
~ ...... ı:...=ıı::..=ıı.-=ı2
(İkinci Cilt)



Bu kitap 18B Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
tarafından yayma hazırlanmış olup
ızmir BüyükşehirBelediyesi'nin

kültür hizmetidir.

lzmir BüyükşehirBelediyesi
Konak-IZMIR

Tel O232 293 12 00
www.izmir.bel.tr

İZMİR KENT ANSİKLOPEDİsİ

TARİH - IKıNcı CİLT

Genel Yayın Koordinatörü
Dr. Oktay Gökdemir

Dlt Koordinatörleri
Kemal An

Fevzi Çakmak

Birinci Baskı: 2013
Baskı Adedi: 200

© İzmir Büyükşehir Belediyesi

Grafik Tasarım-Uygulama Grubu
Servet Kuru

Gülsüm Berdan Eren
Hatice Arcak

Editöryel Çalışma ve Düzeltme Grubu
Buket Ocak

Ekrem Tükenmez
Onur Eryeşil

APİKAM

ISBN
978-975-18-0147-0

Tüm yazı ve görsel malzemelerin sorumlulugu yazarlara aittir.

Nisan 2013 tarihinde İmaj Basım Yayın Reklamcılıkve Ticaret Ltd. Şti. tesislerinde basılmıştır.

-~ -... ---- .... _... ~ -



27 MAYISTAN 12 EYLüL'E İZMıR

Fevzi ÇAKMAK

27 Mayıs 1960 tarihinde asker ülke yönetimine el koydu.
Askerin ülke yönetimine el koyması, Cumhuriyet tarihinde
bir ilkti ve bu olay, sonrasında yaşanacak olan askeri mü
dahalelerle birlikte, ülke gündeminde hep tanışılacaktı.

Askeri müdahaleye gidilen süreçte, ordu içerisinde yer alan
genç subayları Demokrat Parti iktidarına karşı örgütleyen
temel düşünce, iktidarın Atatürk devrimlerine, özellikle
laikliğe karşı almış olduğu tavırdı. Örgütlenme sürecinde,
birçok askeri grubun amaçları arasındaAtatürkçülüğünko
runması veya yeniden canlandırılmasıyer almıştı. DP ikti
darın ezanın tekrar Arapça okunması serbest hale getirmesi,
ordu içinde iktidara yönelik ilk önemli irkilmeyi gerçek
leştirmişti. Türk Devrim hareketinin toplumsallaşmasının

önemli bir ayağı olan Halkevlerinin, faşistvari anlayış ve
düşüncelerin bir ürünü olduğu gerekçesiyle kapatılması,

ana muhalefet partisi CHP'nin mallarınael konulması; dilde
ulusalcılığınönemli simgesi olan Anayasa dilinde tekrar es
kiye dönülmesi; muhalefet, basın, üniversiteye yönelik sert
tedbirlerin alınması; iktisadi bağımsızlığın yitirilmesi ve
ekonominin giderek kötüleşmesigibi DP iktidarının uygu
lamaları, ordu içerisinde rahatsızlıkları giderek arttırmıştı.

Adnan Menderes'in 1954 yılında dediği iddia edilen "Ben
istersem orduyu yedek subaylarla idare ederim, kravatlı şö

valyelerin burunlannı kıracağım" tarzı söylentilerde, iktidara
karşı ordunun kendi içindeki durumunu sıklaştırmıştı.

Demokratik mekanizmalar yoluyla iktidarı devralan
Demokrat Parti, kendi dışındaki

düşünceleri, yok saymaya başlayarak

kendisini iktidara getiren mekaniz
maya karşı çıkmıştı. Giderek artan
DP iktidarının baskı politikalarına

karşı, ordunun yanı sıra, içerisinde
basın, üniversite, baro, aydın ve

gençlik örgütlerinin de yer aldığı

güçlerin yürüttüğü, tabandan yuka
rıya doğru düzenlenmişbir müda-

Burhanettin Uluç hale sonrası, 27 Mayıs Hareketi
ortaya çıkmıştı.

Askeri müdahalenin ardından, İzmir'de bulunan Kara
Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Ankara'ya hareket etmiş
ve Milli Birlik Komitesi adına devlet ve hükümet başkanlığı
görevini üzerine almıştı. 28 Mayıs tarihinde Cemal Gürsel

başkanlığında hükümet kurulurken, Sıddık Sami Onar
başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, yeni bir anayasa
yapımı için çalışmalarına başlamıştı. Askeri yönetim,
Türkiye'nin NATO ve CENTO'ya bağlı kalacağını ifade eder
ken; başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler askeri hükümeti
resmi olarak tanımışlardı.

İzmir'de askeri ve mülki idare, İkinci Yurtiçi Bölge Komu
tanı Orgeneral Canip İskilipligil tarafından ele alınmıştı.

"Kardeş kavgasına mani olmak adına"görevi kabul ettiğini

ifade eden İskilipligil, "Ege Bölgesi Milli Birlik Başkanı" sı

fatıyla, İzmir valiliği görevine Tümgeneral İrfan Tanseh,
İzmir Belediye Başkanlığı görevine Hava Albayı Cahit
Gökçin'i, İzmir Emniyet Müdürlüğügörevine Hava Kurmay
Albay Sefa Poyraz'ı atamıştı. Bütün ilçelerde askerler kay
makamlık görevlerine getirilmişti. Müdahalenin hemen
ardından, İzmir Valisi Kemal Hadımlı ve milletvekillerinin
bazıları evlerinde gözetim altında tutulurken, İzmir Belediye
Başkanı Faruk Tunca il dışında olduğu için hakkında işlem

yapılmamıştı. Birkaç hafta sonra İzmir Valiliği görevine
Burhanettin Uluç atanacaktı.

1960-1980 Yılları Arasındaİzmir'de Görev Yapan Valiler

Görev Tarthi

Burhanettin Uluç II Haziran 1960 - 7 Kasım 1961

Enver Saatçıgil 17 Mart 1962 - 20 Haziran 1964

A. Niyazi Dalokay 20 Haziran 1964 - 8 Eylül 1964

Namık Kemal Şentürk 8 Eylül 1964 - 22 Haziran 1973

Orhan Erbuğ 16 Aralık 1974 - 2 Temmuz 1975

Mustafa Uygur 15 Temmuz 1975 - 8 Aralık 1975

Turgut Eğilmez 5 Ocak 1976 - II Eylül 1977

Necdet CaIp II Şubat 1978 - II Aralık 1979

Nazmi Çengelci II Aralık 1979 - 8 Ocak 1981

Kaynak: Mehmet Ali Keskin, İzmir Valileri (1390-1989), ızmir, 1989.

Devlet ve Hükümet BaşkanıCemal Gürsel kamuoyuna yap
tığı açıklamalarda, en kısa zamanda adil ve serbest seçim
lerin yapılacağını ve hangi taraf olursa olsun idarenin ona
devredileceğiniifade etmişti. Ülke genelinde, askeri idare
lehinde halkın sevgi gösterileri ortaya konulurken, İzmir

merkezde her yer Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle do
natılmıştı. Ege Üniversitesi öğrencileri eğlence tertip eder
ken, üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Uluöz'de eğlenceye

katılmıştı. 28 Nisan 1960 tarihinde İstanbul'da yaşanan

olaylarda hayatını kaybeden ve "Hürriyet Şehitleri" olarak
anılan Turan EmekSiz ve Nedim Özpulat ile 27 Mayıs mü
dahaleSi sırasında hayatını kaybeden Kara Harp Okulu
ÖğrencisiTeğmenAli İhsan Kalmaz'ın naaşIarının Anıtkabir

yanına defnedilmesine ilişkin tören, lA Haziran tarihinde
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planlanmıştı. Aynı gün İzmir'de de törenler düzenlenmiş,

halk Basmane'den bir kortej halinde Atatürk anıtına gel
mişti. Törene, askeri ve mülki idare, öğrenci toplulukları,

esnaf derneklerinin katılımıyla geniş bir halk topluluğu işti

rak etmişti. İlerleyen günlerde, İzmir ili içerisinde, özellikle
yüksek tahsil gençliği tarafından 27 Mayıs hareketini destek
ler nitelikte mitingler düzenlenecekti.

Türk Devrim Ocakları İzmir Şubesi, müdahalenin gerek
çesini, önemini ve anlamını halkla paylaşmak; halk arasında

kabul görmesini sağlamak adına İzmir ili içinde geziler
düzenlemişti. Ekipler halinde gezen dernek üyeleri, arala
rında Balçova, Narlıdere, Seferihisar, Çeşme, Urla, Mene
men, Aliağa, Bergama, Kınık, Dikili, Bornova'nın bulunduğu

bölgelere giderek, köylülerle toplantılarda bulunmuşlardı.

Köylülere çeşitli kitap ve broşürler dağıtılırken; Konak Mey
danı'ndaki çınar ağacı altındaki bir sandığın içine vatan
daşların okuması için gazeteler bırakılmağa başlanmıştı.

İzmir İnkılabı Yayma ve Köylüyü Kalkındırma Komitesi
tarafından, köylerdeki din adamlarına yönelik olarak, milli
inkılabı kavramalarını sağlamak amacıyla 4 gün süreli kurs
uygulanmıştı.

Parsa köyünde 12 Haziran 1960'da yapılan Hürriyet Bayramı
kutlamasında yönetici ve halk topluluğunungörtintülendiği

[olOğra[-(Kartınarkasına "27 Mayıs 1960 günü şanlı Türk ordusunun
yaptığı Milli İnkılap hareketinin seVİnci içinde yurdun her tarafında

oldugu gibi 12.6.1960 Pazar günü Parsa Köyünde yapılan

Hürriyet Bayramı hatırası" nolU düşülmüş)

Kaynak: APİKAM Arşivi, Katalog No: D.MEH-SAR.GörseI2

Askeri müdahale lehinde faaliyetler ülke içinde ve İzmir

yerelinde sürüp giderken, öte yandan İzmir'de askeri idare
ye karşı harekette bulunması ihtimali olan DP'liler zaman
zaman emniyete getirilerek kendilerine nasihatte bulunul
muştu. Zaman içinde halk arasında askeri yönetime ve
yönetimin uygulamalarına karşı bireysel tepkiler ortaya
konulmuştu. Örneğin Tepecik'te, Cemal Gürsel ve İsmet

İnönü'ye küfrettiği iddia edilen bir şahıs 'Türkiye'nin te
melini Menderes kurmuştur. Menderes nerede?" diyerek
söylenirken; Seydiköy'de eski bir Demokrat Partili, kalabalık

arasında intikam duyguları içinde, bu yapılanlardan ilerde
hesap soracağı yönünde bağırmıştı. Her iki olayın ardından

şahıslar savcılığa sevk edilmişti. Demokrat Parti'nin kalesi
olan İzmir'de, bu tür olaylar, alınan her türlü önleme karşın

artarak devam edecektir.

Askeri müdahalenin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra,
Demokrat Partili ileri gelenlerin gözaltına alınma süreci
başlamıştı. 1 Haziran tarihinde başlayan gözaltına alma
sürecinin ardından, İzmir'de on altı kişi, tutuklanarak
Yassıada'ya gitmek üzere İstanbul'a gönderildi. Geri kalanlar
ise Güzelyalı'da Poligon'da gözetim altında tutuldular.
Yassıada'ya gönderilenler arasında, İbrahim Yavuz, Dr. Se
lahattin Akçiçek, Nevres Gökçe, Beliğ Beler, Dr. Mustafa Bo
zoklar, Ömer Atavardar, Fazlı Arınç, İsmet Uç, Sebati Acun,
Mehmet Yorgancıoğlu, Nihat Eğriboz, Dr. Behçet Uz,
Muzaffer Balaban, Dr. Enver Şenerdem, Burhan Maner,
Yaşar Öndeş bulunuyordu. Ülke içinde gözaltına alma
süreçleri devam ederken, halkın ellerinde bulunan her türlü
silah malzemesine el konulmuştu. Askeri müdahalenin üze
rinden bir aylık bir zaman geçtikten sonra ülke içinde halk
tan toplanan silah malzemesinin toplamı şöyleydi: 17.537
mavzer tüfeği, 93.036 muhtelif cins tabanca, 180.338
muhtelif av tüfeği, 81 makineli tabanca, 795.288 tüfek ve
tabanca fişeği, 551.835 av fişeği, ayrıca muhtelif cins ve
miktarda kesici aletler ve hususi maksatlar için imal edilmiş
binlerce şiş ve cop.

İktisadi canlanmayı sağlamak ve hazinedeki altın stokunu
arttırmak maksadıyla, ülke içinde alyans bağışlama kam
panyaları başlatılmıştı. Bu kampanya, İzmir ili içinde de faal
bir şekilde kendini hissettirmişti. Başta Vali Burhanettin
Uluç ile Tümgeneral İrfan Tansel ve eşinin, kendi alyans
larını bağışlamasıyla başlayan süreç içinde, birçok, kuruluş,
iş adamları ve vatandaş bu kampanyaya katılmıştı. Alyans
bağışlayanlara da birer hatıra halkası verilmişti. İzmir'de

faaliyet gösteren sinemalar, esnaf örgütlerinin de aralarında

bulunduğu toplumun her kesiminden insanlar yardımlarda
bulunurken; hazineye yapılan bağışlar kısa sürede 1 milyon
rakamına ulaşacaktı. İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür
lüğü'nde oluşturulan özel komitenin kontrolünde gerçek
leşen alyans bağışları ve maddi yardımlar ileriki günlerde
artarak devam edecek; yardım toplantıları ve garden partiler
düzenlenecek ve bağış yapanların isimleri gazete sütun
larında yer almaya başlayacaktı.

Askeri müdahale sonrası kurulan hükümet, siyasi partilerin,
ülke içindeki teşkilatlarına müdahalede bulunmuştu. Ülke
içinde faaliyette bulunan bütün partilerin ocak ve bucak
teşkilatlarınılağvedilip, yalnız il ve ilçelerdeki teşkilatlarının

devam etmesi yönünde bir karar alındı. Alınan kararın

gerekçeSinde, sosyal ve siyasi eğitimde rolü olmayan ve yal
nız oy avcılığı ve taraftar toplama gayesini güden siyasi teşki-
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Ragıp Gümüşpala

latlanmanın vatandaşları birbirinden ayırıp parçaladığı ve
partizan faaliyetlere yönlendirdiği ifade edilmişti. Ayrıca, DP
iktidarının son yıllarında oluşturulan Vatan CepheSi ocak
larının, partizan zihniyeti daha ileri götürerek hiçbir kanuni
tescile lüzum görmediği ifade edilmişti. Sayıları bilinmeyen
bu ocakların, partizanlığıiktisadi devlet teşekküllerine, dev
let daire ve memurlarına kadar sirayet ettirdiği ortaya konul
muştu. Tüm bu gerekçeler ışığında, Milli Birlik Komitesi
siyasi partilerin faaliyetlerini yasaklamış, kanuni hiçbir
mesnedi bulunmayan Vatan CepheSi ocakları ile siyasi par
tilerin köy ve mahallelerde oluşturdukları ocak ve bucak
teşkilatları geçici kanunla kaldırılmışu. 29 Eylül 1960 tari
hinde Demokrat Parti kapaulmış; 14 Ekim 1960 tarihinde
DP'lilerin yargılanmalarına Yassıada'da başlanmışu.

27 Mayıs Sonrası Halkın Sevgi Gösterileri
(Kaynak' Yeni Asır, 30 Mayıs 1960)

Müdahalenin üzerinden yaklaşık iki ay sonra lzmir'e gelen
Cemal Gürsel, DP'nin kalesi lzmir'de yoğun sevgi gösterileri
ile karşılanmışu. Gürsel, lzmir Hükümet Konağı'ndanhalka
yapuğı konuşmasında, mevcut askeri yönetime yönelik
yapılmakta olan menfi propaganda faaliyetlerine değinerek,

"Yılan ölmemiş, fırsat buldukça başInı kaldırmaktadır"

ifadelerinde bulunmuştu. İzmir Fuar'ının açılışını yapan
Gürsel bir süre İzmir'deki evinde dinlenmişti. Cemal Gürsel,
ülke içinde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası, Cumhur
başkanlığınaadaylığınaolumlu bakuğını kamuoyu ile pay
laşmıştı. Zaman geçtikçe, Milli Birlik Komitesi (MBK)
içerisinde, ileriki döneme ilişkin görüş ayrılığından kay
naklanan bir bölünme kendini gösterdi. Ilımlı ve sertlik yan
lısı olarak iki gruba ayrılan komite içinde, ılımlı grup kısa

bir süre içinde yönetimi sivillere bırakma eğilimindeyken;

sertlik yanlısı grup uzun süre yönetirnde kalınması taraf
tarıydı. Sertlik yanlısı grup, zamanla MBKden tasfiye edile
cek ve yurtdışı görevlerine gönderileceklerdi. 14'ler olarak
anılan bu gurubun içinde en dikkat çekici isim Yeni Delhi
elçiliği görevine gönderilen Alparslan Türkeş'ti.

7 Aralık 1960 tarihinde Kurucu Meclis Yasası, MBK tarafın

dan kabul edilmişti. Kurucu Meclis, Demokrasi ve Hukuk
Devleti esaslarını gerçekleştirip teminat altına alacak olan

yeni Anayasa ile yeni Seçim Kanunu'nu en kısa zamanda
tamamlayarak en geç 29 Ekim 1961 tarihinde iktidarı, yeni
seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredinceye
kadar yasama yetkisi ile yürütme organını denetleme yetki
sini kullanacaku. Bu görevi yerine getirmek üzere, milletin
en geniş temsili gayesi gözetilerek bir Temsilciler Meclisi
oluşturulacaktı. Temsilciler Meclisi bünyesinde; Devlet
Başkanı (LA üye seçecek) ve Milli Birlik Komitesi üyeleri
(l8 üye), Bakanlar Kurulu üyeleri (22 üye), il temsilcileri
(75 üye), siyasi parti temsilcileri (Cumhuriyet Halk Partisi
49 üye, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 25 üye) yer ala
caktı. Diğer teşekküller ve kurum temsilcileri de (Barolar 6
üye, Basın 12 üye, Eski Muharipler Birliği 2 üye, Esnaf
teşekkülleri 6 üye, Gençlik 1 üye, işçi sendikaları 6 üye,
Odalar lA üye, öğretmen teşekkülleri 6 üye, Tarım teşekkül

leri 6 üye, Üniversite temsilcileri 12 üye ve Yargı organları

12 üye) yer alacaktı.

Temsilciler Meclisi'nde, İzmir'i temsil edenler arasında, il
temsilcileri seçiminde Şevket Adalan ve Nazif çağatay; Baro
ları temsil edecek olan üyeler içinde İzmir Barosu'na kayıtlı

olan Hulusi Selek; basın temsilcileri arasında Hürriyet
gazetesi lzmir temsilcisi İlhan Esen ile Demokrat lzmir
gazetesi yazı işleri müdürü Şeref Bakşık seçilmişti. İŞÇi

SendikalarıTemsilcileri arasında lzmir İŞÇi Sendikaları Bir
liği İcra Heyeti Üyesi Mahmut Tekin Çuııu; Odalar Temsil
cileri arasında İzmir Ticaret Odası İdare Meclisi Üyesi ve
Başkanı Dündar Soyer; Öğretmen Teşekkülleri Temsilcisi
arasında Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu ve Türkiye Köy
Öğretmen Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve Başkanı

Halil Akyavaş; Ege Üniversitesini Temsilen İsmail Hakkı

Ulutaş yer almışu. 9. Dönem'de DP'den İzmir Milletvekilliği

ve 19. Hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan
Hüseyin Avni Başrnan Milli Birlik Komitesi Temsilcisi; 9. ve
lA. Dönem DP'den İzmir Milletvekilliği yapan Ohat Baban
CHP temsilcisi sıfauyla da Meclis'te görevalmıştı. Seçimlerin
ardından Temsilciler Meclisi, 6 Ocak 1961 tarihinde 272
üye ile toplantılarına başlamıştı.

1961 yılı bahar aylarıyla bir
likte ülke genelinde siyasi faa
liyetlere izin verilmesine yakın,

yeni kurulan Adalet Partisi
(ll Şubat 1961), Yeni Türkiye
Partisi (l3 Şubat 1961) ve
Türkiye İşçi Partisi (l3 Şubat

1961) teşkilatlanma çalış

malarına tüm ülkede olduğu

gibi İzmir ilinde de başla

mışlardı. İzmir'de en hareketli
parti, başkanlığını emekli ge
neral Ragıp Gümüşpala'nın

üstlendiği Adalet Partisi
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Osman Bölükbaşı

(AP)'ydi. Partinin teşkilatlanma çalışmaları devam ederken,
eski Demokrat Partililerle dirsek temasında bulunulmuştu.

Fakat dönemin hassasiyeti nedeniyle bu durum çok fazla
dillendirilmemiş, yöneticiler tarafından da inkar edilmişti.

Teşkilatlanma çalışmaları sonrası, idare kurulu şu kişilerden

oluşturulmuştu; Emekli Tümgeneral Mehmet Ali Aytaş,

Tüccar Mehmet Karaoğlu, Yüksek Mühendis Hayri Yor
gancıoğlu, Doktor Muzaffer Döşemeci, Avukat Kadri Özek,
Gazeteci Nihad Kürşat, Avukat Naili Erdem, Bankacı Bedii
İdrisoğlu, Eczacı Nevzat Özerdemli, Sendikacı Saim Kaygan.
İl idare kurulunun tanıtım toplantısındabir konuşma yapan
Genel Başkan Ragıp Gümüşpala, partisinin Demokrat Par
ti'nin devamı olduğunu kesin bir dille reddetmiş ve program
ve tüzüklerinin incelenmesi halinde, ne DP'nin nede diğer

partilerin programlarına her hangi bir benzemenin ol
madığını beyan etmişti. İzmir ilinde partisine yönelik yoğun

bir ilgi olduğuna değinen Gümüşpala, il ve ilçe kadrolarının

sınırlı olmasından dolayı birçok kişinin idare heyetlerinde
yer alamadığını fakat bu kişilerinparti bünyesinde vazife al
maya devam edeceklerini ifade etmişti. Buna karşın basında,

AP İzmir örgütünde eski DP'lilerin çoğunlukta olduğuna

dikkat çekilmişti.

Yeni kurulan partilerin DP'den kalan oyları kendilerine
çekme konusunda çeşitli girişimlerde bulunmaları kar
şısında Cemal Gürsel, partilere yönelik sert uyarılarda bu
lunmaktan geri kalmamış; "DP'yi hortlaturmak isteyenler,
tehlikeli bir ateşle oynuyorlar. Tehlikeli bir ateşle oynadık

lanmn farkında olmayan bu kimseler, düşüncelerinde asla
ve asla muvaffak olamayacaklardır" ifadelerinde bulun
muştu. Cemal Gürsel'in açıklamalarından kısa bir süre sonra
AP Genel Sekreter Yardımcısı ve eski DP'li Mehmet Yor
gancıoğlu, Demokrat Parti lehinde propaganda yapmak
suçundan İzmir'de tutuklanmıştı.

Demokrat Parti'nin oy tabanına hitap eden bir diğer parti,
Ekrem Alican'ın genel başkanlığında kurulan Yeni Türkiye
Partisi (YTP)'ydi. Partinin, İzmir ili içindeki teşkilatlanma

çalışmaları, AP'ye oranla daha ağırdan alınmıştı. İl içinde
gerçekleşen bir dizi siyasi temastan sonra, YTP'nin İzmir il
idare heyeti şu kişilerden oluşmuştu: Avukat Cavidan Arbil,
Mensucat Mütehassısı Halit Arpaç, Tüccar Haydar Aryal,
Geri Tabako Müdürü Hayrettin Bener, Tüccar Haydar Dün
dar, Tüccar Kadir Ergüven, Avukat Suha Göksel, ÇiftÇi Şa

hamettin Madran, Avukat Fethi Mekin, Kooparatif Başkanı
Cevat Sapan ve Tüccar Ali Şahinkaya. İl başkanlığı görevini
Fethi Mekin üstlenmişti.

İl içinde siyasi havanın hareketlendiği ortamda, 27 Mayıs

askeri müdahalesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardın

dan, 28 Nisan'ın (İstanbul ve Ankara'da ki olayların) yıl

dönümünde, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler

Akademisinde törenler düzenlenmiş, Cumhuriyet Mey
dan'ında bir miting tertip edilmişti. Mitinge çeşitli kurum

ve okullardan katılan kişilerin ellerinde yer alan dövizlerde
"Milli İrade" kavramı ön plana çıkarken; "Millet alır millet
verir", "Ne taht yolu, ne soygun yolu, kürk yolu, bir yolu
muz var bizim, Atatürk yolu" tarzında sloganlar dikkat çek
mişti. Mitingde konuşma yapan Vali ve Belediye Başkanı

Burhanettin Uluç, Demokrat Parti iktidarının karanlık ve
baskı dolu iktidar yıllarından bahsettikten sonra; her bayra
mın bir arifesi olduğunu ve 27 Mayıs bayramının arifesi
olarak 28 Nisan olaylarını göstermişti. Başlangıçta ülke
içinde askeri idareye yönelik bu olumlu tabloya karşın,

zaman içinde askeri idarenin uygulamalarına yönelik
toplum içinde tepkilerde giderek artmaya başlamıştı.

Örneğin, Yassıada Mahkemeleri sürecinde kalp krizi geçire
rek hayatını kaybeden Lütfü Kırdar'ın cenaze töreninde
çıkan olaylar sonrası, 17 kişi rejim aleyhine hareket ettik
lerinden dolayı tutuklanmıştı.

