600.000 lira toplam ,  ayr ca K z lay Genel Merkezi de bu olay dolay siyle i siz 

kalm

 

fakirlere âcil ve günlük ihtiyaçlar n kar lamak üzere, ilk yard m olarak 

100.000 lira tahsis etmi tir.613 Yard m komitesi taraf ndan hasar gören kiliselerin 

tamirine 1 milyon 67 lira yard m yap lm t r.614 

Olaylar sonras nda çi leri Bakan Nam k Gedik istifa etmi tir. Yerine Ethem 

Menderes tâyin edilmi tir. stanbul Valisinin durumu da gündeme gelmi , gazetelerin 

baz lar nda Vali Gökay' n de i tirilece i ya da kendisine mecburî izin verilece i 

söylentilerine yer verilmi tir. Ancak stanbul Valisinin daha Londra Konferans n n 

ba lang c nda stanbul'da gerekli inzibati tedbirler almak için gerekli makamlara 

ba vurmu oldu undan, görevinde kalm t r. Ancak Emniyet Genel Müdürü ile 

stanbul Emniyet Müdürü de i tirilmi tir. Ankara Valisi, Emniyet Genel 

Müdürlü üne,  Beyo lu kaymakam  stanbul Emniyet Müdürlü üne getirilmi tir. 615  

12 Eylül günü 6 7 Eylül olaylar mecliste görü ülmeye ba lanm , konu ile 

ilgili konu an Ba bakan Menderes, olay yeni bir 31 Mart Vakas

 

ile kar la t k 

eklinde tasvir etmi ,  olaylardan önce kamuoyunun çok tahrik olundu unu, bir tak m 
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olu umlar n zararl ah slar koruduklar n , Emniyet kuvvetlerinin i yapamaz hale 

geldi ini ve Milletçe bir bask na u rand n

 
söylemi tir. Zararlar telâfi edilece ini, 

Suçlular n da cezalar n göreceklerini belirten bir konu ma yapm t r. Fuat 

Köprülü nün olay n geli imi hakk ndaki aç klamas ise a k nl k yaratm t r. 

Köprülü: " Hükümetin böyle bir hâdisenin vuku bulaca ndan haberi vard . Fakat 

gününü, saatini tâyinde yan ld k, bir bask na maruz kald k." sözleri " Nas l olur? 

Niçin tedbir almad n z?" gibi tepkilerle kar lanm t r. Fuat Köprülü. "Pearl Harbour" 

bask n n örnek göstermi ve tahkikat henüz ba lam oldu u için fazla bir ey söyle-

me e imkân bulunmad n , 4000 ki inin tevkif edildi ini bildirmi tir. Sözlerine 

devam eden Köprülü, mahdut say da da olsa komünist te kilât n n bu i te mühim bir 

rol oynad n ifade etmi ve muhtelif memleketlerde bu te ekküllerin takibettikleri 

takti e dair misaller vermi tir. Bu son hâdisede de halk n milli heyecan n n istismar 

edildi ini ifade etmi tir. Mabetlerin y k lm olmas n n tamamen bir komünist takti i 

oldu unu ifade eden Fuat Köprülü, meydana gelen zararlar n kar lanaca n , hükü-

metin bu son olaylar dolay siyle 6 ay müddetle örfi idarenin tatbikini talep etti ini 

söylemi , Muhalefetin farkl tekliflerine ra men bu teklif meclisten geçerek 

uygulamaya geçmi tir. 616  

Demokrat Parti kendi içinde kayna malar n ve huzursuzluklar n belirmeye 

ba lad , gün yüzüne ç kt bir dönem olarak parti te kilat

 

içinde tasfiyelere de 

ba lam t r. Bu kapsamda Mu la Belediye Reisi Naci Karaosmano lu Demokrat 

Partiden ihraç edilmi tir. DP Mu la te kilat kurucular ndan olan Naci 

Karaosmano lu 1950 den beri Mu la Belediye Reisli ini yapm

 

oldu undan, ihraç 

karar pek ho kar lanmam t r.617Demokrat Parti içinde önceden ba lam olan spat 

hakk konusundaki huzursuzluklar da artmaya ba lam t r. spat hakk n n tan nmas n 

isteyen 11 milletvekiline Kocaeli Milletvekillerinden Selami Dinçer de kat lm t r. 

Selami Dinçer kendisiyle görü en gazetecilere " spat hakk , matbuat için hayati bir 

dâvad r." demi tir.618  

Eylül ay n n sonlar na do ru bas nda Demokrat Parti taraf ndan servis 

edildi i fikrini uyand ran hükümetin icraatlar n n ve rakamsal verilerinin haberleri 
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yer almaya ba lam t r. 22 Eylül tarihinde yap lan vilâyet ve köy yollar ile su 

götürülen köyler haberi yap lm t r. Bu habere göre vilâyet ve köy yollar in aat na 

son senelerde büyük bir ehemmiyet verilmi tir. Bu meyanda 1955 y l bütçesinden 

ayr lan iki milyon lira tahsisatla; 22.740 metre asfalt, 3500 metre ose, 34.618 metre 

stablize, 1300 metre parke, 32.500 metre toprak tesviyesi ve 2.000 metre de blokaj 

yap lm t r. 1951 ile 1955 y llar aras nda Nafia müdürlü ünce birçok köyde içme 

sular tesisat yapt r lm , bir k sm nda da künk borular demir boruya tahvil 

edilmi tir. 1955 y l çinde 44 köye su verilmi , bu maksatla 263.340 lira 

harcanm t r.619 

 

DP l dare Kurulu ile seçim ve propaganda komitesi, 22 Eylül günü il 

merkezinde toplanarak pazar günü yap lacak Îl Genel Meclisi seçimine ait 

haz rl klar bir kere daha gözden geçirmi lerdir. Bu arada parti te kilât nda ve sand k 

kurullar nda vazife alacaklara kanun hükümleri dairesinde, vazifelerinin ne oldu unu 

bildiren bir tamim gönderilmi tir. Bu tamimde, seçimlerde azami ekilde sakin ve 

intizami olarak hareket edilmesi temennisinde bulunulmu tur. Seçim kanunu 

mucibince pazar günü ak am na kadar her türlü propaganda yasak oldu undan bu 

hususta da te kilât n dikkati çekilmi tir.620 

25 Eylül ak am

 

okullar n yeni ders y l na ba lamas dolay s yla Maarif 

Vekili Celâl Yard mc radyoda bir konu ma yapm t r.  Yard mc , bu konu mas nda 

geçen y la oranla 670 artarak 19746 çe itli okulun aç laca n , bunun ba ar l

 

bir 

seferberlik oldu unu söylemi tir. 1950'den sonra bugüne kadar, lkokullara 3707, 

ortaokullara 145, liselere 36, teknik okullara 65, ö retmen okullar na 11 Okul ilâve 

edildi ini ve yüz seneden beri ilk defa olarak Türk milletinin dünya lisanlar ndan ve 

kültüründen istifade etmek mecburiyet ve ihtiyac lây k yle takdir olunarak Türkçe 

ve ngilizce lisanlar üzerinden ö retim yapmak üzere 6 kolejin yeniden faaliyete 

geçirilmi

 

oldu unu dile getirmi tir. htiyaçlar kar lamak amac yla 1950 de 177 

milyon liradan ibaret olan Maarif bütçesini 1954 te 374 milyon liraya yükseltildi ini, 

1956 bütçesinin 500 milyon liran n üstünde bir rakamla Meclise sunulaca n , ayr ca 

üniversiteler bütçesinin 25 milyondan 61 milyon liraya ç kar ld n söylemi tir. 

Özellikle yeni ilk Ö retim Kanununu Büyük Meclise sevke haz r bir hale getirmenin 
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bir irfan seferberli i te kil etti ini ve bu seferberlikte milletin ve hükümetin mu-

vaffak oldu unu söylemenin hakikatin ta kendisi oldu unu belirtmi tir.621  

29 Eylül'de de Ba bakan Menderes Susurluk eker Fabrikas n n aç l 

töreninde iktidar n n gerçekle tirdi i kalk nma hamlelerinin sunumunu yapm t r.622 

Menderes  nutkunda: 

" Demokrat Partinin gitti i kalk nma hamlelerinin birer hayal ve serabdan 

ibaret oldu unu bütün memleket sath nda ilân etmeyi menfaatlerinin icab sayarak 

bunu kötü bir âdet haline getirmi olanlâr, yak n zamanlara kadar belki zemin ve 

artlar propagandalar na müsait görebilirlerdi. Büyük bir kalk nma te ebbüsünün 

programlanmas ve hareket haline geçebilmesi için uzunca bir haz rl k devresine ih-

tiyaç bulundu unu takdir edersiniz.  uras n aç kça belirtmeliyim ki gayretlerimizin 

ve eserlerimizin azameti kar s nda, milletçe hissetti imiz darl k ve s k nt hiç 

denecek bir seviyede olmu tur. Filhakika bütün vatanda lar 1950 den evvelki hayat 

seviyeleri ile onu takib eden y llarda ve bugüne kadar-ya ay lar n mukayese 

ettikleri takdirde, eskisine nazaran daha fazla s k nt ya ve mahrumiyete maruz kalm 

olduklar n , eminim ki iddia etmiyeceklerdir. u halde büyük kalk nma program n n 

tatbikat vatanda olarak s k nt lara ve mahrumiyetlere katlanmam z pahas na 

olmam t r. Bu sözlerimi ayr ayr vicdanlar n zda tasdik ve kabul edece inizden 

eminim. Güçlükler arkada kalm t r Güçlükleri yenmi yolumuzu bulmu uzdur. 

Güçlükler arkada kalm t r. Güçlüklerin en sert devresini 1955 y l i çinde ya ad k. 

Geçen yaz i ptidas nda bir taraftan kurak ve k s r bir ziraat y l n n tesir sahas içinde 

bulunuyorduk. Di er taraftan yat r m faaliyetlerimizin birike birike büyük yekûnlara 

vas l oldu u ve fakat faydalar n n gere i gibi elde edilme e henüz ba lanmad bir 

devrenin en sert aylar n ya yorduk. Memleket ekonomisinin geçirmekte oldu u bu 

devrenin de derhal istismar na kalk ld . Yer yer madde madde bührânlâr 

yarat lmak için ne derecelerde iddetle savletlere giri ildi i cümlenin malûmudur. 

Art k bunlar dâ geride b rakt k. Bundan sonra ve ald m z tedbirleri sayesinde 

darl k ve s k nt lar m z k sa zamanda bertaraf edece imizden emin olabilirsiniz. 

eker, kahve, çay vesaire, vesaire, bunlar n yoklu u bahane olunarak memleketin 

evvelâ iktisadî.; nizamî, sonra da içtimai ve siyasi nizam sars lma te ebbüsleriyle, 
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kar la lm yacakt r.Hulâsa olarak ifade edeyim. Memleketimiz k huzur ve emniyet 

içinde kar lamaya haz rlanmaktad r." eklinde muhalefet kanad ndan partisine 

ele tiri olarak söylenen tüm konulara de inerek çürütmeye çal m t r.  

Demokrat Parti, büyük kongresi genel idare kurulunun verilmi

 
olan karara 

uyularak 15 Ekim tarihinde toplanacak olan Büyük Kongre haz rl klar na 29 Eylül'de 

genel merkezde ba lam t r. Kastamonu milletvekili Basil Akta ' n ba kanl ndaki 

büyük kongre bürosu haz rl klarla me gul olmu tur. Di er taraftan At f 

Benderlioglu'nun ba kanl ndaki bir komisyon da kongreye sunmak üzere iki 

mühim rapor haz rl na ba lam t r. Komisyon, tüzükte yap lmas dü ünülen 

de i ikliklere ait teklifle birlikte genel kurul üyeleri hakk nda baz teklifleri kongreye 

sunaca , bilhassa grup kararlar na riayet etmiyen ve parti görü üne ayk r

 

disiplinsiz 

hareketlerde bulunan genel kurul üyelerinin durumlar n n ele al naca , ve bu büyük 

kongrede genel idare kurulu seçimlerinin çok mücadeleli geçece i 

de erlendirilmi tir. Ankara te kilât ndan genel kurula girmi olan Adliye Vekili 

Osman evki Çiçekda

 

ve At f Benderlio lu tekrar seçilmek için kampanyaya 

ba lam lard r.623 Bu arada partide spat hakk mevzuundaki kanun teklifine kat lm 

olan Bursa mebusu Sabahaddin Ç rac o lu'na Zafer gazetesinde iddetle hucum 

edilmeye ba lanm t r.624 

l Genel Meclisi Seçimlerinde DP kendisini ba ar l bulmu , Zafer gazetesinin 

«Millet timad ndan a mam t r» ba l kl ba makalesinde genel meclis seçimlerinde 

yüzde 39.7 nispetinde bir kat l m temin etmenin ba ar oldu u, bunun ise partinin her 

defas nda daha büyüyen bir itimat kazand n n ifadesi oldu u belirtilmi tir.625 

Demokrat Parti yakla an Belediye seçimleri için halkta olumlu etki yaratacak 

icraatlar n bas nda yer almas n sa lam t r. Haberde, Belediyenin memur, i çi ve 

küçük esnafa taksitle ve ucuz fiyatla mahrukat sataca bildirilmi , bu ekildeki 

sat lar n Belediyenin Yenikap , Unkapan ve Kad köy'deki tanzim sat yerlerinde 

yap laca , bedellerinin ise üç taksitte ödenece i duyurulmu tur. Odun ve kömür 

tanzim sat lar na da bir sonraki ay n15 ine kadar ba lanm olaca , Tanzim 
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depolar nda odunun eve teslim çekisi 17 lira 90 kuru , kömüründe 22 kuru

 
oldu u 

bildirilmi tir.626  

Demokrat Parti belediyeleri iktidardan destek almalar na ve daha yeterli 

bütçeye sahip olmalar na ra men yine de fazla ba ar l görülmemi lerdir. Burhan 

Felek Cumhuriyet gazetesinde bu konuda " S ras gelince u mahut "evvelce 35 

milyon olan ehir bütçesi imdi 70 - 80 milyona ç km t r" diye övünenler, kendi 

ba ar lar na bir delil olarak ileri sürdükleri bu art önünde, sular bile temiz 

tutamamak gibi en mübrem bir hizmeti böyle bol paral bir bütçe ile temin 

edememekle kusurlu say lmazlar m ? Zaten bu bütçe art belediyenin muvaffakiyeti 

olmaktan ziyade halk n külfetidir. Çünkü belediye irad n , bu zatlar kendi 

keselerinden de il, ald klar vergilerin ço almas yle artt rm lard r. Elektrik, su, 

havagaz , nakliye gibi en mübrem ihtiyaçlardan dahi yüzde yirmiye kadar vergi 

almak, çöp ve fener paras n âzami hadde yükseltmek bir hüner de ildir. Hüner, 

eldeki para ile ehrin evvelâ en kati ihtiyaçlar n sa lamakt r. Bunun ba nda su 

gelir" eklinde DP 'nin belediyecilik politikas n ele tirmi tir.627 

Yine ayn ekilde partinin eski iktidardan devralarak stanbul'da görevine 

devam ettirdi i Vali Gökay da belediye ba kanl için çok  ba ar l bulunmam t r. 

Bas nda Lütfi K rdar' n CHP döneminde de i tirilerek yerine getirdi i Gökay' n bu i 

için iyi bir seçim olmad de erlendirilmi tir. Akbaba dergisinde " Ne gördük?..  

Be y ld r v c k v c k caddelerin çamurundan, u bak ms z sokaklardan, çöpçüsüz 

mahallelerden u susuz musluklardan, u deve hamuru ekmeklerden, u harap 

tramvaylardan, u tek çivi çak lmayan peri an manzaradan ba ka ne gördük? Haaa, 

ne mi?.. Yap l ndan iki ay sonra alt ndaki çak llar üstüne ç kan stiklal 

caddesindeki seçim asfalt n gördük, Bir de y llarca evvel temelini att m z Opera 

binas n n iskeletini.." eklinde Gökay' n belediyecili i ele tirilmi tir.628 

DP bu dönemde, mecliste stanbul belediyesinin yönetimindeki özel 

durumuna son veren düzenlemeyi yapm 629 ve seçim haz rl klar na de i en yeni 

duruma göre ba lam t r. Bu kapsamda DP stanbul l Ba kan Orhan Köprülü, son 

eklini ald ktan sonra 25 Ekim 1955 günü ilçe seçim kurullar na verilen listeler 
                                                

 

626 Ak am 28 Eylül 1955 
627 Cumhuriyet 9 Kas m 1954 " ehir Meseleleri" 
628 Akbaba, Say 100,  Cilt 4, 11 ubat 1954, "Lütfi K rdar'a aç k mektup" 
629 stanbul valisi ayn zamanda belediye ba kanl görevini de yürütmekteydi. 
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hakk nda kendisiyle görü en gazetecilere " dari hayat bak m ndan 1956 senesi Mart 

ay nda yeni bir devreye girecektir. Malum oldu u üzere, uzun senelerdir birle ik 

idare ad alt nda stanbul un Vilayet ve Belediyesi bir elde i görmekteydi. 

Partimizin, her iki idareyi birbirinden ay ran kanunu ç karmas ndan sonra bir 

müddet evvel il genel meclisi seçimleri yap lm bulunuyor. imdi de, 13 Kas m 1955 

Pazar günü Belediye Meclisinin seçimi yap lacakt r" eklinde demeç vermi tir. 630  

DP l Ba kan Orhan Köprülü, son eklini ald ktan sonra saat 1 6.30'da ilçe 

seçim kurullar na verilen listelerde, mevcut ehir Meclisi üyelerinden yaln z 26 

tanesi yeniden listeye al nm lar, birçok tan nm üyelerin listede bulunmay lar 

sürpriz tesiri uyand rm t r. Geri kalan 45 ki i aras nda, aday gösterilmelerinde 

kanuni mahzur olmayan sab k profesörler ve çe idli meslek mensuplar bulunmu tur. 

Yeni listede iki ba ms z aday da yer alm t r. Aday listesi bas na verilinceye kadar 

birçok defalar, de i ikliklere u ram , hatta birgün öncesinde dahi saat 15.40 ta 

genel kurulla yap lan bir telefon görü mesini müteakib tekrar de i tirilmi tir. 

DP Genel dare Kurulu, Ankara'da 24 Ekim de Fuad Köprülü nün 

ba kanl nda toplanm , bu toplant da ihtilafl olan Ankara Belediye Meclisi aza 

namzedleri meselesi görü ülmü ve listeden ç kar lm olan baz azalar n tekrar 

listeye al nmas na karar verilmi tir. Böylece Genel dare Kurulunda ç kan ihtilaf  bu 

toplant da halledilmi tir. Di er taraftan Genel dare Kuruluna yeni üye olarak 

Mükerrem Sarol seçilmi tir. Ankara Belediye Meclisi azal klar için DP taraf ndan 

gösterilen namzedlerin listesi seçim kuruluna verilmi tir:631  

Aday Listelerininin yay nlanmas ndan sonra, DP Genel dare Kurulu 

tarafindan belediye meclisi azal adayl klar tesbit edilen vilayetlerde 

ho nutsuzlu un gittikçe artt , Genel Merkeze 26 Ekim den itibaren gönderilen 

telgraflardan anla l r hale gelmi tir. ki gün içinde zmir, Diyarbak r, Manisa, 

Edirne, Burdur, Mersin ve stanbul dan yüzlerce telgraf gelmi ve bu telgraflarda 

aday listelerinde ismi bulunanlardan birço unun seçimi müstakillere kazand racak 

kadar zay f olduklar na i aret edilmi tir. Ayr ca namzed tesbitinden gayrimemnun 

olan birçok vilayetlerde DP li olup da namzedlik isteyenler ya istifa ederek Köylü 

Partisi listelerine girmi ler veya di er partilerden ayr lanlarla mü tereken müstakiller 
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listelerini tanzim etmeye ba lam lard r. Bu bak mdan belediye seçimlerinin hayli 

sürprizli geçece i ve belediye seçimlerinin müstakiller taraf ndan kazan laca 

üphesi ileri sürülmü tür.632 Buna göre çe itli illerdeki geli meler öyle olmu tur: 

DP zmir te kilat ndaki huzursuzluk 26 Ekim de çe itli tezahürler 

göstermi tir. l idare heyeti çevreleri u ana kadar kendilerine intikal etmi tek bir 

istifa olmad n söylemi ler, te kilat içinde ihtilaf yaratmak isteyenlerin takib 

olundu unu ve haysiyet divan na sevkedilmek üzere bulunduklar n ilave etmi lerdir. 

Buna mukabil bucak ve ilçe te ekküllerindeki gergin hava devam etmi tir. Partiden 

ç kart lmalar konu ulanlar, ceblerinde arkada lar ndan toplad klar yüzlerce imzal 

istifa mektublar ta m lar, kendileri tard edildikleri takdirde bu mektublar n il idare 

kuruluna verilece ini bildirmi lerdir. Görünü te itirazlar belediye meclisinin kurulu 

ekline teveccüh etmi olmakla beraber, aday listesinde de i iklik yap lmas na 

kanunen imkân kalmad na göre gerçekte bütün mesele gelecek belediye reisinin 

ahs nda toplanm t r. E refpa a te kilat bugünkü ba kan Akçiçe in vazifeye 

devam nda srar etmi , fakat il idare kurulunun onun ans n azaltacak tedbirler 

ald n ve di er namzedler lehine taraf tuttu unu ileri sürmü tür. E refpa a 

te kilat nca il idare heyetinin derhal istifa etmezse, zmir in bu büyük parças ndaki 

sand klardan Köylü Partisine ait reylerin daha çok say da ç kaca söylenmi tir. 

Bunun için il idare kuruluna taraftar çevrelerde dahi vaziyete Genel Merkezden bir 

müdahale yap lmas na mutlak surette ihtiyaç hissedilmi tir. Di er taraftan ehir 

Meclisine dâhil baz partililer tarafindan, Rauf Onursal zaman ndan beri 2000 liraya 

ç kar lm olan zmir Belediye Reisi maa n n 1000 liraya indirilmesi teklif 

edilmi tir. Teklif kabul edildi i takdirde reisli in cazibesi azalacak ve rekabetten 

do an ihtilaf da kendili inden yok olaca dü ünülmü tür. Ayr ca 19 lar tarafindan 

kurulmas bahis mevzuu olan partinin bugünkü artlar alt nda zmir de umulandan 

fazla alaka görebilece i belirtilmi , bu bak mdan 27 Ekim'de ehre gelecek olan 

Fevzi Lütfi Karaosmano lu nun yapaca temaslara büyük ehemmiyet verilmi tir. 

stanbul'da da Belediye Meclisi seçimleri için DP tarafindan ilan olunan aday 

listesinin tepkileri devam etmi , ehirdeki siyasi çevreler, listeye dahil edilenlerden 

çok liste haricinde b rak lanlar n durumlar n n sürpriz tesiri yapt kanaatinde 
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olmu lard r. DP te kilat n n listeyi çok uygun kar lamad söylenmi , çok yak nda 

ba layacak kongrelerde, meselenin bahis konusu edilece i ve stanbul te kilat ndaki 

gayrimemnun grubun görü lerinin belirece i tahmin olunmu tur.  Gayrimemnunlar 

aras nda iki ayr görü olu mu , bir k sm , parti yüksek kademelerini tesbit etti i 

adaylara oy vermenin vazifeleri icab oldu una dü ünürken, di er k sm , müstakil 

adaylar da hesaba katarak, ah slar üzerinde durmak karar nda olmu lard r. Hatta bu 

grupdan baz ahsiyetler daha ileri giderek, yaln z tarafs z adaylar 

destekleyeceklerini belirtmi lersdir. Tarafs z çevrelerin de DP aday listesini 

mükemmel bulmamalar ba ms zlar n ümidini kuvvetlendirmi tir. 

Yak n zaman önce ispat hakk taraftar oldu u iddiasiyle DP den ihraç edilen 

ehir Meclisi üyesi müstakil olarak adayl n koymu tur. Adalar ilçesinde ba ms z 

olarak adayl n koyan bir avukat , DP aday n n parti içindeki aleyhtar n n da 

destekleyece i söylenmi ve avukat n bütün muhaliflerin oylar n toplayaca tahmin 

edilmi tir. DP nin Fatih ve Beyo lu adaylar n n ise liste halinde kazanacaklar 

de erlendirilmi tir. 

26 Ekim ak am

 

DP stanbul bas n bürosunun yay nlad bülten, aday 

listesini DP mensublar ndan bir k sm aras nda ho nutsuzlukla kar land n 

göstermi tir. Bültende: 

" Evvelki gün ilan edilmi olan DP aday listelerini DP liler oldu u kadar 

bitaraf vatanda lar da tam bir tasvible kar lamaktad rlar. Yeni i ba na gelecek 

meclisin geçen 5 seneden daha fazla muvaffak olmaya çal acak bir heyet oldu unda 

herkes müttefiktir. Yaln z, üyeliklerinin bir gedik eklinde devam etmesi laz b geldi i 

fikrinde olanlar, kendi ahsi arzular n n tahakkuk etmemesi dolay s yle ortal 

yaygaraya bo mak istemektedirler. Fakat bu gürültülerin bir sabun köpü ü gibi 

sönüp gitmesi uzun sürmeyecektir. 

Geçen son be sene zarfinda hizmet gören Belediye Meclisi, ehrimizin 

mümtaz ahsiyetlerinden mürekkebdi. Fakat 13 Kas m Pazar günü yap lacak 

seçimden sonra i ba na gelecek yeni Belediye meclisinin de her bak mdan ehrin 

hizmetine lay k olaca muhakkak addedilmektedir. Pek mahdud bir zümre haricinde 

herkes bu fikirde oldu unu aç kça beyan etmektedir.

 

denmi , ayn bültende, aday 
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listelerinin ilan üzerine parti te kilat nda istifalar oldu una dair ç kar lan haberler de 

tekzib edilmi tir. 

1955 Kas m ay n n ba lang c ndan itibaren belediye meclis seçimleri için 

haz rl klar h zlanm t r. DP Genel Merkez Heyeti stanbul seçimleri için 4 Kas m 

günü DP il merkezinde Fuad Köprülü'nün ba kanl nda stanbul milletvekilleriyle il 

idare kurulu ba kan ve üyeleri ortak bir toplant yapm lard r. Toplant da seçim 

kampanyas s ras nda yap lacak çal malar gözden geçirilmi , vatanda lar n oyunu 

kullanmas na engel olan baz aksakl klar n giderilmesi için al nacak tedbirler 

görü ülmü ve muhalif partiler tarafindan yap lacak antipropaganda ve mümasil 

hareketlere kar al nan tedbirler incelenip tart lm t r. Sonuçta yap lm olan 

haz rl klar n yeterli oldu u de erlendirilmi tir. Seçimler öncesinde birlik ve 

beraberlik vurgusu yap lm t r. Ancak Demokrat partinin yerel örgütlenmesi içinde 

ve tabanda bir tak m ho nutsuzluklar ve yeni aray lar n emareleri görülmeye 

ba lam t r. 633  Bas nda ç kan haberlere göre:  

Ispartan n bir kazas nda DP ye miting için meydan verilmemi tir. 

Uluborlu da DP adaylar aleyhinde propaganda yapt klar ve CHP ile birle ik 

müstakil listeler haz rlad klar iddiasiyle 4 ki iyi daha partiden ihraç edilmi , partiden 

kovulanlar n say s 43 ü bulmu tur. Ba ms zlar n a r bast san lan Gelendost 

kazas nda DP bir gösteri yapmak istemi , fakat Demokrat Partiden olmas na ra men 

Belediye, Pazar oldu u ve me gul bulundu u bahanesiyle miting için meydan 

vermemi , DP mitingini erteleme e mecbur kalm t r.  

Adana'da DP seçim i lerini idare etmek üzere DP genel idare kurulu ad na 

yetkili olarak Ankara milletvekili At f Benderlio lu 5 Kas m Pazar günü ehre 

gelerek Parti te kilat ile temaslara ba lam t r. DP Adana'da kendisi için ciddi bir 

rakip olarak gördü ü Köylü Partisine kar seçim yar na girmi tir. Köylü Partisinin 

dördüncü aç k hava toplant s ndan sonra DP de bir aç k hava toplant s n yapm t r. 

Bu toplant da Seyhan mebusu Enver Batumlu ile Zahid Akda ve Belediye Meclisi 

üye adaylar ndan bir k sm konu mu lard r. Milletvekillerinden bir k sm da ayn 

saatlerde Ceyhan a gitmi ler, Zahid Akda burada yapt konu mada, Köylü Partisi 

kurucular ndan milletvekili Cezmi Türk hakk nda " E er biz bu zata bir Çad r 
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Bakanl vermi olsayd k, DP den ayr lmazd demi tir. Söz alan adaylar, karma 

listeye de il, DP listesine rey verilmesini istemi lerdir. DP ikinci aç k hava 

toplant s n Bahripa a meydan nda yapmay planlam t r.634 

Antalya bölgesinde DP seçimlere aday belirlemede nitelikler yerine 

partizanl k ön plana ç km t r. Merkez ilçe DP belediye meclisi üye adaylar ndan biri 

okuyup yazma bilmedi inden yap lan ihbar üzerine il seçim kurulunca DP belediye 

listesinden ç kar lm t r. Mehmed Boyac ad ndaki aday DP genel merkezince listeye 

eklenmi tir. Bu suretle DP genel merkezinin Antalya belediye listesinde gösterdi i 

tek aday liste harici kalm t r. 635 

Seçimler esnas nda DP'nin iç mücadelesi alevlenmi , parti içindeki görü 

ayr l klar , 19'lar olay n n partiyi bölmesi, parti içinde yer edinme mücadeleleri ve 

eski küskünler bu seçimlerde DP'ye sorunlar ya atm t r. DP birçok önemli say lacak 

bölgelerde seçimleri zor kazanm ya da akla hile yaparak seçim kazand n getiren 

davran larda bulunmu tur. Seçim pusulalar n n teksir oldu u itiraz ile son anda 

sand ktan fazla üç be oy ç kmas ile seçimleri kazanm t r. Sonuçta Türkiye'nin 

belliba l iki muhalefet partisi olan CHP ile CMP'nin belediye seçimlerine 

girmemelerine ra men bu seçimlerin bir o kadar gürültülü, dedikodulu ve sürprizli 

cereyan etmi tir. 636 DP'den ihraç edilen ve Burdur'da seçimleri izleyen Fethi 

Çelikba ile Behçet Kayalp seçimleri de erlendiren konu malar nda"- DP'den ihraç 

edildikten sonra ilk defa olarak Fethi Çelikba la beraber memleketimiz olan 

Burdur'a geldik ve hem erilerimiz taraf ndan yol boyunca ve Burdur'da hararet ve 

muhabbetle kar land k. Bu yap lan tezahürat 19'lar n davas n n vatan sath nda 

süratle enine, boyuna ve derinli ine dal budak sald n n bir delili bulunmaktad r. 

Bundan dolay duydu umuz bahtiyarl k sonsuzdur. Belediye seçimlerinde iktidara 

mensub parti ileri gelenlerinin ba ms z adaylar kazand rmamak için akla hayale 

gelmeyen bir ekilde tertiblere giri ildi ini mü ahede ettik. Türk milletinin art k 

idealinden uzakla an DP yöneticilerine kar itimad sars lm t r. Son olarak 

söylemek isterim ki memleketimizde bir rejim ve iman buhran 

mevcuddur."demi lerdir. 
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Baz yerlerde ise DP çift adayl k yoluyla seçimleri garantilemeyi denemi tir. 

Mudanya'daki duruma benzer ekilde Kemalpa a'da da hem DP'li hem ba ms z üye 

olarak aday olunmu tur. Kemalpa a Belediye Reisi Musa Uzel hem DP hem de 

ba ms zlar listesinde yer alm t r. Seçimde liste usulsüzlü ü yüzünden ba ms zlar n 

seçimi kaybetmeleri ve sonuçta DP'nin kazanm telakki edilmesi ise seçim 

kurullar n n nas l görev yapt klar konusunda üpheler uyand rm t r.637  

Tarsus'taki Belediye seçimlerinde DP adaylar n kazand rmak için, DP 

adaylar ad na parti te kilat seçimlerden evvel ilçe seçim kuruluna müracaat ederek 

elle yaz lm listelerin teksir olup olmad hakk nda görü ve karar istemi lerdir. 

lçe seçim kurulu 11 Kas m tarihinde elle yaz lm olan pusulalar n da bir kaç aday 

oldu una göre teksir say labilece ini bildirmi tir. Bu karar alan parti te kilat 

kademeleri vas tas yle durumu seçmenlere duyurmu ve elle liste doldurman n bir 

suç oldu u kanaati kazada hâkim olmu tur. Bu arada daha evvel haz rlanm olan 

elle yaz lm listeler toplat lm t r. Durumu haber alan ba ms zlar ay n 12'sinde l 

Seçim Kuruluna müracaat etmi ler ve itirazlar hakl görülüp ilçe seçim kurulunun 

verdi i karar iptal edilmi se de bu karar ancak seçim günü saat 16.30'da tebli 

edilmi , sonra halka duyurulabilmi ve böylece ba ms z adaylar ilçe seçim 

kurulunun ileri sürdü ü yanl mütalea ile seçimi kaybetmi lerdir. Ba ms zlar bu 

defa Tarsus seçimlerinin iptali için müracaatta bulunmu lard r.638  

DP iktidar n n 18 Aral k 1955 günü resmi seçim sonuçlar n n ilan nda seçime 

kat lmad n ilan etmi olmas na ra men, CHP'nin de 17 üyel k kazand 

bildirilmesi de ayr ca manal de erlendirilmi tir.  639   

Belediye seçimlerinin sürprizli neticeler vermesi ve hiç beklenmeyen 

yerlerde ba ms zlar n kazanm olmas iktidar çevrelerinde a k nl k yaratm t r. DP 

çevreleri, al nan neticelerden memnun olmam lard r. Bu çevrelerin iddialar na göre 

Belediye seçimlerinde birçok ehirde seçime i tirak etmeyen muhalefet, ba ms z 

nam alt nda listeler haz rlam ve bu listelerle kendi mensublar n n seçimi 

kazanmas n sa lamaya çal m t r. Muhalefet çevreleri ise Belediye seçimlerine 

giren ba ms zlar n muhalefet partilerinden ayr lm kimseler olmay p daha ziyade 
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DP'den ayr lm ah slar olduklar n söylemi

 
ve iktidar n bu seçimlerden gereken 

dersleri almas laz m geldi ine i aret etmi lerdir. 

Demokrat Parti Diyarbak r, Seyhan gibi baz seçim bölgelerinde belediye 

seçimlerinde ba ar s z olmu tur.: 

Diyarbak r da DP'nin pasif bir çal ma safhas nda bulundu u 

gözlemlenmi tir. Bilhassa Mustafa Ekinci'nin ispatç milletvekillerinin taraf n 

tutmas üzerine DP burada daha sakin ve daha pasif bir duruma dü mü tür. Ayn 

zamanda DP milletvekillerinin, DP belediye meclisi aza adaylar n desteklemesi 

muhalif ve tarafs z çevrelerde ho kar lanmam t r. Ayr ca bir DP milletvekilinin, 

DP aza adaylar n n kazanmamas halinde, hükümetin Diyarbak r için ay rd 10,5 

milyon liral k yard m tahsisat n kesece ini söylemesi ve bunun do rulu unu ispat 

edemeyi i çe itli söylentilere yol açm t r. 640 

Seyhan DP il te kilat n n kendi iç kavgalar na ve bu kavgalarla paralel olarak 

giri ilen, iç mücadeleler sonucu bu bölgede DP seçimleri kaybetmi tir. 1955 y l ndan 

itibaren DP il ba kanl için, araya milletvekillerinin kar t çeki meler ba lam , 

bu çeki melere genel merkezin müdahelesi de etkili olamam t r. Seçimler 

yakla rken DP Genel merkezinin destekledi i il ba kan na kar ,  tasfiye edilen eski 

il ba kan adaylar taraf ndan, seçimlerde genel merkez listesine kar ,  TKP'nin 16 

aday n

 

ithal ederek haz rlad klar karma liste ile ç km lard r. Seçimden 24 saat 

önceye kadar devam eden bu amans z sava boyunca DP te kilat kendi içiyle 

u ra mak yüzünden TKP'ni ve ba ms zlar ad alt nda çal an CHP'lileri tamamen 

unutmu tur. DP l ba kanl problemini seçim arifesinde çözmü , karma listeyi iptal 

etmi ama i i ten geçmi tir. 13 Kas m Pazar günü, ortada karma liste kalmad için 

Adana merkezinde seçimi DP kazanm , Fakat o güne kadar TKP ve Ba ms zlar 

öylesine çal m lard r ve halk da DP'nin kendi içindeki bu mücadeleden öylesine 

b km t r ki, Seyhan ilinin di er 9 kazas nda DP'liler a r bir yenilgiye u ram t r. 

Ayn durum civar illere de yans m t r.641 

Bursadaki Belediye Seçimlerde Mudanya DP Ba kan smail Kalkan ve dare 

heyeti azalar hsan Tuna, Ziya Birkan, Muzaffer Tosun, Selim Ç kr k, Mehmed 
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Göksever'in ayn zamanda ba ms zlar listesinde yer almalar dikkati çekmi tir. DP il 

heyeti ba ta lçe Ba kan olmak üzere bu DP'lileri partiye ihanet suçu ile 

vas fland rm t r. Bu DP'lilerden durumun vahametini anlayan Selim Ç kr k ile 

Mehmed Gökseven ba ms zlar listesine habersiz ithal edildiklerini hoparlörlerle 

sokak sokak ilan ederek kendilerini aklamaya çal m lard r. Di er üyelerin ba ta ilçe 

ba kan olmak üzere Partiden ihraçlar için gereken te ebbüsler yap lm t r. Bursa 

Mebusu Agâh Erozan Mudanya'ya giderek tahkikatla bilhassa me gül olmu tur. 

Partiden ihraçlar için çal lan bu dört DP'li,  DP listesinde de yer alm 

olduklar ndan ve Mudanya'da DP listesinin kazanm olmas ndan dolay belediye 

Meclisine DP'li olarak seçilmi lerdir. Mudanya Belediye Ba kan arkada lar için 

"Partimize ihanet eden hainlerin bugünden itibaren partimizle ili ikleri kesilmi tir. 

Kendilerini meclise seçilmi olmalar na ra men istifalar n bekliyoruz" demi tir.642 

Bursa ehrinde 1 nahiye d nda her yer de DP kazanm , buna ra men 

seçimden sonra DP te kilat

 

sevinememi tir. Bursa'n n çok sevilen 3 mebusunu 

19'lara vermi olmas na ra men böyle bir seçim neticesini memnuniyetle 

kar land klar n söylemi ler, fakat "Partinin derlenip toplanmas zaruridir, 

elzemdir." sözlerini de ilave etmi lerdir. Parti çevrelerince "Ba ms zlar" hüviyeti 

alt nda sahneye ç karak seçime kat lan DP'lilerin 19'lar n sempatizanlar oldu u ve 

Bursa'da 19'lara kar hatta parti mensuplar için bile zaman zaman göze çarpan bir 

sempati olu mu tur. DP l merkezinde idare heyeti ve DP'li mebuslar i tirakin birçok 

yerlerde % 8'i dahi bulmam olmas n de erlendirmeye çal m lard r.  

Mudanya'da bizzat Parti Ba kan taraf ndan DP'ye kar mücadele ba lad

 

takdirde, bütün ehri tehdit edecek bir ç banba

 

olabilece i de erlendirilmi , 

Mudanya'da taraflar aras nda yap lan kuvvet mücadelesinde DP ancak 41 oyla ilerde 

oldu u, Mudanya'n n 11.828 ve gene muhalefetin kuvvetli oldu u Kemalpa an n 

30.187 seçmeni oldu u dile getirilmi tir.643 

1955 l Genel Meclisi ve Belediye seçimlerinde Demokrat Partinin izlemi 

oldu u partizan politika ve partinin kendi ideallerinden uzakla m olmas n ,  
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partinin kendi içinden bu durumu ele tirerek istifas n sunan Antakya milletvekili 

ekib nal' n istifa mektubunda dile getirmi tir: 644 

"- ... Meclisi umumi seçimi dolay s yle denemeyi kazanm olan bir arkada , 

bilasebep ve il idare kurulunun keyfi karar ile veto edildi. Bu karar n isabetsizli i ve 

parti içinde tevlid etti i huzursuzluk ve emniyetsizli in zarar n anlatmak maksad yle 

gerek genel kurul ba kanl na, gerek parti ba kan Say n Adnan Menderes'e ayr 

yar y ld r m telgraf çekerek düzeltilmesini istedim. Benden ba ka Antakya ilçe idare 

kurulu da müracaatta bulundu. Fakat bu telgraflara bir cevab dahi alamad m." 

Belediye Meclisi denemelerine takaddüm eden günlerde adayl kazanmak 

için il idare kurulu kendine inkiyad etmeyen bir k s m ocak idare kurullar na i ten 

kinci sebepler ileri sürerek el çektirmek suretiyle hak ve adalete ayk r hareketlerde 

bulundu. Bu haks zl klara kar vaki ikayetler de sükutla kar land . l dahilinde bu 

tüzük d hareketler devam ederken 4. Büyük kongrede de genel kurulun bizzat parti 

tüzü ünü hiçe sayd n hüzünle mü ahede ettim. Kongrede devam eden müzakerat n 

üzerinde de büyük bir dikkatle durdum, bu müzakerat, parti kararlar nda tüzük ve 

program n de il, idarecilerin ahsi kanaatlerinin esas tutuldu unu meydana 

ç karm oldu. Bu hadiselerden sonra bir tek ümidle bugüne kadar partide kalmaya 

tahammül ettim. Oda Belediye seçimlerinde partinin takib edece i hatt

 

hareket idi. 

Esefle söyleyeyim ki, gerek partinin aday tesbitinde tatbik etti i usul ve gerek seçim 

s ras nda yap lan muameleler içinde besledi im küçük slahat ümidini de tamamen 

yok etti. Hele seçim gecesi mahalle aralar nda ba ms zlara kar yapt r lan bir 

tak m çirkin hareketler ve tecavüzlerle sand k ba lar nda parti mü ahidlerinin ve 

parti erkan ile parti mensublar n n ba vurduklar y ld rma usulleri bana deh et 

verdi. 1946 seçimlerinde DP'nin maruz kald güçlüklerin ve muamelelerin daha 

a rlar n n DP idarecileri taraf ndan vatanda lara nas l tatbik edildi ini bir türlü 

kavrayamad m. Baz idare amirlerinin ve zab ta memurlar n n da seçimi 

kazand rmak için i e kar t r lm olmalar na ibretle ahid oldum. Antakya'da 

tedhi çiler baz evlere girdiler, sokaklarda müstakil adaylar n veya taraftarlar n n 

üzerlerindeki müstakil listeleri almak maksad ile kollar n tutup, hatta koyunlar n 

arad lar. Bu masum insanlar karakollara döküldü. Bütün bu hadiselerin bana 
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verdi i kanaat udur ki; art k DP, 10 sene geriye rücu ile aleyhinde senelerce 

milletçe mücadele edilen sakin bir zihniyet ve usulü ihya ve benimsemi 

bulunmaktad r. Yukar da sayd m ve benzeri hadiseler müvacehesinde partiye 

intisab m n sebep ve saikinin zail oldu una ve art k partini de hürriyet ve demokrasi 

mefhumu ile hiç bir alakas kalmad na inand mdan partiden istifa ediyorum." 

2. Cumhuriyet Halk Partisi  

Metin Toker'e göre, 1955 yaz , CHP'nin itibar n n ve ona kar duyulan 

ilginin artmaya ba lad y l olmu tur. O tarihten itibarendir ki, bilhassa genç 

ku aklar CHP içinde görev almaya ba lam lard r ve orada burada y llanm örgüt 

büyükleri yerlerini yenilere vermek zorunda kalm lard r. Tabii bu, parti içinde bir 

«gençler - ya l lar mücadelesi »nin nedenini olu turmu tur. CHP'nin kapal bir parti 

olmas , nöbet de i tirme i ini daha da güçle tirmi tir. 1955 yaz nda Anadolu'nun 

uras nda buras nda genç avukatlar, doktorlar ve di er mesleklerden ayd nlar örgüte 

egemen olman n yolunu tutmu lard r. Gençlerin partisi olma özelli i, CHP için ta 

1960'lara kadar devam etmi tir.645 

CHP'nin de i im potansiyeli ve kadrolar ndaki gençle me konusunda Akbaba 

dergisinde Yusuf Ziya Ortaç " Geçen hafta, Ankaran n büyük caddelerinde gençler 

gördüm: Gözlerimin hiç tan mad , iyi yüzlü, k bak l gençler. Yakalar nda alt 

oklu rozetleriyle, dörder, be er ki ilik topluluklar halinde dola yorlard . Bunlar, 

CHP Kurultay na gelmi delegelerdi. Hay r, onlar n en mühim vasf , 14 May s 

zaferinden sonraki muhalifler olu udur. Demek, üç y l içinde, yeni bir Halk Partisi 

nesli yeti mi , dünün, bütün sevaplar ndan ve günahlar ndan uzak bir nesil. Bu, 

iktidarda olmayan bir parti için ne övünülecek ey " eklinde övgüde bulunmu tur.646 

Ortaç ayr ca nönü'nün 1953 kurultay konu mas n da bir muhalefet lideri de il,  

milletin babas gibi konu tu diyerek övmü tür.  

Cumhuriyet Halk Partisi iktidar n iddetli bask lar sonucunda, durumun daha 

da kötüye gidebilece i endi esiyle seçimlerden çekilmek zorunda kalm t r. Seçimler 

öncesinde propaganda gezilerine dahi müsaade edilmemi , büyük olaylar ç km t r. 

nönü gazetelere beyanatta bulunarak, "CHP seçimlere girme karar n verdi i andan 
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itibaren, hal ve artlar n de i ip daha da a rla t n ve bu a rla man n muhtelif 

mü ahhas tecrübelerle elle tutulur bir hale geldi ini söylemi ve bilhassa di er 

muhalefet partisi lideri ile yapt görü meden sonra, seçimlere girilse dahi iktidar n 

büyük seçimlerden evvel muhalefet partilerini kapatmaya muktedir oldu una kani 

bulundu unu" belirtmi tir. 647 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kas m Gülek, Londra konferans n n 

bitimi sonras

 

Eylül 1955 ba ndan itibaren 10 Do u ve Orta Anadolu ehrini 

kapsayan bir gezi program haz rlam t r. Ayn zamanda CHP Genel Merkezi 

partinin bütün il ba kanlar n Ankara'ya ça rm t r. Genel Merkezde eylül sal günü 

il ba kanlar n i tirak edece i bir toplant yap lmas , Toplant da partinin iç i leri ve iç 

politika ile ilgi meseleler gözden geçirilmesi, ancak toplant n n isti ari bir hüviyet 

ta mas öngörülmü tür. Ayr ca konu malar n n pek ço unda Halk Partisine a r bir 

dille hücum eden Prof. Köprülü'nün, partilerine hakaret etti ini CHP

 

liler iddia 

etmi lerdir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezde partili hukukçulardan müte ek-

kil bir komisyon kurulmas karar al nm t r. Komisyon son haftalarda Prof. Fuat 

Köprülü'nün DP toplant Iar nda yapt konu malar inceleyecek ve lüzum görmesi 

durumunda Fuat Köprülü hakk nda dâva aç lmas dü ünülmü tür.648 

Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem içinde d politikada önem kazanan K br s 

meselesinde yurt d ndaki faaliyetlerde de aktif olarak hükümetin politikas na destek 

vermi lerdir. Londra'da bulunan Türklerin düzenledi i K br s mitingi için 3 Eylül'de 

CHP il ba kan Muhlis S rmal bir telgraf çekmi tir. Telgrafta "K br s Türktür. 