ı96 ı Anayasa ReferanduffiU ve İzmir

Kurucu Meclis tarafından oluşturulan Anayasa, 9 Temmuz
1961 tarihinde halkoyuna sunulacaktı. 1961 Anayasası için
gerçekleştirilecek olan referandum çalışmaları için İzmir

İnkılabıYayma ve Köylüyü Kalkındırma Komitesi tarafından
LO bin adet anayasa metni, kaza ve köylere gönderilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tüm kadrolarıyla birlikte
Anayasa'ya "Evet" oyu verilmesi için çalışmalarda bulun
muştu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve lideri
Osman Bölükbaşı, referandum kampanyasında, anayasanın

kapsamına giren her şeyin halkın çıkarına olduğunu ifade
ederek, mutlaka anayasa lehinde oy verilmesi gerektiğine

vurgu yapmıştı. Bölükbaşı,

darağaçlarınıngölgeSinde giri
len referandum sürecinde
basına verdiği bir beyanda şu

ifadelerde bulunuyordu:
"CKMP olarak Anayasa ya
'Evet' denmesi icap ettiğine

yürekten kaniiyiz. AkSi halde
Cemal Paşa şu kapıya bir
darağacı kursa milletin aley
hine olan bir anayasaya 'Evet'
dememek için yağlı ipi kendi
elimle boynuma geçirmeyi
şeref telakki ederim".

Yeni Türkiye Partisi (YTP), DP oylarını hedefleyen bir parti
olarak, anayasa referandumu konusunda net bir tavır al
maktan uzak kalmıştı. Genel Başkan Ekrem Alican,
anayasayı reddetmek konusunda bir sebep olmadığını söyle
mekle yetinmiş, yönetim kurulu, seçmenleri anayasa
lehinde karar almaları konusunda yönlendirmişti.
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Anayasa oylamasında diğer partilerden ayrı bir tutum takı

nan Adalet Partisi (AP), sürecin başlarında sessiz bir politika
izlerken, referanduma bir hafta kala bizzat lideri Ragıp

Gümüşpala'nın ağzından "Evet" yolunda bir söylernde bu
lunmuştu. Fakat bu zoraki bir "Evet"ti ve arkasından

"Bununla beraber" deyimi geliyordu. Çünkü oluşturulan

anayasa eksiklikler taşıyordu. Adalet Partisi Genel Başkanı
Ragıp Gümüşpala, 1961 Anayasa'sı için yapılacak referan
dum öncesi propaganda faaliyetlerinde bulunmayacaklarını

belirtirken, parti merkez idare kurulu olarak anayasa oyla
ması yönünde net bir karar alamayacaklarını ifade etmişti.

Ragıp Gümüşpala, partisi adına bu ifadelerde bulunurken,
Devlet Başkanı Cemal Gürsel, Adalet Partisi'ni, Anayasaya
destek vermediğinden dolayı suçlamıştı. Referandum oyla
masından bir hafta önce İzmir'e gelen Gümüşpala, bu süre
içinde İzmir'in ilçelerini gezecek ve partisinin teşkilatını

denetleyecekti. Adalet Partisi, kamuoyuna yayınladığı

bildirisinde, anayasa yapmanın zorluklarına değinirken, bir
yılda ve bir devrim havası içinde meydana getirilen ana
yasanın gerek şekil gerekse içerik bakımından bir takım

noksanları ve fazlalıkları olmasının tabii olduğunu, Türk
milletinin sağduyusuna inanarak, son sözün millette oldu
ğuna vurgu yapmıştı. Adalet Partililere göre Anayasanın

hukuki yönü tamamdı fakat sosyal yönü büyük eksiklikler
taşıyordu. Kesin tavır almaktan kaçınan Adalet Partisi, son
sözü halkın söyleyeceğini ifade ederken, bazı partili idare
ciler ülke genelinde 1961 Anayasasına yönelik halk oyla
masında "Hayır diyelim Hayır Olsun" parolasını yürütü
yordu. Ayrıca, Anayasa'ya evet denmesiyle, Yassıada'da

yargılanan DP'lilerin cezalandırılmalarının onaylanacağı,

evet oyu ile toprakların karşılıksız kamulaştırılacağı ve
CHP'nin iktidara dönüşünün gerçekleşeceği ileri
sürülmüştü.

Referandumdan ziyade daha çok seçim havası içinde geçen
propaganda sürecinin sonunda, 9 Temmuz 1961 tarihinde

1961 referandum oylamasının sonuçlan sayılıyor...

Anayasa referandumu gerçekleştirildi. İzmir ili içinde
referandum sakin geçerken, Adalet Partisi İzmir İl Başkanı

Emekli General M. Ali Avtaş hakkında, sandık kuruluna
müdahale ve hakaret ettiği gerekçeSiyle takibat başlatılacak
fakat sonrasında, savcılık tarafından takipsizlik kararı veri
lecekti.

Referandumda dikkat çekici ilk sonuç, katılım oranının

yüksek olmasıydı. Fakat ortaya çıkan sonuç, yeni rejimi
tarafından beklenilen oranda gerçekleşmemişti. "Evet"ler
çoktu ama "Hayır" oyları azımsanmayacak kadar yüksekti.
Ülke genelinde katılım oranının %81 olarak gerçekleştiği

oylamada %61,Tü "Evet", %38,3'ü "Hayır" oyu vermişti.

6.348.092 "Evet" oyuna karşılık 3.933.944 "Hayır" oyu ve
rilmişti. Referandum sonucu, İzmir'de 218.472 oyla %50,2
oranında "Hayır" oyuna karşılık 216.558 oyla %49,8
oranında "Evet" oyu çıkmış; İzmir 1961 Anayasası'na

"Hayır" demişti. İzmir dışında hayır oyu veren iller içeri
Sinde Sakarya, Denizli, Bolu, Aydın, Çorum, Kütahya, Mani
sa, Bursa, Samsun, Zonguldak bulunuyordu.

1961 Anayasası Referandumunda İzmir Merkez ve
İlçelerinde Ortaya Çıkan Sonuçlar

İlçe EvetOyu Yüzde HayırOyu Yüzde

Merkez 76.431 47,9 83.039 52,1

Bayındır 7.482 46,1 8.754 53,9

Bergama 14.885 44,6 18.470 55,4

Bornova 9.075 47,8 9.914 52,2

Çeşme 2.834 71,5 1.130 28,5

Dikili 2.991 44,2 3.775 55,8

Foça 2.359 52,5 2.131 47,5

Karaburun 1.894 57,3 1.412 42,7

Karşıyaka 17.376 53,5 15.100 46,5

Kemalpaşa 7.764 51,2 7.400 48,8

Kınık 3.431 38,5 5.488 61,5

Kiraz 6.803 55 5.562 45

Menemen 9.674 46,1 11.311 53,9

Ödemiş 25.748 60,6 16.741 39,4

Seferihisar 2.291 62,5 1.377 37,5

Selçuk 3.091 55,7 2.459 44,3

Tire 9.820 42,1 13.525 57,9

Torbalı 8.877 56,4 6.854 43,6

Urla 3.732 48,1 4.030 51,9

TOPLAM 216.558 49,8 218.472 50,2

Kaynak: Halk Oylaması Sonuçlan, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınlan,

Ankara, 2008, s. 218-219.
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CHP yöneticileri, referandumda çıkan hayır oylarını,

DP'lilerin halkı kandırmalarına yoruyordu. Fakat İsmet

İnönü 'Hayır'ların nedenini daha derinlerde arama gereği

duymuştu. Adalet Partisi İzmir İl Merkezi, "Evet"ler kadar
"Hayır" larında kutsalolduğunayönelik bir açıklamadabu
lunmuştu. "Hayır" oyları verilen iller içinde Samsun ve
çorum hariç diğerlerinde, 1957 seçimlerinde DP, muhale
fetin aldığı oylardan daha fazla oy almıştı. Bu bölgeler "Koyu
Demokrat" sayılacak yerlerdi ve DP teşkilatları buralarda
çok etkin bir haldeydi. Bu tablo, DP teşkilatlarının, hala
yerel siyasette faalolduklarını gösteriyordu. "Hayır" oyu
veren illerde referanduma katılım ülke ortalamalarının üz
erindeydi. Hatta bu illerin kırsal bölgelerinde katılım oran
ları daha da yükselmekteydi. Başta İzmir ve Bursa olmak
üzere bu illerin ortak özelliği, Batı'da yer almalarının

yanında Türkiye'nin zengin tarım ve ticaret bölgelerini
barındıran yerler olmalarıdır. Bunun tersi durumda "Evet"
oyu veren illerin genel özelliği, Türkiye'nin Doğu'sunda yer
almalarıdır. Bu illerde, kırsal nüfus yoğun ve iktisadi gelişme
yüksek değildi. Ayrıca bu bölgelerde büyük toprak sahipleri
yüksek oranda bulunuyordu ve oylar toplu biçimde aynı

yönde kullanılmaktaydı. 1957 seçimleriyle yapılan bir
kıyaslama sonrası, referanduma "Hayır" oyu veren illerde
CHP zayıfken, "Evet" oyu verilen illerde, CHP'nin güçlü
olduğu ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak, 1961 referandumu
seçmen davranışları açısından incelendiğinde, genel parti
sadakatinin, referandumda oylanan anayasanın önüne
geçtiği bir gerçek olarak ortaya çıkmıştı.

15 Ekim 1961 Senatör ve
Milletvekili Seçimleri

27 Mayıs Askeri Müdahalesi'nin siyasi hayata olan etkilerini
göstermesi açısından 1961 yılı Ekim ayında yapılan Mil
letvekili Seçimleri'nin sonuçları merakla beklenmişti. Ku
rucu Meclis, 2l Temmuz 1961 tarihinde, Cumhuriyet
Senatosu ve genel seçimlerin 15 Ekim 1961 tarihinde yapıl

ması ve propaganda faaliyetlerinin de 10 Eylül'de başlaması

kararını aldı. 1961 Anayasası ile seçimlerin genel yönetimi
ve denetimi yargı organlarının yönetimi ve denetimi altına

alınmış; bu görevi ve yetkiyi yürütmek üzere anayasal bir
kurum olarak Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuştu.

Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde, İstanbul, Ankara ve
İzmir illeri, nüfusları itibariyle üç seçim bölgesine ayrılmıştı.

İzmir, altı üye ile senatoda temsil edilecekti. 3 senatör
çıkaran 1 Numaralı seçim çevresi içinde İzmir merkez, Se
ferihisar, Ural, Çeşme ve Karaburun; 1 senatör çıkaran 2
Numaralı seçim çevresi içinde Karşıyaka, Menemen, Foça,
Dikili, Bergama, Kınık; 2 senatör çıkaran 3 Numaralı seçim
çevresi içinde Bornova, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk,
Bayındır, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçeleri bulunuyordu.

Askeri müdahale sonrası yasaklanan siyasi faaliyetler, Nisan
1961 tarihinde serbest bırakıldı. Partiler, yoğun bir şekilde

siyasi faaliyetlerini yürütürken, anayasa referandumuna
hayır oyu veren İzmir'de, seçimlerde ortaya çıkacak sonuç
merakla beklenmişti. Referandumun ardından siyasi hava
Ekim ayında yapılacak olan genel seçimler nedeniyle
hareketli geçti. İzmir'de, kısa zamanda kendisine seçmen ta
banı bulan Adalet Partisi, yerel idari ve yargı kurumlarının

yaptığı çeşitli uygulamalar sonrasında da gittikçe halk üz
erindeki prestijini artırıyordu. Adalet Partisi Genel Başkanı
Ragıp Gümüşpala, aday yoklamalarına bir kaç gün kala par
tisinin Ege Bölgesi il başkanlarını 9 Eylül 1961 Cumartesi
günü İzmir'de toplamış ve parti adaylarına yönelik listelere
son şeklini vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'de ken
disini ümitli görmekte ve seçimlere bu ümitle hazırlanmak

taydı. Milletvekili seçimlerinin nisbi temsil sistemi şeklinde
yapılacağından dolayı, Adalet Partisi ile aynı oranda mil
letvekili çıkaracağını ileri süren CHP'li idareciler; çOğunluk
sistemi ile yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu seçimlerini
ise kendilerinin kazanacağından emindirler. Senato seçim
lerindeki şanslarını yüksek görmelerinin nedeni olarak Cıa

İzmir'de Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi'nin arasındaki

rekabet nedeniyle, bu partilerin oy tabanIarının

bölüneceğini ve çOğunluk sağlayamayacaklarını ileri sür
müşlerdi. YTP ise seçim stratejisinin temelini CHP karşıtlığı

üzerine yoğunlaştırmış; Yeni Türkiye Partisi'nin, vatandaşın
CHP karşısındaki mücadelesini sağlamak amacıyla kurul
duğuna vurgu yapmıştı.

Seçime gidilen süreçte, parti liderleri, Çankaya'da bir dizi
toplantı yaptıktan sonra ortak bir bildiri yayınlamışlardı.

Yayınlanan bildiride, şu noktalara dikkat çekiliyordu; 27
Mayıs Devrimi'ni siyasal çıkarlara alet etmemek, Atatürk re
formlarını korumak, dini siyasal amaçlara alet etmemek,
Yassıada'da alınan kararları, eleştirmemekve parti çıkarları

için kullanmamak, Milli Birlik Komitesi'nin seçim siyasetini
eleştirmemek, ülkede bölücülük yaratacak propagandalar
yapmamak, aşırı sola, komünizme, aşırı sağ ve ırkçılığa karşı

gelmek ve dış siyaset konusunda birlik olmak.

Seçim sürecinde partilere yönelik aday başvuruları tamam
landıktan sonra, 15 Eylül 1961 günü partilerin aday yokla
maları gerçekleştirilmişti. Bu yoklamalarda, parti delegeleri
hem milletvekili hem de Cumhuriyet Senatosu adayı lis
telerine son halini vermişlerdi. Yapılan yoklamalar sonrası

CHP ve AP'nin İzmir ili Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu
Aday listesi şu kişilerden oluşmuştu:

Adalet Partisi Milletvekili Adayları; Ragıp Gümüşpala, Şinasi

Osma, Mehmet Ali Aytaş, Saim Kaygan, Muzaffer Döşemeci,
Ali Naili Erdem, Nihat Kürşad, Şükrü Akkan, Kadri Özek,
İhsan Gürsan, Mümin Kırlı, Osman Kibar, İsmail Taşlıoğlu,

Cahit Tamer, Orhan Hamurcu, Hüseyin Gürata ve Erdoğan

Ker. Cumhuriyet Senatosu Senatör Adayları; Nevzat Öz-
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erdemli, İzzet Birand, Cahit Okurer, Hilmi Onat, Ömer
Lütfü Bozcalı, Enis Kansu.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayları; Lebit Yur
toğlu, Mustafa Uyar, Necip Mirkelamoğlu, Arif Ertunga,
Osman Sabri Adal, Şeref Bakşık, Ziya Hanhan, Ahmet Eli
foğlu, Muammer Eriş, Yunus Kars, Tekin Çuııu, Adil Var
darlı, Hasan Adanır, Hulusi Selek, Talat Orhon, Fitnat
Saltuğ ve Selami Savran. Parti listelerinin açıklanmasından

kısa bir süre sonra Hulusi Selek adaylıktan çekilirken, yerine
Orhan Sunar adaylık hakkı almıştır. Cumhuriyet Senatosu
Senatör Adayları; Kerim Beşerler, Nazlı çağatay, Şerif Remzi
Reyent, Kerim Akalınlı, Şevket Adalan ve Reşat Tardu.

Seçim sürecine girilirken CHP İl Başkanı Dr. Lebit Yurtoğlu,
parti olarak propaganda süreci içerisinde, karşı partileri
kötüleme, husumeti arttırma gibi kötü usullerden uzak du
racaklarını; her vatansever olarak kardeşliği ve huzuru ge
tirmeye yardımcı olacaklarını; kinsiz, ihtirassız memlekete
hizmet yarışı içinde olacaklarını ifade ediyordu. CHP İzmir

teşkilatı sakin bir propaganda süreci geçiriyordu.

Seçim dönemi içerisinde, Yassıada'da devam eden mahkeme
süreCinin uzaması ve sanıklar hakkında istenilen cezalar,
Demokrat Parti seçmeni üzerinde derin etkiler yapmıştır.

Örneğin seçim döneminde "107 sanık için idam istendi"
tarzında haberler, askeri yönetimle CHP'yi bir gören DP seç
menini kendi içinde kenetlemiştir. Bu süreç içinde Yassıada

Mahkemesi'nin, 15 Eylül 1961 tarihinde kararlarım açıkla

ması ve kararlar içinde idamların olması, seçim sürecine
farklı bir duygu katmıştı. Mahkemeden, başta Celal Bayar
ve Adnan Menderes olmak üzere 15 kişi hakkında idam
kararı; diğer sanıklar hakkında çeşitli sürelerde hapis
cezaları çıkmıştı. Milli Birlik Komitesi, eski Başbakan Adnan
Menderes, Dışişleri eski Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye
eski Bakanı Hasan Polatkan hakkındaki idam kararlarını on
aylamıştı. Kararların açıklanmasından bir gün sonra Fatin
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken; intihara
teşebbüs eden Adnan Menderes, bir gün sonra, 17 Eylül
1961 tarihinde idam edilecekti. Yargılamalar sonrası

Demokrat Parti İzmir Eski Milletvekilleri hakkında da çeşitli

sürelerde müebbet hapis cezaları verilmişti. Abdülkerim Se
bati Acun 4 sene 2 ay, Danyal Akbel 4 sene 2 ay, Selahattin
Akçiçek 4 sene 2 ay, Ali Necdet Davran 4 sene 2 ay, Nimet
Perihan Arıburun 4 sene 2 ay, Sadık Giz 5 sene, Enver Dün
dar Başar 7 sene, Necdet İncekara 4 sene 2 ay, Behzat Bilgin
5 sene, Osman Nurettin Kapani 5 sene, Mehmet Muammer
Çavuşoğlu 6 sene, Ekmel Kavur 5 sene, Nuriye Pınar 4 sene
2 ay, Fevzi Uçaner 4 sene 2 ay, Ahmet Ünal 4 sene 2 ay,
Selim Ragıp Emeç 4 sene 2 ay süreyle ceza almışlardı.

Adalet Partililer, seçim çalışmalarında sürekli olarak "Göz
lerimize bakarsanız anlarsınız" teması içinde Adnan
Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'nun

idamlarındanduyduğu keder ve isyam vurgulamış; birçok
Demokrat Partilinin yakınlarını aday yaparak, her gittiği

yerde slogan olarak "Af' sözcüğünü kullanmıştı. Bunların

yanında Milli Birlik Komitesi'nin (MBK), seçim sürecinde
Demokrat Parti'nin oy tabanına hitap eden partiler aley
hinde giriştiği çeşitli uygulamalar, seçmen nezdinde bu par
tilere yönelik olumlu bir algının oluşmasını beraberinde
getirecekti. Örneğin, seçim sürecinde Adalet Partisi İzmir İl

Başkanı emekli general Mehmet Ali Aytaş hakkında, seçim
sürecinde yaptığı konuşmalarda, milli menfaatlere aykırı

hareket ettiği gerekçeSiyle dava açılacak ve tutuklanacaktı.

İl başkanı, seçimlerde milletvekili seçilmesinin ardından

serbest bırakılacaktı. Bunların yanında Cemal Gürsel'in de
vamlı surette Adalet Partisi'nin <:leştiren tavrı, DP seç
meninin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Adalet Partisi
bünyesinde toplanmasıylasonuçlanmıştı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Giimüşpala seçim çalışmalan için
geldiği İzmir'de (Yeni Asır, 3 Ekim 1961)

MBK tarafından gözlem altında olan bir diğer parti YTP'ydi.
Seçim çalışmaları için İzmir'de bulunan Yeni Türkiye Partisi
Genel Kurul üyesi Aydın Yalçın, partisinin Karşıyaka İlçe

Kongresi'nde Demokrat Parti dönemini "Altın Devir" olarak
nitelendirmesi sonrası, "27 Mayıs İnkııa.bını nifak sokarak
kötülediği ve huzur bozucu propaganda "yaptığı iddiasıyla,

Vali ve Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Burhanettin
Uluç'un kararıyla nezarete alınmış ve birkaç gün sonra tu
tuklanarak Buca cezaevine konmuştur. Seçim süreci içinde,
Milli Birlik Komitesi(MBK)'nin, AP, YTP ve CKMP'yi uyarıcı

nitelikteki ifadeleri sık sık güdeme gelmişti.

Seçim çalışmalarını sürdüren parti liderleri içinde Adalet
Partisi lideri Ragıp Gümüşpala, İzmir'e ayrı bir önem vermiş,

Demokrat Parti'nin kaleSi olarak gördÜğÜ İzmir'e sık sık

gelmiş, seçim günü oyunu İzmir'de kullanmıştır. Gümüş

pala, 2 Ekim 1961 tarihinde ziyaret ettiği İzmir'de, Konak
Meydanı'nda kalabalık bir kitleye hitap ederken; CHP genel
Başkanı İsmet İnönü,lI Ekim günü İzmir'e gelecekti.
Sarıkışla Meydanında gerçekleşen CHP mitinginde, "Düş
manlık yok, kardeşlik var" sloganı hakim olacaktı.
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15 Ekim'de yapılan seçimlerde sadece CHP, tüm illerde
seçimlere katılan partiydi. Seçimde, Cumhuriyet Senatosu
zarfları "Yeşil", Milletvekili zarfları "Pembe" olarak belirlen
mişti. Nisbi temsil sistemine göre yapılan milletvekili seçi
minde seçim günü ülke genelinde 12.925.395 seçmenden
10.522.716 tanesi oy kullanmış ve seçime katılım oranı

%81,4 olarak gerçekleşmişti. CHP 3.724.752 oyla ayların

%36,Tsini alarak 173 milletvekili; Adalet Partisi 3.527.435
oyla ayların %34,8'ini alarak 158 milletvekili; Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi 1.415.390 oyla, ayların % 14'ünü alarak
54 milletvekili; Yeni Türkiye Partisi 1.391.934 oyla ayların

%13,Tsini alarak 65 milletvekili kazanmıştı. Seçim
sonuçları "Menderes için zafer" olarak nitelendi. Çünkü
DP'nin seçmen tabanına hitap eden AP, CKMP ve YTP
toplam ayların % 62,3'ünü kazanmıştı.

1961 Yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir

Kayıtlı Seçmen Sayısı 547.336

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 450.748

Katılım Oranı (%) 82,4

Geçerli Oy Sayısı 439.266

Milletvekili Sayısı 17

1961 Yılında Yapılan Milletvekili Seçimleri
İzmir Sonuçları

Oy Sayısı Oy Oranı

AP 241.753 % 55

CHP 174.014 % 39,6

CKMP 13.456 % 3,1

YTP 6.388 % 1,5

Bagımsız 3.409 % 0,8

Kaynak: Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007, Türkiye Istatistik Ku

rumu, Ankara, 2008, 5. 63.

İzmir'de Adalet Partisi toplam ayların yarısından fazlasını

alarak, Demokrat Parti'den kalan mirasın varisi olduğunu
ortaya koymuştu. CHP beklediği sonucun uzağında kalır

ken, YTP büyük bir yenilgi almıştı. Sonuçların ardından

İzmir iline ait 17 milletvekilliğinden 10 tanesini AP, 7 tane
sini CHP kazanmıştı.

1961 Yılı Milletvekili Seçimlerinde Seçilen
İzmir Milletvekilleri

1 Ragıp Gümüşpala Adalet Partisi

2 Şinasi Osma Adalet Partisi

3 Mehmet Ali Aytaş Adalet Partisi

4 Saim Kaygan Adalet Partisi

5 Muzaffer Döşemeci Adalet Partisi

6 Ali Naili Erdem Adalet Partisi

7 Nihat Kürşat Adalet Partisi

8 Şükrü Akkan Adalet Partisi

9 İhsan Gürsan Adalet Partisi

10 Kadri Özek Adalet Partisi

1 Lebit Yurtoğlu Cumhuriyet Halk Partisi

2 Mustafa Uyar Cumhuriyet Halk Partisi

3 Necip Mirkelamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi

4 Arif Ertunga Cumhuriyet Halk Partisi

5 Osman Sabri Adal Cumhuriyet Halk Partisi

6 Şeref Bakşık Cumhuriyet Halk Partisi

7 Ziya Hanhan Cumhuriyet Halk Partisi

Senatör seçimlerinin sonuçları ise şöyledir:

1961 Yılında Yapılan Senatör Seçimleri İzmir Sonuçları

AP 244.972

CHP 176.581

CKMP 13.985

YTP 6.842

Kaynak: Resmi Gazete, 17 Kasım 1961.