Tarihî, co rafî, siyasi haklar ve sebep bu dâvan n esas d r. K br s millî dâvasinin 

birinci saf nday z. Bütün hakl icraat n zda sizinle beraberiz. 4 Eylül'de yapaca n z 

mitinge ba ar lar diler, bu hakk n z n pe inden aynlm yaca m z sevgi ile 

bildiririz."649 demi tir. 

Seçimlerle ilgili haz rl klar n ba lad bu dönemde, iktidar n yarg yoluyla 

yapm oldu u bask lar yo unla m t r. CHP Genel Sekreteri Kas m Gülek ile 

birlikte Erzuruma gitmi olan CHP Meclisi üyesi gazeteci Nizameddin Nazif 

Tepedelenlio lu, bir sene önce Kand ra'da yapt siyasi bir konu madan dolay As-
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liye Ceza Mahkemesi taraf ndan hakk nda verilmi olan 9 günlük hapis cezas n n 

kesinle mesi sebebiyle, 2 Eylül günü tutuklanarak Sultanahmet Cezaevine 

koyulmu tur..650 CHP Meclis üyesi Nizamettin Nazif Tepedelenlio lu'na, CHP Genel 

Ba kan smet nönü geçmi olsun telgraf çekmi tir.  Telgrafta: "1954 seçimlerinden 

dolay tevkifinizî haber ald m. Çok müteessir oldum. Vatan m z n yüksek bir siyasî 

rejime eri mesi için sarfetti iniz gayretlerin takdirkâr y m." 651demi tir. 

Bu arada Demokrat Parti yönetiminin muhalefet ve özellikle CHP üzerinde 

yarg y kullanarak uygulad bask politikas devam etmi tir. CHP Genel Sekreteri 

Kas m Gülek de seçim propagandalar ndaki konu malar yüzünden ceza alm

 

ve bir 

kaç gününü, tutuklu olarak Pa akap s cezaevinde geçirmi tir, cezaevinde bulunan 

mahkûmlar, Kas m Gülek'e bir hât ra olmak üzere, üzerinde alt ok ve «Kas m 

Gülek'e hediye» kelimeleri yaz l bulunan boncuk i lemeli bîr para cüzdan hediye 

etmi lerdir. Ayr ca Gülek'in Tire'de yapt bir konu mas ndan dolay hakk nda kaza 

savc l nca dâva aç lm , ilk duru mas yap lm ve 1 saat 40 dakika devam ettikten 

sonra 22 Ekim e ertelenmi tir. Savc , iddianamesinde Gülek'in halk k k rt c ekilde 

konu tu unu ve bu yüzden tecziyesi lâz m geldi ini söylemi , K. Gülek ve avukatlar 

iddialar reddetmi tir. CHP Genel Sekreteri savunmas nda konu mas n n tahrif 

edildi ini, sözlerinde tahrik bulunmad n , memlekette cereyan eden hâdiselere 

istinaden konu tu unu söylemi tir. Avukatlar ise savc l k iddianamesinin esasl 

delillere dayanmad n , tahkikat n tevili lâz m geldi ini ileri sürmü lerdir. Savc l k 

Kas m Gülek'in bir seneden be seneye kadar hapsi ve yüz liradan be yüz liraya 

kadar a r para cezas na çarpt r lmas hükmünü içeren 401. madde ile 

cezaland r lmas n istemi tir. Bu arada Nazif Tepedelenlio lu mahkûmiyet müddeti 

doldurdu u için tahliye edilecekken, son Karadeniz seyahati s ras nda Rize'de yapt 

bir konu mada hükûmetin mânevi ahsiyetini tahkir etti i iddias ile hakk nda tevkif 

müzekkeresi kesilmi ve 9 gün hapse mahkûm olan Nizameddin Nazif'in tutuklu 

olarak Rize'ye gönderilmesi talep edilmi tir. 652  

6 Eylül günü Genel Sekreter Yard mc s Turgut Göle'nin ba kanl nda 

ba l yacak olan CHP l ba kanlar toplant s na,  partinin yak n gelecekte takip 
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edece i politika bak m ndan büyük önem verilmi tir. Son haftalar n olaylar 

hakk nda genel merkezden bilgi alacak olan il ba kanlar , ayn zamanda te kilât n 

görü ve temennilerini parti idarecilerine bildirmeleri, toplant da özellikle baz illerin 

temsilcilerinin mahalli seçimlere girilmemesi yolunda karar üzerinde duracaklar 

de erlendirilmi tir.653  

6-7 Eylül olaylar nda da Cumhuriyet Halk Partisi tutarl ve olgun bir 

yakla m göstermi tir. Hükümet stanbul, zmir ve Ankara'da s k yönetimin 6 ay süre 

ile devam etmesi için teklif öne sürmü , meclisin de tatile girmesinde bir de i iklik 

getirmemi tir.  CHP ad na konu an Genel Ba kan nönü gerek maddi,  gerek mânevi 

sahalarda büyük bir felakete u rad m z ifade ederek, B. M. Meclisinin hadiselerin 

seyrini takip edebilmesi ve derhal haber alabilmesi için toplant lalar na devam 

edilmesi gerekti ini söylemi tir. smet nönü esas hakk nda verdi i bir takrirde 

Ankara vilâyetinin karar d b rak lmas n istemi tir. Yine Halk Partisinden Nüvit 

Yetkin örfi dare karar n n bir ay müddetle devam n art ko an bir takrir sunmu , 

fakat DP ço unlu u taraf ndan, s k yönetimin 6 ay süreyle her üç vilâyette 

uygulanmas kabul olunmu tur.654 

Ankara, stanbul ve zmir'de s k yönetimin 6 ay uzat lmas üzerine 7 Ekimde 

toplanacak CHP Meclisi, partinin takip etmesi gereken hareket tarz konusunda bir 

karar almak durumunda kalm t r. CHP içindeki genel dü ünce, bu üç vilâyet d nda 

faaliyette bulunmakta hiçbir mahzur olmamas na ra men, s k yönetim bitene kadar 

mümkün oldu u nispette pasif kalmak yolunda olmu tur. CHP merkez idare kurulu 

üyelerinden biri bu konuda: " Her ne kadar Örfi idare sadece 3 vilâyette ilân edimi 

ise de memleketin içinde bulundu u bu nazik vaziyette, siyasî havay 

gerginle tirebilecek her eyden kaç nmak bir vazifedir. Bu itibarla arkada lar m z n 

büyük k sm memlekette her ey normale dönünceye kadar siyasi faaliyetimize ara 

vermek karar ndad rlar. Merkez idare kurulumuz, Parti Meclisine bu mevzuda bir 

rapor verecektir." demi tir.655 

CHP her ne kadar s k yönetim süresince pasif kalmak yönünde karar alsa dahi 

yine de Demokrat Parti güdümündeki S k yönetim idaresinin bask lar na maruz 
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olmaktan kendini kurtaramam t r. Ulus gazetesi 19 Eylül 1955 tarihli bask s nda 

"Çetin Bir mtihan" ba l alt nda yay nlad bir makale yüzünden S k yönetim 

komutanl taraf ndan süresiz olarak kapat lm , ayn yaz y yay nlayan Hürriyet ve 

Tercüman gazeteleri 15 gün süreyle yay n yasa yla cezaland r lm lard r. Ayn 

ekilde Her Gün gazetesi " Amerika n n Bir Tavsiyesi "ba l kl yaz s yüzünden 15 

gün süreyle yay n yasa yla kar la m t r.656 

CHP kendisinin kat lmad Belediye seçimlerinde ba ms z olarak kendi alt 

kesimlerinin seçimlere kat lmas n engellememi , aksine alttan alttan desteklemi tir. 

Baz yerlerde DP Belediye Meclisi adaylar n n seçimleri kazanamay CHP'liler 

aras nda büyük memnuniyet uyand rd gibi, ba ms zlar listesine Diyarbak r 

ehrinde sokulmu olan 10 CHP'linin bu liste için avantajl bir durum yaratt klar 

söylenmi tir. CHP'lilerden baz lar n n ba ms zlar için çal t klar seçimin neticesini 

müteakib aç klanm t r. Ba ms z azan n seçim kabiliyeti bulunmakla beraber 

Diyarbak r CHP'si il ba kan Refik Pirinççio lu da CHP'lilerin ba ms zlar lehinde 

faaliyet göstermi olduklar n söylemi tir. 657 

13 Kas mda yap lan belediye seçimlerinden sonra iktidar n bask giri imleri 

büsbütün artm t r. CHP kongreleri bas lm , da t lm

 

ve ba ta Genel Sekreter Gü-

lek olmak üzere, hemen hemen tüm CHP yöneticileri tutuklanm , h rpalanm , 

say s z defalar mahkemeye verilmi tir. Hatta Kas m Gülek, Zonguldak emniyet 

müdürü taraf ndan ölümle tehdit edilmi tir. Kapat lan gazetelerin ise haddi hesab 

yoktur. Ama, CHP'liler etkin bir muhalefet sürdürmü tür. 1955 y l nda il ve ilçe 

kongreleriyle olu an genç CHP yönetici kadrosu h zl bir propagandaya giri mi tir. 

Ekonomik ve siyasal haklar konusu, mitinglerde sürükli i lenmi , kimi zaman salon 

verilmedi i için, çad rda yap lan kongrelerde dilsizler bile iktidar ele tirmi lerdir. 

Toplant larda, "CHP'den ayr lanlar baba oca na" ça r lm , nönü mecliste DP 

iktidar na kar , o güne kadarki en a r sald r lar n yöneltmi tir.658 

3. Köylü Partisi 

Köylü Partisi seçimlere kat lma karar alm t r. Ancak partinin te kilatlanmas 

çok zay f oldu undan baz bölgelerde te kilat n da lma riski ile kar kar ya 

                                                

 

656 Ak am 20 Eylül 1955 
657 Cumhuriyet, 15.11.1955 
658 Bilâ, a.g.e. s.164 



 

276

 
kalm t r. Bu kapsamda bas nda yer alan haberlerde " Biga'da zaten çok c l z bir 

halde bulunan Biga Köylü Partisi infisah etmi durumdad r. Seçimlere i tirak ka-

rar ndan sonra partiyi hem maddeten, hem de manen ayakta tutan ve Süreyya 

Endi in eski arkada lar ndan bulunan, tüçcardan Zühtü Zeren, Ahmet Günister, 

Tevfik Ba ar r ve terzi Müçteba all idare heyetinden istifa etmi lerdir.. Geriye 

kalan ki ki i de ayn yolu takib etmek üzeredir." 659denmi tir. 

Adana da bir k s m Demokratlarla, Köylü Partisi mü terek liste mi 

haz rl yorlar sorusu gündeme ta nm t r. 5 Kas m da iki partinin temsilcilerinin 

Adana'ya ayn zamanda gelecek olmalar , zamanca ayn yerde bulu malar akla bu 

soruyu getirmi tir. Gazetenin haberinde   "Belediye Meclisi seçimleri 

propagandas n n h z , Pazar günü ehrimize gelecek olan DP milletvekilleriyle Köylü 

Partisi Genel Ba kan Tahsin Demiray ve genel idare kurulu üyesi Dr. Cezmi 

Türk ün kampanyaya kat lmalar yle daha da artacakt r. Köylü Partisi bugün aç k 

hava toplant s n da yapm bulunmaktad r. DP seçim i lerini DP genel idare kurulu 

ad na yetkili olarak ehrimize gelece i bildirilen Ankara mebusu At f Benderlio lu 

idare edecektir. DP den bir grupla Köylü Partisinin mü terek bir liste haz rlamakta 

olduklar yolundaki ayia bugünlerde daha da kuvvetlenmi 

bulunmaktad r."denmi tir. 660 

DP Adana'da kendisi için ciddi bir rakip olarak gördü ü Köylü Partisine kar 

seçim yar na girmi tir. Köylü Partisinin dördüncü aç k hava toplant s ndan sonra 

DP de bir aç k hava toplant s n yapm t r.661 

13 Kas m 1955 Pazar günü yap lm olan Belediye seçimlerine stanbul'un 9 

ilçesinde i tirak etmi olan TKP seçim günü tesbit etmi oldu u yolsuz muameleleri 

7 madde halinde bildirmi ve seçim kanununun sarih hükümlerini ihlal eden bu 

hareketler dolay s yle, stanbul Belediye seçimlerinin iptali için 14 Kas m günü l 

Seçim kuruluna ba vurmu tur.662 Köylü Partisinin itiraz reddedilmi tir. 

Eski ehir'de yap lan Belediye seçimlerine Köylü Partisi l dare Kurulu itiraz 

etmi tir. 7 maddelik bir itiraz dilekçesiyle l Seçim Kuruluna ayn gün ak am geç 
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vakit müracaat eden Köylü Partisi, seçmenlerin bilhassa köylerde hürriyetlerinden 

mahrum b rak ld n ve vatanda lar n Köylü Partisine rey vermemeleri için tazyik 

olundu unu iddia etmi tir.663 

4. Cumhuriyetçi Millet Partisi    

Metin Toker Yerel Seçimler döneminde CMP ile CHP aras nda iki muhalefet 

partisinin DP'nin muhtemel y ld rmalar na ortak gö üs germe yönünde i birli i 

içinde çal maya ba lad klar n söylemi tir.664  CMP iktidar n, CHP'yi haklamay 

göze al rsa bir süre kendisine ili meyece ini ve göstermelik bir muhalefet olarak 

DP'nin onu koruyaca n bilmi tir. Fakat CHP gibi bir siyasi örgütü alteden bir 

iktidar n kar s nda CMP nin ans olmayacak, s ra arkadan CMP'ye gelecektir ve tek 

parti devrine DP idaresinde dönü hukuken bile gerçekle tirilmi olacakt r. Ahmet 

Tahtak l ç, smet nönü ile görü mesinde DP'den bahsederek : "Yenmek için ay rmak 

laz md r. Tek lokma, iki lokmadan daha rahat çi nenir. Bir rakibin hesab görülünce 

ötekine dönmek, ikisine birden hücumdan ak ll i tir. Aldanm yoruz ve mücadeleye 

haz r z. Muhalefet partileri beraberce teminatl bir demokrasi için çal mal d rlar. 

Ortada henüz iktisadî, sosyal prensip ayr l klar yoktur. Bunlara s ra gelmi de ildir. 

Biz, demokrasinin en ilkel artlar n koparmak için mücadele ediyoruz. Birlik, kuvvet 

olacakt r." demi tir. Gerçekten de ziyarette muhalefetin bir bütün olarak davranmas 

ve CHP ile CMP aras nda koordinasyon kurulmas konusunda âdeta anla maya 

var lm t r. Bir ba ka anla ma ise hücumlar n bizzat Menderes'in ahs na 

yöneltilmesidir. Zira Menderes kendi ahsi diktatörlü ünün haz rl klar na ba lam t r.  

Toker'e göre bu hücumlar n DP'ye de il de, onun genel ba kan na 

yöneltilmesinin ba ka bir faydas daha olaca hesaplanm t r. spatç lar henüz 

DP'nin içindedirler ve Menderes'e kar bir anlay n temsilcileri olarak 

çal maktad rlar. ktidar nas l muhalefeti bölüp yenmek istiyorsa, smet Pa a ile 

Tahtak l ç, bu yöntemi DP üzerinde denemenin faydalar ndan söz etmi lerdir. CHP 

kongresindeki tenkitler Ba bakan Adnan Menderes' in ahs nda hükümet ve DP'ye 

yönelmi tir. Ayn ey CMP il kongresi ve mitinginde de olmu tur. Taktik iyi 
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kullan lm ve ba kentten uzaklarda bile iki muhalif parti ayn havay 

çalabilmi lerdir. 

Yerel seçimlere kat lmama e ilimi de asl nda bu tarz bir dü üncenin ürünü 

olmu tur. Adnan Menderes DP içinde süratle itibar kaybetmektedir ve 

zay flamaktad r. Kendisine, kuvvet urubu yerine geçecek bir zafer laz md r. smet 

Pa a, yerel seçimleri, hele art k resmi hal alm olan metodlar da kullan l rsa DP'nin 

kazanaca m bilmektedir. Bu galibiyet Menderes'in yayma ok sa layacak, onun 

partisi içindeki egemenli ini biraz daha artt racakt r. Muhalefet kendisine bu f rsat 

vermemek için yap lacak olan ey olarak, yerel seçimleri boykot etmek ve 

Menderes'i sand k ba nda tek ba na b rakmay tercih etmi tir. Ancak bu davran n, 

iki parti ortak davran rlarsa bir anlam olacakt r. Nitekim öyle davran lm t r.. Yaz n 

ortas nda, o tarihte CMP' nin genel ba kanl na seçilmi olan Osman Bölükba 

smet Pa ayla görü erek, yerel seçimlere girilmemesine Ta l k'ta karar verilmi , 

ondan sonra liderler bu karar kendi partisine götürerek, oradan o yolda bir bildiri 

ç kartt rm lard r. 

nönü CMP'ni ziyaretine kar l k vermi , partiyi ziyaret etmi tir. Tahtak l ç ile 

o s ralarda yay mlanm bulunan Parti Meclisi bildirisi üzerinde konu mu lard r. 

CMP Genel Ba kan bildiriyi yumu ak bile bulmu tur. Fakat yerel seçimlere 

girilmemesi yolunun, ima tarz nda da olsa, bir defa aç lm bulunmas Tahtak l ç' 

memnun etmi tir. Nitekim bu iadeyi ziyaretten birkaç gün sonra, haziran n sonunda, 

CMP'nin K r ehir'de tertipledi i bir aç k hava mitinginde olaylar ç k nca 

CMP'liler iddete kar bir arada durmanm yararlar n daha iyi anlam lard r. 665 

CMP pazartesi günü ehrin pazar oldu unu dü ünerek K r ehir'de miting 

tertiplemi ti. O seneler, alanlarda kalabal k toplamak demokratik sava n büyük 

marifeti oldu undan siyasi partiler, mitingleri için pazar günlerini seçerler, köyden 

ehre gelenler bu suretle e lenceli saatler ya arlard . CMP'liler miting yeri olarak 

ehrin ortasmdaki bir alan üzerinde durmu lard r. Fakat miting günü yeni ilçe olan 

K r ehir'in kaymakam CMP' lilere bu alan vermeyece ini bildirmi . Bir ak am önce 

bir lokantada olay olmu tur. CMP ileri gelenleri lokantada otururlarken on, on be 

ki ilik bir grup bunlar n aleyhinde, "Ne diye geldiniz? Daha ne istiyorsunuz? te 
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sizin yüzünüzden ilçe olduk. Bize çektirdikleriniz yetmedi mi? Gidin buradan" diye 

ba r p ça rm lar, üzerlerine i e ve bardak atm lard r. Kaymakam bu tepkinin 

devam edebilece ini söyleyerek ve olay ç kmas n önlemek için CMP'ye ehir içinde 

miting yapt rtmayaca n bildirmi tir. Asl nda lokantadaki olay do ruydu. Sonradan 

anlat lan, bir tertip de de ildi. Tertipten daha ileri bir ey olarak Bask kar s nda 

milletin y lmaya ba lad n n kan t olmu tur. Onun için muhalefetin, halk 

tabakalar n n maneviyat n ayakta tutmas ciddi bir görev haline gelmi tir. 666 

Seçimler boyunca bu taktik i e yaram t r. 

Cumhuriyetçi Millet Partisi de 1955 yerel seçimleri için K br s meselesi 

yüzünden ara verilmi olan muhalefet partileri propaganda faaliyetine 15 Eylülden 

itibaren yeniden ba lamak için harekete geçmi tir. Osman Bölükba ve Ahmet 

Tahtak l ç yeniden yurt gezilerine ç kma karar alm lard r. CMP lideri Osman. 

Bölükba 15 Eylülde ba lamak ve 15 er günlük üç safhada 30 kadar vilâyeti ziyaret 

etmek üzere bir program tesbit etmi tir. Osman Bölükba 15 30 Eylül tarihleri 

aras nda Elâz , Malatya, Urfa, Diyarbak r, Bingöl, Mardin, Siirt, Mu , Gaziantep, 

Hatay, Adana ve çel vilâyetlerini, 1 15 Ekim aras nda ise Kastamonu, Sinop, 

Zonguldak, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerini ziyaret etmeyi planlam t r.  

Ahmet Tahtak l ç da ayr gezi program

 

haz rlam t r.667 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Kurulu 9 Eylül'de Konya'da toplanmas ve 

ve son haftalar n ç ve d siyaset hâdiselerini gözden geçirilmesi planlanm t r. Parti 

Genel Ba kan ve üyeleri bu toplant y mütaakip gruplar halinde seyahate 

ç kacaklard r. Genel Ba kan Osman Bölükba , eylül ortalar nda güney 

vilâyetlerindeki seyahati kapsam nda, bu gezinin haz rl klar ile me gul olmak üzere 

6 Eylül'de bu bölgenin il ba kanlar n n Mara 'ta toplanmalar istenmi tir.668 

Londra K br s Türktür Cemiyetinin 4 Eylül'de Londrada düzenlemi oldu u 

miting münasebetiyle CMP Genel Sekreteri Abdurrahman Boyac giller, parti ad na 

Cemiyete u telgraf çekmi tir: "K br s Türktür fikri bütün milletin hissiyat n n 

ifadesidir. Dost ve müttefik ngiltere'de yapaca n z mitingin hedef tuttu u hakl 

                                                

 

666 Ayn yer. 
667 Ak am 1 Eylül 1955 "Muhalefet Partileri yeni bir kampanyaya haz rlan yorlar" 
668 Ak am 3 Eylül 1955 



 

280

 
dâva muhakkak muvaffak olacakt r. Tebriklerimizi ve en iyi temennilerimizi sunar z." 

eklinde milli davaya desteklerini belirtmi tir.669 

6-7 Eylül olaylar CMP'nin de seçimlerle ilgili faaliyetlerinin bir süre için  

ikinci plana al nmas na neden olu turmu tur. CMP idare kurulunun Konya l 

merkezinde yapaca toplant n n, stanbul, zmir ve Ankara'dâ cereyan eden son 

olaylar dolây s yla imdilik geri b rak ld na dair CMP 10 Eylül'de bir tebli 

ne retmi , tebli de toplant " gününün ayr ca bildirilece i kaydedilmi tir.670 

12 Eylül'de 6-7 Eylül olaylar ile ilgili yapaca toplant için Cumhuriyetçi 

Millet Partisi Meclis grubu 10 Eylül günü Parti ba kan Osman Bölükba 'n n riya-

setinde grup toplant s yapm ve olaylar hakk ndaki Parti görü ünü tesbit etmi tir. 

Meclisteki toplant da CMP ad na K r ehir mebusu Ahmet Bilgin konu mu , 

Hükümetin bu hadiseden vukuundan evvel nas l haberdar olmad na bir türlü ak l 

erdiremedi ini söylemi tir. Hâdise hakk nda Meclis tahkikat aç lmas lüzumu 

üzerinde durarak toplant lara devam edilmesi laz m geldi ini ileri sürmü tür. Daha 

sonra söz alan Ali Fuat Cebesoy s k yönetimin yaln z iki ay devam n istemi tir. Dr. 

Zahar az nl klar n memlekete yapt klar hizmetleri belirtmi , Osman Ali iro lu 

hâdisenin mesulleri üzerinde durmu tur. Aleksandros Hac pulos mesullerin 

cezaland r lmas n istemi tir. hsan Hamit Tigrel, Meclisin devaml olarak toplant 

halinde bulunmas n öne sürmü tür. Hamdullah Suphi son hâdiselerin varl k 

vergisinden daha vahim oldu unu belirtmi tir. CMP s k yönetim teklifinin tamamen 

reddini hedef tutan bir takrir vermi tir. 671 

Demokrat Parti ço unlu una dayanan hükümetin teklifinin meclisten geçmesi 

üzerine CMP siyasi propaganda faaliyetini geçici bir süre ertelemeye karar vermi tir. 