Çoğunluk sistemine göre yapılan senatör seçimlerinin ardın

dan, İzmir'e ait 6 adet senatörlüğün tümünü Adalet Partisi
kazanmıştı. AP İzmir senatörleri ve aldıkları oy miktarı

şöyledir: İzzet Birant (100.007), Nevzat Özerdemli
(99.910), Enis Kansu (99.770), Hilmi Onat (80.243), Ömer
Lütfü Bozcalı (80.097), Cahit Okurer (63.047).
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İsmet İnönü

"

,':

1961-1980 Yıllan ArasındaCumhuriyet Senatosunda
Yer Alan İzmir Senatörleri

AdıSoyadı Görev Süresi Baglı Bulundugu
Siyasi Parti

Yusuf izzet Birant 15.10.1961-12.02.1968 APIBaglmslz/CHP

Ömer Lütfi Bozcalı 15 10.1961-02.06.1968 AP

Mustafa Enis Kansu 15.10.1961-0206 1968 AP/YTP/CHP

Cahil Okurer 15.10.1961-0206.1968 AP

Mustafa Hilmi Onat 15 10 1968-02.06.1968 AP

Nevzat Özerdemh 15.10.1968-02.06.1968 AP

Behg Beler 0206.1968-05.06.1977 AP

Mustafa Bozoklar 0206.1968-1402.1972 AP

Mehmet Nazif çağatay 0206.1968-16. 12. 1976 CHP

Mümin Kırlı 0206 1968-05.06 1977 AP

Orhan Kor 0206.1968-0506.1977 AP

Necip Mirkelilmaoglu 0206 1968-0506 1977 CHPICPICGPI
Bağımsız/CHP

Nurhan Arterniz 0506.1977-12.09.1980 CHP

Şeref Bakşık 0506.1977-12.09 1980 CHP

Münir Daldal 05061977-12.09.1980 AP

Ali Kamran Erkmenoğlu 05061977-12.09.1980 CHP

Akın Özdemir 0506.1977-1209.1980 AP

Süleyman Tuncel 0506.1977-1209.1980 AP

Kaynak. TBMM Albümü, Cilt 4 (1960-1983), TBMM Basm ve Halkla İl

işkiler Müdürlüğü Yayınları No.· 1, Ankara, 2010.

1961 yılı genel seçimleri, CHP açısından tam bir hayal kırık
lığı yaratmıştı 27 Mayıs'a gidilen süreçte, DP iktidarının

muhalefeti sindirmeye yönelik tavırları, CHP'yi mağdur

konumuna itmiş ve kamuoyunda popülaritesini arttırmıştı

Gerek partide gerekse kamuoyunda, yapılacak olan seçim
lerde, CHP'nin çoğunluğu alacağı havası hakimdi. Fakat
askeri müdahale öncesinde, seçmen nezdinde giderek güç
kazanan parti, müdahale sonrası en fazla zarar gören taraf
olmuştu. Askeri müdahalenin hemen ardından seçimlere
gidilseydi, CHP gene iktidara çoğunlukla gelebilirdi. Fakat
askeri idarenin zaman geçtikçe gerçekleşen olumsuz tavır

ları, gerek ülke içerisinde gerekse İzmir yerelinde askeri
idarenin ve yargının Demokratlar aleyhine gerçekleştirdiği

çeşitli uygulamalar, Adalet Partisi lehine büyük bir katkı

sağlamıştı. Yukarıda bir kaç örneğini verdiğimiz çeşitli tu
tuklama olayları ve mağduriyetler, zaman içerisinde
geçmişin unutulmasınave geçmişin izlerinin CHP aleyhine
tekrar gündeme gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Referandumda, Türkiye'nin Batı bölgelerinde kendisini
gösteren Adalet Partisi, seçimlerin ardından Akdeniz, Ka
radeniz bölgelerinde de oylarını genişletmişti. Türkiye'nin
Doğu bölgelerinde, CHP'ye nazaran Yeni Türkiye Partisi,
oylarında önemli bir artış göstermişti.

Seçimler sonrası toplanan TBMM, tek adayolan Cemal
Gürsel'i cumhurbaşkanlığı görevine getirdi. Cumhurbaşkan
lığı görevine gelen Gürsel, askeri müdahale sonrası İzmir

Vali ve Belediye Başkanlığı görevlerini sürdüren Burhanettin
Uluç'u, kendi kontenjanındansenatör olarak seçti.

1961 yılı seçimlerinin ardından hiçbir parti çoğunluğu elde
edemediğinden, Cumhuriyet tarihinde ilk kez tek parti
hükümetleri yerine koalisyon hükümetleri dönemi başladı
Seçimin hemen ardından ilk akla gelen, AP ile YTP arasında

bir koalisyon hükümetinin kurulmasıydl. Seçim sonuçları

netleştikçe CKMFsinin de bu birlikteliğekatılmasıyönünde
görüşler ortaya konulmuştu. İzmir kamuoyunda adı geçen
partilerin bir koalisyona girmeleri konusunda teşkilatlarda

bir isteğin oluştuğu açıktı. Aynı istek CHP'nin İzmir teşki

latının içinde yer alan bazı isimlerinde de bulunuyordu. Öte
yandan özellikle Adalet Partisi teşkilatının, CHP ile ortak
hareket etme konusunda isteksiz olduğu basına yansımıştı

Seçimlerin ardından,

Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel hükümet kurma
görevini CHP lideri İsmet
İnönü'ye verdi. CHP ve
DP, üzerlerinde ortak bir
hükümet kurmaları yol
undaki kamuoyu
baskısınında etkisiyle İn

önü'nün başbakanlığında

ve iki tane AP'li Başbakan
yardımcısının yer alacağı

bir ortak bir hükümet ku
rulması kararı· alındı

Cumhuriyet tarihinin ilk
koalisyon hükümeti,

CHP ile AP arasında eşit şekilde bölünmüştü Fakat bir
kısım AP'liler, CHP ile kurulan hükümete karşıydılar ve
ileriki günlerde ortaya çıkan Demokrat Partililere yönelik af
tartışmaları kısa bir sürede koalisyon hükümetinin sonunu
getirecekti. İlk koalisyonun dağılması ardından Cumhur
başkanı Gürsel, hükümet kurma görevini tekrar İnönü'ye

vermişti. Partiler arasında yapılan görüşmelerin ardından

CHP, YTP, CKMP ve Bağımsızlardan oluşan bir hükümetin
kurulmasıkararı alındı Hükümet dışında kalan Adalet Par
tisi af tartışmalarını tekrar gündeme getirirken, hükümet
1963 yılının Mart ayında Celal Bayar'ı şartlı tahliye etme
kararı aldı Bu karar, ülke genelinde AP'liler tarafından siyasi
malzeme konusu yapılırken,Demokrat Partililere yönelik af
tartışmaları İzmir'in yerel siyasetinde de etkili olacak ve
zaman zaman gündeme gelecekti.
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1961-1980 Yıllan Arasındaki Hükümetlerde Görev Almış

İzmir Milletvekilleri

Bakanlık Milletvekilleri Görev Tarihi

Ticaret Bakanı İhsan Gürsan 20.11.1961

Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu 25.12.1963

Maliye Bakanı İhsan Gürsan 20.02.1965

Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem 20.02.1965

Maliye Bakanı İhsan Gürsan 27.10.1965

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem 27.10.1965

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat 27.10.1965

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem 15.04.1973

Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu 26.01.1974

Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon 31.03.1975

Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem 31.03.1975

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur 21.06.1977

Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Çoşkun 05.01.1978

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur 05.01.1978

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 05.01.1978

Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal 12.11.1979

17 Kasım 1963 Mahalli İdare Seçimleri
1961 Anayasası ile "mahalli idareler, il, belediye veya köy
halkının müşterekmahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve genel
karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kiŞi~

leridir" ifadeleri ile tanımlanmıştı. 1963 yılı seçimlerine
kadar belediye başkanları, seçimlerle oluşan belediye mecliSi
tarafından seçiliyordu. Yani başkanlık seçiminde iki dereceli
bir sistem uygulanmaktaydı. Önce seçmenler belediye
meclis üyelerini seçiyor, sonrasında da seçilen meclis üyeleri
ya kendi aralarından ya da dışarıdan birisini belediye
başkanı seçiyordu. İl belediye başkanları, İçişleri Bakanı'nın

yazısı üzerine Cumhurbaşkanı'nın onayıyla görevlerine
başlarken, il merkezleri dışındaki belediye başkanları,

valinin onayı ile görevlerine başlıyordu. 1963 yılından

itibaren ise halk doğrudan belediye başkanını seçmeye
başlamıştı. 1963 yılına kadarki mahalle seçimlerinin
tümünde çoğunluk sistemi uygulanırken, 1963 yılı seçim
lerinde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, köy
ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti üyeleri, çoğunluk
sistemi ile seçilmiş; belediye meclisi ve il genel meclisi
seçimlerinde d'Hondt usulü nisbi temsil sistemi uygulan
mıştır. İl Genel Meclisi seçimlerine il içindeki tüm seçmenler
katılırken, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği

seçimlerine ancak belediye örgütü bulunan yerleşim yer
lerindeki seçmenler oy kullanmaktadır.

17 Kasım 1963 yapılan mahalli seçimler için parti çalış

maları, birkaç ay öncesinden başlamıştı. Seçimlere, Adalet
Partisi, bir referandum, plebisit havası vermiş; seçim kam
panyası, tüm partiler arasındayerel özellikler ve konulardan
çok, genel ve hükümet sorunu ile ilgili konular esasında

sürdürülmüştü. Yerel seçimlere, Adalet Partisi ve onu
destekleyen basın büyük önem vermişti. Bu seçimlerin,
Türkiye'nin geleceği ve siyasi istikrarı bakımından büyük
önem taşıdığıyolunda beyanlar kamuoyu ile paylaşılıyordu.

Seçim öncesi, Adalet Partisi'ne yakın Son Havadis
gazetesinde kaleme aldığı yazısında İlhan Bardakçı şu ifadel
erde bulunuyordu: "Bu seçimler. .. Yıllardan beri milleti
temsil ettiğini iddia eden bir siyasi teşekkülün bu fiili tasal
lutunu ve diğer partilerin niçin halk tarafından umursan
madığını ortaya koyacak" tır derken; başka bir yazısında

"Millet bir çoğunlukhalinde kimi tutmaktadır?Milletin tut
tukIarına tanınan imkanlar nelerdir? İdareyi elinde tutan
zümrenin temsil ediliş nispeti ne civardadırıMillet bu azın

lığın idare etmek yolundaki inadına ne diyecektir?"
ifadelerinde bulunacaktı.

Adalet Partililer, seçimlere bir haysiyet davası olarak
bakarken, CHP'ye yakın yayın organlarında ise Adalet Par
tisi'nin seçimleri kazanması halinde ülkenin siyasi bir
bunalıma gireceğini ifade ediliyordu. 1961 yılında yapılan

seçimlerin ardındanTürk siyasetinde koalisyon hükümetleri
dönemi açılmıştı. Fakat Demokrat Parti tabanına hitap eden
partiler, seçimlerde en fazla oyu alan CHP ile koalisyon
hükümetleri içinde yer alma konusunda isteksiz davranıy

ordu. Yerel seçimlerin gerçekleştiği dönemde, CHP, YTP,
CKMP tarafından kurulan bir koalisyon hükümeti işbaşın

daydı. Seçim öncesinde, CKMP bünyesinde koalisyon
hükümetinde görevalma konusunda yaşanan sıkıntı, par
tinin bölünmeSiyle sonuçlanmıştı. Koalisyona katılma

konusunda, parti yönetim kurulunun çoğunluğununkarar
almasının ardından, parti genel başkanı Osman Bölükbaşı,

29 senatör ve milletvekili ile birlikte partiden ayrılarak, Mil
let Partisi ismiyle yeni bir parti kurmuştu.

27 Mayıs Askeri Müdahalesi'nin ardından, İzmir Belediye
Başkanlığı görevini, İzmir'e atanan valiler sürdürmüştü.

Askeri müdahalenin hemen ardından Hava Kurmay Albay
Safa Poyraz başkanlık görevine gelirken, sonrasında valilik
görevlerine getirilen Burhanettin Uluç, Enver Saatçigil ve
Vali yardımcılığı görevinden gelen Rebi Başol belediye
başkanlığı görevini sürdürmüştü.
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1960-1980 Yılları Arasında İzmir'de Görev Yapan
Belediye Başkanları

Görev Tarthi

Safa Poyraz 1960

Burhanettin Uluç 1960-1961

Enver Saatçıgil 1962-1963

Rebi Başol 1963

Osman Kibar (2 Dönem) 1963-1973

İhsan Alyanak (2 Dönem) 1973-1980

Seçimden yaklaşık bir ay önce, İzmir'de

seçimlere girecek olan partiler, teşkilat

ları bünyesinde aday yoklama süreç
lerini başlatmıştı. İzmir'de bu süreçte
en hareketli parti, seçimlerde en çok
şans verilen Adalet Partisi'ydi. Adalet
Partisi, İzmir teşkilatı içinde belediye
başkanlığı için üç aday ön plana

çıkıyordu: Osman Kibar, Mustafa Bo
zoklar ve Radi Ökbay. Mevcut Belediye

Rebi Sa ol başkanı Rebi Başol, CHP tarafından

adayolarak gösterilecek ve bağımsız

aday statüsünde desteklenecekti. 13 Ekim 1963 tarihinde
tüm ülkede olduğu gibi İzmir yerelinde yapılan yokla
malarda, Adalet Partisi'nin 600 delegesinden 339'unun
oyunu alan Osman Kibar, Adalet Partisi'nin belediye başkan

auayı olarak belirlenmişti. CHP içinde yoklamaya tek aday
olarak giren Rebi Başol, CHP'nin adayı olmuştu. Yeni
Türkiye Partisi'nin adayı Burhan Maner, Türkiye İŞÇi Par
tisi'nin adayı sendikacı Rahmi Eşsizhan'dı.

Yerel seçimlerde CHP tüm vilayetlerde seçimlere katılırken,

Adalet Partisi (AP) 63, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 24,
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 16, Millet Partisi
(MP) 14, Türkiye İŞÇi Partisi (Tİp) 9 ve bağımsızlar 13 ilde
seçime katılmıştı.

Mahalli seçimler öncesinde, 20-21 Mayıs 1963 olayları son
rası İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilan edilen sıkıyönetim,

diğer iki vilayette devam ederken, İzmir'de (21 Ekim'de)
kaldırılacaktl. 20-21 Mayıs olayları, Talat Aydemir'in darbe
girişimi olarak tarihimize geçmiştir. 27 Mayıs askeri müda
haleSi sonrası, ordu içindeki bazı unsurlar ülke içindeki
gidişattan memnun değillerdi. 1961 seçim sonuçları sonrası

DP tabanına hitap eden partilerin sandıktan güçlü olarak
çıkması, ardından kurulan koalisyon hükümetlerinin siyasi
istikrar sağlayamaması, ülke içinde ortaya çıkan dinci kıpır

damalar, ordu içindeki rahatsızlıkları arttıran unsurlardı. 22
Şubat 1962 tarihinde Harp Okulu komutanıTalat Aydemir,

emrindeki birliklerle TBMM'nin etrafını sarmıştı. Bu durum
karşısında direnç gösteren Başbakan İsmet İnönü, "Gider,
Millet Meclisi'ne tek başıma otururum. GelSinler beni vur
sunIar" şeklinde tepkide bulunmuştu. Bu başkaldırı

hareketi, ordu içinde beklediği desteği alamayınca, müda
hale girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Teşebbüste bulu
nan komutanlar cezalandırılmazken, Talat Aydemir, Fethi
Gürcan, Dündar Seyhan emekli edilmiş, ordu ile ilişkileri

kesilmişti. Fakat Talat Aydemir, müdahale isteğinden

vazgeçmemişti.Yaklaşıkbir yılın ardından, gerekli hazırlık
ların yapıldığına emin olduktan sonra 21 Mayıs 1963 gecesi,
Aydemir ve yandaşları harekete geçmişlerdi. Ankara sokak
larında tanklar dolaştırmaya başlamış, radyoeVi ele geçir
ilmiş ve silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğuna dair bir
bildiri metini radyodan okunmuştu. Fakat İsmet İnönü'nün

kararlı tavrı ile müdahaleye, ordudan, küçük bir grubun
dışında destek gelmemeSi sonrası, isyancılar sabaha karşı

teslim olmuşlardı. 22 Mayıs günü toplanan Milli Güvenlik
Kurulu (MGK), İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkıyönetim

kararı almıştı. Bu kez Aydemir ve onunla hareket edenler
bağışlanmamıştı. 7 HaZiran'da Ankara Sıkıyönetim

MahkemeSi'nde başlayan yargılamalar sonrası, Aydemir ve
6 arkadaşı idama mahkum edilmişti. Meclisin onayının

ardından cezalar infaz edilmişti.

Ülke bu olayların gölgeSinde yerel seçimlere gidiyordu 21
Ekim 1963 tarihinde İzmir'de örn idarenin kaldırılmasının

ardından siyasi hareketlilik hız kazanmıştı. Seçim kampa
nyalarında, yerelden ziyade genel siyaset konuları ön plana
çıkmıştı. Bunun yanında üç büyük kentin belediye başkan

adayları, gecekondu ve pahalılığa yeri geldiğinde değinmişti.

ilk katıldığı seçimlerde Türkiye İŞÇi Partisi, propaganda
sürecinde toprak reformu, zenginle-fakir arasındaki uçu
ruma ve gecekondu sorunlarına değiniyordu. Adalet Partisi,
seçim sürecinde aktifbir siyaset izlerken; 1961 seçimlerinde
olduğu gibi, idari makamların yoğun gözetimi altındaydı ve
il içinde gerçekleştirilen seçim konuşmaları yakından takip
edilmekteydi. AP Belediye Başkan Adayı Osman Kibar,
Eşrefpaşa'da yaptığı bir konuşma sonrasında, ifadeSi alın

mak üzere savcılığa sevkedilirken; Belediye meclis üyeliği

adaylarından İsmail Adalı ise yaptığı seçim konuşmasının

ardından tutuklanacaktı. Bu tür uygulamalar, bir önceki
seçimlerde olduğu gibi, seçmen nezdinde Adalet Partisi
lehine bir durum yaratıyordu. Osman Kibar, seçim propa
ganda sürecinde radyodan yaptığı konuşmasında "Mahalli
ıdareler üzerindeki Devlet merkeZi vesayet sisteminde, bu
idarelerin makul surette muhtariyetini temin edecek esaslı

bir değişikliğe ihtiyaç olduğu 'hu ifade etmişti.

CHP, seçim sürecinde aktif bir kampanya süreci izlemeye
cekti. il başkanı Şevket Adalan CHP'nin izlediği bu siyasetin
gerekçesini, "seçim sürecini parti kavgası haline ge-
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tirmemek" olarak ifade etmişti. CHP örgütünde heyecandan
yoksun durumun en önemli gerekçelerinden biri, partinin
başkanadayınınörgütten ziyade, bürokrasiden gelen, atan
mış bir kişi olmasıydı. Mahalli seçimler öncesi ortaya çıkan

bu tablo, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi'nde ağırlıklı

olarak AP'nin seçimleri kazanacağı yolundaydı.

17 Kasım'da gerçekleşen seçimlere katılım oranı % 67,52
olarak gerçekleşmişti.Adalet Partisi 500 belediye başkanlığı

kazanırken, hemen hemen Türkiye'nin Batı ve Orta kesi
mindeki tüm il belediyelerini almıştı. Cumhuriyet Halk Par
tisi, 337 belediye başkanlığı alırken, Ankara belediyesi
dışında başkanlıklarının çoğunu Türkiye'nin Doğu böl
gelerinden kazanmıştı. Bağımsız adaylar 139 belediye
başkanlığını ile önemli bir başarı kazanmışlardı. Yeni
Türkiye Partisi 55, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 8, Mil
let Partisi 6 belediye kazanmıştı.

67 il merkezinde, AP 40, CHP 24, YTP 1, bağımsız adaylar
da 2 tanesini kazanmıştı. İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Es
kişehir, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi büyük kentlerde
AP kazanmıştı. CHP, Ankara ve Sivas dışında büyük
kentlerde varlık gösterememişti. İstanbul Belediye Başkan

lığı'nı AP'den Nuri Eroğan kazanmış fakat adayolduğu

süreçte halen idare görevine devam ettiği gerekçesiyle Yük
sek Seçim Kurulu tarafındanbaşkanlığı iptal edilmişti. Yer
ine CHP adayı Haşim İşcan başkanlık koltuğuna oturmuştu.

YTP'nin kazandığı tek il merkezi Adıyaman'dı. Bağımsız

adaylar ise Kastamonu ve Kırşehir'de kazanmıştı. Her hangi
bir partiye bağlı olmadan yapılan muhtarlık seçimlerinde,
şehirlerde 6.312, köylerde 35.782 adet muhtar seçimi
gerçekleştirilmişti.

Belediye MecliSi seçimlerinin ardından, Karşıyaka Meclis
üyeleri de dahilolmak üzere oluşan yeni mecliste 30 san
dalyeyi AP, 16 sandalyeyi CHP kazanmıştı. İl Genel Meclisi
seçimleri sonucunda ise İzmir Merkez'de AP llsandaIye
kazanırken,CHP 6 sandalye kazanmıştı.

İzmir Merkez Belediye Meclisi İzmir il Genel Meclisi
Seçimleri Seçimleri

Seçmen Sayısı 185.874 Seçmen Sayısı 382.636

Geçerli Oy 101.870 Partilerin Aldıgı oy Miktan

Katılım Oranı %63 Adalet Partisi (AP) 214.126

Başkan Adaylanmn Cumhuriyet
Aldıklan Oy Miktarlan Halk Partisi (CHP) 145.470

Osman Kibar (AP) 59.636 Türkiye İşçi Partisi (Tİp) 7.132

Rebi Başa! (CHP) 38.136 Bağımsız 625

Rahmi Eşsizhan (Tİp) 1.844

Burhan Maner (YTP) 1.436

Kaynak: Ali EşrefTuran, Türkiye'de Yerel Seçimler, İstanbul Bilgi Üniver

sitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 120.

27 Mayıs askeri müdahaleSi sonrasında, Demokrat Parti ta
banına dayanan Adalet Partisi, genel seçim havasında girdiği

mahalli seçimlerde büyük bir başarı kazanarak çıkmıştı. AP
Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, seçim sonuçlarınınverdiği

güven duygusuyla, partisinin iktidara hazır olduğunu ve
genel seçimlere bir an önce gidilmesi gerektiğini savu
nacaktı. Belediye Başkanlığı görevine seçilen Osman Kibar,
zaman kaybetmeden görevine başlarken; belediye eski
başkanı ve CHP adayı Rebi Başol, İzmir'de 125 bin !5işinin

17 Kasım 1963 Yılı Belediye, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

Belediye Başkanlıgı. Seçimi Belediye Meclisi Seçimi İl Genel Meclisi Seçimi

Parti oy % Parti oy % Parti Oy %

AP 1.489.648 45,39 AP 1.490.480 49,57 AP 4.344.185 45,48

CHP 1.170.296 35,66 CHP 1.142757 38,01 CHP 3.458.972 36,22

CKMP 45.448 1,38 CKMP 72085 2,40 CKMP 292.596 3,06

MP 88.940 2,71 MP 95111 3,16 MP 295.523 3,09

TIP 24016 0,73 TIP 28328 0,94 TIP 37.898 0,40

YTP II 7.111 3,57 YTP 132.949 4,42 YTP 621.600 6,51

Bağımsız 346.541 10,56 Bağımsız 45102 1,50 Bağımsız 500.315 5,24

Kaynak.http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclarjJjndex.php ?yil=1963

17 Kasım'da gerçekleşen seçimler, İzmir ili içinde sakin
geçmişti. 202.192 olan seçmenden, 131.676'sı seçime
katılırken, katılım oranı İzmir'de %63 olmuştu. Seçim son
rası Adalet Partisi adayı Osman Kibar Belediye Başkanı

seçilmişti. İzmir genelinde mevcut bulunan 45 belediyeden,
AP 30'unu, CHP ll'ini, bağımsızlarda4'ünü kazanmıştı.

oy kullanmadığını belirterek, "Bunların hepsi münevver
zümreydi. Eğer oylarını kullanmış olsalardı, netice başka

olurdu" ifadelerinde bulunmuştu. Seçimlerin ardından

basında Rebi Başol'un, Doğu illerinde valilik görevi bek
lediği konusunda haberlere yer verilmişti.
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ı963 Yılı Mahalli Seçimleri Sonrası Göreve Gelen
ilçe Belediye Başkanları

İlçe Belediye Başkanı Baglı

Bulundugu
Parti

Bayındır Akın Özdemir AP

Bergama Adem Özelli AP

Bornova Ali Uslu AP

Çeşme Ahmet Hulusi Öztin CHP

Dikili Seniha Tınay AP

Foça Nusret Çalışır AP

Karaburun İsmet Kırant AP

Kemalpaşa Raşit Nephan AP

Kınık Mehmet Soyer AP

Kiraz Mehmet Niğde AP

Menemen Yücel Dirik AP

Ödemiş Abdullah Marmara AP

Seferihisar Rahmi Ergon CHP

Selçuk Ahmet Ferahlı AP

Tire İsmail Taşlı Müstakil

Torbalı Haluk Alpsu AP

Urla Erdoğan Ker AP

Kaynak: 1967 İzmir İl Yıllıgı, Haz: Mekin Sarıoglu - Turgay Gonenç, Ege

Universitesi Basımevi, İzmir, 1969.

Seçim sonuçlarının ardından, CHP ile koalisyonda yer
aldıkları gerekçesiyle seçmen tarafından cezalandınldıklarını

düşünen YTP Genel Başkanı Ekrem Alican, koalisyondan
çekilmek istediklerini beyan edecekti. Aynı şekilde CKM
P'de hükümetten çekilme yolunda bir irade gösterdi. ABD
Başkanı].F. Kennedy'nin Dallas'ta ugradığı bir suikast son
rası ölümünün ardındanİsmet İnönü, cenaze törenine katıl

mak üzere Amerika'ya gitmişti. İnönü, Amerika
seyahatindeyken her iki parti hükümetten çekildi. Bu
durum karşısında İnönü, ülkeye dönüşünün hemen ardın

dan cumhurbaşkanınaistifasını verdi. AP, yerel seçimlerde
aldığı başarıdan hareketle erken bir genel seçim isterken,
Cumhurbaşkanı Gürsel, parti liderleriyle görüşmelere

başlamıştı. Gürsel, ilk olarak hükümet kurma görevini
tekrar İsmet İnönü'ye vermek istese de, İnönü bu görevi
kabul etmedi. Ardından görev AP Genel Başkanı Ragıp

Gümüşpala'ya verildi. Gümüşpala, hükümeti kuramayacağı
gerekçesiyle kısa bir süre sonra görevi iade ederken,
cumhurbaşkanı tekrar hükümet kurma görevini İsmet İn

önü'ye vermeyi uygun gördü. İsmet İnönü, partilerle is-

tikrarın yürümediğine inanarak, partisi ve bağımsızlardan

oluşan bir reform hükümeti kurmaya yöneldi ve 25 Aralık

tarihinde bağımsızlardan oluşan "Azınlık Hükümeti" ku
ruldu. Hükümet Meclis'ten güvenoyu alarak işe başlamıştı.

İnönü, 23 üyeden oluşan hükümetine, 4 bağımsız bakan
almıştı.

Bu dönemde dış politikada en önemli sorun Kıbrıs'tı.

Türkiye-Yunanistan arasında ortaya çıkan gerginliğe İn

giltere'nin yanında ABD'de müdahilolmuştu. Kıbrıs'ta

Türklere yönelik artan Rum saldırıları karşısında Ada'ya
müdahale etmek isteyen Türkiye'ye karşı, ABD Başkanı Lyn
don B. Johnson, Başbakan İnönü'ye bir mektup gönder
mişti. ABD Başkanı mektubunda, Türkiye'nin, 1960 yılında

imzalanan antlaşmalardan doğan garantör haklarının mü
dahale etmek için yeterince olgunlaşmadığı ifade ederken,
bir müdahale halinde, Sovyetler Birliği ile karşı karşıya

gelindiğinde, NATO ve ABD'nin Türkiye'yi savunma
yükümlülüklerini gözden geçirebileceği tehdidinde bulun
muştu. Ayrıca mektupta, 1947 yılında itibaren iki devlet
arasından imzalanan antlaşmalar sonrası Amerika'nın

Türkiye'ye verdiği Silahların, Amerikanın izni olmadan kul
lanamayacağının altı çiZiliyordu. ABD Başkanı Johnson,
mektubunun sonunda karşılıklı görüşmeler için Başbakan

İsmet İnönü'yü Washington'a davet etmişti. Türk-Amerikan
ilişkilerinde dönüm noktası olan mektup sonrası büyük
hayal kırıklığı yaşayan İsmet İnönü, "Dünya yeniden kuru
lur ve Türkiye kendine düşen yeri alırı" ifadeleri ile yeni
başlayan süreçte Türkiye'nin konumunu belirliyordu. Fakat
Kıbrıs'ta, Rum milliyetçiler Türklere yönelik saldırılarına

devam ederken, Türk uçakları ada üzerinde yapılan bir hava
harekatıyla adanın belli bölümlerini bombalamıştı. Bu
harekat sırasında, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, uçağının

düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin bu
hareketinin ardından Yunanistan, Kıbrıs'ın savunmasını

sağlamak için NATO bünyeSindeki askeri kuvvetlerinin bir
kısmını geri çekecekti. Yunanistan hükümetinin bu kararı

sonrası İzmir'deki NATO karargahında bulunan Yunanlı

subaylar ülkeyi terk edecekti. Dış politikadaki gerginlik,
İzmir Fuarında patlak vermiş ve halk Amerikan ve Rus
pavyonlarına saldırılarda bulunmuştu. Bu dönem Türk dış

politikasından bir diğer önemli gelişme Avrupa Ortak
Pazarına girmek için ilk somut adımların atılmasıydı.

7 Haziran 1964 tarihinde ülke genelinde kısmi senato
seçimleri yapılacaktı. Bu seçimlere yönelik çalışmalar

sırasında Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, 5
Haziran tarihinde yaşamını yitirmişti. Birkaç gün sonra 26
ilde gerçekleşen seçimler, Adalet Partisi'nin zaferiyle
sonuçlanmıştı. AP 31, CHP 19 ve bağımsızlar bir senatörlük
kazanmıştı. Seçimlerde ortaya çıkan başarı, parti içinde
başkanlık yarışını hızlandırmıştı. Parti başkanlığı için Sadet-
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tin BilgiÇ ve Süleyman Demirel isimleri ön plana çıkmıştı.

27 Kasım'da toplanan AP Kongresinde, herkesi şaşırtan

sonuçla Süleyman Demirel, Genel Başkanlık koltuğuna

oturdu. Demirel'in, Adalet Partisi başkanlığına gelmesinin
ardından yürüttüğü eleştirel siyaset, CHP'nin başkanlığında

oluşturulan azınlık hükümetinin zor günler geçirmesine
neden oluyordu. 1965 yılı bütçe görüşmelerinde AP'nin
muhalefeti sonrası bütçe geçmeyince İnönü, hükümet
görevini bıraktı. Sonraki koalisyon hükümeti Kayseri'de AP
listesinden seçilen bağımsız senatör Suat Hayri Ürgüplü
tarafından kuruldu. Ürgüplü'nün kurduğu hükümette AP
10 bakanlık, YTP 4 bakanlık, CKMP 4 bakanlık ve MP 4
bakanlık almıştı. Meclis'ten güvenoyu alan hükümet,"bekçi"
hükümet olarak nitelendirilmiş ve ülkeyi seçime hazırla

makla görevlendirilmişti.

Adalet Partisi Genel Başkanlıgı yarışma giren iki aday:
Dr. Sadettin BilgiÇ ve Süleyman Demirel

(Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C 8, İletişim

Yayınları,s. 2091)

10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Seçimleri

1965 yılı genel seçimleri öncesi en sıkıntılı partilerden biri
CHP'ydi. Halk arasında 27 Mayıs askeri müdahalesinde payı

olduğu düşünülen CHP, 1961 yılı genel seçimleri ve 1963
yılı mahalli seçimlerinde oy kaybına uğramıştı. DP ikti
darının son dönemlerinde, teşkilat içerisinde ortaya çıkan

hareketlilik giderek azalmaya başlamıştı. Partiyi siyaset
içinde yeniden konumlandırmak ve teşkilatı yeniden di
namik bir hale getirmek adına "Onanın Solu" söylemi gün
deme getirildi. İsmet İnönü, "Ka1kınmamızı yaparken
ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan bu günkü
medeniyette kullanılan solcu, sağcı deyimlerinin son
ö1çüsünü verelim istedim. Kırk yıldır dev1etçiyiz derken

aynı şeyi söy1üyorduk. Bunun için onanın solundayız

dedim. Aslında 1aikiz dediğimiz günden beri ortanın solun
dayız"derken, başka bir yerde "Onanın solunda demek, re
form isteyen, sosyal güvenlik isteyen ve ilerici fikir/erin
davacısı olanların ve partilerin ifade tarzıdır" ifadeleriyle,
partisinin siyasette aldığı yeni konumu belirtmeye çalışıy

ordu. CHP'nin, "CHP Söz Veriyor" başlıklı yayınladığı seçim
bildirgesinde, geri kalmış bölgelere yönelik yatırımların art
tırılması, vergi alanında az kazanandan az, çok kazanandan
çok vergi alınması, yerli sanayinin gelişmeSi yolunda ya
bancı sermayeye izin verilmemesi tarzında söylemlere yer
verilmişti. Fakat parti örgütü, yeni söylemi halka anlatma
yolunda sıkıntı yaşarken, AP'liler seçim sürecinde "Onanın

solu Moskova'nın Yolu" söylemiyle karşı propagandaya
başlamıştı. Bülent Ecevit, Ortanın Solu söyleminin kötü bir
şeyolmadığınıanlatmak için parti üst kademeSinde ortaya
atılan çözüm önerilerinden şöyle bahsediyordu: "Diyorlardı

ki, Halka şunu söyleyelim. Kalbiniz vücudumuzun sol
tarafindadır. Eğer sol çok kötü bir şeyolsa kalbimiz solda
olmaz, sağda olurdu. Veya bizim milletimiz ata çok merak
lıdır. Ata binerken evve1a sol ayak üzengiye basılır. Bunu
anlatalım". Bunlarla halkın ikna edilmesinin mümkün ol
madığının farkında olan Bülent Ecevit'in, 1966 yılı Ekim
ayında CHP Genel Sekreteri olmasıyla birlikte, sistemli ve
programlı bir biçimde Ortanın Solu söylemi geniş halk
kitlelerince anlaşılır olmaya başlayacaktı.

1961 Anayasası, her türlü düşüncenin açıklanmasına ve
örgütlenmesine olanak sağlıyordu. Bu durum ülke içinde
sağ ve sol kesimlerin örgütlenme sürecini hızlandırmıştı.

Buna karşın kurulan koalisyon hükümetlerinde aşırı sağ ve
aşırı solla mücadele edileceği her fırsatta ön plana alınmıştı.

Türkiye İŞÇi Partisi (Tİp) gibi sosyalist ideolOjiyi savunan bir
partinin kurulup, etkili bir siyaset gütmesi; ülkenin ileri
gelen aydınlarının Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Yön Der
gisi'ne destek olmaları ve üniversitelerde, Sosyalist Fikir
Kulüpleri'nin oluşturulması, ülke içindeki sol düşüncenin

güçlendiğinin göstergesi olmuştu. Buna karşı Milli Gençlik
Teşkilatı ve Milli Türk Talebe Federasyonu çatısı altında da
sağcı-milliyetçi çevreler örgütlenmeye başlamıştı. Sağ ve sol
gruplar ilk kez İstanbul'da TİP'in düzenlediği bir toplantıda

karşı karşıya gelmişlerdi. Bu toplantıda Mehmet Ali Aybar
ve Aziz Nesin protesto edilmişti. Bu süreç içinde, İzmir'de

1963 yılında Komünizmle Mücadele Derneği şubesini

açmıştı. Derneğin kuruluş amacı, "Başta komünizm olmak
üzere yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir ve cereyan1ar1a mü
cadele etmek, milli kültürümüzü, milli ve manevi değerler

imizi korumak" olarak ifade edilmişti. Kısa sürede gelişen

derneğin ülke içindeki şube sayısı hızla artacaktı. Dernek,
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'den de destek alıyor

du. Demirel, CHP ve TİP'e karşı, dernek üzerinden siyaset
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1965 Seçimleri Ör;eesi Adalet Partisi İzmir Mitingi'nin BüyM ::'/es Oteli çalIsından çekilen fotoğrafı

(Kaynak: Yeni Asır, 9 Ekim iY65)r
~

:»~p.,ı)Iordu. 1965 yılında dernek üyeleri İzmir'de Cumhur
başkanı Cemal Gürsel'den derneğin onursal başkanlığını

kabul etmesini istediğinde, Gürsel bunu memnunlukla
karşılayarak, "Komünizmle mücadelede asıl görevliler biz
olmalıyız" ifadelerinde bulunmuştu. Fakat kamuoyundan
gelen tepki ve şikayetler sonrası, İzmir savcılığı dernek yö
neticileri hakkında soruşturma açacak; Gürsel'de toplumda
oluşan rahatsızlık sonrası, derneğin onursal başkanlığını

bırakacaktı.

1961 Anayasa'sının öngördüğü sendikal özgürlüklere yöne
lik yasa, İkinci İnönü hükümetinde Çalışma Bakanlığı

görevinde bulunan Bülent Ecevit'in teşebbüsleri sonrası

Temmuz 1963 yılında TBMM'den geçmişti. İŞÇi sınıfına

tanınan bu hakların kullanımı konusunda Türkiye'de ilk
geniş çaplı grev İzmir'de gerçekleşmişti. TEKSİF (Türkiye
TekStil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası) İzmir

Şubesi, Şark Sanayi Fabrikası, Taç Sanayi Fabrikası, Kula
Mensucat ile Yün Mensucat Fabrikalarında, işçi ücretlerinin
artırılması isteğiyle, 6 Aralık 1965 tarihinde grev başlatmıştı.

Grevin başladığı gün, önce Taç Sanayi, ardından Şark Sanayi
fabrikalarından işçiler istedikleri toplu sözleşme şartlarını

TEKSİF Grevi (Kaynak- Yeni Asır 7 Aralık 1965)

kabul ettirmiş fakat diğer fabrikalarda grev devam etmişti.

Grevin ilerleyen günlerinde, işçiler, meydanlara çıkmış ve
yaklaşık iki bin işçinin katıldığıyürüyüşKonak Meydanı'n

dan Cumhuriyet Meydanı'na doğru gerçekleştirilmişti.

TÜRK-İş BaşkanıSeyfi Demirsoy Ankara'dan bizzat gelerek
greve destek vermişti. İşveren tarafından İş Mahkemesine
açılan davada da mahkeme, işçi grevini haklı bulmuştu.

Grev, 64 gününü doldurduğunda,işçilerlegüvenlik güçleri
arasında çatışma çıkmış ve 3 polis, 8 asker ile 50 işçi

yaralanmıştı. Bu olay, işçi eylemlerinin sonraki süreçte de
artacağının işaretiydi. İzmir'de, işçi örgütlenmesindeki başa
rı, seçimler öncesinde Türkiye İŞÇi Partisi'nin, İzmir'deki

umutlarını arttırıyordu. Basında, CHP ve DP'den ziyade,
TİP'in toplantılarının daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden
görüşlere yer veriliyordu.

Seçimlere bir hafta kala siyasi parti liderleri sırasıyla İzmir'e

geldi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) lideri Al
parslan Türkeş, 2 Ekim Cumartesi günü Konak Mey
danı'nda seçmeniyle buluşmuştu. Türkeş'in genel başkan
olmasının ardından CKMP içinde kopmalar yaşandı ve parti
yeni bir karaktere bürünmeye başladı.

Türkiye İŞÇi Partisi (TİP) Başkanı Mehmet Ali Aybar, yanın
dan partinin İstanbul adayları Çetin Altan ve Yaşar Kemal
olduğu halde, Albayrak sinemasında seçmenleriyle buluştu.

Tİp için İzmir önemli bir oy merkezi iken AP'li idarecilerin
şikayeti üzerine, İzmir'in ilçelerinde TİP'in merkezlerine
polis baskınları düzenleniyor, TİP'li idarecilerde Adalet
Bakanlığı'na şikayetlerde bulunuyordu

Seçimlere katılan bir diğer parti olan Millet Partisi (MP)
Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda
yapılan mitingde, CHP'ye yönelik eleştirilerini yöneltirken;
seçim sonrası AP ile bir koalisyana hazır olduğunun

sinyalini vermiş ve seçmenden "Karınız MP'ye, kendinizde
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Türkiye İş Partisi Genel BaşkanıMehmet Ali Aybar
(Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Tarkiye Ansiklopeclisi, C 8,

nelişim Yaymlan, s. 2124)

1965yıfi genel seçimlerinde Eşrefpaşa'claoy1rul.lamnak Ozere sını

bekleyen seçmenler (Yeni Asu-, 11 Ekim 1965)

AP'ye oyverm~şeklinde talepte bulunmuştu. Seçime iki giin
kala İzmir're gelen Adalet Partisi Genel Başkam Süleyman
Demirel, partisinin kalesi olarak gördüğü İzmir'de, tam bir
gövd:e gösterisinde bulunmuşve seçim öncesinde moral de
polaınışH. Cumhuriyet alamnda çok kalabalıkbir kitleye
konuşan Demirel, CHP ile millet adına görülecek çok
hesaplarınınbulunduğunuve hesabı sandıkta görecekleri
ifade edecekti.

1965 seçimleri öncesinde, Cumhurtyet tarihinde ilk kez
Siyasi Paniler Kanunu çıkarılırken; seçim sisteminde 13

Şubat 1965 yılında yapılan değişiklikle, nispi temsil sitem
ine «Milli Bakiye (Ulusal Artık)" sistemi de eklenmişti. Bu
değişiklikle, küçük partilerin ülke genelinde aldıklan oylara
istinaden, Meclis'te daha fazla kişiyle temsil edilebilme
olanağım sağlandı. Böylece seçim çevrelerinde değer

lendirilemeyen aylar, ulusal düzeyde birleştirilmişti. Bu
sayede demokrasi tarihimizde ilk kez Tİp, 14 milletvekili ile
Meclis'te yer aldı.

1965 seçimlerinde İzmir'de seçimlere katılan partiler şun

larm: Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi, Millet Partisi, Türkiye İŞÇi Partisi.
Yeni Türkiye Partisi, İzmir'de seçimlere katılmazken; 7
bağunsız aday seçime girme imi almıştı. 10 Ekim'de gerçek
leşen seçimlerde, ülke genelinde 13.679.753 seçmenden
9.748.678 tanesi oy kullanmış ve seçime katılım oram
%71,3 olarak gerçekleşmişti. Adalet Partisi 4.921.235 oyla
ayların %52,9'unu alarak 240 milletvekili; CHP 2.675.785
oyla ayların %28,Tsini alarak 134 milletvekili; Millet Partisi
582.704 oyla ayların %6,3'ünü ile 31 milletvekili;
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 208.696 oyla, ayların

%2,2'sini alarak II milletvekili; Yeni Türkiye Partisi
346.514 oyla oylann %3,Tsini alarak 19 milletvekili;
Türkiye İŞÇi Partisi 276.101 oyla ayların %3'ünü alarak 14
milletvekili kazanmıştı.

İzmir'deki seçim sonuçları ise şöyleydi:

10 Ekim 1965 Yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir

Kayıtlı Seçmen Sayısı 578.762

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 418.993

Katılım Oranı (%) 72.4

Geçerli Oy Sayısı 403.948

Milletvekili Sayısı 17

Paı:tl1ennAldık1anoy sayılanve oıanlan

oy sayısı oy oranı

AP 251.189 %62.2 i
i

GIP i 120.337 %29.8

CKMP
r

4.371 %1.1

MP 11.461 %2,8

TİP 15.840 %3,9

BagımSlz Iı 750 %0,2

Kaynak: Milletvekili Genel Seçimlen 192J-2001, Turkiye İstatistikKu

rumu, Anlamı, 2008, s. 63.
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1965 Milletvekili Seçimlerinde İzmir Merkez ve
İlçelerindePartilerin Aldıgı aylar

İlçe AP CHP CKMP MP Tİp

Merkez 97.088 37.218 1.453 3.844 7.106

Bayındır 8.228 3835 ıo7 460 211

Bergama 19.014 7.759 344 1.211 623

Bornova 13.097 5.202 222 542 1.496

Çeşme 2.067 1.884 21 ıoo 63

Dikili 4.198 2.267 42 168 178

Foça 2.629 1.343 33 127 80

Karaburun 1.879 1.175 17 44 67

Karsıvaka 19.465 10.054 482 743 2.246

Kemalpaşa 8.175 5.594 120 259 150

Kınık 4.821 2.438 114 453 214

Kiraz 6.602 2.834 239 585 245

Menemen 11.881 4.906 263 701 617

Ödemiş 19.754 15.758 496 1.021 854

Seferihisar 1.717 1.762 19 73 120

Selçuk 2.985 1.928 45 91 554

Tire 14.413 6.215 208 605 428

Torbalı 8.909 5.653 ıo3 311 414

Urla 4.267 2.512 43 123 174

Kaynak: Yenİ Asır, 12 Ekİm 1965

Seçim sonuçları incelendiğindeAdalet Partisi'nin bir önceki
milletvekili seçimlerine kıyasla, oylarını önemli oranda
artırdığı; buna karşın özellikle CHP'nin önemli bir oy kay
bına uğradığı ve 1950 seçimlerinden beri seçmen sayısının

artmasına karşın, CHP oylarının son on beş yılda en düşük

noktaya geldiği görülmektedir. aylardaki bu düşüşün temel
gerekçesini İzmir CHP teşkilatı, partide giderek güç kazanan
"artanın Solu" söylemine bağlayarak, seçmene yeni söyle
min anlatılamadığınıve bu durumun seçmen nezdinde oy
kaybına neden olduğunadeğiniyordu.Seçimlerin en önemli
sonucu, Tİp'in bir sosyalist parti olarak Türk siyasetinde or
taya çıkmasıydI. Bir sonraki seçim dönemine kadar TİP'in

yurt genelindeki etkisi partinin Meclisteki üye sayısıyla

karşılaştırılmayacakkadar fazla olacaktI.

27 Mayıs Askeri müdahalesinin gölgesinde gerçekleşen

1961 seçimlerinde, bir şekilde seçimlerde tavrını net bir
şekilde ortaya koymaktan çekinen İzmirli seçmen, önce
1963 yılı mahalli seçimleri, ardından 1965 yılı milletvekili
seçimleriyle birlikte, Adalet Partisi'ne olan geniş desteğini

ortaya koymuştur. Adalet Partisi İzmir İl Başkan vekili İlyas

Sipahi, "seçim kampanyası sırasında AP aleyhine çıkanlan

şayialara, vatandaşın zerrece itibar göstermediği" yoru
munda bulunmuştu. Seçim sonucu, 27 Mayıs müdahale
sinin ardından ortaya çıkan koalisyon hükümetleri döne
mine son vermiş, AP'yi tek başına iktidara taşımıştL Fakat
seçim çoğunluk sistemiyle yapılsaydı, AP çok daha güçlü
bir şekilde Meclis'te temsil hakkını elde edebilecekti. Bunun
farkında olan Süleyman Demirel, seçim sonrası yaptığı ilk
açıklamada, seçim Sistemi değişikliğiyle, yeni bir seçim sis
teminden bahsetmişti.

Seçimlerin ardından TBMM'de 17 milletvekili ile temsil
edilen İzmir milletvekilliklerinin II tanesini Adalet Partisi;
5 tanesini Cumhuriyet Halk Partisi; 1 tanesini de, milli
bakiye sistemine dayanarak Türkiye İşçi Partisi kazanmıştI.

1965 Yılı Milletvekili Seçimlerinde Seçilen İzmir

Milletvekilleri

1 Şükrü Akkan AP 1 Şevket Adalan CHP

2 Mehmet Ali Aytaş AP 2 Şeref Bakşık CHP

3 Muzaffer Döşemeci AP 3 Arif Ertunga CHP

4 Osman Zeki EfeOğlu AP 4 Mustafa Uyar CHP

5 Ali Naili Erdem AP 5 Lebit Yurdoğlu CHP

6 Hüsamettin Gümüşpala AP

7 İhsan Gürsan AP 1 Cemal Hakkı Selek Tİp

8 Settar İksel AP

9 Nihat Kürşat AP

LO Şinasi Osma AP

II Enver Turgut AP

Seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Gürsel, hükümeti
kurma görevini Süleyman Demirel'e vermişti. Demirel'in
başkanlığındakurulan hükümette, İzmir milletvekilleri de
yer almıştI. Maliye Bakanlığı görevine İhsan Gürsan, Çalışma
BakanlığınaAli Naili Erdem, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına

Nihat Kürşat getirilmişti. AP hükümet programında, dış

yardım ve özel sektöre yönelik teşvikler dikkat çekerken
ayrıca komünizmle mücadeleye yer verilmişti.

Seçimlerin ardından CHP'de ve kamuoyunda İsmet

İnönü'nün parti liderliğinden ayrılması yolunda görüşler

ileri sürülmüş, parti içinde sol-sağ ayrımı giderek derinleş

meye başlamıştI. 1966 yılı Ekim ayında CHP'nin 18. Kurul
tayı toplanmıştı ve bu kurultayda Ortanm Solu söylemi,
partinin resmi politikası haline geldi. Genel sekreterlik
görevine de Bülent Ecevit getirildi. Bu kurultay, CHP için
dönüm noktasını oluşturdu. Kurultayın ardından Turhan
Feyzioğlu'nun başını çektiği bir grup CHP'den ayrılarak

Güven Partisi'ni (GP) kurdu.
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1966 yılı Şubat ayında sağlık durumu kötüleşen Cumhur
başkanı Cemal Gürsel, tedavi edilmek üzere ABD'ye götü
rüldü. Tedavi süreci iyi gitmeyen Gürsel, komaya girdi. Bu
durum karşısında, partiler aralarında anlaşarak Genelkur
may Başkanı Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanı olmasının

yolunu açtı. Sunay, askeri görevinden istifa ederek, senatör
olarak atandı. Cumhurbaşkanı Gürsel'in sağlık durumunun,
görevini yerine getiremeyeceği yolunda bir doktor raporu
nun hazırlanmasının ardından, 28 Mart 1966 tarihinde
Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanı seçildi. Cemal Gürsel, 14
Eylül 1966 tarihinde hayatını kaybetti ve Anıtkabir'e defne
dildi.

1966 yılının Haziran ayında yapılacak olan kısmi senato
seçimleri için partiler çalışmalarına başlamıştı. Bu seçim
lerde CHP, ülke içinde giderek güç kazanan irticai söylem
lerden ve nurculuk hareketinden şikayet ediyordu. Demirel,
CHP'nin söylemlerine aldırış etmeden, ülkede bir gerici
ayaklanmasının gerçekleşmeyeceğini ifade ediyordu. 5 Hazi
ran'da yapılan senato seçimlerini, AP, büyük bir farkla
kazanmıştı. AP, 35 sandalye kazanırken, CHP 13, MP, YTP,
Tİp ve CKMP birer sandalye kazanmıştı. Sonuçlar, CHP
adına işlerin iyi gitmediğinin göstergesi olmuştu.

Seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hasta
lığından dolayı Celal Bayar'ı affederken; Demokrat Partililere
yönelik af kanunu meclisten geçirildi. Fakat bu kişilerin

siyasete dönmeleri konusu, tartışmaları beraberinde getir
mişti. AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel,
eski DP'lilerin siyasete dönmelerine soğuk yaklaşıyordu. Bu
tavrının nedenleri içinde, hem kendi şahsı ve partisi adına

taşıdığı siyasi kaygı hem de askerlerin siyasi affa sıcak bak
mamalarıydı. Demirel'in bu tavrı, parti içinde kendisine
yönelik muhalefetin oluşmasına ve ileriki dönemde de par
tisinden kopmalara neden olacaktı.

CevdetSunay

ı968 Yılı Yerel Seçimleri ve İzmir

17 Eylül 1967 tarihinde yapılması gereken mahalli seçimler
ertelenmiş ve 2 Haziran 1968 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Ertelemenin nedeni olarak, ülkenin sürekli seçim havasında

olmasının, halkın seçime olan ilgisini azalttığı ve seçimlerin
bütçeye ek maliyet yüklediği gerekçesiydL Mahalli seçim
lerle aynı gün, İzmir'de dahilolmak üzere 24 ilde Cumhu
riyet Senatosu seçimleri ile 5 ilde (Adana, çorum, Diyar
bakır, İstanbul ve Urfa) milletvekili ara seçimleri gerçekleş
tirilmişti.

Seçimlerin iki ay öncesinde, partiler aday yoklamalarına

girecek olan adaylarını açıklamışlardı. Seçim çalışmalarında,

önceki seçimlerde olduğu gibi İzmir'de en hareketli parti,
Adalet Partisi'ydL Parti'deki hareketliliğin en önemli nedeni,
seçimlerin rahatlıkla kazanılacağına yönelik teşkilatta var
olan kanı sonrası, ortaya çıkan rekabetti. Adalet Partisi teşki

latı, seçimler öncesi diğer partilerin muhalefetinden ziyade
kendi içerisinde ortaya çıkan sıkıntılarla uğraşmaktaydı. Ka
muoyuna yansıyan sıkıntıların başında, mevcut belediye
başkanı ve seçimlerde tekrar adayolan Osman Kibar ile AP
İzmir il Başkanı Mehmet KaraOğlu arasında var olduğu

söylenen ihtilaftı. Bu ihtilafı çözmek, teşkilatta birlikteliği

sağlamak adına parti genel başkan yardımcısı Talat Asal,
İzmir'e gelecek; Asal'ın gelişi esnasında da taraflar arasındaki

soğukluk ön plana çıkacaktı. ilerleyen günlerde belediye
başkanlığı için Fazlı Arınç'ta adaylığını koyacak ve Adalet
Partisi içinde tansiyon yükselecekti. Belediye Başkanlığı için
28 Nisan'da yapılacak olan ön seçim öncesi, Osman Kibar'ın

27 Mayıs hareketi sonrası, bazı DP'lileri Cemal Gürsere
ihbar ettiği yönündeki broşürler il içinde dağıtılmıştı. Fakat
Osman Kibar aleyhine her türlü olumsuzluk, genel merke,
zin devreye girmesiyle birlikte Kibar lehine değişecekti

CHP'de İzmir Belediye Başkanlığı için il başkanı Talat
Orhon ismi ön plana çıkarken, seçime yaklaşılan günlerde,
başkan adayını parti merkezinin belirleyeceğinin ilan edil
mesi, teşkilat içindeki hareketliliği azaltmış, partinin kazan
ma şansının düşük olmasından dolayı da teşkilat, heyecan
dan uzak bir seçim atmosferi yaşamıştı.

Kısmi senatör seçimlerinde AP, İzmir'de ön planda gelen
parti konumundaydı. AP'de, senatör adayları içinde yaşanan

rekabet, teşkilat içinde hareketlenmeyi beraberinde getir
mişti. Senatör adaylıkları için 21 Mayıs'ta yapılan ön seçim
de, partiler adına sürprizler yaşanmıştı. Adalet Partisi'ne ait
dört kontenjan için yapılan seçimlere on sekiz aday katılmış

ve kazananlar içinde eski senatörlerin hiç biri yer almamıştı.

Ön seçimi kazananlar, aldıkları oylara göre Mustafa Bozok
lar, Orhan Kor, Beliğ Beler ve Mümin Kırlı olmuştu. CHP'ye
ait iki kontenjan için de yapılan ön seçimlerde, altı aday
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seçime kaulmış ve Necip Mirkelamoğlu ile Nazif çağatay
senatör adayı olmuşlardı.

S natör ada lannın belirlendiği ön seçimlerden bir hafta
sonra 28 isan tarihinde il Genel Meclisi Belediye Meclisi
ve Belediye Başkan adaylannın belirleneceği ön seçim

yapılmıştı. Ön seçimlerin ardından AP
içinde belediye başkan adaylığl için
yanşan Osman Kibar 374 oy, rakibi
Fazlı Annç ise 232 oy almıştı. Osman
Kibar, parti içinde yaşanan kıyasıya

bir rekabetin sonrasında, rakibine
büyük bir oy farkı yaparak partisinirı

yeniden belediye başkan adayı ol
muştu. Belediye eclisi ada lıklannın

çoğunu da Kibar'ın grubu kazanmışu.

Osman Kibar CHP'de ise genel merkez il başkanı Talat
Orhan üzerinde birleşmişti.

Partilerin aday belirleme çalışmalan sona erdikten sonra
başlayanpropaganda sürecinde, Adalet Partisi ulusal ölçekte
komünizm tehlikesi üzerinde dururken; yerel siyasette iki
konu ağırlık kazanmışu: Devlet yardımı ve gecekondular.
AP'nirı, İzmir'de en dikkat çekici se im konusu "'gecekon
du"'lardı. Adalet Partisi adına İzmir'e gelerek seçim çalışma

lanna kaulan, İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşeoğ

lu'nun, gecekondu sakinlerini yakından ilgilendirecek olan
bir beyanau olmuştu. Menteşeoglu, "'Bu yıl 10 bin gecekon
duya tapu vereceğiz. Bunun yalnız 10 bini İzmir'de bulun
maktadır. İktidamgeçtiğieniZin ilk giinünden beri 101 bin
gecekonduya ışık,lIO binine su verdik ve 136 kilometre
yol getirdik. Tenekeu mahalleyi, İzmir Belediyesi'nin
yardımıyla kalc:lımali!lz. Parolamız:Her atandaşabirevdir"
ifadelerinde bulunacaku. Başkanlığın en büyük adayı olan
Osman Kibar, mdyoda yayınlanan propaganda konuş

masında, İzmir'in belediyecilik alanındaki sorunlarına

değinerek, bu sorunlara yönelıkdüşünülençözüm yollannı

şöyle ifade eunişti: "'Bir fosseptik haline gelen körfez kur
tanlacak, kanalimsyon sistemi yeniden tanzim edilerek kör
feze akınıması durdurulacaknr. Meles Çayı ıslah edilerek,
kapaulacakur. Beyannamelerini vermiş bulunan 2600
gecekondu sahibine tapulan dağmlaalknr. Bu bolgelere
ikind, hatta üçüncü kat inşaatlna iZin verilecektir. Buralarda
inşaat yapanlara lO sene vadeyle Emlak Bankasl'ndan kredi
sağlanacaknr. 1969 yzlma kadar asfaltlanma.mışyol kalma
yaalknr". AP'li idareciler, seçim sürecirlde gecekondular
üzerinden siyasette bulunmalanna karşın, iktidar partisi
olarak 10 Temmuz 1966 tarihinde çıkanlan 115 sayılı

"'Gerekondu Kammu"'ile mevcutgecekonduların ısla1u, tas

fiyesi, yapımm önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına

yönelik yasal düzenlemeye giuniştL Kanunda yer alan
gecekondu tabiriyle, imar ve yapı işlerini düzenleyen
mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın,kendi-

sine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinirı ması
alınmadan apılan izinsiz yapılar tarif edilmişti.

1960 lı yıllarla birlikte İzmir'de gecekondu semtlerinirı sayı

sında hızlı bir artış kendirıi göstermişti. İzmirde gecekondu
nüfusunun kent nüfusuna oranı, 1965 yılında % 29,7 iken,
1970 yılında % 36,Ti olmuş, 1980 yılında % 40'a ulaşmıştı.

1950'lili yıllarda Kadifekale ve Meles Çayı etrafında yoğun

laşan gecekondular; bu dönem içinde Yamanlar Dagı etek
leri; Bayraklı bölgesinin DOğu'sunda Çay ve Çiçek, Kuze
y'inde ise M. Erener mahallerinde yOğunlaşmıştL Cezmi
Sevgi, bu dönemde ortaya çıkan mahallelerin, Kadifeka
le'nirı Bau-Güneybatı yamaa üzerinde de yoğunlaştığı be
lirterek, İmariye, ezirağa, Yeşilyurt Cennetoğlu ve Bozyaka
mahallelerinirı oluştuğunu ifade eder. 1970'lı yıllarla birlikte
Kemalpaşa ( iO Dağı mn batıya olan uzantısından Bor
nova'nın güneyine Altındağ, Çamdibi, Mersinli gecekondu
yerleşimleri oluşmuştu. Bomova'mn güneyinde iskanın

gelişmeSi sanayi kuruluşlannın bu bölgelerde YOğunlaş

masıyla açıklanmaktadır. 1970'lerin sonlanyla birlikte,
Karşıyaka ve Gediz düzlüğünün amanlar dagı eteklerine
doğru olan bölge; Meles Çayının yukan havzasınıoluşturan

zundere bölgesi' Karabağlar bölgesi, Buca bölgesi ve
Narlıdere ve Güzelbahçe bölgelerinde gecekondulaşmanm

yOğun bir şekilde hız kazandığıgörülmektedir.

İzmtrKent Çevresiııdekı Yerleşim. Bırtmlertnın Kentsel N11fus
DegIŞLmi (1950-1980)

Yerleşim Birimi 1950 1960 1970 1980

Bornova'" 18.002 49.554- 86.828 154.832

Buca l7.106 30.170 52526 103.105

Karşıyaka'" - 70.634 125566 237561

Çiğli 1.676 6.396 15.03 30.190

Balçova - 3.114 11.432 30.030

Narlıdere 2.655 lLl76 12.853 23.100

Güzelbahçe - 1.469 3.605 6.466

Gazielnir 4.295 9.826 15.408 25.183

.. &mom (merkez, Altmdağ, Pın."Irb:ışf, Çamdibi, Işıkkenı), Karşıyaka

feri.."ez, Omekkoy, Şenıikler) ilçe iken, digerleri Kocmk ilçesine bağlı alı

yerleşim biliinlendir.

Kaynak: Arife Ka.rdcJag, Metropol Kenı Ol:mık İzmirın Gelişim ılred,

Çevresel Etkileri ı-e 5orunI.arı, Ege üniı'iT.>ilesi 5asya.1 Bilimler &ıstiliisil

ıtymkıll1WU1HŞDoktora. Tezi), İzn:ıir, 1998, s. 103.

seçim döneminde İzmir kamuoyunu ilgilendiren bir başka
önemli gelişme, il içinde farklı iş kollarındagiderek yaygın

laşan grevlerdi. "'İzmir grevler şehri. oldu" başlığı alunda
gazetelerde yer alan haberlerde, şehir içinde pek çok iş

yerinde, meslek kollarındagreVlerin yaşandığına ve bu grev
lerin giderek artacağınadikkat çekiliyordu- Belediye seçirn-
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lerinin arifesinde temizlik işçilerinin gre e gitmeleri, yeni
den adayolan belediye başkanı Osman Kibar için olumsuz
bir durum yaratmıştı;Kibar, işçilerin grev yaptığı gün için,
"Greve rağmen bugün İzmir en temİZ gününü yaşaıpıştır"

ifadelerinde bulunmuştu. İşçilerin grev kararları karşısında

işverenlerin bazılannın lokavt kararı alması ve işyerlerini ka
patması sonrasında, il içinde işsizlik sorunu ortaya çıkmıştı.

2 Haziran'da gerçekleşen mahalli, kısmi milletvekili ve sena
to seçimlerine ülke genelindeki ilgi düşük düzeyde olmuş,

katılım oranı %57,02 olarak gerçekleşmişti. Ülke, seçimler
den ziyade çıkan olaylardan konuşur olmuştu. Ülkenin
çeşitli vilayetlerinde çıkan olaylarda, 15 kişi ha atını kaybe
derken, bazıları ağır olmak üzere 47 kişi yaralanmıştı.Yerel
seçimler, Adalet Partisi'nin büyük zaferiyle sonuçlanmış,

f

1968 yılı Haziran ayında gerçekleştinlecek yerel seçimler Oncesi İzmir kamuoyunda gıındem,

il içinde devam eden grevlerdi ve İzmir "grevler şehri" olarak anılır olmuştu.

Seçimlerden bir hafta önce, 26 Mayıs Pazar günü İzmir'e

gelen Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel,
Cumhuriyet Meydanı'nda coşkun bir kalabalığı hitap et
mişti. Konuşmasında, ülke içinde hız kazanan ideolojik
kamplaşmaya dikkat çekerek, muhalefet partileri hakkında
şu ifadeleri kullanmıştı: "Anarşik bir ortam yaratmak için,
zümreler arası denge yerine sınıflar arası çatışmayı teşvik

ederler, hiçbirisi ne meşakkati, ne çileyi, ne pazarlıgı ne
fukaralığıbilmez. Hepsi siyasi komisyoncu yahut anarşisttir.
Maksat ya muayyen koltuklan ele geçirmektiryahut her şeyi

rayından çıkarmaktır.Eninde sonunda giderlerya MarkSizm
ya Faşizmin denizinde bogulurlar". Seçim sürecinde CHP
Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in her fırsatta dile getirdiği

"düzeni degiştirecegiz" söylemini de eleştiren Demirel, "izah
ettigimiz ölçüsüzlük ve tutarsızlık ortanın solu Fikriyat
çılarında da görmek mümkündür. Kendi kendini inkar
halinde olan bir parti, kendi kurdugu 30 sene idare ettigi
düzeni mi degiştirecek?CHP'nin ortanın solu takımının aşırı

solun kullandığı sloganları, yaydığı Fikirleri daha pesperde
den de olsa kullanmış olması ve yayması, CHP'nin büyük
vebal altında bırakabilecek bir hareket olma istidadını

kazanmıştır" ifadelerinde bulunacaktı. Seçim propaganda
süresinin dolduğu son gün olan 1 Haziran Cumartesi günü
İzmir'e gelen CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Demirel'in
her fırsatta dile getirdiği CHP'ye yönelik ithamlarını ve
eleştirilerini, Konak Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde
cevaplandıracaktı.

mevcut belediyelerini arttırarak, Türkiye'nin tüm böl
gelerinde etkinlik göstermişti. 1235 belediye başkanlığın

dan, üç büyük ilin belediyelerin de bulunduğu 666'sını

Adalet partisi kazanmıştı. Yerel seçimlerde bagımsız adaylar
da büyük bir başarı elde ederek, bazı il belediye başkanlık

larıyla birlikte 229 belediye kazanmışlardı. Seçimleri kaza
nan bağımsız adayların büyük bir bölümü, Adalet Partisi
genel merkezi tarafından veto edilen ve sonrasında seçimlere
giren kişilerden oluşuyordu. Seçimler, Cumhuriyet Halk
Partisi'nde tam bir hayal kırıklığı yaratmış, yönetimindeki
belediyelerin sayısı azalarak, 285 belediye başkanlığı kazan
mıştı. Seçimde, Güven Partisi 24, Millet Partisi 12, Yeni

Başbakan Sı:ıleyman Demirel Cumhuriyet Meydanı'ndahalka hitap
ederken (Kaynak: Yeni Asır, 27 Mayıs 1968)
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1968 Yerel Seçimlerinde oy kullanan İzmirli seçmen
(Kaynak: Yeni Asır, 3 Haziran 1968)

Türkiye Partisi 9, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 6 ve
Türkiye İŞÇi Partisi de 1 belediye kazanmıştı. Ülke genelin
deki 67 il merkezinde, AP 33'ünü, CHP 20'sini, Bağımsızlar
ll'inin ve Güven Partisi 3'ünü kazanmıştı.

2 Haziran Pazar günü gerçekleşen seçimler, İzmir ili
içerisinde sakin geçmişti. İzmir'de seçmenlerin yarıya yakını

sandığa gitmemişti. Seçime ilgiSizliğin nedeni olarak, hasat

mevsiminin açılmış olması gerekçe gösterilmişti. Belediye
Başkanlığı seçimini, CHP adayı Talat Orhan'a karşı Adalet
Partisi adayı Osman Kibar büyük bir farkla kazanarak,
belediye başkanlığında ikinci dönemine başlamıştı. İzmir ili
içindeki mevcut 54 belediyeden 36'sını AP kazanırken, CHP
12 tanesini ve Bağımsız adaylarda 6 belediye başkanlığı

kazanmışlardı.

2 Haziran 1968 Yılı Belediye, Belediye Meclisi ve il Genel Meclisi Seçim Sonuçlan

Belediye Başkarılıgı Seçimi Belediye MecliSi Seçimi il Genel Meclisi Seçimi

Parti oy % Parti Oy % Parti Oy %

AP 1.644.510 46,79 AP 1.523.790 49,02 AP 4.470.687 49,06

BP 35.891 1,02 BP 40.279 1,30 BP 149.832 1,64

CHP 1.095.276 31,16 CHP 1.091.892 35,12 CHP 2.542.644 27,90

CKMP 35.551 1,01 CKMP 47.603 1,53 CKMP 90.816 1,00

GP 108.639 3,09 GP 131.789 4,24 GP 603.268 6,62

MP 65.486 1,86 MP 105.043 3,38 MP 318.804 3,50

TIP 73.156 2,08 TIP 71.731 2,31 TIP 248.134 2,72

YTP 15.988 0,45 YTP 22.180 0,71 YTP 65.593 0,72

Bağımsız 440.026 12,52 Bağımsız 74.404 2,39 Bağımsız 622.708 6,83

Kaynak: hccp.//www.yerelnec.org.crlbası.Uru_kaynaklari/secim_sonuclari/index.php7yil=1968
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İzmir Merkez Belediye Meclisi Seçimleri

Seçmen Sayısı 208.685

Geçerli Oy 91.112

Katılım Oranı % 49,3

BaşkanAdaylannınAldıklanoy Miktarları

Osman Kibar (AP) 58.778

Talat Orhon (CHP) 23.640

Kaynak: Ali E refTuran, Türkiye'de Yerel Seçimler, İstanbul Bilgi Üniver

sitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 142

Seçimlerin ardından, Belediye Meclisi'nde 25 sandalye
AP'nin, 10 sandalye CHP'nin ve 1 sandalyede TİP'in ol
muştu. Karşıyaka Belediye Meclisi'nde AP'nin 7 sandalye
sine karşılık CHP 3 sandalye kazanmıştı.

1968 Yılı Mahalli Seçimlerinde İzmir İlçelerinde

Kazanan Adaylar ve Baglı Oldukları Partiler

İlçe Adı-Soyası PartİSi

Merkez Osman Kibar AP

Aliağa Kazım Onaran AP

Bayındır Mustafa Saraçoğlu AP

Bergama Adem 1. Özeli AP

Bornova Ali Uslu AP

Çeşme H. Kelami Ertan AP

Dikili Seniha Tınay AP

Foça Mustafa Konuk AP

Karaburun İsmet Kıranat AP

Kemalpaşa Nephan Taşlı AP

Kınık Mehmet Soyer AP

Kiraz M. Korkmazer Bağımsız

Menemen Yücel Dirik AP

Ödemiş İ. Muzaffer Gönen AP

Seferihisar Rahmi Ergon CHP

Selçuk M. Cahit Tanman CHP

Tire İsmail Taşlı AP

Torbalı Haluk Alpsu AP

Urla Erdoğan Ker AP

Kaynak: Yeni Asır, 3 Haziran 1968.

Ülke genelinde gerçekleşen kısmi senatör seçimlerinde AP
30, CHP 13, MP 1 ve GP 1 senatörlük elde etmişti.

1968 Yılı Senato Seçimleri

Seçmen Sayısı 5.416.153

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 3.596.594

Katılım Oranı (%) 66,40

1968 Yılı İzmir Senato Seçim Sonuçları

Seçmen Sayısı 614.015

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 362.401

Katılım Oranı (%) 59,02

İzmir İlinde Partilerin Aldıklan Oy Miktarları

Oy Miktarı

Adalet Partisi (AP) 185.541

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 101.104

Güven Partisi (GP) 23.192

Türkiye İşçi Partisi (Tİp) 17.744

Millet Partisi (MP) 7.006

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 4.692

Kaynak: Resmi Gazete, 12.06.1968

Bu sonuçların ardından Mustafa Bozoklar, Orhan Kor, Beliğ
Beler, Mümin Kırlı Adalet Partisi'nden; Necip Mirkelamoğlu

ve Nazif çağatay Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir sena
törü seçilmişlerdi.

İzmir'deki yerel seçim sonuçlarını analiz eden Ali Eşref

Turan, seçmen sayısının 22.811 olarak arttığı İzmir'de,

AP'nin 1963 mahalli seçimleri ile kıyaslandığında çok az bir
oy kaybına uğradığına değinerek; bu durumun gerekçesinde
hem seçimde daha az seçmenin oy kullanmasını hem de
CHP'nin oylarının azalmasını ileri sürer. Turan, sandığa git
meyen seçmenin büyük çOğunlUğununda CHP'li seçmen
oldUğunu ifade etmektedir.

Seçimlerden kısa bir süre sonra ülke içerisinde artan siyasi
tansiyon İzmir'de de kendini göstermişti. II AğuStos tari
hinde Komünizmle Mücadele Derneği, sabah saatlerinde
Hisar Camisi'nde 'Komünizmi Sindirme" namazı plan
lamıştı. Cami cemaatinin toplandığı sırada cami önünde bir
bomba patlatılmış,biri polis dört kişi yaralanmıştı.Olaylar
dan önce de İzmir Amerikan Haberler MerkeZi, Türkiye
Komünizmle Mücadele Derneği ve Milliyetçi Öğretmenler

Derneği yanıcı ve patlayıcı maddelerle kundaklanmak isten
mişti. Olayların hemen ardındanyapılansoruşturmasonrası

üç kişi tutuklanmışve olayın komünistler tarafından yapılan

bir saldırı oldUğu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Saldırı sonrası,

Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği ve Milli Türk
Talebe Birliği İzmir Temsilciliği birer bildiri yayınlayarak,

olaylarınkomünist eseri olduğunu belirtmişlerdi. Olay son
rası tutuklanan kişi sayısı artarken, gözaltına alınan sanıklar

içinde Tİp üyesi olanlar da bulunuyordu. Mahkeme süre
cinde sanıklar, olayların bir tertip olduğunu, Tİp'i kapatmak
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için hükümetin olayları planladığınıileri sürmüşlerdi. Mah
keme sonucu dokuz sanık tutuklandı.

Kamuoyu, bu konuyla ilgilenirken, Sovyetler Birliği önder
liğinde. Varşova Paku kuvvetleri, Çekoslovakya'yı işgal et
mişti. Işgal, Türkiye'de sert tepkilere neden olmuş, halk
işgali protestoya davet edilmişti. 20 Ağustos 1968'de açılan

İzmir Fuarında yer alan Sovyetler Birliği Pavyonu, iki gün
süren olayların ardından kapatılmıştı. İşgal, Türkiye'deki
Amerikan taraftarı güçlerin kuvvetlenmesini sağlarken; sol
kesimde ise 30 Ağustos ile 9 Eylül 1968 tarihinde Amerikan
6. Filo'sunun İzmir'i ziyareti eleştiri konusu yapılıyordu. 6.
Filo'nun, ikinci çıkarma komutanı Albay R. C. Gibson, 29
Ağustos tarihinde polis ve askerin geniş güvenlik önlemleri
altında karaya çıkarak, Güney Deniz Saha Komutanlığı'nı,

ardından lzmir Valisi ve Belediye Başkanlığını ziyaret et
mişti. Ziyareti protesto etmek için Türkiye Milli Talebe Fe
derasyonu (TMTF) ve Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı

(TMGT), İzmir Cumhuriyet Alanında ''Tam Bağımsız

Türkiye "mitingini düzenlemişti. Miting sırasında, milliyetçi
kuruluşların temsilcilerinden oluşan başka bir grup
"Komünistlere Olüm" diye bağırarak mitinge saldırmıştı.

Olaylar öncesi İzmir'de çok geniş güvenlik önlemleri alınmış
fakat çıkan olaylarda yaralananlar olmuştu. İzmir'de olaylar
devam ederken, karaya çıkan Amerikan askerlerine bazı yer
lerde halk tepkilerde bulunmuştu. İzmir'de yükselen tan
siyon sonrası gerçekleştirilen İzmir'in kurtuluşu törenlerine,
Başbakan Süleyman Demirel ile İzmir'e giren Süvari Ordu
~arı Komutanı Fahrettin Altay katılmıştı. Bir kaç gün sonra
lzmir'de Milli Türk Talebe Birliği (MTIB) tarafından sola
karşı büyük bir miting düzenlenmiş ve mitinge, esnaf ve
sanaatkarlarda destek vermişti. Sonraki dönemde, ABD'nin
6. Filosu'na ait gemilerin İzmir limanı'na uğrayışları her
zaman için ol~ylara sahne olacaktır. Örneğin, 1969 yılının

Aralık ayında lzmir'e gelen 6. Filo'ya yönelik, Ankara ve İs

tanbul'dan gelen Öğrencilerinde katıldığı protesto gösterileri
düzenlenmişti. Karaya çıkan Amerikalı askerler darp edilir
ken, bazılarının araçları tahrip edilmiş, bazı evlere molotof
kokteyli. atılmıştı. Bu olaylar sonrası, 6. Filonun birkaç ay
sonraki lzmir ziyareti iptal edilecekti.