Genel Ba kan Osman Bölükba 14 Eylül günü gazetecilere " üç vilâyet d nda 

hiçbir hukuki engel mevcut olmad halde, gördü ümüz, lüzum üzerine imdilik 

program m z n tatbikini gayrimuayyen bir zamana tehir ettik." demi tir. CMP ileride 

olu acak artlara göre, faaliyete ba l yaca zaman tesbit etmeyi uygun bulmu tur.672 
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ktidar n muhalefet üzerinde yarg üzerinden kurdu u bask dan CMP de 

etkilenmi tir. K sa bir zaman öncesinde yay na ara veren Millet gazetesinde yazd 

"Medeni Haklar m z Bilelim" ba l kl yaz dan dolay Adliyenin mânevi ahsiyetini 

tahkir iddiasiyle hakk nda dâva aç lan Sad k Aldogan ve gazetenin yaz i leri müdürü 

Hüsnü Zeki Söylemezo lu birer sene hapse ve 4 er ay müddetle sürgün cezas na 

mahkûm edilmi ler, fakat bu karar temyiz taraf ndan esastan bozulmu tur. 24 

Eylülde kinci A r ceza mahkemesinde dâvaya yeniden bak lm ve mahkeme 

heyeti temyizin bozma karar na uyarak her ikisinin de beraetine karar vermi tir.673 

B. 1955 Belediye ve l Genel Meclisi Seçimleri ve Yans malar

 

28. V. 1954 günü Türkiye Büyük Millet Meclisine Ankara Mebusu At f 

Benderlio lu ve zmir milletvekilleri Rauf Onursal ve Pertev Arat ve Bal kesir 

Milletvekili Esat Budakl o lu taraf ndan dare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununun bâz 

maddelerinin de i tirilmesi ile, Belediye Kanununa bâz  maddeler eklenmesine ve bu 

kanunun bâz maddelerinin kald r lmas na dair olan 5669 say l Kanunun ek 

dördüncü maddesinin de i tirilmesi kanun teklifi mecliste görü ülmü tür. 674 

Kanun teklifine gerekçe olarak esbab mucibe lahiyas ndaki hususlar 

arzedilmi tir.:  

" dare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 138 nci maddesine göre vilâyet daimî 

encümenlerinin ayr kazalar, ahalisinden olmas art bulundu u cihetle âzas 

bulundu u kaza halk ndan olm yanlar n daimî encümence seçilmemesi durumu 

tatbikatta mü ahede olunmu tur. Halbuki, genel meclis üyelerinin o vilâyet 

halk ndan olmas kanunen kâfi bulunmas na binaen daimî encümen âzal na 

seçilebilmek için üyesi bulundu u kaza halk ndan olmas art mahzur 

tevlidetmektedir. Bu sebeple daimî encümene âza olabilmek için üyesi bulundu u 

kaza halk ndan olmas art n n kald r lmas ; zaruri bulunmu ve madde bu esasa 

göre tadil olunmu tur. 

Memleketin zirai, iktisadi ve co rafi artlar

 

dolay s yla A ustos ay nda seçim 

yap lmas mü kül görüldü ünden il genel meclisi seçimlerinin Ekim ay n n ilk Pazar 

günü yap lmas n temin için 5670 say l Kanunun ek 1 nci maddesi de i tirilmi tir. 
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l genel meclis seçimlerinde siyasi partiler taraf ndan as l üye olmas lüzumlu 

görülenlerin bugünkü sistem dolay s yle çok defa as l üyeli e seçilemedikleri geçen 

seçimlerde görüldü ünden as l ve yedek üyelerin ayr ayr seçilmeleri için ek 3 üncü 

madde tadil olunmu tur. 

l genel meclisi seçimlerinin Ekim ay ba na al nm olmas dolay s yla 

mevcut meclislerin sürelerinin 1954 Ekim ay na kadar devam maksad yla geçici 

madde de i tirilmi tir. 

Genel meclislerin infisah veya seçim döneminin sona ermesi halinde daimî 

encümene vazifelerinin itfas na imkân vermek maksad yla 19 Haziran 1335 tarihli 

kararnamenin 1 nci maddesinin tadili zaruri görülmü tür." denmi tir.  

dare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununun baz

 

maddelerinin de i tirilmesine 

dair Kanunun 1 nci maddesi,  dare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununun 138 nci 

maddesini "Vilâyet daimî encümeninin ayr kazalar azas ndan terekkübetmesi artt r. 

Belediye meclisi âzas istifa etmedikçe vilâyet daimî encümenine âza olamaz." 

eklinde, 2 nci maddesi ise dare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununa 5670 say l 

Kanunun 1 nci maddesiyle eklenen iki ek maddenin birincisinin; 

 " l genel meclisleri seçimi her dört senede bir Ekim ay n n ilk Pazar na 

rastl yan günde yap l r" 

"5545 say l Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilce seçim 

kurullar l genel meclisi seçimini yapt rmak ve seçim i lerini tanzim ve idare 

etmekle görevlidirler" 

" l genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilâli 

veyahut meclis üye say s n n, yedeklerin de getirilmesinden sonra mürettep üye 

adedinin yar s ndan a a dü mesi hallerinde il genel meclisi ba kan n n haber 

vermesi üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden 

belirtir ve ilân eder."  eklinde; 

ek madde 3'ün;  

" Siyasi partiler taraf ndan Genel Meclise seçilecek üye say s miktar nca as l 

ve bir misli yedek aday ayr ayr gösterilir. Ba ms z adaylar da as l veya yedek 

üyelikten hangisi için adayl klar m koyduklar n bildirmeye mecburdurlar. As l veya 
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yedek adaylar ayn oy pusulas na ayr ayr yaz l r. As l adaylardan en çok oy 

kazananlardan ilçenin ç karaca üye say s karar as l üyeli e ve yedek adaylardan 

en çok oy alanlardan da ilçenin ç karaca üye say s kadar da yedek üyeli e 

seçilmi say l rlar. u kadar ki yedek üyelikler için aday gösterilmi bulunanlar n 

ald klar oy miktar ne olursa olsun yedek üyeli e seçilmi olurlar. As l veya yedek 

üyelerden kendi aralar nda e it oy kazananlar bulunursa kur'a çekilerek ad önce 

ç kan s rada öne al n r." eklinde, 

Îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununa müzeyyel 19 Haziran 1335 tarihli 

Kararnamenin 1 nci maddesi , "Îl Genel Meclisinin feshi veya seçim döneminin sona 

ermesi halinde Vilâyet Daimi Encümenine ait vazifeler yeni encümenin seçimine 

kadar geçici encümen taraf ndan ifa edilir. Geçici Encümen Valinin daveti üzerine 

toplanacak vilâyet merkezi belediye meclisince genel meclis üyeli i vas flar n haiz 

olanlar aras ndan kanuni say da seçilecek kimselerden te ekkül eder. Bu encümen 

üyelerine Daimî Encümen üyelerine verilen miktar üzerinden tahsisat verilir." 

Îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununa 5670 say l Kanunla eklenen geçici 

madde ise,"Mevcut îl Genel meclislerinin kanuni süresi 1954 y l n n Ekim ay n n ilk 

Pazar gününe kadar devam eder." eklinde düzenlenmi tir.675 

Ankara Mebusu At f Benderlio lu ve üç arkada n n 1580 say l Belediye 

Kanunnuna bâz maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâz maddelerinin 

kald r lmas na dair 5569 say l Kanunun ek 4 ncü maddesinin de i tirilmesi hakk nda 

haz rlad m z kanun teklifiyle esbab  mucibe lâyihas ise ;  

"1930 y l ndan, beri tatbik edilmekte olan 1580 say l Belediye Kanunu 

belediye meclisi üyeliklerini as l ve yedek olarak ikiye ay rm ve seçimlerde o belde 

için seçilecek üye adedinin bir misli yedek üye seçilmesi esas n da kabul etmi tir. 

Ancak; bu sistemde bilhassa siyasi partiler taraf ndan gösterilen adaylar n as l ve 

yedek olarak tefrik edilememesi dolay s yla partilerce as l üyeli e seçilmeleri matlûp 

olanlar n çok defa yedek üyelikte kald klar ve bu yüzden matlup neticenin istihsal 

edilemedi i, mü ahede olunmu tur. Bu mahzuru bertaraf etmek için belediye meclisi 

seçimlerinde siyasi partiler taraf ndan as l ve yedek adaylar n ayr ayr 
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gösterilmeleri ve oy pusulalar da buna göre tanzim edilerek as l ve yedeklerin ayr 

ayr seçilmelerini ve ba ms z olarak adayl klar n koyanlar n da as l veya yedek 

üyeliklerden dilediklerine seçilmelerini temin için i bu kanun teklifi 

haz rlanm t r." eklinde meclise sunulmu tur. Meclis Dahiliye encümenince kanun 

teklifine eklemeler yap lm ; 

1580 say l Belediye Kanununa, 5669 say l Kanunun 1 nci maddesiyle 

eklenmi olan ek 1 nci madde " Belediye Meclisleri Seçimi her dört senede bir 

yap l r. Seçimin yap laca

 

gün icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunur. 5545 

say l Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe Seçim Kurullar

 

Belediye Meclisleri seçimini yapt rmak ve seçim i lerini tanzim ve idare etmekle 

görevlidirler. Belediye Meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple 

inhilâli veya Belediye Meclisi üye say s n n, yedeklerin de getirilmesinden sonra 

mürettep üye adedinin yar s ndan a a dü mesi hallerinde belediye ba kanl na 

haber vermeye mecburdur. Bu haber üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy verme 

gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve ilân eder." eklinde düzenlenmi , 

Geçici Madde ise " Mevcut Belediye Meclislerinin kanuni süresi 1954 y l n n 

Kas m ay sonuna kadar devam eder." eklinde düzenlenmi ve meclise sunulmu tur. 

1580 say l Belediye Kanununa baz

 

maddeler eklenmesine ve bu kânunun 

bâz maddelerinin kald r lmas na dair bulunan 5669 say l Kanunun ek 4 ncü 

maddesinin de i tirilmesi hakk nda Kanun de i ikli i ile ise; 5669 say l Kanunun 

ek 4 ncü maddesi " Siyasi partiler taraf ndan; belediye meclisine seçilecek üye say s 

miktar nca as l ve bir misli yedek aday ayr ayr gösterilir. Ba ms z adaylar da, as l 

veya yedek üyelikten hangisi, için adayl klar n koyduklar n bildirmeye 

mecburdurlar." 

"As l ve yedek adaylar ayn oy puslas na ayr ayr yaz l r." 

"As l adaylardan en çok oy kazananlardan beldenin ç karaca üye say s 

kadar as l üyeli e ve yedek adaylardan en çok oy alanlar beldenin ç karaca üye 

say s kadar

 

da yedek üyeli e seçilmi say l rlar. u kadar ki yedek üyelikler için 

aday gösterilmi bulunanlar n ald klar oy miktar ne olursa olsun yedek üyeli e 

seçilmi olurlar. As l ve yedek üyelerden kendi aralar nda e it oy kazananlar 
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bulunursa kur'a çekilerek ad önce ç kan s rada öne al n r."676 eklinde yakla an 

yerel seçimlerle ilgili gerekli görülen yasal düzenlemeler yap lm , seçimlerde 

herhangi bir aksakl k ç kmamas hedeflenmi tir. 

15 Kas m 1954 günü Meclis Dahiliye encümeni l Genel Meclisi seçimlerinin 

bir sene müddetle tehir edilmesi ve gelecek kas m ay nda yap lmas n düzenleyen 

kanun tasar s n

 

kabul etmi tir. Belediye seçimleri ise 27 Haziran sabah yap laca 

düzenlenmi tir.677 

1. l Genel Meclisi Seçimleri 

 

l Genel Meclisi seçimleri ile ilgili ilk duyurular 10 Eylül'den itibaren 

bas nda yer almaya ba lam t r. Seçime i tirak eden partilerin adaylar ilçe seçim 

kurullar nca ilân edilmi ,  l Genel Meclis Seçimleri 25 Eylül pazar günü yap laca 

ilan edilmi tir. Seçimle ilgili di er haz rl klarda tamamlanmaya ba lanm t r.678 

S k yönetim karar n n 6 ay süre ile uzat lmas kar s nda halk aras nda 

seçimlerin ertelenebilece ine dair fikirler dola maya ba lam t r. Demokrat Parti 

yay nlad bir tebli de seçimin geri b rak laca yolundaki söylentileri yalanlam t r. 

DP bas n bürosunun yay nlad bir tebli e göre: "25 Eylül pazar günü yap lacak il 

genel meclis seçim için haz rl klar devam etmektedir. Son hâdiseler dolay siyle Örfi 

idare ilân edilen üç vilâyette seçimin tehir edilece ine dair ç kar lan söylentiler 

tamamen as ls zd r. Çünkü seçimlerin geri b rak lmas bir kanun mevzuudur. Pa-

zartesi günü fevkalâde çtima yapan mecliste bu hususta ait karar al nmad na 

göre, seçimin geri b rak lmas bahis mevzuu de ildir. Nitekim 1946 senesinde de Örfî 

dareye ra men seçimler geri b rak lmam t r." denmi , bu bak mdan stanbul'da, 

Ankara'da ve Izmir'de seçimlerin geri b rak lmas için bir sebep almad 

bildirilmi tir. l genel meclis seçimlerine tirak edecek DP stanbul'da bütün 

haz rl klar n tamamlam oldu u bildirilmi tir.679  

                                                

 

676 T. B. M. M. ZABIT CER DES DEVRE:X  C LT:1  ÎÇTÎMA: F  Be inci nikat  28. V. 1954 Cu-
ma  
677 Ak am 16 Kas m 1954 " l Genel Meclisleri " 
678 Ak am 11 Eylül 1955 "Vilayet Umumi meclis seçimi" 
679 Ak am 15  Eylül 1955 



 

286

  
Seçime, Demokrat Parti ile Köylü Partisi ve müstakil olarak adayl klar n 

koyan ba ms z vatanda lar kat lm lard r. Bu adaylar n isimleri sand k ba lar ndaki 

levhalarda yaz l bulunacakt r. 

24 ve 25 Eylül günleri l Genel Meclisi seçimlerinin uygulan ve uyulmas 

gereken kurallarla ilgili haberler bas nda yer almaya ba lam t r.680 Buna göre:  

Seçim günü, Seçim kanununun 93 üncü maddesi gere ince konulan yasaklar 

unlard r: Oy verme müddetince e lence yerlerinde umumi mahallerde her türlü 

spirtolu içki çilmesi ve sat yasakt r. E lence yeri vasf n haiz lokantalarda sadece 

yemek verilebilir. Seçim günü oy verme müddetince ordu ve zab ta mensuplar ndan 

ba ka hiç kimse silâh ta yamaz ve e lence yerleri aç lamaz. 

Seçimlere saat 8 de ba lanacak ve 17 de son verilerek; tasnif 24 te 

bitirilecektir. Seçim günü, seçim sand klar ba nda bulunacak heyetlerle parti 

mü ahidleri oy atma i ine nezaret edeceklerdir. Oylar, Millet Meclisi seçimlerinde 

oldu u gibi kapal yerlerde yaz l p sand k heyetleri önünde at lacak ve saat 17 de oy 

atmaya son verilerek aç k tasnife ba lanacakt r. 

Seçimin emniyet içinde cereyan için her türlü tedbir al nm t r. Seçim 

gününe mahsus yasaklar hakk ndaki kanun hükümlerine göre, oy verme müddetince 

umumi içkili yerlerde, umumi mahallerde her türlü ispirtolu içkilerin verilmesi, 

sat lmas veya içilmesi yasakt r. Gene oy verme müddetince bütün e lence yerleri 

kapal d r. Sadece içkisiz lokantalar aç kt r. Seçim devam etti i müddetçe ordu ve 

zab ta mensuplar ndan ba ka hiç kimse silah ta yamayacakt r. Gene bu yasaklar 

cümlesinden olarak seçimler devam nca, ne ren, toplu veya münferit seçim 

propagandas yapmak yasakt r. 

S k yönetim Komutanl da bir duyuru yay nlayarak l Genel Meclisi Seçimi 

ile ilgili görevlilerin uymas gereken düzenlemeleri bildirmi tir.681 Duyuruda: 

 

"1  

 

l Genel Meclisi seçimleri münasebetiyle 24. 25 ve 26 Eylül 1955 

günleri içinde seçimlerle vazifeli ve ilgili ah slara l ve lçe seçim kurullar 

ba kanl klar nca verilecek ye il renkte 8x10 sm. ebad nda, üzerinde her harfi bir 

santim büyüklü ünde SEÇ M yaz l ve il ve lçe seçim kurullar ba kanl klar nca 
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mühürlü ve lmzal ) vesikalar üç güne münhas r olmak üzere Örfî îdare 

Kumandanl klar nca yasak saatler içinde muteber say lacakt r. 

 
Seçim maksadlyle kullan lacak araçlarda ise 25x30 ebad nda ve üzerinde 

büyük harflerle SEÇ M yaz l , mühürlü ve mzal levhalar yap t r lacakt r. 

2  

 

Her hangi bir yanl l a meydan verilmemek için Örfi dare 

Kumandanl klar nca vazifelilere bu husus önemle tebli edilecektir. 

3  

 

Tasnifin, mümkün oldu u kadar, saat 24 ten evvel bitirilmesine gayret 

edilecektir. 

4  

 

Gerek oy verme, gerekse oylar n tasnifinde, tasnifi takib ve kontrol 

etmek maksad yle zarurî olarak husule gelecek halk topluluklar na Örfi idarenin 

yasak etti i nümayi ve emsali hâdiseler ç kmad kça müdahale edilmiyecektir." 

denmi tir. 

stanbul için yeni kanunla 1955 y l ndan itibaren l Meclisi ile Belediye 

Meclisi ayr lacakt r.682 stanbul'da 17 kazada cereyan edecek seçimlerde rey 

kullanacak seçmen adedi 734.648 dir. Seçimlerde Adalarda 1, Bak rköyde 4, 

Be ikta ta 4, Beyo lunda 11, Beykozda 3, Eminönünde 7, Eyüp'te 3, Fatihte 11, 

Kad köyde 4, Sar yerde 3, Usküdarda 4, i lide 5, Çatalcada 4, Silivride 2, Kartalda 

3, Yalovada 2, ilede de 1 olmak üzere toplam 72 l Genel Meclis Uyesi 

seçilecektir.683  

Demokrat Parti bas n bürosundan bildirildi ine göre seçimi D. P. adaylar 

kazanm lard r. Fakat stanbul'daki i tirak nisbetinin dü ük oldu u görülmü tür. 684 

stanbul'da seçimlere i tirak nisbeti yüzde 21.88 olmu tur. Bu nisbet 

Kadköy'de % 4,4, Sar yer'de % 24, Çatalca'da % 32, Bak rkoy'de % 13.8, ile'de % 

56,  i li'de % 9.2, Kartal'da % 7, Silivri'de % 30, Yalova'da % 42, Beykoz'da % 22 

Eyüp'te yüzde 19.9, Üsküdar'da yüzde 11.5, Eminönü'nde yüzde 18.6, Be ikta ta 

yüzde 12.8, ve Beyo lu'nda % 13 olmu tur.  

l Genel Meclisi seçimleri ve stanbul ilinin bu seçimlerdeki durumu ile ilgili  

DP stanbul l Ba kan

 

Dr. Orhan Köprülü bas n mensuplar na: " darî hayat 

bak m ndan bugün stanbul için mühim bir gündür. D P iktidar n n efkâr 
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umumiyenin hissiyat na tercüman olarak Vilâyet ve Belediyeyi yekdi erinden ay ran 

kanunu ç karmadan sonra stanbul'un tarihinde ilk defa olarak Vilâyet Umumî 

Meclisi azalar seçimi yap lm t r. Seçimlerin cereyan s ras nda tezahür eden 

olgunluk ve anlay demokrasi hayat m z bak m ndan cidden calibi memnuniyettir. 

Mevcut artlar dolay sile DP olarak hiçbir propaganda vas tas na ba vurmad m z 

halde muhterem halk m z n gösterdi i itimad büyük bir ükranla kar l yoruz." 

eklinde aç klamada bulunmu tur. 

26 Eylül'de l Genel Meclisi Seçimi sonuçlar bas nda yer alm t r. ehirlere 

nazaran köylerde seçimler daha geni ilgi toplam t r. Al nan neticelerde seçimlere 

i tirak nispetinin dü ük oldu u görülmü tür. CHP ve CMP'nin seçimlere kat lmamas 

nispetin dü ük olmas na sebebiyet vermi tir. Yurdun muhtelif bölgelerinden gelen 

haberlerden, umumiyetle ehirde seçimlerin ilgisiz geçti i, buna mukabil köylerde 

i tirak nispetinin yüksek oldu u anla lm t r. Ak am gazetesinin 26 Eylül'deki 

haberine göre:685 

Seçimleri her yerde DP adaylar kazanm t r. Köylu Partisi adaylar n n her 

yerde ma lûbiyete u rad klar görülmü tür. Seçimler esnas nda zab tan n 

müdahalesine meydan verecek herhangi bir hâdise kaydedilmemi , sadece 2 deli ile 1 

oför ve 6 çingene seçim kanununa ayk r hareket ettiklerinden yakalanm lard r. 

Ya ar Özlekçiçe i isminde bir deli, kolunda CHP yaz l bir band oldugu halde 

Kas mpa ada dola rken yakalanm ve Bak rköy Ak l hastanesine sevkedilmi tir. 

Ba ka bir deli de Beyaz t meydan nda nutuk verip namaz k larken görülmü ayn 

ekilde hastaneye gönderilmi tir. 

Ankara'da l Genel Meclisi Seçimleri tahminlerin üstünde alâkas z geçmi tir. 

ehrin bütün semtlerinde i tirak nisbeti çok dü ük olmu , bu arada Yeni ehir ve 

Bahçelievler gibi semtlerdeki birçok sand klarda yüzde 1'in alt na dahi dü mü tür. 

zmir'de seçimler sakin geçmi tir. zmir merkezinde 12542 ki i reylerini kul-

lanm t r. tirak nisbeti yüzde 12,3 tür. Kazalarda ise i tirak nisbeti biraz daha yük-

selerek yüzde 30' a yakla m t r. 

Antalya'da Demokrat Parti ve müstakil namzetlerin kat ld vilâyet umumi 

meclisi seçimlerini Demokrat Parti adaylar kazanm lard r. ehirde i tirak nisbeti 
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yüzde 7 olmas na ra men Turguteli'nin K z lcada nahiyesine ba l 21 köyde tirak 

isbetinin yüzde 38 i buldu u ve hattâ baz köylerde bu miktar n yüzde yüze ç kt 

tesbit edilmi tir. 

Manisa'da l Genel Meclisi seçimleri sönük geçmi tir. tirak nisbeti yüzde 41 

dir. Küçük köylerde bu nisbet oldukça yüksek olmu tur. Konya l genel meclisi 

seçimleri sükûnet içinde cereyan etmi ve tamamen DP adaylar kazanm t r. 

Samsun'da seçimler sakin geçmi tir. tirak nisbeti ehirde yüzde 20, köylerde yüzde 

40 - 60 olmu tur. 

Edirne 'de yap lan l Genel Meclisi seçimi geçen seçimlere nazaran alâkas z 

geçmi , tirak nispeti çok dü ük olmu tur. Yap lan tasnif neticesinde ehir dâhilinde 

i tirakin yüzde 10, kasaba ve köylerde ise yüzde 18 üzerinde oldu u anla lm t r. 