ıı Ekim 1969 Milletvekili
Genel Seçimleri

1965 seçimlerinden itibaren yürütme organı adına ortaya
çıkan sıkıntılar, AP iktidarında, 1961 Anayasa'sı ile ülkenin
yönetilmesinin zor olduğuna yönelik bir kanının oluşmasına
neden olmuş ve ilk günlerden itibaren akıllarda anayasayı

değiştirmeye yönelik bir istek ortaya konmuştu. 1965
seçimlerinin hemen ardından, Meclis çoğunluğu elde etmek
adına seçim sisteminin değiştirilmesini gündemine taşın

mıştı. Bu yönde adımlar atan AP iktidarı, i Mart 1968 tari
hinde TBMM'den seçim sisteminin değiştirilmesineyönelik
bir yasal düzenlemeyi geçirmeyi başarmıştı. Milli bakiye sis
temini kaldıran yeni düzenlemeyle, küçük partilerin mil
letvekili çıkarma şansları çok azalmıştı.

Seçim süreci içinde Süleyman Demirel, Türkiye'nin, AP ikti
darı döneminde hiç görmediği kadar siyasal hürriyet ve is
tikrara sahip olduğunu; durgunlaşmış olan ekonominin
canlandırıldığını ve Kıbrıs sorununda, savaşın eşiğinden

görüşme masasına oturulduğunu ifade etmişti. Bir başka

seçim konuşmasında ise Başbakan Demirel, hükümetin
daha düzgün ve verimli bir şekilde işlemesi için anayasada
bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ifade ediyordu.

İzmir'de seçim süreci durgun geçerken, en önemli hare
ketlilik Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman
Demirel'in 8 Ekim'de İzmir'e gelmesiydi. AP'nin kaleSi
olarak görülen İzmir'de, "Büyük Ege Mitingi"nde büyük bir
kitleye hitap eden Demirel, ana muhalefet partisi CHP'ye,
ülkede giderek yaygınlaşan üniversite olayları ve güç kaza
nan sol düşüncenin sorumlusu olarak yüklenmiş ve konuş

masında şu görüşlere yer vermiştir: "Huzur bozuculuğun

kışkırtıcısı, CHP'dir. Üniversiteye, politikayı huzursuzluk
çıkarmak için sokmuşlardır. Sol, CHP'nin koltuğu altında

yeşermiştir. CHP'nin altı oku, sadece bayrağında kalmıştır.

Atatürkçüyüz deyip arkadan sosyalist Türkiye istemek,
Atatürk'e ihanetin, ikiyüzlülüğün ta kendisidir". Demirel,
mitingin ardından Büyük Efes otelinde eski Demokrat Par
tilileri kabul etmişti. Bu toplantıya katılanlar içinde Dr. Be
hçet Uz, Rauf Onursal, Selahattin Akçiçek, Enver Dündar
Başar, Necdet Davran, Ahmet Ünal, Kemal SertoğlU ve Se
bati Acun bulunuyordu. Bu görüşme, bir nevi eski DP'lilerle
Demirel arasındaki buzların erimesiydi. Mayıs ayında 219
milletvekilinin imzasıyla eski DP'lilere, siyasi haklarını vere
~ek ol~n anayasa değişikliği Meclis gündemine gelmişti.

lsmet lnönü, bir basın toplantısı yaparak, eski DP'lilere
siyasal hakl~rın iadesinin öne alınmasından yana oldUğunu

söylemişti. lnönü'nün bu tavrı hem askeri cevrelerde hem
de kendi partisi içinde rahatsızhklar yaratmı;tı. İnönü, CHP
grup toplantısında tavrının gerekçesini açıklarken şu ifade
lerde bulunmuştu: "Kuyuya düşmüş birisini kuyudan çıka

racağım. Asla karanmdan dönmem". Yasa teklifi, TBMM'de
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kabul edilirken, başta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay olmak
üzere, ordu içinde yasa teklifine yönelik rahatsızlıklar dile
getirilmişti. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, siyasi ha
yatı boyunca eski DP'lilere yönelik girişilecek af konusuna
hep mesafeli yaklaşmıştı. Demirel, yasa değişikliği sonrası

AP'li senatörlerden yasayı engellemelerini istemiş, bu talep
sonrası yasa senatodan geri çekilmişti. Bu süreçte İsmet

İnönü ile Celal Bayar görüşmelerde bulunmaya başlamış, bu
durum siyasi havayı ısındırmıştı. Bayar, Demirel'e yönelik
eleştirilerini dile getirmiş; eski DP'lilere sandık başına git
memelerini söylemişti. Demirel'in tavrı sonrası, AP millet
vekilleri Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ve Samet
Ağaoğlu'nun eşi Neriman Ağaoğlu, partilerinden istifa et
mişti. Fakat seçimlere yaklaşılan dönemde, İzmir'de eski
DP'lilerin, AP'ye yakın durmaları ve İzmir ziyaretinde
Demirel'le görüşmeleri, AP'nin İzmir'deki gücünü koru
masını sağlamıştı. Seçimlerin hemen ardından yapılan

anayasa değişikliğiyle, eski DP'lilere siyasetin önünü açacak
yasal düzenleme Senato'dan geçmişti. Fakat sonrasında bu
değişiklikAnayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecekti.

. 1969 Seçimleri Öncesi İzmir'e gelen Süleyman Demirel,
Çiğli Havaalanından şehir ınerkezine kadar her yerde halkın

sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. (Kaynak: Yeni Asır, 9 Ekim 1969)

Adalet Partisi içinde bu gelişmeler yaşanırken, öte yanda
CHP, "Halktan Yetki İstiyoruz" seçim bildirgesiyle seçimlere
hazırlanıyordu. Bu seçim bildirgesi, 1965 yılı seçimlerinden
itibaren parti içinde geliştirilen Ortanın Solu söyleminin,
ülke ve toplum sorunlarına yönelik çözüm ve önerilerini
etraflı bir şekilde yer aldığı bir belge niteliğindeydi. CHP,
bütün siyasal geçmişi boyunca, ilk defa 1969 seçimlerinde
geniş kapsamlı, bütün sorunlarıderinlemesine inceleyen bir
bildirge ile seçmen karşısına çıkıyordu. Ayrıca seçim propa
ganda sürecinde genel başkan İsmet İnönü yerine seçmenin
karşısına partinin yeni yüzü Genel Sekreter Bülent Ecevit
çıkmıştı. CHP'deki değişim, kendisini İzmir yerelinde
hemen hissettirmişti. AP'nin İzmir mitinginden bir gün
sonra CHFnin Konak Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge,
parti genel sekreteri Bülent Ecevit katılmıştı. CHP'nin
önceki yıllarda gerçekleştirdiklerininaksine daha heyecanlı

geçen miting, CHP'nin İzmir'de uzun yıllardansonra tekrar

kendisini toparlamaya başladığının izlerini taşıyordu.

Mitingte konuşma yapan Ecevit, iktidarın izlediği sana
yileşme, ekonomik siyaseti, ortak pazar ve yabancı sermaye
konularında eleştiriler getirmişti. Yerli sanayinin geliştiril

meden Avrupa ile Ortak Pazar'a girmenin, ülkeYi iflasa
sürükleyeceğine değinen Ecevit, yabancı sermayenin ülkeyi
büyük bir iştahla sömürdüğünü ve bağımsızlığın kağıt

üstünde kaldığını ifade etmişti.

Bu tartışmalar içinde 12 Ekim 1969'da gerçekleşen seçim
lerde, ülke genelinde 14.788.552 seçmenden 9.516.035
tanesi oy kullanmış ve seçime katılım oranı %64,3 olarak
gerçekleşmişti. Adalet Partisi 4.229.712 oyla %46,5'unu
alarak 256 milletvekili; CHP 2.487.006 oyla %27,4'ünü
alarak 143 milletvekili; Millet Partisi 292.961 oyla %3,2'sini
alarak 6 milletvekili; Güven Partisi 597.818 oyla %6,6'sını

alarak 15 milletvekili; Yeni Türkiye Partisi 197.929 oyla
%2,2'sini alarak 6 milletvekili; Türkiye İşçi Partisi 243.631
oyla %2,Tsini alarak 2 milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi
275.091 oyla %3'ünü alarak 1 milletvekili; Birlik Partisi
254.695 oyla %2,8'ini alarak 8 milletvekili kazanmıştı.

Seçimlere bağımsız olarak katılan adayların aldığı oy miktarı

511.023 iken, 13 milletvekili TBMM'de bağımsız olarak yer
almıştı. Seçimlerde AP ve CHP oy kaybına uğramış ol
malarına rağmen, milli bakiye sisteminin kaldırılarakyerine
D'Hont sisteminin getirilmesiyle bir önceki seçimlere oranla
milletvekili sayılarını arttırmışlardı.

1969 Yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir

Kayıtlı Seçmen Sayısı 632.132

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 401.581

Katılım Oranı (%) 63,5

Geçerli Oy Sayısı 387.272

Milletvekili Sayısı 18

Seçimlerde Partilerin Aldıklan Oy Sayılan ve Oranlan

Oy Sayısı Oy Oranı

AP 206.198 % 53,2

CHP 136.071 % 35,1

CGP 15.050 % 3,9

Tİp 11.085 % 2,9

TBP 6.225 % 1,6

MHP 4.319 %1,1

MP 4.201 %1,1

YTP (VP) 2.482 %0,7

Bağımsız 1.641 % 0,4

Kaynak: Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007, Türkiye İstatıstik Ku

rumu, Ankara, 2008, s. 63.
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Belediye Başkanı Osman Kibar'ın Fuar içindeki nikah salonuna
kurdugu seçim bürosu (Kaynak: Yeni Asır, 13 Ekim 1969)

İzmir'de seçim sonuçları, CHP açısından başarı, AP açısın

dan hayal kırıklığı yaratmıştı. Bir önceki genel seçime göre
katılımın az olduğu seçimlerde Adalet Partili seçmenin
önemli bir kısmı sandıklara gitmezken, partinin oyları

azalma göstermişti. Öte yandan CHP'ye oy veren seçmen
sayısındabir artış kendini gösteriyordu. Seçim sonrası İzmir

Milletvekilliklerinin tümü iki parti arasında paylaştırılmış;

18 milletvekilliğindenII tanesini Adalet Partisi, 7 tanesini
Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. CHP İzmir'de oylarını

artırırken, beş olan vekil sayısını yediye çıkarmış; AP'nin oy
larında azalma gerçekleşirken, vekil sayısı aynı kalmıştı.

CHP il yöneticileri, sonuçları, "İzmirlilerin artık düzen deği

şikliği görüşünü benimsemeye başladıklarının ispatı" şek

linde değerlendirmişti.Adalet Partililer, İzmir'de en az 12
vekillik beklerken, gönüllerden geçen sonuç B'tü. Fakat
beklenilen sonuç alınamayınca,İzmir'dekipartili yöneticiler
bu durumu seçime katılım oranındaki düşüklüğe bağla

mışıardı.

1969 Yılı Milletvekili Seçimlerinde Seçilen
İzmir Milletvekilleri

1 Şükrü Akkan AP 1 Şeref Bakşık CHP

2 Ali Naili Erdem AP 2 Şevket Adalan CHP

3 Münir Daldal AP 3 Coşkun Karagözoğlu CHP

4 Şinasi Osma AP 4 Talat Orhon CHP

5 Musıafa Akkan AP 5 Burhanettin Asutay CHP

6 Ali Naki Öner AP 6 Kemal Önder CHP

7 Muzaffer Fazlı Annç AP 7 M. Hulusi Çakır CHP

8 Akın Özdemir AP

9 İhsan Gürsan AP

LO Nihat Kürşat AP

II Orhan Demir Sorguç AP

ıı Mart Muhnrası'na Dogru İzmir

1970 yılı Ocak ayında BağımsızKonya Milletvekili Necmet
tin Erbakan, 17 arkadaşıyla birlikte Milli Nizam Partisi
adında yeni bir parti kurmuştu. Türk siyasetine muhafaza
kar söylemi getiren partinin, kuruluş toplantısı tekbirler ge
tirilerek gerçekleştirilmişti. Aynı dönemde, CHP ile AP
içerisindeki gruplar arasında görüş farklılıklarıgiderek art
maya başlamıştı. Eski DP'lilere yönelik af tartışmaları sonrası

AP'den aynlan milletvekilleri Demokratik Parti'yi kurmuştu.
Partinin kurucularıarasında Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gür
soy, Samet Ağaoğlu'nun eşi Neriman Ağaoğlu ve Adnan
Menderes'in oğullarıYüksel, Aydın ve Mutlu Menderes bu
lunuyordu. Partinin genel başkanlığına Ferruh Bozbeyli
seçilmişti. AP içindeki kopmalar artarak devam edecek, Sü
leyman Demirel, Meclis'teki çoğunluğunu kaybedecekti.
CHP içerisinde de ayrışma devam ederken, parti içinde iki
grup ön plana çıkıyordu: Kemal Satır'ın önderi oldUğU tu
tucu kesim ile genel sekreter Bülent Ecevit'in başında bu
lunduğu ve "Ortanın Solu" hareketine destekleyen kesim.

Ülke içinde, siyasi gerginlik giderek artarken, üniversitel
erdeki şiddet olayları hız kazanmış, işçi sınıfındakihareket
lilik Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.Toplu İş Sözleşmesi

ve Lokavt Yasası ile Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapıl

masıyla işçilerin sendika değiştirilmesi zorlaştırılıyordu.

Devrimci İŞÇi SendikalarıKonfederasyonu (DİSK)'tn güçlen
mesini engellemeye yönelik bu yasa değişikliğine karşı 15
Haziran 1970 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük işçi

eylemlerinden biri olarak kabul edilen 15-16 Haziran
eylemleri gerçekleşti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu'na (DİSK) üye işçiler tarafından gerçekleşti~ileniki
günlük eylem sonunda, 4 kişi ölürken 100'ün üzerinde de
yaralı vardı. Eylemin başladığı akşam İstanbul'da 60 gün
süreyle sıkı yönetim ilan edilmişti. Öğrenci örgütlerinin
siyasetle uğraştığı gerekçesiyle de aralarından Ege Üniver
sitesi'nin de bulunduğu,Ankara ve İstanbul'daki üniver
sitelerin öğrenci dernekleri kapatılmıştı.Türkiye İŞÇi Partisi
(Tİp) İzmir il Kongresi'nde Proleterci grupla Sosyalist Dev
rimci grup arasında kavga çıkmış olaylarda yaralananlar ol
muştu. Ülke içinde, Amerikalı askerler kaçırılırken, banka
soygunları artmaya başlamıştı. Bunlarla birlikte ülkenin ik
tisadi tablosu da iç açıcı değildi. Ekonomide durgunluk
yaşanırken, 9 Ağustos 1970 tarihinde hükümet, almış

olduğu kararla devalüasyona gitti. %66 oranında gerçek
leşen devalüe ile doların değeri, 9 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
Böylece başta şeker, gaz ve benzin olmak üzere pek çok
tüketim maddesine zam geldi.

Siyasi, sosyal ve ekonomik olarak yaşanan tüm gelişmeler,

AP iktidarına yönelik gerek içerde gerekse dış dünyada
olumsuz bir tavır yaratırken; ordunun idareye müdahale
edeceği söylentileri kamuoyunda dolaşmaya başlamıştı.
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Ordu içinde de, iktidara müdahale lehindeki görüşler güç
kazanırken, ordunun üst kademelerinde müdahalenin nasıl

olması gerektiği konusunda fikir birliği yoktu. Genelkurmay
Başkanı Memduh Tağmaç, hükümete yönelik bir uyarıdan

yanayken, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ile Hava
Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ordunun tamamen dev
reye girmesinden yanaydı.

Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan
(Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C 8,

İletişim Yayınlan,s. 2105)

Ülke içindeki çatışmalar artarken, Genelkurmay Başkanı

Memduh Tağmaç, YüksekAskeri Şura'yı II Mart'ta toplan
tıya çağırmış, gerçekleşen toplantı sonrasında, ertesi gün 12
Mart 1971 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Ko
mutanlarının, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına verdik
leri muhtıra saat 13.30'da radyodan okunmuştu. Muhtıra

metninde, "Parlamenco ve hükümet, süregelen tutum, gönJş
ve icraatlyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve
ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize
hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini
kamuoyunda yitirmiş ve anayasasının öngördüğü reformlan
tahakkuk ettirememişolup, Türkiye Cumhuriyeti'nin gele
ceği, ağır bir tehlike içine düşürülmüştür" ifadelerine yer
verilmişti. Muhtıranın devamında, bu durum karşısında

silahlı kuvvetlerin duydUğU rahatsızlığı gidermek ve
Anayasanın öngördÜğÜ reformları Atatürkçü bir görüşle ele
alacak ve İnkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve
inandırıcı bir hükümetin kurulmasınınzaruri olduğu belir
tiliyordu. AkSi bir durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ka
nunların kendisine verdiği, Türkiye Cumhuriyetini koruma

ve kollama görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan üze
rine almaya kararlı olduğu ifade edilmişti. Muhtıranın, rad
yolarda duyulmasından birkaç saat sonra Başbakan

Süleyman Demirel, istifa etmişti.

Süleyman Demirel'in istifasının ardından, hükümeti kimin
kuracağı, cevabı merakla beklenen en önemli soruydu.
Askerler, kurulacak olan hükümetin, tarafsız ve reform
hükümeti olmasını istiyordu. Partiler arasında, oluşturula

cak olan tarafsız bir hükümette yer alma konusunda olumlu
görüşler ortaya atılmıştı. Birkaç gün içinde Genelkurmay
Başkanının onayı da alınarak, CHP Milletvekili Nihat
Erim'in hükümet kurması fikri güç kazanmıştı. Nihat Erim,
kararın ardından partisinden istifa etmiş ve Cumhurbaşkanı

Cevdet Sunay tarafından hükümeti kurmakla görevlendiril
mişti. Erim'in kuracağı "Reform" hükümeti 27 üyeden olu
şurken, II üye TBMM içinden, 16 üye meclis dışından yer
almıştı. TBMM üyeleri içinde AP'den 5, CHP'den 3 ve Milli
Güven Partisi'nden 1 üye yer almış; geri kalan üyeler ise
bürokrat/teknokratlardan oluşmuştu. CHP lideri İnönü'nün
12 Mart'ın hemen sonrasındamüdahale aleyhinde olan tu
tumunu değiştirmesive müdahaleyi meşru görmesi, son
rasında da CHP'li birinin hükümeti kurması, CHP içinde
büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu durum karşısında,

müdahalenin iktidara değil CHP'ye ve Ortanın Solu hareke
tine karşı yapıldığını ifade eden CHP Genel Sekreteri Bülent
EceVit, genel sekreterlikten istifa ederken, CHP örgütü
içinde rahatsızlıklar dile getirilmişti. En başta İstanbul,

Ankara ve İzmir gibi büyük il örgütleri ve sayısız ilçe örgütü,
açıklamalarında, Ecevit'in ve merkez yönetim kurulunun
arkasındaolduklarınıilan etmişti. CHP İzmir il örgütü adına

açıklamada bulunan il İkinci Başkanı Remzi Atalay Göker,
İnönü'nün milli koalisyona katılma kararını desteklemedik
lerini ve Ecevit'in istifasını yerinde bulduklarını ifade et
mişti. Bülent Ecevit'in istifasının ardından toplanan CHP
Parti Meclisi, genel sekreterlik görevine İzmir Milletvekili
Şeref Bakşık'ı seçmişti. Şeref Bakşık, 27 Mayıs askeri müda
halesine kadar İzmir'de çıkan Demokrat İzmir gazetesinin
genel yayın müdürlÜğü görevini sürdürmüştü. 27 Mayıs

Müdahalesi'nin ardından oluşturulan Kurucu Meclis'te,
basın temsilcisi olarak yer almış, sonrasında CHP İzmir Mil
letvekili olarak siyasi hayatını sürdürmüştü. Bakşık, görevi
devralırken yaptığı konuşmasında, "İşe başlarken, bir talih
sizliğimi söylemeliyim. Oturacağım sandalyede benden önce
ülkücü, üstün değerli insan, sevgili Ecevit oturuyordu. Bu
görevim sırasında benim noksanlarımı, bana ve beni izleye
cek olanlara çok çabuk fark ettirecektir" diyordu. Şeref

Bakşık'ın bu göreve gelmesinde bizzat Bülent Ecevit'in ısrarı

olmuş; aksi bir durumda partinin bölüneceği ifade edilmişti.

12 Mart Muhtırası öncesi ve sırasında kamuoyunda, özel
liklede sol kesimde, olumlu bir algı oluşmuştu. Fakat iler
leyen günlerde beklentilerin akSi bir durum oluşacaktı.
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Şerafettin Turan, ı4 Ekim ı973 tarihine kadar süren bu ara
rejim dönemi hakkında şu ifadelerde bulunur: "Ataturk
çülüğe dönüş umudu doğuran 12 Mart Muhtırası, çok
geçmeden uygulamada büyük bir düş kırıklığı yaratacaktı.

Çünkü aşırı solla mücadele ediliyor diye aydın kıyımına giri
şilmiş, haklı-haksız ihbarlara,jumallere aldanarak bir takım
davalar açılmış, yüzlerce kişi tutuklanmıştl. Öte yandan
toplumsal bunalımın suçu, 1961 Anayasası'na yüklenerek
özglirlüklerin kısılması, özerk kurumların özerkliklerinin
ellerinden alınması yoluna gidilmiştf'.

Ara dönemde anarşik olayları engellemek adına ülke içinde
"Cadı A v1 "başlamıştı. Başbakan Nihat Erim, ülkeye kötülük
yaptığına inandığı sağ ve sol örgütleri denetim altına almak
için, çeşitli tedbirlere başvuracaklarını ve kafalarına balyoz
gibi ineceklerini ifade etmişti. 26 Nisan ı971 tarihinde, ara
larında İzmir'inde bulunduğu ı ı ilde sıkıyönetim ilan edil
mişti. ı 7 Mayıs tarihinde İsrail Başkonsolosu Efraim
Elrom'un Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) tarafın

dan kaçırılmasının ardından, İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı, 49 kişinin gözaltına alınması kararını vermişti.

Kararla, aralarında Tarık Zafer Tunaya, Doğan Avcıoğlu,

Mümtaz Soysal, Muammer Aksoy, İlhan Selçuk gibi akade
misyen, yazar ve yayıncıların bulunduğu kişiler, "masum
gençlerimizi kışkırtıcı yayın ve sözleriyle kanunsuz hareket
lere teşvik ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. ı974
yılına kadar sürecek olan bu ara dönem içinde sağ ve sol
örgütleri içine alan pek çok gözaltı, çok sanıklı ve çok yönlü
davalar devam etmiş; akademisyen, öğretmen, yazarların da
aralarında bulunduğu kişiler çeşitli suçlamalarla hakim
karşısına çıkarılmıştı. Ülke içinde gerçekleştirdikleri banka
soygunu ve adam kaçırma eylemlerinin ardından yakalanan
Deniz Gezmiş ve 2 ı arkadaşı Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı ı no'lu Mahkemesi'nde yargılanmış ve 9 Ekim ı971
günü mahkeme savcısı Baki Tuğ, sanıklar hakkında

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını; bir kısmını

Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi/nde karşıt gorüşlü

ögrenciler, okul kareteryasındakarşı karşıya gelmişti, Çıkan olaylarda
15 kişi yaralanmıştı. (Kaynak: Yeni Asır, 7 Aralik 1973)

tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi

sabit gördü. Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesi uyarınca

ölüm cezası ile tecziyenize karar verdi" açıklamasını yap
mıştı. İdam kararları, Meclis ve Senato'nun onayına sunu
lurken; CHP içinde İnönü ve Ecevit idarnlara karşı hayır

oyu, Demirel evet oyu kullanmıştı. İdam kararlarının, Meclis
ve Senato'da onaylanmasının ardından, Ankara Mamak
Askeri Cezaevinde, 6 Mayıs ı 972 günü sabaha karşı Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmişlerdi.

12 Mart sonrası başlayan "Ara Rejim" döneminde Nihat
Erim iki kez olmak üzere, Ferit Melen ve Naim Talu hükü
metleri görevalmıştı. Bu dönem içinde 'anarşik eylemleri
önlemek ve can güvenliği sağlamak' adına devlet ve toplum
hayatından önemli duraklamalar yaşanmıştı. İsmail Cem,
ı2 Mart ve sonraki süreci bir cümleyle şöyle naklediyordu:
"12 Mart 'tan geri kalan, Tlirkiye için kaybedilmiş bir zaman
kesitidir", Bu dönem içinde, ı96ı Anayasası üzerinde 35
maddeye varan değişikliklerle, temel hak ve özgürlükler,
üniversite ve TRT gibi kurumların özerkliğinde kısıtlamalara

gidilmişti. Yapılan değişiklikler sonrası yürütme gücünün
yetkileri artırılırken, yargının yürütme üzerindeki etkisi
azaltılmış ve askeri gücün ise sivil denetimden uzaklaşması

sağlanmıştı.

Ara rejim döneminde kendi iç sorunlarıyla boğuşan CHP,
en hareketli partiydi. ı2 Mart müdahalesinin ardından, ku
rulan hükümette CHP'nin yer alması nedeniyle, Bülent Ece
vit genel sekreterlik görevinden istifa etmişti. Başta İstanbul,

İzmir ve Ankara olmak üzere parti örgütünün desteğini alan
Ecevit karşısında, CHP lideri İsmet İnönü, parti yöneti
minde değişimlere gitmek adına 5 Mayıs ı972 tarihinde
olağanüstü kurultayı toplama kararı almıştı. Ku'rultay,
İnönü-Ecevit çekişmesine sahne olurken, İnönü "Ya O, Ya
Ben" diye delegelere hitap etmişti. Buna karşın Ecevit yaptığı
konuşmasında, "CHP'de buyruk mu, yoksa hukuk mu

işleyecek .. Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür
liyeleri olacağız, yoksa kapıkullarımı olacağız? Karar sizin
dir" görüşünü ortaya koymuştu. Sonuçta kurultay sonrası

Ecevitçiler galip gelmiş; ertesi gün 8 Mayıs ı972 tarihinde
İsmet İnönü, 34 yıldır sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı

görevinden çekilmişti. Bu karar sonrası CHP'nin yeni genel
başkanını seçmek üzere ı4 Mayıs'ta özel kurultay toplanmış

ve 913 delegeden 826'sının oyunu alan Bülent Ecevit,
CHP'nin üçüncü genel başkanı olmuştu.

Bülent Ecevit'in genel başkanlığı sonrası partiden ayrılan

Kemal Satır ve arkadaşları Cumhuriyetçi Parti'yi kurmuş,

sonrasında parti Turhan Feyzioğlu'nunGüven Partisi ile bir
leşme kararı almıştı, Birleşme sonrası partinin ismi, Cumhu
riyetçi Güven Partisi (CGP) olarak değiştirilmişti ı2 Mart
müdahalesinin ardından Türkiye İŞÇi Partisi (TİP) ve
Necmettin Erbakan'ın başkanlığını yürüttüğü Milli Nizam
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Partisi (MNP), Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.

Milli Nizam Partisi yerine ı972 yılında Milli Selamet Partisi
(MSP) kurulmuştu. TİP'in yöneticileri hakkında davalar
açıldığı için onlar yeni bir örgütlenmeye gidememişlerdi.

Alparslan Türkeş'in genel başkanı olduğu Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) ise Türkiye siyasetinde güç kazanmaya
başlamıştı. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra iktidardan düşen

Adalet Partisi, sürecin bir mağduru olarak seçimlere büyük
bir kampanya ile hazırlanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaşkanıAlparslan Türkeş

(Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C B,
İletişim Yayınları, s. 2119)

Yeni bir siyasi kriz, ülkenin seçimlere gittiği dönemde, par
tiler arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ıs Mart ı973 tarihinde
görev süresi son bulacaktı. Anayasaya göre aynı kişinin ikin
ci kez seçilme olanağı yoktu. Cumhurbaşkanının kim ola
cağı konusunda partilerin düşünceleri farklıydı ve ilk
zamanlarda uzlaşı imkanı uzak görünüyordu. Adaylar
içinde Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in ismi ön plana
çıkarken, AP onun karşısına Hava Kuvvetleri Eski Komu
tanlarından Senato Başkanı Org. Tekin Arıburnu'nu aday
göstermişti. Fakat Meclis'te yapılan oylama sonucu yeterli
çoğunluk sağlanamamış, seçim ertelenmişti. CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit'in adayı ise Anayasa Mahkemesi
Başkanı Muhittin Taylan'dı. Fakat bu isme mevcut Cumhur
başkanı Cevdet Sunay sıcak bakmamıştı. Cevdet Sunay'ın

ismi, ikinci kez Cumhurbaşkanı olması konusunda kulis
lerde dolaşırken, siyasi partiler buna soğuk bakmıştı. Farklı

bir isim üzerinde de uzlaşı sağlanamayınca Sunay'ın görev
süresinin iki yıl daha uzatılmasına karar verilmiş fakat bu
teklifte, Meclis'ten onay alamamıştı. Tüm bu yaşananların

ardından,mevcut senatörler içinde yer alan Em. Korg. Fahri
Korutürk, her kesimin onay vereceği bir isim olarak ortaya
konmuş; mecıiste uzun süren oylarnaların ardından ıs.

turda Türkiye Cumhuriyetinin altıncı Cumhurbaşkanı

seçilmişti. Cumhurbaşkanıseçiminde yaşanan bunalım, çok
zor atlatılırken, bir sonraki Cumhurbaşkanı seçimi, 12 Eylül
askeri müdahalesinin önemli bir gerekçesi olacaktı.

14 Ekim 1973 Milletvekili Genel ve
Kısmi Senato Seçimleri

Ülke içinde devam eden ara rejim döneminin, ı4 Ekim
ı 973 tarihinde yapılacak olan seçimlerle sonlanması ka
muoyu tarafından bekleniyordu. Milletvekili Genel Seçim
leri ve Kısmi Senato Seçimleri için partiler çalışmalara aylar
öncesinden başlarken; parti delegelerinin adaylarını be
lirleyecekleri ön seçim, 2 Eylül ı973 tarihinde gerçekleştir

ilmişti. İzmir'de ön seçim yapan partiler Adalet Partisi (AP),
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyetçi Güven Par
tisi (CGP), Millet Partisi (GP) ve Milli Selamet Partisi
(MSP)'ydi. İzmir'de, ön seçimlere beş partiden 110 aday
katılırken; 35 isimle en fazla aday CHP'deydi. CHP'yi 3ı

adayla AP, 23 adayla MSP takip ediyordu. Ön seçimlerde
ı ı bine yakın delegenin oy kullanması beklenirken; en fazla
delege yaklaşık beş bin ile AP'de yer almaktaydı. AP, CGP
ve MP delegeleri Atatürk Lisesi'nde; CHP ve MSP delegeleri
ise Eşrefpaşa Halit Bey İlkokulunda oy kullanmıştı.

Ön seçimlerin ardından, AP ve CHP'nin mevcut İzmir mil
letvekillerinin bir bölümünün, meclise gitme şansı ortadan
kalkmıştı. CHP listelerinde dikkat çekici bir başka gelişme

gençlerin ön sıralardayer almış olmasıydı. AP listesinde Ali
Naili Erdem, CHP listeSinde de Mahmut Türkmenoğlu,

Cumhuriyetçi Güven Partisi listesinde Aycan Dirim en çok
oyu alan kişilerdi. İlerleyen günlerde Alev Coşkun, CHP
genel merkezi kontenjanından İzmir aday listesinde üçüncü
sıraya yerleştirilecek;AP'nin genel merkez kontenjanından

Yılmaz Ergenekon dördüncü sırada ve Cengiz Ekinci doku
zuncu sırada listelerde yer alacaktı. Partilerin dışında,

İzmir'de beş bağımsız adayda seçimlere girme hakkı kazan
mıştı. Bu adayların isimleri; Emekli Yarbay Halasettin Türk
men, gazeteci Mehmet Ressamoğlu, emekli emniyet Başko
miseri Mehmet Tank, emekli posta memuru Ali Çelik ve in
şaat kalfası Esat Toksöz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kuruluşunun 50. yılı kutla
maları için İzmir Alsancak Standında düzenlenen kutlamaya
katılan Genel Başkan Bülent EceVit, seçimler öncesi par
tisinin siyasette aldığı yeni konumu çok açık ve net bir şekil

de ifade etmişti. CHP'nin seçimlere giderken üzerinde ısrarla

durduğu "Düzen Değişikliği" kavramını açıklayan Ecevit,
getirecekleri düzenin ülkenin kalkınmasınıve sosyal refahın
gerçekleşmesini hedef aldığını değinmiş, "Kurtuluş Savaşını

halk kazanmıştı, kalkınma savaşını da halk kazanacaktır...

- 399 -



Türkiye gibi yüzde 65'i köyde yaşayan bir ülkede kalkınma

köylüden başlayacak demek, kalkınma, temelden başlaya

cak demektir... Türkiye'de şimdiye kadar sağlanabilen

kalkınma, sayılı kişilerin elindeki varlığı hızla artıran ama
halk çOğunluğunu yoksul bırakan kalkınmadır. Bize göre
gerçek kalkınma, bütün halkın kalkınmasıdır... Savaş olur
düşmana karşı en önde köylü gider, barış olur refah yolunda
en geriden köylü gelir Biz işte bu düzeni değiştireceğiz"

düşüncesini ortaya koymuş; getirilecek olan düzende özel
girişime de yer vereceklerine değinerek, "Ama özel girişim
yoluyla sömürü olmayacaktır. Toplum yararı, özel çıkarlar
dan önde gelecektir" ifadelerinde bulunmuştu. CHP'de
yaşanan değişim sürecine de değinen Ecevit, CHP'nin kendi
içinde verdiği değişim savaşının, seçimlerde, zafer yolunu
açacağını değinerek, sözlerine şöyle devam ediyordu:
"Şimdiye kadar halkın çoğunluğunun CHP'den uzak dur
masının nedeni de, halka tepeden bakanların CHP i/e halkı

birbirine yabancılaştırmasından, birbirinden uzaklaştır

masından doğmaktadır. CHP'yi halktan ayıranlar bu parti
den ayrı/mışlardır artık. CHP halkın olmuşLLLr, halkla
bütunleşmiştir, halk olmuştur".

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevil İzmir'de aday yoklamalarına katılan

parulilerle (Kaynak: Yeni Asır, 11 Eylül 1973)

1973 seçimleriyle birlikte ülke içinde yeni bir siyasi hareket
kendini göstermeye başlamıştı. Muhafazakar değerler üze
rinden siyaset yapan bu hareketin başında, 1969 seçim
lerinde Konya'dan Bağımsız milletvekili seçilen ve bir
dönem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı

görevinde bulunan Necmettin Erbakan bulunuyordu. Er
bakan'ın kurduğu ilk siyasi parti olan Milli Nizam Partisi
"laikliğe aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle, 12 Mart müda
halesinin hemen ardından kapatılacaktı.Bu kapatılma, son
raki dönemlerde, Erbakan tarafından kurulacak olan
partilerin, aynı gerekçeyle kapatılması geleneğinin

başlangıcını teşkil etmekteydi. Partisi kapatılan Erbakan,
Milli Selamet Partisi (MSP) çatısı altında, siyasetine devam
edecekti. 1970'lerin başında Erbakan'ınbaşında bulunduğu

siyasi hareketin İzmir'e olan etkileri sınırlı kalmıştı. Seçim
çalışmaları için İzmir'e gelen Necmettin Erbakan'ın katıldığı

miting de olaylar çıkmış ve gençler birbirlerine saldırmış,

olaylar toplum polisleri tarafından önlenmişti.

Milli Selameı ParUsi İzmir Milingi başlan sona olaylar içinde
geçerken, POliS partililerle kavgaya wwşan gösterici gençleri

dagıtmak için zor kullandı. Çıkan olaylarda 14 kişi gözaltına alındı

(Kaynak. Yeni Asır, 5 Ekim 1973)

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit İzmir'de halka konuşurken

(Kaynak: Yeni Asır, 8 Ekim 1973)

Seçim süreci içinde İzmir yerelinde ilginç gelişmeler yaşan

mıştı. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi sonrası dönemde,
genelde eski DP'liler ya da Adalet Partililer, seçim dönem
lerinde idare tarafından kontrol altında tutulur; 1961 seçim
lerinde oldUğU gibi bazen gözaltına alınır bazen de
tutuklanırlardı. Bu tür uygulamalardan halk devlet partisi
olarak gördükleri CHP'yi. sorumlu tutar; diğer partiler bu
durumdan kazanç sağlar, oylarını yükseltirlerdi. Bu durum
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1973 seçimleri öncesi tersine dönmüş bu sefer, CHP İzmir

ikinci sıradan milletvekili adayı olan Süleyman Genç
hakkında, yazdığı yazılarla, Cumhurbaşkanı ve devletin
manevi şahsına hakarette bulunduğu gerekçesiyle İzmir 2.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gıyabi tutuklama kararı

çıkarılmıştı. Bu durum, ülkede değişen siyasi atmosferi
göstermesi açısından dikkat çekiciydi. Bu seçimde dikkat
çeken bir diğer unsur da eski Demokrat Partililerin, Adalet
Partisini desteklemeleri ve seçim çalışmalarına katıl

malarıydı. İzmir'deki AP il başkanlığına, seçim çalışmala

rında çalışmak istedikleri yönünde başvurudabulunan eski
DP'liler arasında Rauf Onursal, Enver Dündar, Hürrem
Kubat, Oğuz Aksu gibi isimler yer almaktaydı. AP teşki

latında ise bu talep olumlu karşılanmıştı.

Seçim dönemlerinde İzmir'in gündeminden eksik olmayan
en önemli konuların başında ise gecekondular geliyordu.
Adalet Partisi seçim beyannamesinde, 1 Eylül 1973 tarihine
kadar devlet arazi üzerine yapılmış olan bütün gecekondu
lara tapu vermeyi vaat etmişti. Özellikle iktidar partisinden
gecekondulara yönelik vaatler dile getirilmesi, çarpık

kentleşmeyi teşvik etmekte; basında sık sık şu başlıklar yer
almaktaydı: "İzmir'de gecekondular mantar gibi bitiyor.
Seçim yaklaşırken sayılan 85 bine yaklaştı".

Seçimlere yaklaşılan dönemde İzmir'de en hareketli günler,

Yapılan Ön Seçimler Sonrası CHP İzmir il Başkanlığında Oy Tasnif
Süreci (Kaynak: Yeni Asır, 12 Kasım 1973)

seçimin bir hafta öncesinde İzmir'e bir gün arayla AP ve
CHP'nin genel başkanlarının gelmesiydi. AP Genel Başkanı
Süleyman Demirel, 6 Ekim Cumartesi günü; CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit 7 Ekim Pazar günü İzmir Konak Mey
danı'nda partilerinin mitinglerine katılmışlardı.

14 Ekim 1973'de gerçekleşen seçimlerde, ülke genelinde
16.798164 seçmenden 11.223.843 tanesi oy kullanmış ve

seçime katılım oranı %66,8 olarak gerçekleşmişti. Adalet
Partisi 3.197.897 oy (%29,8) alarak 149 milletvekiliği; CHP,
3570.583 oy (%33,3) alarak 185 milletvekiliği; Cumhuri
yetçi Güven Partisi, 564.343 oy (%5,3) alarak 13 milletveki
liği; Demokratik Parti, 1.275.502 oy (% II ,9) alarak 45 mil
letvekiliği; Milliyetçi Hareket Partisi, 362.208 oy (%3,4)
alarak 3 milletvekiliği; Türkiye Birlik Partisi, 121.759 oy
(%1,1) alarak 1 milletvekiliği; Milli Selamet Partisi ise
1.265.771 oy (%11,8) alarak 48 milletvekiliği kazanmıştır.

Millet Partisi, bu seçimlerde 62.377 oy (%0,6) almıştır. Se
çimlere bağımsız olarak katılan adayların aldığı oy miktarı

303.218 iken 6 milletvekili Meclis'te bağımsız olarak yer
almıştır.

Seçimlerin İzmir sonuçları ise şöyleydi:

1973 Yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir

Kayıtlı Seçmen Sayısı 783.930

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 527.371

Katılım Oranı (%) 67,3

Geçerli Oy Sayısı 509.235

Milletvekili Sayısı 18

Seçimde Partilerin İzmir'de Aldıkları

oy Miktarı ve Oranları

Oy Sayısı OyOram

AP 199.971 % 39,3

CHP 224.332 % 44

CGP 12.051 % 2,4

DP 40.271 % 7,9

TBP 3.142 % 0,6

MHP 5.508 %1,1

MP 1.456 % 0,3

MSP 21.333 % 4,2

Bağımsız 1,171 % 0,2

Kaynak: Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007, Türkiye İstatistik Ku

rUlııu, Ankara, 2008, s. 63.

1973 seçimlerinde ilk kez uygulamaya geçen birleşik oy
pusulası sistemi, İzmir'de 18.136 oyun geçersiz sayılması

sonucunu doğurmuştu. Geçersiz oy sayısının çok yüksek
olması konusunda il seçim kurulu başkanı Hikmet Eğin

lioğlu şu açıklamalardabulunmuştu: "çoğu seçmen, birleşik

oy pusulusunda yer alan parti amblemIerinin altındaki

daireler içine 'evet' mührünü basacağına,ya yanına basmış,

ya da dairenin dışında bir yere basmış. Bunun yanında

dairelerin içine basılmış mührün mürekkebi kurumadığı

için başka bir partinin ambleminin altındaki daire içine çık

ması, sandık kurullan tarafından oyun geçersiz sayılmasıyla

sonuçlandı".
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ı973 Milletvekili Seçiminde İzmir Merkez ve ilçelerinde
Partilerin Aldığı Aylar

İlçe AP CHP MSP iMHP DP CGP TBP

Merkez 83.740 91.285 9,107 1.962 11.653 4,643 U86

Bayındır 4.453 4,367 231 118 2883 519 103

Bergama 11.077 9.181 3.237 242 2,266 1.090 301

Bornova 14.454 17.690 1.263 362 2046 550 155

Çeşme ! 1.838 2317 II 22 156 54 12
--f---

73 1.439 122 54Dikili +~?84 3 048 399

Foç, i 160~ 594 39 20 223 189 16

Karaburun l i,L5 1 065 17 LO 109 106 7

Karşıyaka 22 clO 29955 1793 650 4053 1.388 414

Kemalpaşa
-_·t-_·_L .

151 1.190 nı 866330 6.173 i 729
"-

n(" iKınık 2,Tr' 2,845 745 151 ".:-'VL. 208 104

Kiraz 3.667 3.791 nı 450 2,617 ! 315 103

Menemen 8.4 II 7555 478 509 U47 i 489 103

Ödemiş 14.126 19059 1.305 388 3.416 971 ı 241

Seferihisar 705 2013 35 40 576 24'3-L-lü
..._-

Selçuk 2.405 3055 78 142 203 108 29

Tire 9029 7.854 669 130 3,244 246 118

Torbalı 6.129 8.106 859 61 1.569 no 78J
Urla 3.129 3.479 95 n 589 89 ni,

Kaynak' Yeni Asır, 17 Haziran 1977

İzmir'deki seçim sonuçlarını özetleyen cümle gazetelerde
şöyle yer aldı: ''AP'nin müdavini davulcular dün gece CHP
için çaldı", Önceki seçimlerde olduğu gibi Adalet Partisrnin
seçim karargahınıKültürpark Evlendirme Dairesine kuran
Belediye Başkanı Osman Kibar ve ekibinin, seçim sonuçları

geldikçe umutları sönmüş, saatler geçtikçe merkezdeki
insan sayısı azaımıştı. İzmir'de seçimlerin ardından bir ef
sanenin yıkıldığına ve CHP'nin halkla birleştiğine yönelik
yorumlar yapılıyordu, Seçim sonuçlarınınardından AP il
merkezinde sessizlik hakimken, çok uzun yıllardan sonra
ilk kez CHP il merkezi hareketli saatler yaşıyor; il başkanı
Alev Çoşkun İzmir'de aldıkları zaferin mutlUlUğU ile birlikte
"CHP iktidarda dememek mümkün degil"ifadelerinde bu
lunuyordu, CHP'nin İzmir'de oylarını yaklaşık olarak 90 bin
dolayında arttırmasınınnedeni olarak hem genel siyasetteki
yükselişi gösteriliyor hem de yeni seçmenlerden aldığı oy
ların yanı sıra AP'nin oylarının bir kısmının MSP ve DP'ye
tarafından bölünmesi olarak açıklanıyordu. CHP'li idare
ciler, CHP'nin merkezde özellikle işçilerin yoğun olarak
yaşadığı gecekondu bölgelerinden oy almalarına dikkat çe
kerek, gecekondu halkının, emekçilerin, CHP'nin gerçek
halkın partisi olduğuna, kesinlikle inandıklarınavurgu yap
mıştı. AP'li idareciler oy kaybınınbir nedenini DP ve MSP'ye
verilen oylarda görürken; diğer bir neden olarak da 12 Mart

Muhtırasına bağlamışlardı Muhtıra sonrası, seçmenlerin,
nasılsa bizi iktidar yapmıyorlardiyerek sandığa küstüklerini
ve seçim günü oy kullanmadıklarınıileri sürmüşlerdi.

Seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra, 18 olan İzmir Mil
letvekilliklerinden 9 tanesini CHP, 8 tanesinin AP, bir
tanesini de Demokratik Parti almıştı

1973 Yılı Milletvekili Seçimlerinde Seçilen İzmir

Milletvekilleri
..

r AP1 Mahmut Türkmenoğlu CHP 1 Ali Naili Erdem

2 Süleyman Genç CHP 2 Cemal Tercan -*..
3 Alev Coşkun CHP 3 Şinasi Osma AP

A. Kemal Önder Yılmaz Ergenekon
i

4 CHP 4 AP

5 Yüksel Çakmur CHP 5 İsmail Taşlı AP

6 Kaya Bengisu CHP 6 Yücel Dirik AP

7 Coşkun KaragÖZOğlu CHP 7 Adil Demir AP

8 Remzi Özen CHPı 8 Orhan Demir Sorguç AP
--+ ..-J

9 Neccar Türkcan CHP! i
i 1 Talat Asal DP

1973 yılı genel seçim sonucunda hiçbir parti tek başına

hükümeti kuracak Meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Son birkaç yılını parti içi mücadelelerle geçiren, seçim
öncesi genel başkan değişikliğinegiden CHP, seçimlerde ön
plana çıkan parti olmuştu, Bir önceki seçimlere oranla oy
larını %5,9 artıran CHP'nin en önemli başarısı üç büyük şe

hirde oylarını, ülke genelinin çok üzerinde arttırmış olma
sıydı Oy sayısını yaklaşık olarak bir milyon arttıran CHP,
artan oylarının %45'ini üç büyük şehirden sağlamıştı

CHP'nin oyaranı, İstanbul'da %15,1 puan; İzmir'de 8,9
puan ve Ankara'da % 7,6 puan artmıştı Oy sayısı olarak bir
önceki seçimle kıyasladığımızda ise ortaya çıkan rakamlar
çok daha ilginçtir. CHP, Türkiye genelinde aldığı oy sayısını

%14,7 artırırken; İstanbul'da%44,7; İzmir'de %25,4; Anka
ra'da %22,2 oranında arttırmıştı, Rakamlar içinde İzmir'in

ikinci sırada gelmeSi, gelecek adına CHP İzmir İl teşkilatı

açısından,son derece olumlu bir tablonun ortaya çıkmasına

neden olmuştu, Oyaranı ve milletvekili sayısını önemli
oranda arttıran CHP, buna karşın tek başına hükümet ku
racak milletvekili sayısına ulaşamamıştı AP, oylarında ve
milletvekili sayısında büyük bir kayba uğramıştı Seçimler
den sonra adından söz ettiren bir diğer parti ise seçimlerden
üçüncü parti olarak çıkan Milli Selamet Partisi (MSP) ol
muştu. MSP, "Milli Görüş" düşünceSi etrafında İslami değer

leri benimseyen, gelenekleri korumaktan yana olan, maddi
ve manevi kalkınmaya ön plana alan bir siyaset yapmak
taydı
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9 Aralık 1973 Mahalli Seçimleri

Genel seçimlerin hemen ardından ülke genelinde ve İzmir

yerelinde, 9 Aralık tarihinde yapılacak olan mahalli seçim
lerin hazırlıkları başladı. İzmir'de önceki mahalli seçim
dönemlerinde, rahat bir seçim süreci yaşayan, diğer parti
lerden ziyade kendi iç rekabetleriyle uğraşan Adalet Par
tisi'nde, son genel seçim sonuçları tedirginlik yaratmış ve
mahalli seçimlere daha ciddi hazırlanılması gerekliliğini or
taya çıkarmıştı. Öte yandan CHP'de ise mahalli seçimler
öncesi, yıllardır hiç olmayan hareketli bir süreç başlamıştı.

Hareketliliğin temel nedeni, yaklaşan seçimlerde CHP'nin
kazanacağı öngörüsünün kamuoyunda hakim olması ve
CHP'den adayolmak konusunda insanların istekli 01
malarıydı. AP'de belediye başkanlığı için genel merkezin
onayını alma zorunluluğu varken; CHP'de genel merkezle
il teşkilatının ortak hareket etmesi planlanmıştı. CHP, İs

tanbul, Ankara, Antakya, Zonguldak ve Siirt belediye baş

kan adaylarını merkez yoklaması ile belirlerken, diğer yer
lerde önseçim yapmıştır.

Seçimlerde adayolacakların 2-8 Kasım tarihlerinde par
tilere, bağımsız adayolarak seçimlere gireceklerin ise il
seçim kurullarına başvuruda bulunmaları kararı alınırken;

partilerde, ön seçimler II Kasım tarihinde yapılmıştı. AP'de
mevcut Belediye Başkanı Osman Kibar, yeniden adaylığını

koymuştu. Kibar'ın karşısında uzun süre Belediye Başkan

Yardımcılığı yapan Dr. Mustafa Usmen'in ismi adayolarak
çıkarken; AP il teşkilatı, CHP'ye karşı genel seçimlerin rö
vanşını almak ve CHP'nin üstünlüğünü kırmak adına, oy
birliği ile Kibar'ı destekleme kararı almıştı. Sürecin baş

langıcında CHP'de Belediye Meclis Üyesi İhsan Alyanak ismi
ön plana çıkarken, Makine Mühendisleri Odası İzmir ŞubeSi

Başkanı Ekrem Bulgun, İzmir Barosu Başkanı İskender Öz
turanlı adaylık başvurularında bulunmuşlardı. Genel seçim
lerden üçüncü parti olarak çıkan Milli Selamet Partisi
(MSP)'nin İzmir'de yapılacak olan seçimlerde hiç bir iddiası

bulunmazken, buna karşın il teşkilatı seçimlere katılacak

larını beyan etmişti.