Ak am gazetesi seçimlerle ilgili 27 Eylül Anadolu Ajans kaynakl haberinde 

ise iki gün önceki sonuç haberlerinin aksine ve Zafer gazetesindeki "Millet 

itimad ndan a mam t r" adl  makalesindeki ayn rakamsal verilerle u haber ve 

yorumu yazm t r.: 

"Ankara'da son seçimlerde i tirak nispetinin çok dü ük olaca ve DP nin 

alaca oylerin de 1950' dekinden az olaca tahmin olunmaktayd . l Genel Meclis 

seçimlerinin kesin neticeleri 26 Eylül'de belli olmu , Genel i tirak nispeti % 39.7, 

Demokrat Partinin ald oy say s : 3.389.167 olmu tur. Ak am gazetesinin haberine 

göre686 1950 senesinde yap lan Vilâyet Umumî Meclis seçimlerinde DP 2 milyon 

431,426 oy alm t . Bu durumda 1950 seçimlerine nazaran DP 957 bin 741 oy fazla 

alm t r. Bu tahminleri hakl gösterecek sebepler de mevcuttu. Çünkü evvelâ di er 

partiler seçimleri boykot etmi ler ve i tirak etmemek karar n ilân etmi lerdir. Bu 

halin tabiatiyle i tirak nispetini dü ürece inde, ayr ca partiler aras seçim mücadele 

ve rekabetini ortadan kald rm ve heyecan unsurunu da yoketmi olmak bak m ndan 

keza i tirak nispeti üzerinde menfi tesirini iddetle hissettirecek bir âmil oldu unda 

üphe yoktu. Bundan ba ka, memlekette ehemmiyetli hâdiselerin cereyan etmekte 

olmas da seçime i tirak nispeti bak m ndan menfi bir âmil olarak mütalâa olu-

nabilir. Bu sebeplerden dolay d r ki, hiçbir propaganda yap lmam , en küçük ölçüde 
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bile seçim kampanyas na giri ilmemi ve seçmen kütlelerini harekete getirecek hiçbir 

gayret sarf olunmam t r." demi tir. 

stanbul, Ankara ve zmir, Kayseri ehirlerinde l Genel Meclisi Seçimleri ile 

ilgili haberlere göre: 687 

stanbul un 17 kazas nda l Genel Meclisi seçimi sükûnet ve intizam içersinde 

yap lm , seçimler sabah saat 8 de ba lam , 17 de sona ermi tir. l Genel Meclisi 

Seçimi günü, Vali ve Belediye Ba kan Fahreddin Kerim Gökay, oyunu kullanmas 

sonras nda, Beyo lu, Fatih, Aksaray, Samatyay dola arak Bayaz ta gelmi , 

sand klar n vaziyetini ve al nan tertibat gözden geçirmi tir. Ö leden sonra Kad köy, 

Usküdar ve Be ikta kazalar n dola m t r. ki muhalif parti CHP ve CMP i tirak 

etmedi i için seçimler mücadelesiz geçmi , bu yüzden kat l m oran da önceki 

seçimlerden az olmu tur. stanbul da seçime kat lma oran yüzde 21,88 i, köylerde 

ise yüzde elliyi bulmu tur. En az kat l m oran

 

Kad köy'de gerçekle mi tir. 

Bak rköy de 5291 seçmenden 762 ki i Türkiye Köylü Partisine oyunu vermi tir.  

Ankara'da l Genel Meclis seçimleri bugün sabahleyin saat 8 de ba lam ve 

17 de bitmi tir. Ba ka DP d nda ba ka parti aday göstermedi i için seçimin neticesi 

belli olmakla beraber seçim kanununun amir hükümlerine göre yap lan tasnif gece 

saat 24 te bitirilmi tir. 

zmir'de, Genel meclis seçimleri sakin geçmi tir. zmir merkezinde 167.908 

seçmenden 12542 ki isi oylar n kullanm kat l m oran yüzde 13,3 olmu tur. lçe 

seçim kurulunda halen 432 sand ktan 182 si aç larak tasnifi yap lm t r. Buna göre 

6271 oy Demokrat Parti, 762 oy Köylü Partisi alm t r. lçe seçim kurulundan 

bildirildi ine göre; zmir in merkezine ait 417 sand n tasnifi bitmi tir. Bunlardan 

16300 oy ç km t r. Bu sand klar n seçmen adedi 16539 dir. Ç kan reylerin 14718 i 

DP ye 1582 si de Köylü Partisine ait olmu tur. Buna göre kat l m oran merkezde % 

10,8 olmu tur. 

zmir ilçelerinde ise kat l m oran biraz daha yükselerek yüzde 30 a 

yakla m t r. Seferihisar da 14.927 seçmenden 4897 si, Torbal 'da, 14.675 

seçmenden 2981 Kar yaka'da, 26.814 seçmenden 2316 s Kemalpa a da, 13.000 
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seçmenden 2800 ü, Urlada 11.074 seçmenden 3534 ü ve Karaburun'da 4180 

seçmenden 1466 s oylar n kullanm t r. 

Kayseri de yap lan il genel meclisi seçimlerine ehir merkezinde seçime 

kat l m oran % 9 olmu tur. Köylü partisinin ehir ubesi olmad için seçime i tirak 

edememi tir. Genelde seçime kat l m oran  % 43 dür. 24 üyeli i de DP kazanm t r. 

2.Belediye Meclisi Seçimleri 

18 Kas m 1954 te Belediye Kanununa baz maddeler eklenmesine ve dare-i 

Umumiye-i Vilâyat Kanununun baz maddelerinin de i tirilmesine dair hükümet 

teklifi, çi leri komisyonunda müzakere edilmi ve baz de i iklikler yap larak 

komisyon raporu ile birlikte umumi heyete sevkedilmi tir. Komisyonun kabul etti i 

esaslara göre, Belediye Meclisleri seçimi her dört senede bir haziran ay n n son paza-

r na rastl yan günde Vilayet Umumi Meclisi seçimleri ise her dört senede bir Kas m 

ay n n ilk pazar na rastl yan günde yap lmas hükmü getirilmi tir.688 

Belediye te kilat bulunan il, ilçe ve köylerimizde 13 Kas m Pazar günü 

yap lacak olan Belediye meclisi seçimleriyle alakal bütün çal malar ikmal edilmi

 

ve adaylar n propaganda müddeti dün ak am sona ermi tir. Di er taraftan, bundan bir 

müddet evvel ask ya ç kar lan ve 7 gün müddetle ask da kalan seçmen kütüklerine 

vaki itirazlarda seçim kurullar nca tetkik edilmi ve karar ba lanm t r. Seçim günü 

oy verme e saat 8 de ba lanacak ve bu müddet ak am saat 17 de sona erecektir.689  

Oy verme müddetince e lence yerleri kapal bulunacak. Vatanda lar sabah 

8 den itibaren ak am 17 ye kadar oylar n kullanacaklard r. Bütün yurtta oldu u gibi 

Belediye Meclisi seçimleri Milletvekili ve il genel meclis seçimlerinde oldu u gibi 

yap lacakt r. Ayn ekilde mahallelerdeki oy sand klar evvelce ilan olunan yerlere 

konmu tur. Seçim günü saat 8 den itibaren 18 ya n tamamlam vatanda lar, ak am 

17' ye kadar bölgelerindeki sand klarda oylar n kullanabileceklerdir. Seçim kanunu 

gere ince, oy verme müddetince ispirtolu içki satmak ve kullanmak yasakt r. Gene 

bu arada oy verme müddetince bütün e lence yerleri kapal bulunacakt r. Bu müddet 
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zarfinda ordu ve zab ta mensublar ndan gayr hiç kimse silah ta mayacakt r. Bundan 

ba ka, u veya bu parti ve ah s lehinde ve aleyhinde propaganda yapmak yasakt r.690  

3 Kas m 1955 günün Örfi dare Kumandanl ndan seçimlerle ilgili bildirisi 

gazetelerde yer alm t r.691 Bildiride 13 Kas m 1955 Pazar günü Belediye Meclisi 

seçimleri yap laca ,  seçimde siyasi partilerin ve müstakil adaylar n seçim kanununa 

göre propaganda yapmalar na, örfi idare mevzuu ile ilgili konulara temas etmemek, 

örfi idare kanununun alt nc maddesinin ilgili konular n gözönünde bulundurmak ve 

örfi idare kay tlar na riayet etmek artt yla müsaade edilmi oldu u belirtilmi tir. 

Bildiride ayr ca; Seçimle vazifeli ah slara il ve ilçe seçim kurulu 

ba kanlar nca verilecek olan vesikalar 12, 13 ve 14 Kas m 1955 günlerine münhas r 

olmak üzere Örfi dare Kumandanl klar nca yasak saatler içinde muteber say laca , 

verilecek vesikalar n ye il renkte 8 x 10 cm ebad nda, üzerinde her harfi 1 cm. 

büyüklü ünde, seçim yaz l ve il ve ilçe seçim kurulu ba kanl klar nca imzal ve 

mühürlü olaca bildirilmi tir. Seçim maksad yle kullan lan araçlarda 25 x 30 

ebad nda ve üzerinde seçim yaz l levhalar konacakt r.  Gerek oy verme gerekse 

oylar n tasnifinde tasnifi takib ve kontrol etmek maksadiyle zuaruri olarak husule 

gelecek halk topluluklar na Örfi darenin yasak etti i nümayi ve emsali hadiseler 

ç kmad kça müdahale edilmeyece i söylenmi tir.  

12 Kas m tarihinde seçimin bir gün öncesindeki durumu içeren haberler yer 

alm t r. Bu haberlere göre: 692 

Samsun da seçimlerde ba ms z olarak adayl n

 

kimse koymam t r. Burada 

imdiden reislik için hiziple meler ba lam t r.  Samsun Alaçam da dört seneden beri 

Belediye Reis vekilli i ve encümen azal yapan iki aday hakk nda okuyup yazma 

bilmedi i iddiasiyle itiraz edilmi tir. Adaylar Samsun il grubuna müracaat ederek 

okuyup yazma bildiklerini kan tlam lard r. Alaçam da ba ms zlar n seçimlerde 

daha ansl olduklar de erlendirilmi tir.  

12 Kas m' da seçimler belediye seçimleri öncesi ile ilgili baz Anadolu 

ehirlerinin durumlar bas nda yer alm t r: Buna göre: 693 
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Malatya'da Belediye seçimleri için iktidar ve ana muhalefet partisi aras nda 

büyük bir mücadele oldu u gözlemlenmi tir. Seçimlerde DP ye kar CHP liler 

ba ms z liste ile seçimlere girmi lerdir. Aday pusulalar n n da t m

 
birçok 

mahallelerde münaka alara sebeb olmu , seçim öncesi ak amüzeri bu yüzden 

Emniyet Müdürlü üne 12 ikâyet yap lm t r. armuzu mahallesinde 1 DP li, 3 

CHP li tarafindan dövülerek yaralanm t r. 

Tokat merkez belediyesi 26 aday n tamam DP den, Amasya'da ise DP ile 

ba ms zlar ayr ayr 22 ki i olarak seçimlere kat lm lard r. Tokat kazalar içinde 

Zile de eski belediye meclisi üyeleri meclisten çekilmi bulunduklar ndan, yeni 

listeye girmek için çok çal m lar, fakat il seçim kurulu ba kan Belediye 

Kanununun 28. Maddesine göre seçimlere kat lmalar na imkân olmad n 

belirtmi tir.  

Samsunda DP den ayr lan birçok kimseler 19 lar n açacaklar parti için 

haz rlanmaya ba lam lard r. Bunun için Samsun'dan bir heyet Ankara ya 

gönderilmi , ehrin tüccarlar

 

taraf ndan bu giri im maddi yönden desteklenmi tir.  

Seçimleri takip eden 14 15 A ustos tarihli Cumhuriyet gazetesinin 

haberelerine göre: 694   

8 vilayette müstakil adayla, 2 vilayette Köylü Partisi adaylar kazanm , 20 

vilayette ise müstakil adaylarla Demokrat Parti adaylar azal klar payla m lard r.  

Diyarbak r, Mu la, K r ehir, Burdur, Sivas, Mu , Siird, Çorum'da 

ba ms zlar, Edirne ve Mara ta Köylü Partisi kazanm , Ankara, Seyhan, Samsun, 

Hatay, Giresun, Erzurum, Antalya, Çanakkale, Bal kesir, Kars, Trabzon, Afyon, 

zmit, U ak, Mersin, Zonguldak, Kayseri, Konya, zmir, Manisa gibi baz illerde 

ba ms zlar DP ile listeleri payla m lard r.  

Mu la Belediye seçimlerini ehir merkezinde DP'ye kar ba ms zlar ezici 

bir ço unlukla kazanm lard r. Naci Karaosmano lu ba kanl ndaki ba ms z 

listenin, 17 sand n tasniflerinin tamamlanmas n müteakib kazand anla lm t r. 
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Yozgat'ta ba ta CHP'li belediye reisi Feyzi Aya ' n bulundu u ve ço u Halk 

Partisinden istifa eden ba ms zlar ile DP'nin seçim mücadelesi oldukça hararetli 

geçmi , sonuçta Demokrat Parti adaylar liste halinde seçimi kazanm lard r. 

Ba ms zlar oylar n ancak yüzde otuzunu alabilmi lerdir. Kat l m oran % 75'in 

üstünde olmu tur. 

Çanakkale'de belediye seçimleri olays z geçmi tir. Ba ms zlar n bulundu u 

ilçelerde kat l m oranlar % 65-80 aras nda olmu , ba ms zlar n i tirak etmedi i 

ilçelerde oran % 10-20 aras nda kalm t r. Çanakkale merkezinde DP adaylar büyük 

bir farkla seçimi kazanm lard r.  

Edirne merkezde Türkiye Köylü Partisi kazanm t r. lçelerde ise Demokrat 

Parti kazanm t r. 

Kocaeli ve Sakarya vilayetlerinde de belediye seçimleri yap lm seçimler 

ufak tefek kavgalar, sand k ba nda zab t tutmalar müstesna hemen hemen tam 

sükûnet içinde geçmi tir. Ba ms z adaylar n aç kça oy da t lar na demokratlar 

itiraz etmi ler, polis taraf ndan bu durum engellenmi tir. Bu arada DP, ba ms z 

adaylar n listesinde yedek azalar n tefrik edilmemesine de seçim kurulu nezdinde 

itirazda bulunulmu tur. Ba ms zlar bu hareketleri bask olarak vas fland rm lard r. 

Seçimde CHP'lilerin aç kça destekledi i ba ms z adaylar büyük gayret göstermi ler, 

otomobil, cip ve otobüslerle sand k ba lar na evlerden adam ta m lar ve hastalar 

bile sand k ba na getirmi lerdir. Bu itibarla seçim daha çok DP ile CHP aras nda 

milletvekili seçimlerini and ran bir hareket ve heyecan içinde geçmi tir. Ba ms z 

listenin ço unlu unun CHP'lilerden te ekkül edi i de bu faaliyette amil olmu tur. 

Sakarya'da ba ms zlar CHP'liler destekledi i gibi, 19'lardan Ekrem Ali Can 

taraftarlar da hissedilir bir faaliyet göstermi tir. 

Bilecik belediye seçimleri intizam ve sükûnet içinde cereyan etmi , Burada 

DP'den gayr ba ms z adaylar da seçime kat lm olduklar için kat l m oran vilayet 

çap nda % 70 civar nda tahmin edilmi tir. Seçim DP ile ba ms zlar aras nda oldukça 

mücadeleli geçmi tir. DP adaylar ba ms zlara oranla seçimi önde götürmü lerdir.  

Denizli'de belediye seçimleri sessiz ve tenha geçmi tir. Burada seçimlere 

listesinde aras nda 4 avukat, 4 fabrikatör, 3 yüksek mühendis, 2 doktor bulunan ve 

eski meclisten 19 ki i de i tiren DP rakipsiz girmi

 

ve kazanm t r. Seçimlere 



 

295

 
mahsus bir heyecan olmad ndan kat l m oran çok dü mü , herhangi bir olay da 

olmam t r. Baz sand klar n tasnif i ini 10 dakikada bitirmi ler ve bir sand ktan 376 

seçmene kar 22 oy ç kmas bu seçimlerdeki ilgisizli i ortaya koymu tur. DP bu 

seçimlerde yaln z Tavas'ta DP'den ihraç edilenlerin ç kard klar müstakil listeden 

endi e duymu tur. 

Burdur'da yap lan Belediye seçimlerinde 2 kaza ve 4 nahiyede DP 

kazanm t r. Merkezde ve Ye ilova kazas nda ise ba ms zlar, Bucak kazas nda da 

Köylü Partisi kazanm t r.  

Samsun merkezde seçim sönük geçmi tir. Seçime yaln z DP i tirak etti inden 

36000 seçmenden ancak 1800'ü oylar n kullanm lard r. Merkez kazada DP 

kazanm t r. lçelerdeki seçimler hararetli olmu tur. Ald m z malumata göre Lâdik, 

Alaçam ve Terme'de seçimleri büyük ekseriyetle Ba ms zlar kazanm lard r. 

Samsun'un di er ilçelerinde ise DP kazanm t r. 

Ba ms zlar n i tirak ettikleri Samsun Alaçam'da seçim çok hararetli 

geçmi tir. Alaçam' n Yenicami mahallesinde 2 numaral sand kta kalabal k bir 

vatanda kütlesi oylerini kullan rken, DP'liler ba ms z adaylar n sand k mahallinde 

bulunmayacaklar n ileri sürerek kaymakam nezdinde ikâyette bulunmu lar, bu 

ikâyet üzerine sand k mahalline Kaymakam, Jandarma Kumandan ve yan nda 

birçok DP'liler oldu u halde Samsun mebusu Ömer Görü gelmi tir. Bu esnada 

sand k ba nda reyini kullanmak üzere bulunan CHP ilçe kurulu üyesi Emin Sonça 

ile milletvekili aras nda seçmenler önünde iddetli bir a z kavgas olmu tur.  

Gaziantep 'te yap lan belediye seçimlerinde DP tek ba na seçimlere girmi 

olup % 27 nisbetinde rey alarak seçimleri kazanm t r. ehirde 79 numaral sand kta 

551 seçmenden 9 ki i seçime i tirak etmi tir. Buna mukabil 54 numaral sand kta da 

492 seçmenden 478 ki i reyini kullanm t r. 

Elaz 'da 12 mahallenin hepsini DP'liler kazanm t r. Karakoçan, Geba, 

A n, Sivrice, Maden, ilçelerinde DP farkl olarak seçimleri kazanm t r. tirak 

nisbeti % 40't r. Seçimler esnas nda hiç bir olay olmam t r. Elaz 'da merkez ve 

Baskil hariç bütün ilçelerde DP adaylar seçimleri kazanm lard r. 

Giresun Belediye seçimleri merkezde ve ilçelerde hararetli geçmi tir. Çal ma 

Bakan Hayreddin Erkmen'in so uk alg nl ndan hasta olarak vali kona nda 
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bulunmak suretiyle takip etti i seçimlerde Ba ms z adaylar belediye meclisi 

azal klar n kazanm lard r. Tirebolu kazas nda Ba ms zlar büyük bir ekseriyetle 

belediye seçimini kazanm lard r. Ke ap'da DP adaylar kazanm lard r. Giresun 

merkezinde DP son anda 25 rey öne geçmi ve bu netice ile seçimi kazanm t r. 

Mara 'da yeni te ekkül etmi bulunan Köylü Partisi DP'den 20000 oy fazla 

almak suretiyle seçimi kazanm t r. 

Mersin Mut ilçesi ile Ta ucu nahiyesinde büyük bir ço unlukla Ba ms zlar, 

Silifke'de ise DP ancak 100 oy farkla kazanm t r. Erdemli ilçesinde seçime yaln z 

DP i tirak etmi ve kazanm t r. Tarsus ve Mersin'de DP az bir farkla seçimi 

kazanm t r. Anamur ve Gülnar'da Ba ms zlar çok ilerdedir. Gerek Mersin'de 

gerekse di er ilçelerde seçim hadisesiz cereyan etmi tir. Mersin'de seçime kat l m 

oran % 50 olup bunun % 28'ini DP % 22'sini ba ms zlar kazanm lard r. 

K r ehir'de seçime kat l m oran % 50 civar nda oldu u tahmin edilmi tir. 

Tasnife göre ba ms z olarak adayl n koyan Avukat Faz l Yalç n ve arkada lar 

DP adaylar ndan 198 oy ilerdedir. Millet Partililer ba ms zlar desteklemi lerdir. 

MP'nin kalesi telakki edilen A kpa a ve K ndan mahallesinde kurulan 6 sand ktan 

netice al namam t r. K ndan ve A kpa a mahallesinin reylerini ba ms zlara verdi i 

tahmin edilmektedir. Belediye seçimlerini ba ms z adaylar, 500 oy fark ile DP'yi 

ma lub etmi lerdir. Mucur ve Çiçekda ilçelerinde da ba ms z adaylar 

kazanm lard r. Yerköy, Hac bekta , Avanos, Koçda ve Raman ilçelerinde ise DP 

adaylar kazanm lard r. 

Erzurum Belediye seçimleri kar alt nda yap lm ve tam bir sürprizle 

neticelenmi tir. Merkezde, 27.691 seçmene kar l k yüzde 22 oran nda kat l m elde 

edilebilmi , DP 4424 oy, ba ms zlar ise 1804 oy alabilmi lerdir. DP yaln z olarak 

girdi i Hasankale ve Çat ilçelerinde kazanm t r. Buna kar l k Tortum, spir, 

Tekman, Horasan, Hasankalede ba ms z adaylar kazanm lard r. A kale'de 500 ki i 

toplu halde DP'den istifa etmi tir. DP kaybetti i bölgelerde seçim neticelerine itiraz 

etmi tir. 

Yozgat 'ta Belediye seçimi il merkezinde sakin ve olays zgeçmi tir. 5878 

seçmenden 3139'u oylar n kullanm , kat l m oran % 56 olmu tur. DP 2054 oyla 
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seçimi kazanm t r. Ba ms zlar 1085 oy toplayabilmi lerdir. Hay ralan, Keserek, 

Yerköy kazalar ile Fak l nahiyesinde Belediye seçimini DP adaylar kazanm lard r. 

Antalya'da yap lan Belediye seçimlerinde kat l m oran % 20 olmu ve 

Demokrat Parti rakipsiz olarak kat ld yerlerde seçimleri kazanm t r. Burada 4 

numaral sand ktan ilginç bir oy puslas ç km t r. Kanun gere ince geçerli 

say lmayan bu pusulada "19'lar, sizlere güveniyoruz. Siz var oldu unuz takdirde DP 

için oy kullan lamaz. Bütün Türk milleti gibi Antalya'l lar da sizlerle beraber 

olacakt r" denilmi tir. Antalya'da Korkuteli, Elmal , Gündo mu ilçelerinde 

ba ms zlar; Antalya, Finike, Ka , Kumluca, Manavgat, Alanya, Akseki ilçelerinde 

DP'li üyeler seçimleri kazanm lard r. Ferik kazas nda 12 üyeli in 9'unu demokratlar, 

3'ünü ba ms zlar, Gazipa a'da 12 üyeli in 3'ünü DP, 9'unu ba ms zlar 

kazanm lard r. Ka , Finike, Akseki ilçelerinde ba ms zlar seçimlere kat lmam t r. 

Malatya Belediye seçimlerinde 17 belediyeden Pütürge, Balaban, Arapgir, 

Erguvan ve Hekimhan kaza ve nahiyelerinde DP ço unlukla seçimi kazanm t r. 

Kat l m oran n n % 60 65 aras nda oldu u tahmin edilmektedir. Halk bu seçimlere 

di er seçimlerden daha fazla ra bet etmi tir. Seçim s ras nda Emniyet Müdürlü üne 

13 hakaret ve dövme vakas aksetmi tir. Merkez kaza seçimleri için gerek 

ba ms zlar ve gerekse DP'liler ola anüstü bir faaliyet göstermi ler. Gece yar s ndan 

sonra bile pusula da tm lard r. Malatya'n n 47 mahallesinden 25'inde tasnif sona 

ermi tir. Buna göre 18 mahallede müstakil ve mütebaki mahallelerde de DP'liler 

kazanm lard r. Ba ms zlar genelde % 70 oran nda oy alm lard r. Fakat 

ba ms zlar n pusulalar elle yaz lm oldu u için teksir mahiyetinde telakki edilerek, 

iptali cihetine gidilmesi konusunda ilçe seçim kuruluna müracaat edilmi tir. lçe 

seçim kurulu bu müracaat kabul etmi tir. Dolay s yle merkez kaza ile belediye 

seçimlerine giren 16 kaza, nahiye ve köyde DP otomatikman seçimleri kazanm 

bulunmaktad r. 

Ba ms z aday pusulalar n n iptali ve DP pusulalar n n muteber addedilmesi 

hakk ndaki karar 15 Kas m günü ilan edilmi tir. Ba ms z aday listelerinin teksir 

edilmi oldu u ve tevzi edildi i, Milletvekili seçimi kanununun 109'uncu maddesi 

gere ince iptali gerekti i bu karar da belirtilmi tir.  
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Seçimleri takip için Malatya'ya gelmi bulunan Amasya mebusu Mustafa 

Zeren bana DP'nin yapm oldu u itiraz hakk nda "-DP kanun  alt nda liste 

tanzim ederek seçime girmi tir. Müstakil ad alt nda seçime giren CHP ise 20 gün 

evvelinden ba layarak seçim gününe kadar 6 kuru mukabilinde liste 

yazd rm lard r. Bu listeyle matbaada yaz lan liste aras nda hiçbir fark yoktur. 

Hâlbuki müstakillere teksir edilmi liste hakk tan nmamaktad r. Bu hususlar biz 

parti olarak ilçe seçim kuruluna bildirdik. Dolay s yle hakl oldu umuz ortaya ç kt ." 

demi tir. 

17 belediyeden Do an ehir kazas na ba l Sürgü, Erkenek, Polat 

nahiyelerinde ba ms z adaylar n kazanm t r. DP'nin kazand klar belediyeler ise 

Pötürge, Arguvan, Hekimhan, Do an ehir, Akçaba, Derande, Arapgir, Balaban, 

smetpa a, Ortuzu, Eski Malatya, Merkez ilçe, Gündüzbey, Keherdiz olmu tur.  

Sakarya'da ilin 8 bölgesinde Karasu, Hendek, Akyaz kazalar ve Tarakl 

nahiyesinde belediye seçimlerini ba ms z adaylar kazanm lard r. Gevye ilçesi ile 

Pamukova ile Sapanca nahiyelerinde belediye seçimlerini DP adaylar 

kazanm lard r.  

Bal kesir Belediye seçimleri pek ilgisiz geçmi ve merkezde kat l m oran n 

% 14,5 olmu tur. Seçimi DP kazanm t r. Band rma, Burhaniye, Edremit, Erdek, 

Kepsut ve Havran'da DP'liler kazanm t r. S nd rg 'da kat l m oran   % 75 olmu ve 

seçimi ba ms zlar kazanm t r. Köylü Partisini kuran eski Belediye Ba kan Avni 

Bask n' n ilçesi olan Ayval k'ta Köylü Partisinin hayli kuvvetli oldu u bildirilmi ve 

bu ilçede kat l m oran % 58 olarak tesbit edilmi , oylar n yüzde 61'ini Köylü Partisi 

yüzde 39'unu DP kazanm t r.  

Bigadiç'te DP taraf n ilçeye bir cami yapt ran eski mebuslardan Muzaffer 

Emiro lu organize etmi , sonuçta 1159 ba ms zlar, 802 Demokratlar oy alm lard r. 

Buradaki seçimi ba ms zlar kazanm t r. vrindi de ba ms zlar ilerde olmu tur. 

Seçimlerde Gönen, Sava tepe, Dursunbey de DP seçimi kazanm , Manyas 

kazas nda, Salur, K z ksa ve Sar köy nahiyelerinde de ba ms zlar kazanm t r. 

Sinop ve ilçelerinde Belediye seçimleri gayet sönük geçmi , kat l m oran 

merkezde ve ilçelerde % 20'yi geçmemi tir. Merkezde ve ilçelerde ba ms zlar 

olmad ndan seçimi DP adaylar kazanm lard r. 



 

299

 
Zonguldak'ta Seçim kat l m oran dü ük olmakla beraber DP adaylar ile 

ba ms z adaylar aras nda çeki meli geçmi tir. Bart n, Kozlu, Karabük ve E elide bir 

tak m ikâyetler olmu tur. Zonguldak' ta Belediye seçimlerinin 31 saat devam eden 

tasnif i leminden sonra kesin sonuçlara göre kat l m oran Devrek, Bart n ve 

Ere il'de % 50'yi geçmi , merkezde % 24.6'y bulmu tur. DP adaylar Kilimli, 

Çaycuma, Filyoz, Karabük, Amasra, Ere li, Safranbolu ve Efnani'de, Ba ms zlar da 

Devrek, Bart n ve Ulus ilçelerinde tam liste halinde kazanm lard r. Merkezde 28 

üyelikten 16's n DP 12'sini de ba ms zlar kazanm t r. Kozluda 12 ba ms za kar 

4 DP'li kazanm lard r. 

Sivas'ta belediye seçimine CHP'den ayr lan ba ms zlara DP'liler i tirak 

etmi tir. 1950'den beri CHP'de olan Sivas belediyesini DP'liler ele geçirmek için 

geni bir propaganda faaliyetine giri mi lerdir. Merkezde ba ms zlar 5000 oy 

fazlas yla kazanm durumdad rlar. lçelerde 15 belediyeden Su ehri, mranl , 

Divri i, Koyunhisar, Kangal, psala, Gürün, Çetin S z r, Cemereli ve Y ld zelinde 

DP'liler, Zara, Hafik, ark la'da ba ms zlar kazanm lard r. Merkezde 31 bin 

seçmenin kat l m oran % 85 olmu tur. DP 11, ba ms zlar ise 4 belediye elde 

etmi lerdir. Kat l m oran % 52 90 aras ndad r. Bu oran ehir ve kasabalarda az, 

köylerde daha fazlad r. DP merkez kazan n ve ba ms z de mranl kazas n n 

seçimlerine itiraz etmi tir. 

Ordu' da seçim faaliyeti hummal bir ekilde devam etmi tir. DP, listesi 

Ordu'nun bütün ilçelerinde ve merkezde ba ms z liste yüzünden seçimi kazanma 

kabiliyetini yar yar ya kaybetmi tir. Hiçbir kazada ve merkezde DP listesinin tam 

olarak kazanamayaca de erlendirilmi tir. Merkezde DP listesinden tan nm bir 

aday n çe id çe id karma liste da tt tesbit edilmi tir. DP adaylar aras nda hiçbir 

dayan ma görülememi tir. Belediye meclisinin karma olaca tahmin edilmi tir.  

A r belediye seçimlerinde, seçime kat l m oran % 80 olmu , Do u 

Beyaz t'ta ve Tutak'ta seçimi ba ms zlar, Ele kirt, Patnos ve Ta l çay ilçelerinde 

DP, Diyadin kazas nda 156 rey farkl Köylü Partisi belediye seçimini kazanm lard r.  

Gümü hane Bayburt'ta, DP'li milletvekillerinin "Burada Belediye seçimlerini 

DP kazanmazsa, Bayburt'un vilayet olmas suya dü er eklindeki propagandalar na 

ra men ba ms z adaylar seçimi 1500 oy farkla kazanm lard r. 
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Mu merkezde Belediye seçimlerini ba ms zlar kazanm lard r. Mardin 

merkezde belediye seçimlerini tek ba na olan DP kazanm t r.  

Siirt'te Merkez ilçede gayet çeki meli cereyan eden Belediye seçimlerini 

ba ms z adaylar 200 oy farkla kazanm lard r. rnak, Pervari, Eruh ve Baykan 

ilçelerinde ise DP adaylar kazanm lard r. 

Çorumda yap lan belediye seçimlerini 600 kadar farkla ba ms zlar 

kazanm lard r. skilip ilçesinde ba ms zlar, Sungurlu'da DP kazanm t r.  

Trabzon belediye seçimlerinde; Sürmene, Of, Çaykara, Akçaabad ve 

Maçka'da Ba ms zlar,  Merkez, Vakf kebir ve Arakni'de DP seçimi kazanm t r. 

Kars Belediye seçimlerinde Arpaçay, Göle, Ç ld r, Ka zman, Sar kam 'da 

ba ms zlar, Ardahan, Kars, Digorda DP kazanm t r. Posof ve I d r'da ba ms zlar n 

kazand söylenmi tir. Kat l m oran % 70 olmu tur.   

Urfa'da, Birecik, Hilvan, Siverek, Bozova ilçelerinde seçimi Demokrat Parti 

adaylar kazanm lard r. Urfa'da seçime ba ms z adaylar kat lmam t r. 

Eski ehir Merkezde muhalif ve ba ms zlar n kat lmad klar seçimde, 57756 

seçmene kar l k DP adaylar aç lan 100 sand kta 5309 oy alm lard r. Seçime 

kat l m oran % 8 olmu tur. Eski ehir Valisi ve ailesi seçim kütü ünde isimlerinin 

bulunmamas yüzünden oylar n kullanamam lard r. ehirde en enteresan seçim 

Alpu nahiyesiyle Muttalit köyünde cereyan etmi tir. Muttalit seçimine DP, Köylü 

Partisi ve ba ms zlar kat lm lard r. Pek hararetli geçen ve % 80 kat l m bulan 

seçim sonunda yap lan tasnife göre DP 206, Köylü Partisi 79, ba ms zlar 667 oy 

alm lard r. Alpu seçimleri sönük geçmi , 1436 seçmene kar 210 vatanda oyunu 

kullanm t r. Sivrihisar'da DP adaylar kazanm lard r. Oran yüzde 45'tir, muhalifler 

ve ba ms zlar i tirak etmemi lerdir. Mahmudiye'de Demokratlar rakipsiz bulundu u 

için i tirak çok dü ük olmu tur Çifteler'de 3 ba ms z, 12 DP aday na kar büyük bir 

ço unluk oylar alm t r. Ba ms zlar i tirak etti i Beylik Ah r'da 12 azal ktan 4'ünü, 

Çifteler'de 3'ünü ve Muttalif'de 2'sini kazanm lard r. Merkezde ve di er yerlerde 

DP'den ba ka kat lan olmad için DP adaylar kazanm t r.  

U ak 'ta seçimler çok sönük geçmi . Ba ms zlar ve muhalefet kat lmam t r. 

Kat l m oran % 15'i bulmam t r. E me'deki seçimlerde, E meliler ba ms zlara oy 

vermek suretiyle DP'ye seçimi kaybettirmi lerdir. Sivasl kazas n n eski Belediye 
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reisi ve azalar olan DP'liler listeye al nmad klar için müstakil olarak adayl klar n 

koymu lard r. Banaz'da ba ms zlar dolay s yla, kat l m oldukça yükselmi tir.  

Afyon' da 18 yerde Belediye seçimi olmu , merkezde ba ms z aday olmad 

için seçim çok sönük geçmi tir. Kat l m oran yüzde 27'dir. ncehisar nahiyesinde 

DP, Çobanlarda 11 DP ve 1 ba ms z, Bolvadin'de DP, Sand kl 'da DP kazanm t r.  

Emirda 'da 17 Ba ms z, DP adaylar na kar büyük mücadele halindedir.  

Kayseri'nin 9 kazas nda, 5 nahiyesi ve 3 köyünde yap lan Belediye Meclisi 

seçiminde kat l m oran % 70, ehirde % 20'yi geçmemi tir. 17 beldede yap lan 

seçimlerin 14'üne müstakil adaylar gruplar halinde kat l m lar, P narba , Sar z, 

Ye ilhisar. Yanyal , Kazalar ve Felâhiye ile Hanlar da ba ms zlar liste halinde, 

Tonmarza'da karma olarak, di er yerlerde ise DP kazanm t r.  

Konya'da 34 yerde ba ms zlar seçimlere i tirak etmi lerdir. u ana kadar 89 

sand ktan 31362 seçmene kar l k 7102 ki i rey kullanm olup kat l m oran % 22'dir. 

Ba ms zlar n kat ld 34 bölgede kat l m % 70'in üstünde olmu tur. 52 belediye 

te kilat olan Konya'da ba ms zlar 34 ilçe ve bucakta seçime kat lm lar ve 13 yerde 

kazanm lard r. Bunlardan 4'ü kaza di erleri nahiyedir. Yaln z DP'nin kat ld 

ehirde 110 sand ktan 37436 seçmenden 8617 ki i seçime i tirak etmi tir. Kat l m 

oran  % 23.02 olmu tur. Ba ms zlar n kazand Cihanbeyli ilçesinde ilçe seçim 

kurulunun ekseriyetini te kil eden DP'li üyeler ba ms zlar n reylerinin elle 

yaz ld n ileri sürerek, bu reyleri geçerli saymam lar ve seçimi DP kazanm 

olarak göstermi lerdir. DP'li üyelere mazbatalar da verilmi tir. Seçim kurulu ba kan 

ile iki üye bu karara muhalif kalm t r. Ba ms zlar bugün il seçim kuruluna 

müracaat etmi lerdir.  

DP'nin tek liste halinde seçime girdi i Tokat, Zile, Re adiye, Almus'ta 

seçimler DP taraf ndan kazan lm t r.  Seçim kat l m oran Tokatta % 28, Zilede % 

24 di er iki kazada ise % 40 civar nda olmu tur. Turhal, Artova, Niksar ve Erbaada 

seçimleri ba ms zlar yüksek bir farkla kazanm lard r. Kat l m oran % 80 90 

aras nda olmu tur. Amasya'da seçimi ba ms zlar grubu kazanm t r. 

Ordu Belediye Meclisi seçimi hayli sürprizli geçmi tir. Merkezde 16 DP 9 

ba ms z kazanm t r. Ordu ilçelerinden Akku DP, Per embe DP, Fatsa 14 DP, 2 



 

302

 
ba ms z, Gölköy ba ms z, Ünye ba ms z, Mesudiye DP, Yavad nahiyesi DP 

kazanm lard r. Merkezde seçime kat l m oran % 53'olmu tur.  

Denizli'de 32 belediyeden 29'unda Halk Partililerle, DP'nin ihraç edilenleri 

yoklamay kaybedenleri ve gayri memnunlar mü tereken faaliyet göstermi ler 

birbirlerini desteklemi lerdir. Baz yerlerde Köylü Partisi ile CMP'de faaliyete i tirak 

etmi lerdir. Denizli dâhil 8 kaza merkezinden 5'inde DP, 3'ünde ba ms zlar 

kazanm lard r. Di er 24 belediyenin 14'ünü DP, 10'unu da ba ms zlar 

kazanm lard r. 

Seyhan vilayetinin 10 ilçesindeki seçimin sonuçlar na göre, Adana 

merkezinde seçimi DP kazanm t r. Di er ilçelerde ise, Bahçe 6 DP, 6 ba ms z, 

Pozant 6 DP, 6 ba ms z, Ceyhan 14 DP, 9 TKP, Osmaniye 14 DP, 7 ba ms z 1 

TKP,  Kozan 14 ba ms z, 4 DP, Karaisal , Kadirli, Saimbeylide ba ms zlar, Fekede 

DP kazanm t r. Ayr ca belediye te kilat olan Hac lar nahiyesinde 12 üyelikten 

6's n DP, 5'ini ba ms zlar, 1'ini de TKP adaylar kazanm t r.  

Sakarya Vilayeti merkez kazas Adapazar seçim neticesi sabaha kar 

al nabilmi tasnif sonunda DP 27, ba ms zlar 2 asil üye ç karm lard r. Seçim 

esnas nda hiçbir hadise olmam t r. Kat l m oran % 29'dur. Hendek kazas nda DP ve 

ba ms zlarden olu an bir liste seçimi kazanm t r. 

zmir Belediye seçimlerinde Merkez ilçede Köylü Partisinin 3500 reyine 

mukabil DP adaylar 13500 reyle seçimi kazanm lard r. Yaln z DP lehine kullan lan 

1000'den fazla oy pusulas na adaylardan mühim bir k sm n n ismi konmam ve 

böylece bu adaylar n seçilmemesine çal lm t r. Seçimin en ilginç olay n 

ba ms zlar n kaznd bildirilen Urla ilçesinde durumun birdenbire de i mesi ve 

DP'nin 660 rey farkla öne geçerek seçimi kazanmas te kil etmi tir. Ba ms zlar, 

teksir edilmi puslalarla oy verildi i için bu puslalar geçerli say lmam ve bu yüzden 

seçimin neticesi de i mi tir. Fakat ba ms zlar iptal keyfiyetini kanunsuz bulduklar 

için il seçim kuruluna itiraz etmi lerdir.. DP'nin kaybetti i ilçelerden Bay nd r da da 

teksir edilmi ba ms z listeleri kullan ld iddiasiyle DP taraf ndan itiraz edilmi tir. 

Gene DP'nin kaybetti i Cumaovas nahiyesinde sand klar n seçim bitmeden ba ka 

yere nakledildi i ve bu suretle seçime fesad kar t yolunda DP taraf ndan bir itiraz 

yap lm t r. Di er taraftan ba ms zlar n kazand Ödemi in Birgi, Adagide ve 
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Kaymakç bucaklar nda hakikatte CHP mensublar n n kazanm olduklar tesbit 

edilmi tir. Di er ilçelerdeki ba ms zlar ise DP'den son zamanlarda ayr lan ve 19'lara 

mütemayil görülen vatanda lar oldu u tesbit edilmi tir.  

Diyarbak r l Seçim heyetinin bildirisine göre belediye seçimlerinde 

ba ms zlar 6297, DP'liler 3457, TKP 893 rey alm lard r. Di er ilçelerden Ergani'de 

DP Çüngü 'te ba ms zlar, Silvan'da DP, Ç nar'da DP, Hazro'da ba ms zlar, Egil'de 

DP, Kulp'ta DP, Lice'de ba ms zlar, Hani'de ba ms zlar kazanm lard r. Diyarbak r 

ilçelerinden Çermik'te ufak bir seçim hadisesi geçmi , bu arada DP taraf n iltizam 

eden baz ah slarla ba ms zlar taraf n tutan kimseler aras nda iti me olmu tur.  

Van ve Bitlis'te Köylü Partisi, Elaz 'da ba ms z adaylar n kazanm olmas 

do uda yeni bir partinin esasl organize edilmesi halinde bat dakine yak n taraftar 

toplayaca n göstermektedir.  

Bursa Belediye Meclisi seçimlerinde Orhangazi ilçesinin Yeniköy nahiyesi 

hariç bütün bölgelerde Belediye meclis seçimini DP kazanm t r. DP'nin kazanmas 

30 40 oy gibi çok az bir farkla olmu tur. Mudanya'daki saat 22.30'dan sabaha kar 

bire kadar say m yap lan iki sand k, DP'nin 41 rey farkla kazanmas n sa lam t r. 

Zira saat 17'den 22.30'a kadar yap lan bütün sand klardaki tasnife ba ms zlar ba ta 

gitmi lerdir. 

Isparta Belediye seçimlerini rakipsiz oldu u için merkez, ilçe ve nahiyelerde 

DP kazanm t r. DP % 40'a yak n bir kat l mla seçimi kazanm t r. Yalvaça ba l 

Sicilli nahiyesinde ba ms zlardan olu an liste, seçimin olayl geçmesine sebep 

olmu , üçü a r olmak üzere 17 ki i yaralanm t r. Yalvaç'ta da kavgalar olmu tur. 

Vilayet çevresinde ba ms zlar n ve Köylü Partisinin i tirak ettikleri kasabalardan 

henüz netice al nmam t r. Merkez ilçelerinde ise yaln z Uluburlu'da ba ms zlar, 

di er ilçelerde DP kazanm t r. lçelerde kat l m oran % 60' n üstündedir. 695 

Ankara'daki kanaate göre seçimler, kanunda yap lan tadilat n aksakl klar n 

meydana ç karm t r, 19'lar bunlar n derhal düzeltilmesini istemi lerdir.696 

Belediye seçimlerine ait neticeler Ankara'ya geldikçe siyasi çevrelerdeki 

a k nl k artm t r. En beklenmedik yerlerde ba ms zlar n kazanmas ve 
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kazan lmayan yerlerde de ba ms zlar n ald klar oy say s n n fazlal tahminleri 

altüst etmi , yaln z DP'yi de il muhalefet partilerini bile a rtm t r. Özellikle as l 

üzerinde durulan nokta de i tirilen Seçim Kanununa göre ba ms zlara oy vermek 

için el yaz s ile liste doldurulmas zorunlulu u olmu tur. Bir listenin doldurulmas 

üye adedinin say s na göre 2-8 dakika ald bu uygulama belediye seçimlerinde 

ba ms z adaylara rey veren seçmenlere yükletilen bu külfet, kanunda yap lan 

de i ikli in uygulamada ortaya ç kard en mühim aksakl klardan biri olarak 

de erlendirilmi tir.  

Ankara belediye seçimlerine DP taraf ndan itirazlar yap lm t r. DP taraf ndan 

yap lan bu itirazlar özellikle ba ms zlar n kazand klar ilçeleri kapsam t r. Aya , 

Bala, Polatl , K z lcahamam ve Alt nda ilçelerinde ba ms z adaylar n 

kazanmas ndan sonra yap lan itirazlar, ilçe seçim kurullar vas tasiyle l seçim 

kuruluna aksettirilmi tir. 

Seçimler sonras nda Diyarbak r'da ba ms z listeden belediye meclisi 

kazananlardan 25 üye, bir y l önce DP'den ihraç edilmi olan Nuri Onur'la birlikte 

tekrar DP'ye geçmi ler, seçimin hemen arkas ndan yarat lan bu durum ba ms z 

kalanlar n ve halk n ho nutsuzlu unu do urmu tur. Belediye meclisinde Demokrat 

Partiye üye olmayan 5 üye kalm t r. Belediyenin Demokrat Partiden olmamas 

halinde hükümet yard m n n kesilece i endi esiyle bu ekilde hareket edildi i 

söylenmi tir. 697 

Mudanya'da DP mensuplar aras nda kütle halinde istifalar görülmü tür. stifa 

edenler "1950'de antidemokratik diye hayk rd m z kanunlar bu son seçimlerde 

mumla arad k"demi lerdir. 

zmir'de yeni belediye ba kan n n seçilmesi ile ilgili tart malar ve çal malar 

devam etmi tir. Tart ma konular ndan biri ba kan n meclis d ndan getirilmesi, 

di eri üyeler aras ndan seçilmesi eklinde iki fikir mücadele halinde olmu tur.  

CMP K r ehir mebusu Osman Ali iro lu 13 Kas m Pazar günü yap lan 

Yerköy belediye seçimleri münasebetiyle meclis ba kanl na bir sözlü soru önergesi 

vermi tir. Osman Ali iro lu önergesinde Yerköy belediye seçimlerinde kanun 

hükümlerini çi nendi ini, vazifelerin ve memuriyet nüfuzlar n n suistimal edildi ini, 
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seçmen ve ba ms z adaylar n bask ya tabi tutuldu unu, Adliye Vekilinin 10 Kas m 

günü Yerköy'e gelece i haberi duyulunca bütün ma azalar n kapatt r ld n ve 

halk n zorla vekili kar lamaya gönderildi ini soru önergesinde belirtmi tir. O gün 

propaganda yasa olmas na ra men Adliye Vekilinin propaganda yapt n , 

seçmenlerin emniyete celbedilerek sorguya çekildiklerini, bütün sand klar n polis ve 

jandarma nezareti alt na al nd n eklemi tir. Saat 17'den sonra baz sand klarda 

zarflar n hep birden aç larak oy pusulalar n toptan say ld n , ba ms zlar n 

vas talar na el konuldu unu bildirmi tir. 698 

Belediye meclisi seçimlerini de erlendiren CHP Genel Sekreter yard mc s 

Turgut Göle gazetelere; "- DP dünkü seçimlerle CHP'nin 1946 seçimlerinde dü tü ü 

ak bete duçar olmu tur. Türk milleti bu seçimle DP'ye art k itimad etmedi ini 

göstermi bulunuyor. Belediye seçimleri yanl hareketin hiçbir zaman 

affedilmeyece ine i arettir."demi tir. 

Di er taraftan 19'lara mensub Kocaeli milletvekili Turan Güne "- Türk 

milleti Ba vekilin dü ündü ü gibi dü ünmemi ve Menderes'i refüze etmi tir. Di er 

taraftan seçim kanununda yap lan son tadillerle vatanda iradesinin ne derece 

manilerle kar la t bu belediye seçiminde bir defa daha görülmü tür. Vatanda 

iradesinin ne derece müstakillere ait isimleri muhtevi birçok listeler teksir edildi diye 

iptal edilmi tir. Seçim kanununun milli iradeyle ne dereceye kadar kabili telif oldu u 

da böylece ortaya ç km t r." eklinde ba ms zlar n oylar n n seçim kanununa 

dayanarak haks z yere geçersiz say lmas n n yanl l n

 

vurgulam t r. 

Belediye seçimlerinin neticeleri, seçimlere i tirak etmemi olan, CHP ve 

CMP mensuplar taraf ndan memnunlukla kar lanm t r. Muhalefet temsilcilerinden 

CHP il Ba kan , Seçimlerin neticelerinin, iktidar için elem, rejimimiz için sevinç 

verici oldu unu, Memleketimizde demokrasi tekâmülü, halk n rejime sar lm 

olmas n n remzi olan, bu son Belediye seçiminin halk anlay n ve karar n teb ir 

etmek itibariyle dikkat çekti ini belirtmi tir. 

stanbul Kad köy'de 57 bin seçmenine kar l k 3 bin kat l m olmas , ve bu 

ilçede DP te kilat n n 7 bin üyesi bulunmas , gözönünde tutulacak olursa, seçim 
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sonucunun verdi i mesaj daha bir anlam ifade etmi tir. Bu mesaj da kamuoyunun 

anlaml bir uyar s veya güvensizli inin i aretini te kil etmi tir. 

CMP il ba kan : "Belediye seçimleri ve ona tekaddüm eden Umumi Meclis 

seçimlerinin neticeleri, DP idaresine kar milletçe beliren aksülameli ifade 

bak m ndan, büyük ehemmiyet ve mana ta maktad r." eklinde de erlendirmede 

bulunmu tur. 699 

Belediye Seçimlerindeki uygulamalar yüzünden 1950-1954 y llar aras nda 

Antakya Belediye Reisli ini, Vilayet idare heyeti azal n yapan, 1954'te Hatay 

mebusu seçilen Yeni Yol gazetesinin sahibi DP Hatay Milletvekili ekib nal 

"Seçimlerdeki Hadiseler Bana Partinin 10 Sene Evveline Rücu Etti ini ve Demokrasi 

Mefhumu le Hiçbir Alakas Kalmad n Gösterdi" eklinde beyanda bulunarak 

partisinden istifa etmi , 19'lara kat lm t r.700 

zmir Cumaovas seçimleri adaylarden baz lar n n sand k kurullar nda vazife 

ald klar tesbit edildi i için bozulmu tur. 

Yüksek Seçim Kurulu 22 Kas m 1955 günü vard bir kararla; ilçe seçim 

kurullar n n ba ms zlar n liste haz rlamak hakk na sahip olmamalar na ra men 

binlerce listenin kalemle teksir edildi i ifade edildikten sonra ba ms zlar n 

azal klar n n iptalini istemeleri, il seçim kurullar bu itirazlar yerinde görerek 

ba ms zlar n kazand klar yerlerde seçimi iptal etmeleri ile ilgili il seçim kurulu 

kararlar n bozmu , Böylece oy puslas n n el yaz s ile doldurulmas yüzünden 

azal klar iptal edilen bütün ba ms zlar seçimi kazanm lard r. Yüksek Seçim 

Kurulu ba ms zlar makbul azalar olarak kabul etmi tir. Yüksek seçim kurulunda, 

kalemin teksir aleti olmad na ittifakla karar verilmi tir. 701 

Diyarbak r'da yap lan itirazlar üzerine, hakim ükrü Erol ba kanl ndaki il 

seçim kurulu, itirazlar yerinde görmü , seçimlerin iptaline karar vermi tir. 

tirazlardan biri, belediye meclisine seçilen 9 ba ms z n okuma yazma bilmedi ine 

dair olmu , l seçim kurulu bu 9 azay imtihana tabi tutmu , üç tanesinin okuma 

yazma bilmedi i anla lm t r. mtihana i tirak etmeyen Belediye Reisinin de okuma 

yazma bilmedi i için imtihana girmedi i iddialar , kendisi meydanda 
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görünmedi inden kabul edilmi tir. Ba ms zlar, bunun üzerine yüksek seçim 

kuruluna müracaata karar vermi lerdir. 702 

IV. 1954 1955 YEREL SEÇ MLER N DE ERLEND R LMES

 
Bu yerel seçimlerde 1954 y l nda muhtar ve htiyar Meclisi seçimleri 

yap lm , bu seçimlerde muhalefet gazetelerinde meydana gelen haks zl k ve 

usulsüzlükler haber yap ld için hem yarg devreye sokularak muhalefet 

cezaland r lmaya çal lm , hem de ayr ca olay meclise ta narak iktidar n bir 

manevra ile muhalefeti ikinci kez cezaland rmak istenmi tir. Mecliste çok tart mal 

geçen toplant da ktidar milletvekilleri taraf ndan kürsüde konu an muhalefet 

milletvekili yumruklanm , meclisteki bu sayg s z ve kavgac hava üzüntü 

yaratm t r. DP'nin bu seçimlerde de önceden haz rlanm oy pusulalar hile 

yapt na dair konular da mecliste aktar lm t r. Bu seçimlere CMP ülkede rejim 

buhran oldu u iddias yla bu seçimlere kat lmam t r. Muhtar Seçimlerinden sonra 

CHP de maruz kald emniyetsiz durumdan dolay di er yerel seçimlere kat lmama 

karar alm t r. Bu noktadan sonra CHP'nin mücadelesi baz bölgelerde ba ms z 

adaylar desteklemek eklinde olmu tur. DP iktidar CHP'nin bu seçimlere 

kat lmamas n kabullenememi , resmi seçim sonuçlar n yay nlarken seçimlere 

kat lmad halde CHP'yi de seçim tablolar nda göstermi tir. 

Muhtar Seçimlerine bir öncekinde oldu u gibi halk n ilgisizli i damgas n 

vurmu tur. Seçimlere kat l m oran % 10 civar nda gerçekle mi tir. Seçimlere 

muhalefet partilerinden CMP kat lmam t r. Bu durumu;  DP kesimi halk n halinden 

memnun oldu u ve bunu de i tirmek istemedi i seklinde yorumlam , CHP sand k 

ba na gitmemekle halk n iktidar partisine bir eyler söylemek istedi i eklinde 

de erlendirmi , seçimlere kat lmayan CMP ise halk n bu seçimlerin neticeleri ile 

memleketteki durumun de i ebilece ine inanmamas na ba lam t r. Seçimler sonras 

resmi aç klamalarda oy toplam rakamlar n n aç klanmam olmas muhalefetin 

ele tirisini çekmi , üphe uyand rm t r. Seçimlere ait resmi sonuçlar Ak am 

gazetesinde özetlenmi olarak yer alm t r: 703 buna göre Toplam  34.211 muhtarl k 

için yap lan Muhtar ve htiyar Heyeti Seçimlerine kat l m oran % 56.98 olmu tur. 

ehirlerdeki muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine kat l m oran

 

% 34.68, köylerdeki 
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muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde kat l m oran

 
%  67.15 olmu tur. Seçimlerde 

kazan m oranlar ise;  DP % 73.97, CHP % 15.68,   CMP % 0.30, KP % 00.08,  

Ba ms zlar % 5.17, Kar klar % 4.80 olmu tur. Partilerin ald oy toplamlar

 
aç klanmam t r. 

Milliyet gazetesinde seçim sonuçlar Adalet Vekâletinden tebli edilmi 

oldu u belirtildikten sonra, 7/11/1954 tarihinde yap lan ehir ve kasabalardaki htiyar 

heyeti ve köylerdeki muhtar ve htiyar meclisi secimleri neticeleri kati olarak belli 

olmu ve seçim kurullar ba kanl klar ndan gelen malûmat tasnif edilmi oldu u 

belirtilmi tir. Bu malûmata göre:704 

          

Ba bakanl k Cumhuriyet Ar ivinde ise:  

Seçimler dönemi genel seçmen say s  11.325.064, seçimlere kat lan seçmen 

say s 6.452.466  kat l m oran ise % 56.98 olarak belgede yer alm t r.705 

ehir ve Kasabalarda htiyar Heyeti seçmen say s 3.549.722, seçime kat lan 

seçmen say s 1.231.188 seçime kat l m oran % 34.68 dir. DP 3410 oy ile % 75.39, 

CHP 775 oy ile % 17.13,   CMP 11 oy ile % 0.029, KP 1 oy, Ba ms z 126 oy ile 

%2.7,  Kar k 200 oy ile % 4.42 olmu tur. 

Köyde Muhtar ve htiyar Meclisinde seçmen say s 7.775.342, seçime kat lan 

5.221.278,  seçime kat l m oran % 67.15 belirtilmi tir. DP 50.558 oy ile % 73.88, 

                                                

 

704 Milliyet 21Kas m 1954 
705 BCA: 030 01 51 310 4 7 Kas m 1954 tarihinde yap lan ehir kasabalarda htiyar heyeti ile Köyde 
Muhtar ve htiyar Meclisi seçimlerine ait umumi neticeler. Belge ekler bölümü EK-11 de 
sunulmu tur. 

A) Bütün ehir ve kasabalardaki 

     

htiyar heyeti seçiminde: 
1-  Seçmenadedi                     3.549.722 
2  - Reyini kullananlar           1.231.188 
3-  tirak Nisbeti                      % 34.68 
4-  Seçimi Yap lan mahalle           4523 
5-   Kazananlar  : 

 

 D.Parti                             3410 

 

 C. Halk Partisi      775 

 

 C.Millet Partisi        11 

 

 K. Partisi           1 

  

Ba ms zlar       126 

  

Kar klar       200 

 

          ------- 
         Yekün

     

     

 

4523

 

B) Bütün köydeki Muhtar htiyar Meclisi 
     seçiminde: 
1-  Seçmen adedi                   7.775.342 
2  - Reyini kullananlar           5.231.278 
3-  tirak Nisbeti                    % 67.15 
4-  Seçimi Yap lan Köy  

     

Muhtarl k adedi     34211 

 

 D.Parti                             24367 

 

 C. Halk Partisi      4720 

 

 C.Millet Partisi          77 

   

K. Partisi           20 

   

Ba ms zlar      1746 

   

Kar klar        3295 

 

          -------- 
         Yekün           34225 
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CHP 10.663 oy ile % 15.58, CMP 212 oy ile % 0.030, KP 62 oy ile %0.09, 

Ba ms zlar ise 3.646 oy ile % 5.34, Kar k ise 3.295 oy ile % 4.81  

ehir ve kasaba htiyar Heyeti ile Köy Muhtar ve htiyar Meclisi  (Toplu) 

DP  53.968 oy ile  % 73,97, CHP 11.438 oy ile  % 15,68,  CMP 223 oy ile  % 

00,30 ,KP 63 oy ile  % 00,08,  Ba ms z  3.772 oy ile %  5,17,  Kar k 3.495 oy ile 

%    4,60 olarak kay tlarda görülmü tür. 

25 Eylül 1955 tarihinde yap lan l Genel  Meclisi Seçimleri muhalefet olarak 

CHP ve CMP'nin kat lmad ndan son derece sönük ve ilgisiz geçmi tir. Her seçim 

sonras nda oldu u gibi DP iktidar yine tek parti zihniyeti ile seçimlerin çok ba ar l 

geçti i propagandalar na devam etmi tir. 

Bu seçimlerle ilgili olarak Ba bakanl k ar ivindeki belgelerden al nan verilere 

göre say s 10.633.174 seçmenden 4.169.653 adedi seçimlere kat lm , seçim kat l m 

oran % 39.2 olmu tur. DP 3.389.167 oy ile % 81.28, TKP 48714 oy ile % 1.16, 

Ba ms zlar 510.378 oy ile % 12.24 kazanma oran na ula m t r. 

13 Kas m 1955 tarihlerinde yap lan Belediye Meclisi Seçimleri Sonuçlar

 

Adalet bakanl nca yay nlanm t r. Adalet Bakanl ndan yap lan tebli de: 

13.11.1955 tarihinde yap lan belediye meclisleri seçimlerine ait ilçe seçim 

kurullar ndan gelen malumat tasnif edilmi tir. Bu malumata göre Seçmen say s

 

3.873.987, Seçime i tirak eden seçmen say s

 

1.461.219, tirak nisbeti ise % 37.72. 

olarak aç klanm t r. Ülkedeki Belediye meclislerinin toplam 11.807 asil ve 11.807 

yedek üyesi içinden aday gösterilmedi i veya gösterilen aday kabul edilmedi i için 

39 asil ve 436 üyelik için seçim yap lmad aç klanm t r. Seçim sonuçlar

 

a a daki 

ekilde verilmi tir.706 

Seçime kat lanlar      Üye Miktar

   

Kazanma Oran

           

Asil  Yedek    Asil       Yedek 

1. Demokrat Parti     8.784   9.897   % 74.64 % 7.04 

2. Köylü Partisi      262      257   % 2.23 % 2.26 

3. CHP          17             17   % 0.14 % 0.15 

4. Ba ms zlar      2.705  1.200         % 22.99    %10.55 

Yekün        11.768  11.371        % 100     % 100 
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V. 1955 YEREL SEÇ MLER SONRASI GEL MELER 

DP Grubu 1955 ilkbahar nda parti yönetimine kar bayrak açm t r. May s 

ay nda 11 DP milletvekilinin imzas bulunan ispat hakk önergesi Meclise verilmi tir. 

DP grubunda Dr. Zeki Erataman bir önergeyle, belediye seçimlerinin geriye 

b rak lmas konusunun karara ba lanmas n istemi tir. Grup toplanm , bu s rada, DP 

seçim yapmamak al kanl n yeni yeni benimsemeye ba lam t r. Ba kan Hulusi 

Köymen teklifi oya koymu ço unluk aleyhte de il, lehte oy kullanm olmas na 

ra men teklifin reddedildi ini bildirmi tir. Bu duruma itirazlar olmu , Hulusi 

Köymen srar etmi , fakat Fethi Çelikba ' n müdahalesiyle önerge görü meye 

al nm t r. Konu malar ba lay nca Grubun hem belediye, hem ara seçimlerinin 

ertelenmesinin aleyhinde bulundu u anla lm t r. Erataman: Mütemadiyen 

seçimlerin geriye al nd na ahit oluyoruz. Bu, demokratik rejimimizin de geriye 

gitti inin delilidir.

 

demi tir. Fakat Menderes bu duruma müdahele etmi seçimlerin 

ertelenmesi, grup karar olarak kuruldan geçirilmi tir. Bu durumu Akis'te haber 

yapt için Metin Toker hapse girmi tir.707  

Demokrat Parti Döneminde yerel seçimler kapsam nda 1955 sonras nda yerel 

seçimler sürekli DP iktidar taraf ndan ertelenmi ve yap lmam t r. Bu konuda 

mecliste tart malar olmu tur. 

1 Eylül 1956 Meclis, muhtar seçimlerini iki y l ertelemi ve 1 Kas ma kadar 

tatile girmi tir. Menderes ülkeyi neredeyse meclissiz yönetmektedir.708      

      19  Kas m1958 tarihinde Meclis muhtar seçimlerini bir y l ertelemi tir.709  

6 Nisan 1959 tarihinde CHP Meclis grubu bir bildiri yay nlayarak 

hükümetten muhtar seçimlerini ve ara seçimleri yapmas n istemi tir.710 Fakat olumlu 

bir sonuç alamam t r. 

Demokrat Parti yerel seçimlerin bu ekilde dönem sonuna kadar erteleme 

yöntemi ile yap lmas n engellemi tir. 

                                                

 

707 Metin  Toker, Demokrasimizin smet Pa al Y llar 1944-1973 DP Yoku A a , Bilgi Yay nevi, 
Ankara, 1991 s.88-90 
708Feroz Bedia Ahmad a.g.e., 1976, s.156  
709 A.g.e. s.187 
710 Feroz Ahmad , Bedia Turgay Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikan n Aç klamal Kronoloji-
si(1945-1971), Bilgi   Bas mevi, Ankara, 1976, s.194 
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SONUÇ 

Türkiye'nin yerel yönetimler ve yerel demokrasi alan ndaki geli imini 

dünyadaki süreç ile kar la t rmada baz al nacak zaman n ba lang c olarak ortaça 

sonras n ele almakta daha uygun bir yakla m olarak öne ç kmaktad r. Çünkü bu 

zamanla birlikte günümüz yerel yönetimlerinde etkiler yaratacak olan ehirle meler 

ba lam t r. Bu dönemde Osmanl mparatorlu unun yükseli iyle Anadolu'da 

bulunan kentlerin ça na göre çok ileride olan çar lar , esnaf örgütlenmesi, kent 

i bölümü ve örgütlenmesi, Avrupa içlerine kadar ta nm t r. Günümüzde dahi 

özellikle Balkanlardan Orta Avrupa'ya kadar görülen tarihi kentlerde bunun izlerine 

rast gelinmektedir.  

Bat toplumlar nda gerileme süreçleri ya an rken ve bat ehirlerinde 

derebeylerin hâkimiyeti ile din adamlar n n güç mücadeleleri ya and bir ortamda 

ayn zamanda temel haklar yakla m da ye ermeye ba lam t r. Co rafi ke iflerle 

ba layan yeni zenginliklerin ke fi sonras nda da ticaretin geli mesi ba ka bir deyi le 

merkantalizm, güç dengelerini de i tirmi

 

ve bat ehirlerindeki köklü de i iklikleri 

ba latm t r. Bu yeni geli en zenginle en s n f, derbeylerin ve ruhban s n f n n 

yan nda yeni bir güç olarak yönetime ortak olmaya ba lam t r. Bat toplumlar için 

günümüzdeki modern yerel yönetim felsefesine kaynakl k eden bu süreç, bir bak ma 

onlar n do al geli imleri ile birlikte olu mu tur. Yani felsefe ile uygulama ayn 

parelelde gitmi tir. Bu yüzden herhangi bir bat l yerel yönetim ve demokrasi ile 

ilgili uygulamalara daha olumlu ve anlayarak yakla abilmi , çeli ki ya amam t r. 

Türk toplumunun bu konuda geli imi ise daha farkl süreç takip etmi tir. 

Birincisi Ortaça la beraber ba layan medeni olarak üstünlük toplum olarak olaylara 

ve toplumlara yukar dan bakma kendini üstün görmeyi de beraberinde getirmi tir. Bu 

bak la toplum hiçbir geli meyi takip etmeye de er görmemi tir. Bilimsel yönden 

psikolojik bir körlük ya anm , bu süreç 17 nci yüzy l sonlar na kadar sürmü tür. 

Ayr ca do u toplumlar na has bir demokratik alg farkl l da bu geli melere 

engel olucu etkiler yapm t r. Devlet ve yönetim insanlar için oldu unu dü ünen 

bat l dü üncenin tersine, devleti her eyin üstüne ç karan, insan n devlet için 

oldu una inanan do u tarz yakla mda insana hizmet götürmeye ve insan yönetime 

katmay öngören yerel yönetim anlay kendine fazla yer bulamam t r.  
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Türklerin slamiyetle tan ma sonras

 
Selçuklu ve Osmanl devirlerinin 

benimsemi oldu u Arap devlet felsefesi ve yönetim anlay

 
ile buna ait 

eyhülislam, kad , imam gibi merkezden yerele uzanan yönetim kurgusunun uzun 

y llar boyunca etkisi alt nda kal m z bir ba ka engeli olu turmu tur. 

Bütün bu sayd m z farkl l klar ve süreçler toplumumuzda bat daki gibi 

modern yerel yönetim alg s n n sa lam bir ekilde yer etmesini engellemi tir. 

Günümüze dek ya ad m z demokrasi mücadelelerinde de, bu etkenlerden 

kaynaklanan sorunlar süregelmi tir. Üstelik bu konular n etkisi toplumumuzda bugün 

için de geçerlilik ta maya devam etmektedir. 

Yerel Yönetimlerle ilgili olarak her ne kadar baz kesimler taraf ndan 

ba lang ç Tanzimat dönemine kadar götürülse de, bu konuda as l k r lma noktas n 

Vakayi Hayriye denilen yeniçerili in kald r lmas olay olu turmu tur. Bu tarihte 

yeniçerilerin ortadan kalkmas yerel yönetim alan nda asl nda büyük bir bo lu un 

ortaya ç kmas na sebep vermi tir. Kad lar n ve mahalli birimlerin birçok 

görevlerinde önemli i levleri de üzerine alm olan yeniçeri oca n n kald r lmas 

sonras , kad lar görev yapamaz hale gelmi lerdir. Bu durumu gidermek için 1826 

y l nda htisap Naz rl ve ihtisap Müdürlükleri kurulmu tur. Ayn

 

ekilde mahalle 

muhtarl klar n n kurulmas da yeniçeri te kilat n n kald r lmas sonucu ortaya ç km , 

mahalle imamlar n n bu alandaki etkisi de kaybolmu tur. 

Tanzimat dönemi ile birlikte ki i haklar alan ndaki yenilikler ile ülkemizdeki 

genel yönetim yap lanmas yan nda, yerel yönetimlerde de düzenlemelere gidilmi tir.  

K r m Sava ise ehirler ve ehirlerin yönetimi alan nda geli im ihtiyac n yönetime 

aç kça ortaya ç karan ikinci önemli noktay olu turmu tur. Ayr ca 1876 y l na kadar 

bu dönemde vilayet yönetimi ve vilayet meclisleri uygulamalar , demokratikle me 

alan nda önemli kazan mlar

 

ortaya ç karm t r. Ülkedeki demokratikle me aç s ndan 

yerel yönetimler hem ilk ad m n at ld öncü birimler olmu , hem de test ve 

deneyimlerin gözlemlendi i laboratuarlar te kil etmi lerdir. Ülkedeki ilk meclislerin 

kuruldu u ve seçimlerin yap ld yerler buralar olmu lard r. Türk Toplumunun bat l 

yakla mda haz rlanm ilk anayasas olan Kanun-u Esasi'nin ortaya ç kmas nda ve 

ilk meclisin seçimlerinde de bu deneyimler topluma fayda sa lam t r. Ancak 33 y l 

kapal b rak lan ilk meclis, sonras nda gelen sava lar ve i galler sonucu Cumhuriyet 
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dönemine kadar bu birimler ile ilgili hiçbir faaliyette bulunulamad gibi, yerel 

birimler mevcut durumlar n bile koruyamaz hale gelmi lerdir.  

Yerel yönetimlerimiz Me rutiyet dönemlerinden Cumhuriyet dönemlerine 

kadar kurulu ve mevzuat aç s ndan sürekli bir, topluma ve ça a ayak uydurma 

yönünde aray lara ve yeni düzenlemelere sahne olmu lard r. Bu süreç ise 1930 

y l nda bu konuda esasl bir çal mayla mecliste ele al nm ve yap lan ink lâplar n 

bir devam olarak, yerel yönetimler alan nda da ça yakalamak yönünde bir ad m 

at lm t r. Bu ekilde Cumhuriyetle birlikte modern bir devlete yara r, ça da yerel 

yönetim yap lanmas n n yolu aç lm t r. Ülkenin gelir kaynaklar n n ve ekonomisinin 

geli imi oran nda çok partili döneme kadar yerel yönetimler geli melerine devam 

etmi lerdir. 

Ülkemizdeki seçim sistemlerinin ba lang çtan itibaren geli im süreçleri 

incelendi inde, beylikler döneminden ba layarak yerel alanda seçimle i ba na 

getirilen baz yap lanmalar daima var oldu u görülmü tür. Bu yap lanmalar 

geleneksel usullerin bir tezahürü olarak yerel bazda uzun süre varl klar n 

sürdürmü lerdir. Padi ah II nci Mahmut ile ba layan ve Tanzimatla devam eden 

devlet yönetim yap s ndaki de i imlerle birlikte, vilayetlerde yönetim meclisleri 

kurulmaya ba lanm ve bu da meclis üyelerinin seçimi konusunu gündeme 

ta m t r. Bu dönemde meclisler için üye seçimlerinde baz düzenlemeler yap lm , 

seçimler için baz özellikler aranm t r. 

I inci Me rutiyetin ba lang c na kadar dönemde vilayet yönetimi ve meclisleri 

toplumun yönetime kat lma ve seçimler konusunda deneyim kazanmas n

 

sa lam , 

bu uygulamalar 1876 y l nda ilk anayasan n haz rlanmas na ve ilk meclisin seçimine 

tecrübeli bir geçi sa lam t r. Bu dönemde uygulanan iki dereceli seçim sistemi ile 

ba lang çta yerel yöneticilerin meclislere üye gönderebilmek ve nitelikli aday 

bulabilmek amac yla seçimlere müdahele etmek zorunda kalmalar ile ba layan 

süreç, sonras nda bir teamül olarak çok partili döneme kadar süregelmi tir. Yerel 

yöneticiler seçimlere müdahele etmeyi bazen partizanl ktan, bazen de daha iyi 

de erlendirdikleri gruplar n yönetime gelebilmelerini sa lamak amac yla ço unlukla 

kendilerine bir hak görmü lerdir. 
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Cumhuriyet Dönemininin ba lang c nda yeni bir anayasa yap lm olmas na 

ra men, yeni bir seçim kanunu düzenlemesine gidilmemi olmas da dikkati çeken 

ba ka bir ayr nt olmu tur. Çok partili dönem ba layana kadar seçim sistemlerini 

de i tirme ihtiyac çok fazla hissedilmemi tir. Yap lan de i iklikler ise kad nlara 

seçme ve seçilme hakk tan ma d nda yüzeysel kalm t r. 1946-50 aras dönemde de 

bu konuda daha adil ve kontrollü ve müdahele edilmesini engelleyici bir sistem 

getirilmeye çal lm t r. Fakat temsilde adaleti sa layan sisteme yönelik bir amaç 

izlenmemi ve yönetimde istikrar ön plana alan, ama temsil konusunda hiç te iyi 

sonuçlar getirmeyen ço unluk sistemi uygulanmaya devam etmi tir. 

Ço unluk sisteminin ülkemizdeki tercih edilmesinin üzerinde de biraz 

durmak gerekmektedir. Ço unluk sistemi Cumhuriyetin kuruldu u ilk y llarda 

ülkenin tam manas yla ça da la ma yolunda bir dönü me girdi i ve halk n 

ço unlu unun ise e itim ve alg lama seviyesinin oldukça dü ük oldu u bir ortamda 

oldukça gerekli bir tercih olmu tur. Hatta 1930 y l nda Atatürk'ün medeni bilgiler 

kitab nda da ço unluk sisteminin faydalar na dair birçok dü üncelerin yer ald 

görülmü tür. Tercih ise bu sebeplerle ço unluk sistemi yönünde olmu tur. Ancak 

zaman ilerleyip, ülkedeki halk n refah ve e itim seviyesinde belirgin bir art n 

ortaya ç kt çok partili dönem için bu sistem yanl bir seçim olmu tur. Temsilde 

adalet olgusunun eksikli i, çok partili meclis olsa bile, olu an kompozisyon meclisi 

tek parti meclisine çevirmi , beklenen denetim ve kontrol mekanizmas istendi i gibi 

kurulamam t r. Ço unluk sistemi azizli i nedeniyle, tek partili dönemden çok partili 

demokrasiye geçmeye çal l rken, sonuç yine bir tek partinin bu kez seçim yoluyla 

iktidar ele geçirmesi olmu tur. Sadece partilerin ad ve mensuplar de i mi tir. Hatta 

daha ileri bir yorumla belki de bu sebepten inceledi imiz dönemin sonu hiç te hay rl 

bitmemi , demokrasi kazas ya anm t r. Üstelik demokrasinin yerle mesi için her 

türlü fedakârl a katlan p, bilinçli bir ekilde yetkileri devrettikten sonra da s rf bu 

düzenin yerle mesi ve demokrasi kültürü olu mas için muhalefet saflar nda, birçok 

kimsenin katlanamayaca her türlü kötü muamele ve hakaretlere ra men bu 

mücadeleye devam eden eskinin tek partisi ve liderinin tersine, seçimle gelen ve 

demokrasi getirdi i ile övünen yeni parti icraat ve tutumlar ile tam tersi bir 

istikameti kendilerine uygun bulmu tur.   
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Bu dönem içinde yap lan ilk yerel seçimlere gelince; 1950 y l yerel seçimleri 

genel seçimler ile iktidar n el de i tirmesi sonras nda çok fazla bir zaman geçmeden 

yap lmak durumunda olmu , iktidar yeni ele alm olan Demokrat Parti bu konuda 

icraatlar n ve parti olarak kendisini henüz tam olarak gösteremedi i bir zamana denk 

gelmi tir. K sa bir zaman dilimi içinde üç adet seçim yap lmas , bu seçimlerin 

yönetilmesi ve sonuçlar n tasnif edilmesi ve yay nlanmas gibi konularda baz 

aksakl klar n ya anmas na neden olmu tur. Özellikle seçim sonuçlar n n yeterli bir 

zaman içinde yay nlanamamas muhalefet kanad nda iktidar n usülsüzlük yapmaya 

çal mas olarak do rudan dile getirilmese bile, çok ikâyet etti i konulardan 

olmu tur. Ayr ca seçim sonuçlar n n gere inden uzun ve geni bir zaman diliminde 

parça parça yay nlanmas da aibe yaratm t r. Bu seçimlerde de seçimler esnas nda 

iktidar kesiminin bask ve yolsuzluklar na dair ikâyetler söz konusu olmu tur. Seçim 

bölgelerine görevlendirilen iktidar milletvekillerinin önceki dönemlerde de 

rastland gibi kamu gücünü lehlerinde kullanmaya, seçimlere etki etmeye yönelik 

faaliyetlerine rastlanm t r.  

1950 Muhtar ve htiyar Heyeti seçimlerine partiler ve bas n çok fazla ilgi 

göstermemi , kat l m ehirlerde %10 lar seviyesinde kal rken, köylerde % 70-90 

oran nda olmu tur. Sonucu da köyler belirlemi tir. ktidar partisi olan Demokrat Parti 

bu seçimlerde de genel seçimlerdeki ba ar n n beklentisi içinde olmu , fakat sonuçlar 

beklentisini kar lamam t r. Demokrat Parti bu seçimlere gereken ilgiyi 

göstermemekle hata etti ini de erlendirip, bu seçimlerin halk n genel siyasi tercihini 

belli etmeyece ini savunmu tur. Demokrat Parti bu seçimlerde Cumhuriyet Halk 

Partisine göre kendisini %60 oran nda daha ba ar l görmü tür. Ba lang çta 

kendilerinin 2-3 bin civar nda muhtarl na kar l k CHP'nin 40 bin civar nda 

muhtarl a sahip oldu unu, seçimler sonras nda ise CHP'nin kazanc 12 bin civar nda 

olmas na kar l k DP'nin kazand muhtarl klar n say s 16 bine çok yakla t , Bu 

arada 3 bini geçen ba ms zlar n ve 250 civar nda olan Millet Partisi kazançlar n da 

CHP'nin, kay plar na ilâve edilecek olursa, 31 bin küsur köy ve mahalle 

muhtarl klar ndan CHP'nin 25 bin kadar n kaybetmi oldu unu de erlendirmi tir. 

Muhalefeti temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi ise kendisini bu seçimlerde ba ar l 

bulmu , düz bir istatistik mant ve çok acele bir yarg ile, k rsal kesimin iktidardan 
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yüz çevirmeye ba lad n , fakat ehirlerin hala iktidar partisinden yana olmaya 

devam etti ini dü ünmü tür. 

1950 Belediye seçimleri tüm üç partinin yurt genelinde ilgi göstererek 

yar t klar bir seçim olmu tur. Seçimlere kat l m oran % 25-40 civar nda olmu tur. 

ktidar Partisi bir önceki seçimlerdeki duruma göre çok daha iyi sonuç ald bu 

seçimlerde kendisini % 90 oran nda seçimin galibi görmü tür. Muhalefeti te kil eden 

Cumhuriyet Halk Partisi ise ba lang çta kendisinin 265 belediyeyi alm oldu unu ve 

% 40 civar nda ba ar l oldu unu iddia etmi tir. ktidar n ba ar s n da ba ms zlar ve 

Millet Partisinin kazand yerlerle birlikte % 60' n alt nda de erlendirmi tir. Ayr ca 

parti kasabalarda ba ar l iken, büyük ehirler ve il merkezlerinde Demokrat Partinin 

ba ar l oldu unu de erlendirmi tir Demokrat Partinin yay n organ Zafer 

gazetesinde % 90 oran nda DP'nin kazand ile ilgili haberler d nda ayr nt lar ve 

listeler yay nlanmazken, Ulus gazetesinde 9 Eylül 1950 günkü haberlerinde CHP'nin 

toplam 643 belediye içerisinden 262 adedini kazand , bu rakam n ülke genelinin   

% 40' n a t , Millet Partisinin kazançlar

 

ile muhalefet partisi adaylar n n üyelik 

elde ettikleri belediye meclislerine ait rakamlar n bu oran n d nda oldu u, Belediye 

seçimlerinde DP'nin yüzde 90 de il 60' bile sa l yamad dile getirilmi tir. Ayr ca 

Demokrat Partinin Samsun'da i aretli oy kullanmas yüzünden lçe seçim kurulunca 

seçimdeki oylar iptal edilmi , Trabzon da seçimler bu sebeple yine seçim kurulunca 

müdahele edilmek durumunda olmu tur. Bu ekilde Demokrat Partinin de yerel 

seçimlerde bekledi i ilgiyi yakalayamamas nedeniyle seçimlerde hile yöntemleri 

kullanma ihtiyac hissetti i dü ünülmü tür. Ayr ca bu dönemle birlikte parti seçim 

sonuçlar ile ilgili detayl bir bildirim yap lmas n engellemi , büyük bir bölümünü 

kontrol etti i bas n yoluyla her seçimden sonra çok ba ar elde etti ine dair abart l 

yorum ve haberleri servis etmi tir.  

Belediye seçimlerinde, .muhalefet ise her seferinde seçimlerin do ru ve 

zaman nda sonuçlar n elde etmeye çal m , zaman zaman kendilerine te kilattan 

gelen bilgilerle yay nlanan sonuçlar n birbirini tutmad n görerek endi eye 

kap lm t r. Demokrat Parti ise, ilk andan itibaren bir önceki seçimdeki gibi, rahats z 

olduklar seçim sonuçlar n maskeleme ve yay n organlar nda propaganday yo un 

kullanarak, durumu farkl gösterme yolunu seçmi lerdir.   
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l Genel Meclisi seçimlerinde de Demokrat Partinin yay n organ n n verdi i 

sonuçlar ile ar ivdeki veriler uyu mam t r. Zafer gazetesi sonuçlar abartarak 

yans tm t r. 1950 yerel seçimlerinde: 

CHP'nin ise  % 39 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 5 azalm , Belediye 

seçiminde % 1.8 ve l Genel Meclis seçiminde % 2.8 azalm t r. 

MP'nin ise  % 3.1 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 2 azalm , Belediye 

seçiminde % 0.7 artm ve l Genel Meclis seçiminde % 1 artm t r. 

Ba ms z oylar ise % 5 civar ndaki oyu, muhtar seçiminde % 4 artm , 

Belediye seçiminde % 1.5 azalm ve l Genel Meclis seçiminde % 2.5 azalm t r. 

Bu yerel seçimlerde 1954 y l nda muhtar ve htiyar Meclisi seçimleri 

yap lm , bu seçimlerde muhalefet gazetelerinde meydana gelen haks zl k ve 

usulsüzlükler haber yap ld için, hem yarg

 

devreye sokularak muhalefet 

cezaland r lmaya çal lm , hem de ayr ca olay meclise ta narak iktidar n bir 

manevras ile muhalefet ikinci kez cezaland r lmak istenmi tir. Mecliste çok 

tart mal geçen toplant da, parlamento tarihimizde beklide ilk defa iktidar 

milletvekilleri taraf ndan kürsüde konu an muhalefet milletvekilleri yumruklanm , 

meclisteki bu sayg s z ve kavgac hava üzüntü yaratm t r. DP'nin bu seçimlerde de 

önceden haz rlanm oy pusulalar hile yapt na dair konular da mecliste 

aktar lm t r. Bu seçimlere CMP ülkede rejim buhran oldu u iddias yla bu seçimlere 

kat lmam t r. Muhtar seçimlerinden sonra CHP de maruz kald emniyetsiz 

durumdan dolay di er yerel seçimlere kat lmama karar alm t r. Bu noktadan sonra 

CHP'nin mücadelesi baz bölgelerde ba ms z adaylar desteklemek eklinde 

olmu tur. DP iktidar CHP'nin bu seçimlere kat lmamas n kabullenememi , resmi 

seçim sonuçlar n yay nlarken seçimlere kat lmad halde CHP'yi de seçim 

tablolar nda kat lm gibi göstermi tir. 

1954 Muhtar Seçimlerine bir öncekinde oldu u gibi halk n ilgisizli i 

damgas n vurmu tur. Seçimlere kat l m oran % 10 civar nda gerçekle mi tir. 

Seçimlere muhalefet partilerinden sadece CMP kat lmam t r. Seçimlere halk n ilgi 

göstermemesini,  DP kesimi halk n halinden memnun oldu u ve bunu de i tirmek 

istemedi i seklinde yorumlam , CHP sand k ba na gitmemekle halk n iktidar 

partisine bir eyler söylemek istedi i eklinde de erlendirmi , seçimlere kat lmayan 
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CMP ise halk n bu seçimlerin neticeleri ile memleketteki durumun de i ebilece ine 

inanmamas na ba lam t r. Seçimler sonras nda bu kez de resmi aç klamalarda 

partilerin toplam oy miktar n n aç klanmam olmas muhalefetin ele tirisini çekmi , 

üphe uyand rm t r. DP iktidar yine tek parti zihniyeti ile seçimlerin çok ba ar l 

geçti i propagandalar na devam etmi tir.  

Ertelenmesi sebebiyle 1955 y l nda yap lan l Genel Meclisi Seçimleri ile 

Belediye Seçimlerinde ise Köylü Partisinin d nda muhalefet kat lmam t r. 

Dolay s yla bu seçimler Köylü Partisi le Ba ms zlar n bölgesel mücadeleleri 

d nda Demokrat Partinin kendi ba na gerçekle tirip, ba ar s yla övündü ü tek parti 

seçimlerini and rm t r. Ayr ca bu dönemin en belirgin olaylar ndan olan 6-7 Eylül 

olaylar sonras na denk gelmesi ve iktidar n da s k yönetimi hem 6 ay uzatm 

olmas , hem de Ankara'y kapsayacak ekilde çerçevesini çizmesi, bu seçimlerde 

muhalefetin seçimlere kat lmamas

 

üzerinde etki yaratm olabilece i ihtimalini de 

akla getirmi tir. S k yönetim ortam demokrasi d uygulamalar içeren, fakat meclis 

karar oldu u için kimse farkl bir tepki gösteremeyece i bir ortam içerdi inden 

iktidar n baz giri imleri için uygun ortam yaratma imkân

 

ta m t r. 

Halk n demokratik dönü üme yakla m aç s ndan inceledi imiz bu dönem 

içinde; Türkiye nin çok partili ya ama geçmesiyle Türk halk na demokratik 

ya ant s nda yeni bir seçenek sunulmu ,  uzun y llar devleti yönetmi ve ister istemez 

sanc l geçen bu de i im ve dönü üm ortam nda ülkeyi yöneterek y pranan ve halkta 

olumsuz etkiler b rakan mevcut iktidar

 

ve partisini do al olarak halk de i tirmeyi 

denemi tir. Bu asl nda insanlar ve onlar n olu turdu u toplumlar için normal bir 

psikolojik süreç olan yeni seçene i deneme güdüsünün sonucu olmu tur. Her ne 

kadar yeni bir parti olsa da, içinden ç km oldu u partinin demokratik gelenek ve 

kültürünü ta yan yeni parti de, sosyal politikalardan, demokrasi kültürüne kadar, 

yönetim sürecinde benzer yakla mlar sergilemi tir. Yani eski iktidar; bas na 

yakla m, seçimler, yasama, siyaset gelene i, özgürlük ve demokrasi bak aç s 

alan nda neleri önceden do ru veya yanl

 

uygulad ysa, yeni parti de bu konularda 

ayn uygulamalara yönelmi , ayn bak aç s n ta m t r. Partiler aras nda fark 

olarak görebilece imiz özelliklerden biri, DP'nin CHP'ye göre daha çok halka 

inebilmesi, ülkedeki birikimleri yat r m ve halka hizmet yönünden daha fazla 

yönlendirebilmesi, propaganda ve seçim çal malar yönünden daha yenilikçi ve 
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ba ar l olmas d r. Buna kar l k,  plans z günlük ve popüler politika izleyen ve parti 

içi demokrasi yönünden çok zay f bir parti olmu tur. CHP ise bürokrat ve halka uzak 

kalm olmas mahzurlar n n yan nda, özele tiri yapabilen, sorunlar anlamaya çal p 

masaya yat rabilen, parti içi demokrasisi güçlü ve planl bir parti olmu tur. 

Dönem içinde DP iktidara geçer geçmez, adeta birilerinin veya bir kesimin 

intikam hislerine tercüman olur gibi, CHP'yi, devrimleri ve devletin temel 

dayanaklar n ekillendirmek veya saf d b rakmak için yo un çabalara girmi tir. 

Parlamentoda ve yerel alanda belli yerleri seçim yoluyla ele geçirdikten sonra, iktidar 

gücünü ve ço unluk avantaj n kullanarak meclisteki görü melerde meclise hesap 

vermekten ve 1955 sonras yap lmas gereken yerel seçimleri ise zamanlar 

yakla t kça sürekli erteleyerek seçimlere girmekten kaç nm t r.  

Yerel Yönetimler ve siyasi partiler alan nda ön kabul etmek gereken baz 

toplumsal gerçekleri s ralamakta yarar vard r. lk olarak yerel yönetimler siyasi 

partiler için iktidara giden kap n n alt n anahtar niteli inde olmas d r. Halka 

hizmetin götürülüp, yans t labildi i en iyi yerler buralard r. Buralar partiler için birer 

vitrin olma özelli ini ba lang çtan beri ta m lard r. Siyasi olu umlar bu yolla halkla 

olumlu ba lar kurabilirler ve zeminlerini sa lamla t rabilirler. Bu yüzden her siyasi 

parti için yerel alan hâkimiyeti hayati önem ta r. Dönem içinde bu zemini 

kaybetmemek için partiler her türlü çabay sarfetmi

 

ve her türden mücadeleye 

girmi lerdir. nceledi imiz dönemde Demokrat Parti iktidara geldi i ilk dönemdeki 

halktaki olumlu havan n etkisiyle yerel seçimleri de kazanarak bu alanda 

hâkimiyetini sa lam , bir sonraki de i im dönemi olan 1954 55 yerel seçimlerinde 

ise adeta bask ve zor kullanarak ve tehdit ederek, di er partileri bu alandan 

uzakla t rm , seçimlere kat lmaktan so utmu

 

ve bu alan

 

elinde tutmu tur. 

Sonras nda ise yasama alan ndaki ço unluk üstünlü ü ile erteleme taktiklerini 

kullanarak yerel sahada üstünlü ünü koruma yoluna gitmi tir. 

kinci olarak yerel alanda ço unlukla seçmenlerin tercihlerini belirleyen 

etkenler partilerin yüksek idealleri veya fikri yap lar de il, bölgeler için yerel 

ç karlar n temin edilmi olup olmad d r. Ya da yerel lider özelli i ta yan 

ahsiyetlerin, toplumda sayg n yer edinmi ki ilerin, partiler taraf ndan kazan l p 

kazan lmad ile ilgilidir. Bu ba lamda her dönemde oldu u gibi, inceledi imiz 
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dönemde de partiler aras nda ç karlar na göre dola an ah slar olmu tur. Dönem 

içindeki seçim yar lar nda da özellikle iktidar elinde bulunduran Demokrat Parti, 

seçimlerde ba ar l olman n yolunu ya yerel lider konumundaki ki ileri partiye 

kazand rma yoluyla ya da yerel ç karlar n bozulma ihtimalini öne sürerek lehine 

çevirmeye çal m t r.  

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950 1960 aras ndaki dönemdeki elde etmi 

oldu u sonuçlar onun kendi yak n tarihindeki misyonu ile ilgili olmu tur. CHP 

ink lâplar n yerle tirilmesi, ülkenin borçlar n n ödenerek ekonomik ba ms zl n 

sürdürülmesi, ülkenin sava tan uzak tutularak ba ta insan kaynaklar olmak üzere 

tüm varl klar n n korunmas na çal m , bunun sonucunda ise bürokratik yönetim ön 

plana ç km t r.  Bu ekilde halk kitleleri ile aras aç lan parti, bunun bedelini 

muhalefete dü erek ödemi tir. kinci Dünya Sava n n ba lamas sonucu güvenlik 

politikalar a r bir hal alm , esasl bir kalk nma politikas takip edememi tir. 

Demokrat Parti bu hassasiyeti iyi yakalam ve bundan ustaca yararlanmay bilmi tir. 

Yerel yönetimlerin siyasi partilerce bir mücadele alan na dönü türülmesi, bu 

yönetimlere genelde hizmet etmekten çok siyasette sivrilmek isteyen ki ilerin 

partilerce buralara yerle tirilmesine neden olmakta, bu ekildeki yerel yöneticilerin 

hedefleri de bölgelerinde çok, daha yüksek siyasi mevkilere ç kabilmek olmaktad r. 

Bu ba lamda ayr ca yerel imkânlar da, planl ve tutarl bir ekilde yönlendirilmekten 

uzak kalmaktad r. Ayr ca parti ç karlar ve hedefleri de ister istemez, yerel ç karlar n 

önüne geçmektedir. nceledi imiz dönemde de birçok yerel yöneticinin sonraki 

dura , partinin milletvekili olarak yola devam etmek olmu tur. Ayr ca yerel yönetim 

iktidar partisinin adaylar d nda muhalefet taraf ndan yönetiliyorsa, bu durumda 

iktidar n bask ve engellemeleri ile de kar la lmakta, yerel halk bunun zorlu unu 

ya amaktad r. Bu aksakl klara çözüm olmak üzere yerel yönetimlerin daha sa l kl 

yönetilebilmesi, kaynaklar n daha planl ve yerel ç karlara ve ihtiyaçlara uygun 

kullanabilmeleri aç s ndan, yerel yönetimlerde; partilerden ve siyasetten ar nd r lm 

bir temsil ve seçim sisteminin kurulmas

 

ve i letilmesinin daha fazla yarar getirece i 

de erlendirilmi tir.   
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4. SÜREL YAYINLAR 

    A.DERG LER: 

Akbaba  

Forum  

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 

Cumhuriyet Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Popüler Tarih 

Türkiye Günlü ü Dergisi 

Uluslararas Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 

  B.GAZETELER 

Ak am  

Cumhuriyet  

Dünya 

Halkç  

Millet 

Türksesi  

Ulus  

Yeni stanbul 

Yeni Sabah  

Yeni Ulus  

Vatan  

Zafer  
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EKLER  

1. CHP Çank r l Ba kanl n n CHP Genel Merkezine 28.11.1948 tarihli yaz s . 

2. CHP Trabzon l Ba kanl n n CHP Genel Merkezine 1.8.1950 tarihli yaz s .  

3. CHP Genel Sekreterli inin 24.1.1950 tarihli yaz s ,   

4. CHP Genel Sekreterli inin 19.9.1950 tarihli yaz s , 

5. CHP'nin Te kilat na Belediye seçimleri için radyo konu ma tarih ve saat bildirimi, 

6. CHP Genel Sekreterli inin 28.7.1950 tarihli l dare Kurullar na Genelgesi,  

7. CHP Genel Sekreterli inin 28.9.1950 tarihli CHP'nin Te kilat na l Genel Meclis 

seçimleri için radyo konu ma tarih ve saatleri bildirimi. 

8. Ulus Gazetesinin 7.9.1950 tarihinde Belediye Seçim Sonuçlar haberi  

9. 1950 Belediye Seçimleri Neticeleri  

10.  1950-1955 seçimlerinde muhalefetin kazand belediye meclislerinin 13 Kas m 

1955 seçimi ile mukayesesi, 

11. 7 Kas m 1954 tarihinde yap lan ehir kasabalarda htiyar heyeti ile Köyde 

Muhtar ve htiyar Meclisi seçimlerine ait umumi neticeleri  

12. Zafer Gazetesi 3.9.1950 tarihindeki Muhtar Seçimi Seçim Sonuçlar haberi             
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