II Kasım tarihinde ön seçimler yapılmış ve partilerin aday
ları resmen belli olmuştu. Aday belirleme sürecinde
hareketli günler geçiren CHP'de, İhsan Alyanak il delege
lerinin 311 'inin oyunu alırken, diğer adaylar Ekrem Bulgun
81, İskender Özturanlı 83 oy almış; İhsan Alyanak ön
seçimleri açık bir oy farkı ile kazanmıştı. AP'de ise mevcut
belediye başkanı Osman Kibar, mevcut 636 delegenin
51 Tsinin oyunu alarak üçüncü dönem adaylığını ilan et
mişti. Demokratik Parti'nin adayı Osman Yorgancıoğlu

olurken, MSP'nin adayı İbrahim Katmerci oldu.

Ön seçimlerin ardından CHP teşkilatı içinde, seçimlerde
yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle karışıklık çıkmıştı. Bazı

delegeler, seçimler öncesi kendilerine dağıtılan mühürlü oy

pusulaları ile oylarını kullanmışlardı. Olayın ortaya çık

masının ardından sorumlular hakkında soruşturma açılır

ken, il yönetimi seçimleriniptal edilmemesi yönünde karar
almıştı. Seçimlerin diğer güçlü partisi AP içinde de ön
seçimler sonrası huzursuzluk ortaya çıkmıştı. Huzursuz
luğun nedeni, ilçe teşkilatı içinde yaşanan çekişme ne
deniyle, AP Karşıyaka Belediye Meclis üye adaylann tn

bulunduğu listenin, ilçe seçim kuruluna geç verilme.si son··
rası, ilçe seçim kurulunun aldığı kararla AP'nin, K.;rşıyaka

ilçesinde seçime giremeyeceğini açıklamasıydı. nlayın

hemen ardından parti il yönetimi il seçim kuruluna kararın

iptali için başvuruda bulunurken; yaşanan gelişmelerden

genel merkezi haberdar etmek adına il teşkilatından bir
heyet Ankara'ya gitmişti. Fakat Ankara'ya giden heyetin
dönüşü sırasında, acı bir olay gerçekleşmiş ve Parti İl

Sekreteri Mehmet Kızılkent, Karşıyaka İlçe Başkanı Bekir
Erbaş, İl Gençlik Kolu Sekreteri Yalçın Bülek ve araç şoförü

Ali Ateş'in içinde bulunduğu araç, Belkahve'de kaza geçir
miş ve kazadan kurtulan olmamıştı. AP teşkilatında bu acı

olay yaşanırken, il seçim kurulu aldığı kararla, ilçe seçim
kurulunun kararını bozmuş ve AP'nin Karşıyaka Belediye
Meclisi Seçimlerine katılması yönünde onay vermişti.

Yapılan Ön Seçimler Sonrası CHP İzmir İl Başkanlığında Oy Tasnif
Süreci (Kaynak: Yeni Asır, 12 Kasım 1973)

Önseçim süreci tamamlandıktan sonra, belediye başkan

adaylarının propaganda süreci başlamıştı. İki dönemdir
başkanlık koltuğunda oturan, başkanlığı döneminde il
içinde ulaşıma yönelik yaptığı yatırımlar sonrası "Asfalt
Osman" lakabıyla anılan Osman Kibar, üçüncü dönem
seçilmek için gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerini, ka
muoyu ile paylaşmıştı. Kibar, İzmir'in sorunlarını ve gelecek
dönem yapacaklarınıbir kaç başlık altından sıralamıştı: Su,
kanalizasyon, imar, yol, körfez temizliği, yeşil alan ve ağaç

landırma. Kibar, şehrin çevresindeki gecekondularda oturan
vatandaşlarınmülkiyet haklarının tamamlanacağını, gerekli
görülen yerlerde ikinci kat için izin vereceklerini, bu işlerin
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tamamlanmasıiçin ayrı bir müdürlüğünün oluşturulacağını,

şehrin nüfusunun üçte birinden fazlasını teşkil eden
gecekondu bölgelerine belediye hizmetlerini, şehrin daha
fazla gelişen bölgeleriyle eşit seviyede götürme gayretlerine
devam edeceklerini ve böylece gecekonduların müstakil
tapulu birer ünite olacaklarını ifade etmişti İzmir'in ulaşım

sorunlarına da değinen Kibar, on senelik çalışma döne
minde, yeni oluşan sokakların dışında bütün sokaklarınas
faltlandığını; 1963 yılında 420 bin metre ham yol varken,
1973 yılında bu rakamın 70 bine düştüğünü; önümüzdeki
dönemde şehirde asfaltlanmamış yolun kalmayacağını ve
yeni yolların açılacağını, mevcut yolların genişletileceğini

beyan etmişti. Kibar, yeniden seçilirse trafik sorunun
çözümü için de alt ve üst geçit yapımına ağırlık vereceğini;

su sorunu çözme yolunda Devler Su İşleri ile ortak projeler
gerçekleştirileceğini ve 1976 )'11ının ilk aylarında İzmir'in

24 saat akan suya kavuşmuş olacağını belirtmişti. İzmir'in

sembollerinden olan Körfez'in temizlenerek İzmir'e yakışır

hale getirileceğini belirten Kibar, en çok 3 sene içinde İzmir

Körfezinin dibinin görünür hale geleceğini iddia etmişti.

CHP'nin başkan adayı İhsan Alyanak, "Yoksul insanlara
dönük belediye düzeni kuracağım" ifade ederek, İzmir'e

yönelik projelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. CHP olarak
gecekondu sorununa önemle eğildiklerine değinen Alyanak,
gecekonduların tümüne tapu vereceklerini ve gecekonduları

meşrulaştıracaklarını; şimdiye kadar vaat edilen ama tam
olarak gerçekleşme imkanı bulunmayan, su, elektrik, yol ve
kanal hizmetleri gibi yatırımların en kısa sürede hayata
geçireceğini ifade etmişti. Şehrin bir diğer önemli sorunu
olan körfezin temizlenmesine değinen Alyanak, deniz kenti
olan İzmir'de, denize girmenin yasak olduğuna değinerek,

kanalizasyon sorununa çözüm getireceklerini; il içindeki,
yeşil alanların sa)'1sının artırılacağı, bölgesel pazar yerlerinin
kurulacağını beyan etmişti. Demokratik Parti'nin adayı

Osman YorganclOğlu ile MSP'nin adayı İbrahim Katmer
ci'nin seçimlere yönelik vaatleri arasında gecekondulara
ruhsat verilmesi, körfezin temizlenmesi ve su sorununun
çözümlenmesi ön planda gelmişti.

Seçim propaganda döneminin ardından 9 Aralık 1973 tari
hinde gerçekleşen mahalli seçimlerde, tüm ülkede olduğu

gibi İzmir yerelinde de katılım az olmuştu. Bunun nedenleri
içinde genel seçimlerden hemen sonra yerel seçimlerin
gerçekleştirilmesi, kış ayları ve seçmenlerin mahalli idare
seçimlerini fazla önemsememesi öne çıkarılmıştı. Tüm
ülkede, seçime katılım %56 oranında gerçekleşirken, İzmir

yerelinde de katılım oranı bu rakama yakındı. Ülke
genelinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre, CHP
%39'a yakın oyalırken, AP %34'e yakın oy almıştı. Genel
seçimlerin ardından mahalli seçimlerin de galibi CHP ol
muştu. Ülke genelinde, il belediyelerinden 32 tanesini CHP
kazanırken, AP 22, MSP 3, DP 2 il belediyesi kazanmıştı 8

ilde de bağımsız adaylar başkanlık koltuğunu oturmuştu.

CHP adına en büyük başarı, İstanbul, İzmir, Ankara ve
Adana belediyelerinin kazanılmış olmasıydı. İlçe ve bucak
larda partilere göre kazanılan başkan sa)'11arı ise şöyleydi:

AP 619, CHP 551, DP 104, CGP 36, MSP 32, MHP 5,
Bağımsız adaylar 293 başkanlık kazanmıştı. Oyaranı ile
kıyaslandığında, CHP'nin AP'den daha az sayıda belediye
başkanlığı kazanmasının nedeni, CHP'nin büyük şe

hirlerdeki seçimleri kazanmasıydı.

İzmir'de yerel seçimlerde 799.495 seçmenden 447 .890'ı oy
kullanmıştı. CHP 195.123 oyalırken, AP 177.724 oy
almıştı. İzmir Merkez'de, AP adayı Osman Kibar ile CHP
ada)'1 İhsan Alyanak arasında seçim kıyasıya bir mücadele
içinde geçmiş, son saatlere kadar seçimi kazanan belli ol
mamıştı. Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde ise CHP adayı

İhsan Alyanak'ın seçimi, küçük farkla
kazandığı ortaya çıkmıştı. CHP ada)'1

Alyanak 57.694 oy, AP adayı Kibar
51.661 oy, DP adayı YorganclOğlu

3.087 oy, MSP adayı 3.069 oy al
mıştı. İzmir genelindeki 58 beledi
yeden AP 30'unu, CHP 23'ünü ve
Bağımsızlarda 5 belediye kazanmış

tı. Belediye ve İl Genel Meclislerinde
CHP'li üyeler çoğunluğu alırken,

AP'nin yanında MSP ve DP'den de
birer üye meclislerde yer almıştı.

9 Aralık 1973 Yılı Mahalli Seçimlerinde İzmir Merkez
Belediyelerde Kazanan Adaylar ve Bağlı Oldukları Partiler

Adı-Soyası OyMiktarı Partisi

Merkez İhsan Alyanak 57.694 CHP

Güzelbahçe Ali İhsan Gedik 721 AP

Narlıdere A. Fuat Çetinkaya 1.242 AP

Balçova Ercüment Uysal 2.070 AP

Yeşilyurt Erdal Yaklav 1.688 CHP

Gaziemir İsmet Çelik 1.750 AP

Cumaovası Mahmut Şentürk 825 CHP

Buca Işılay Saygın 8.878 AP

Çamdibi Kamil Tunca 3.552 CHP

Altındağ Şefik Ok 2.749 AP

Pınarbaşı Mustafa Başov 672 AP

Büyük Çiğli Hayrettin Piyango 1.614 AP

Gültepe Aydın Erten 4.193 CHP

Kaynak: Yeni Asır, 13 Aralik 1977
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1973 Yılı Mahalli Seçimlerinde İzmir ilçelerinde
Kazanan Adaylar ve Baglı Oldukları Partiler

ilçe Adı-Soyası Oy Miktan Partisi

Aliağa Kazım İrfan Onaran 623 AP

Bayındır Mustafa Saraçoğlu 2.396 AP

Bergama Ahmet Süter 2.726 AP

Bornova Naşit Kılıç 5.748 AP

Çeşme Ali Okyay 980 CHP

Dikili Seniha Tınay 896 Bağımsız

Foça Reha Midilli 473 CHP

Karaburun İsmet Kıral 297 AP

Kemalpaşa Nephan Taşlı 1.317 AP

Kınık Mehmet Soyer 1.435 AP

Kiraz Ali Niğde 1.140 Bağımsız

Menemen İlhami Gürsoy 2.876 AP

Ödemiş Fuat Kıkı 4.948 AP

Seferihisar Tayyar Orhon 1.061 Bağımsız

Selçuk Ahmet Ferahlı 1.706 AP

Tire Samim Uzer 3.553 AP

Torbalı İbrahim Kesici 1.864 CHP

Urla Erdoğan Ker 2.482 AP

Kaynak: Yeni Asır, 13 Aralık 1977

Seçimleri kazanan İhsan Alyanak, basına verdiği ilk
beyanında, Gürçeşme ve Gümüşpala semtlerindeki şahıslara
ait araziler üzerine yapılan gecekonduların yıkılmayarak,

tapu verileceğini; hizmetlerin şehrin dış kesimlerinden iç
kesimlerine doğru getirileceğini, gecekonduların altyapı

tesislerinin en kısa zamanda bitirileceğini; 1966 yılından

sonra yapılmış gecekonduların yıkılmayacağını ve inşa

Seçimleri Kazanan Belediye Başkanı İhsan Alyanak ilk olarak
anne ve babasının mezarını ziyaret etmişti.

(Kaynak. Yeni Asır, 11 Aralık 1973)

edilmiş gecekondularınmüsait olanlarına kat ilavesine izin
verileceğini ifade etmişti.

Seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu bırakan eski
başkan Osman Kibar, İzmir'de Adalet Partisi'nin zayıflama

gerekçelerini açıklarken, uzun iktidar yıllarının getirdiği

yıpranmışlığı ortaya koymuş, teşkilatta bir rehavetin
olduğunu; Adalet Partisi'nin sosyal bünyeye ayak uydura
madığını ve kadroların gençleştirilerek, partinin yeniden
teşkilatlanmasıgerektiği üzerinde durmuştu.

İlhan Tekeli, 1960 sonrası belediyecilik çalışmalarında,

Osman Kibar'ın, adını en çok duyuran başkan olduğunu

ifade ederek; Kibar'ın seçimleri kaybetme nedenini, iki
dönem yaptığı belediye başkanlığı sırasında gerçekleştirdiği

uygulamaların yetersizliğinden değil de, CHP'nin ülke
içinde yükselen itibarına bağlamıştır. Tekeli, Kibar'ın halk
içinde elde ettiği popülaritesinin gerekçelerini sıralarken, ilk
sırada il içinde gerçekleştirdiği ve kendisine "Asfalt" lak
abının takılmasına neden olan ulaşım çalışmalarına; ikinci
sırada gecekondularda yaşayan halkla kurduğu yakın iliş

kiye ve üçüncüsü renkli kişiliği ve ülke gündeminde yer

"Kibar çantasını Topladı ... Ben Artık Oduncu Osman'ım"

İki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Kibar,
1973 seçimlerinin ardından koltuğunu İhsan Alyanak'a bıraktı.

(Kaynak: Yeni Asır, 11 Aralık 1973)

edinebiImiş olmasını gösterir. Bu tespitlerinin ayrıntılarına

değinen Tekeli, Kibar dönemine kadar Arnavut kaldırımı ya
da parke olan İzmir yollarının, Kibar dönemiyle birlikte
yoğun bir şekilde asfaltlandığını ve bu işler için diğer

belediyelere örnek olacak bir asfaltlama tesisi kurulduğuna
işaret ediyor. Ayrıca İzmir ili içinde yoğun bir altyapı uygu
lamasına ağırlık verilirken, bir Alman firmasına yaptırılmış

olan kanalizasyon planının bir bölümü uygulanmaya
çalışılmıştır. Karayolları ile kent içinde ortaklaşa gerçek-
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leştirilen yol çalışmaları sonrası, Bayraklı-Karşıyaka üze
rinden Çiğli Havaalanı'nave Çanakkale yönüne; öte yandan
Halkapınar, Bornova üzerinden Manisa, İstanbul, Ankara
yönüne ve Yeşildere-KıZllçullu üzerinden Aydın yönüne
çevre ekspres yolları yapılmıştı. Bu yol yapım çalışmaları

sırasında İzmir körfezinin Bayraklı kıyıları doldurularak
kent içi ulaşımda önemli bir rahatlık sağlanmıştı. Örneğin,

1965 yılında 12.297 m2 yol asfaltlanmışken, bu rakam 1966
senesinde 379.492 m2'ye, 1967 yılında 614.181 m2'ye
ulaşmıştı. Ulaşımda sağlanan iyileşme sayesinde toplumun
her kesiminden destek almıştı. Ancak içme suyu şebekesi

çalışmalarındakiyetersizlik, 1970'lerde büyük şehirlerdeor
taya çıkan su kıtlığı ile birleşince, Kibar adına 1973 seçim
lerinin kaybedilmesinde önemli bir etken olmuştu Tekeli,
Kibar döneminde, İzmir'de belediyecilik alanında yapılan

diğer yatırımları şöyle sıralamaktadır: Kent temizliğine

önem verilirken, Türkiye'de ilk defa naylon torba ile çöp
toplamaya ve çöp fabrikası kurularak işletilmeye başlan

mıştır. Kurulan fabrikada kompost gübre üretilmiştir.

Şehrin büyümesiyle yetersiz kalan Santral Garaj yenilenerek,
Behçet Uz zamanında Türkiye'nin ilk merkezi garajı olarak
yapılan Basmahane'deki garajın yerini Halkapınar'da yapılan

Büyük Garaj almıştır.

1950'li yıllarla birlikte İzmir'de giderek büyüyen gece
kondu sorununa yönelik, Kibar'ın başkanlığı döneminde
farklı bir yaklaşım izlenecekti. Tekeli, gecekondu halkı ile
kurulan ilişkilere değinirken, bu dönemde haftanın belirli
günlerinde halkın sorunlarını dOğrudan başkana aktarma
imkanını elde etiğini ve ayrıca başkanın kendisinin gecekon
duları sık sık ziyaret ederek, her türlü sorunları yerinde
gördüğünü ifade etmektedir. Osman Kibar, il içinde gerçek
leştirdiği çalışmalarının yanında siyasi alandaki etkinliği

sayesinde, partisi içinde sivrilen bir yönetici olmuş ve ulusal
basında isminden söz ettirmiştir. Bu sayede İzmir kentine
önemli yatırımları kanalize etme imkanı bulabilmiştir.

ı973 Seçimleri Ardından
Ülke Siyaseti ve İzmir

Yerel seçimlerden bir buçuk ay önce yapılan Milletvekili
Genel Seçimleri'nin ortaya çıkardığı sonuç, partilerin hiç
birinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaştır

mamıştı. Bu nedenle koalisyon hükümetleri dönemi tekrar
başlamıştı. Hükümet kurma çalışmalarıyaklaşık 3,5 ay sür
müştü. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
sırasıyla Bülent EceVit, Süleyman Demirel ve Naim Talu'ya
hükümet kurma görevini vermiş fakat ilk turda hükümet
kurulamamıştı.Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı

ikinci kez hükümet kurma görevini CHP lideri Bülent Ece
vit'e verdi. Ecevit, Necmettin Erbakan'ın liderliğini yürüt
tüğü Milli Selamet Partisi (MSP) ile gerçekleştirdiği görüş

melerin ardından, CHP-MSP koalisyon hükümeti, genel
seçimlerden yaklaşık yüz gün sonra 26 Ocak 1974 kurul
muştu. Kabine de CHP'den 18, MSP'den 7 üye yer almıştı.

Sekiz aya yakın görev yapan hükümette, partiler arasındaki

ilişkiler güvenden ziyade çıkar ilişkisine dayanıyordu

Hükümetin kurulma sürecinde MSP'li yetkililerin ortaya
koyduğu talepler, partinin hükümette yer alma isteğinin

arka planında, iktidarın nimetlerinden olabildiğince fay
dalanma düşüncesi olduğunu ortaya koymuştu. Koalisyon
ortakları arasında ilk sıkıntı, hükümet olarak Meclis gün
demine taşıdıkları genel af yasası ile yaşanmıştı. Genel af
yasa tasarısının görüşmelerinde bazı MSP milletvekillerinin
diğer partilerle ortak hareket etmesiyle, yasa teklifi kısmi

olarak kabul edilmiş, buna karşın 12 Mart döneminde
siyasal suçlardan mahküm olmuş kişilerin af yasasından

yararlanması engellenmişti. Ertesi gün BaşbakanEcevit, par
tisinin grup toplantısında uğradıkları hayal kırıklığını şu

sözlerle ifade etme gereği duymuştu: 'Tuttuğumuz dal çatır

dadl. M5P'ye ne ölçüde güvenmek gerekeeeğineilişkin kuş

kular içindeyim ii.

CHP-MSP koalisyon hükümeti zamanında gerçekleşen en
önemli olay Kıbrıs Barış Harekatı'ydı. Londra ve Zürih Ant
laşmaları ile 1960 yılında iki topluma dayalı olarak kurulan
Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963 yılında Kıbrıslı Rumların terör
faaliyetleri sonrası yıkılmıştı. O tarihten itibaren adadaki
Türklere yönelik gerçekleşen baskı ve terör faaliyetlerine
Türkiye her defasında tepki gösterirken; uluslararası ka
muoyunun hassasiyetleri ve devletlerarası ilişkileri dikkate
alarak adaya yönelik askeri bir müdahalede bulunmaktan
kaçınmıştı.Fakat 1974 yılı Temmuz ayına gelindiğinde,Yu
nanistan'da yönetimde olan askeri idarenin desteğiyle ada
da, Makarios'a karşı Nikos Sampson, 15 Temmuz tarihinde
devlet başkanlığını ilan etmişti. Yunanistan'ın bizzat adaya
müdahalesinin ardından harekete geçen Türkiye hükümeti,
ABD ve İngiltere nezdinden giriştiği diplomatik çabaların
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ardından, adaya askeri müdahale kararı almıştı. Gerekli
askeri hazırlıkların tamamlanmasının ardından "Ayşe tatile
çıkabilir" parolasıyla, Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz
1974 tarihinde başlamıştı. Başbakan Ecevit, Türkiye'nin,
adaya barış getirmek adına harekete geçtiğini tüm dünyaya
ifade ederken, askeri harekat Türk kamuoyunda büyük bir
sevinç yaratmıştı. Her türlü olasılığa karşın hükümet 15 ilde
sıkıyönetim ilan etmişti. İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı, her
hangi bir hava taarruzuna karşı halka uyarılarda bulun
muştu.

Askeri harekltın hemen ardından, adadaki Nikos Sampson
hükümeti ile Yunanistan'daki askeri yönetim devrilmişti. Bu
yeni durumun ardından görüşmelerde bulunmak üzere
Cenevre'de Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve
Rum kesimlerinin katıldığı bir konferans düzenlemişti.

Fakat konferansta gerekli anlaşma sağlanamayınca, Türkiye
14 Ağustos tarihinde ikinci bir askeri harekatı başlataı"ak,

Türk hakimiyeti altında bir yönetim oluşturmuştu. 1975
yılında, Türk hakimiyetinde bulunan adanın kuzeyinde
Kıbrıs Federe Türk Devleti kurulurken, Türkiye'nin ABD ve
Avrupa ile ilişkileri gerginleşmişti. ABD, Türkiye'ye yönelik
askeri ambargo uygularken; Avrupa ile başlayan üyelik
müzakereleri olumsuz etkilenmişti.

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye kamuoyunda Başbakan Bü
lent Ecevit lehinde büyük bir sevgi oluşmasını sağlamış;

EceVit, "Kıbrıs Fatihi" olarak anılır olmuştu. Kamuoyunda,
CHP ve Ecevit'in artan popülaritesi karşısında hükümet or
tağl MSP ve lideri Necmettin Erbakan, barış harekatının par
tisi tarafından yapıldığı yolunda propaganda yürütecekti.
Hükümet ortakları arasında zarar gören ilişkiler, barış

harekatı sonrası yaşanan tartışmalarla hükümetin dağıl

masını getirmişti. Hükümetin sonlanmasında, Başbakan

Ecevit'in, barış harekatı sonrası partisi ve şahsı lehinde ka
muoyunda gelişen sevgiyi sandığa yansıtmak isteğinin de
payı olmuştu.

CHP-MSP hükümetinin sonlanması sonrası, siyasi partilerin
hükümet kuramamasınınardından CumhurbaşkanıFahri
Korutürk, hükümet kurması görevini senatör Prof. Sadi Ir
mak'a vermişti. Fakat Sadi Irmak'ın kurduğu hükümet,
meclisten güvenoyu alamayınca, Cumhurbaşkanı hükümet
kurma görevini bu sefer Süleyman Demirel'e vermişti.

Demirel'in başkanlığında, CHP dışındaki partilerin katıldığı

"Milliyetçi Cephe" hükümeti kurulmuştu. Hükümet içinde
Necmettin Erbakan'ın MSP'si, Turhan Feyzioğlu'nunCGP'si
ve Alparslan Türkeş'in MHP'si yer almıştı. 1977 yılında

yapılacak olan seçimlere kadar ülke Milli Cephe hüküme
tiyle yönetilmişti. Bu hükümet zamanında, ekonomi sıkıntılı

günler yaşarken, Türk lirası değer yitirmiş, Amerikan am
bargosu devam etmişti. Ülke içinde çatışma ortamı artarak
devam ederken, hükümet üyeleri bu durumdan rahatsız 01-

maya başlamıştı. Dış politikada Türkiye, Kıbrıs sorunu
dışındayeni bir sorunla karşılaşmıştı. Bu sorun, Ermeni mil
liyetçiliğini esas alan ASALA isimli terör örgütünün, ülke
dışındaki Türk diplomatlarını öldürülmesi ve sonrasında or
taya atılan Ermeni sorunuydu. İçerde ve dışarıda yaşanan

bu sıkıntılar arasında ülke 1977 genel seçimlerine gitmişti.

Milliyetçi Cephe Hükümeti liderleri: (Soldan Sağa) Milli Selamee Partisi
Genel Başkam NecmeCCin Erbakan, Adalet Partisi Genel Başkanı ve

Başbakan Süleyman Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı

Turhan Feyzioğlu (Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Aıısiklopedisi, C 8, İletişim Yayınları, s. 2098)

5 Haziran 1977 Milletvekili ve Kısmi

Senato Seçimleri

Milliyetçi Cephe Hükümeti üyeleri arasında başlayan

sürtüşmeler, 1977 seçimlerinin beş ay erkene alınmasına

neden olmuştu. Seçimlere gidilirken hükümette yer alan
partiler, bir yıpranmışlıkyaşıyor; buna karşın CHP, Ortanın

Solu kavramı yerine, seçmen karşısına Demokratik Sol kim
liği ile çıkıyordu. 5 Haziran'da yapılacak olan seçimler için
ön seçimler,I Mayıs 1977 tarihinde yapıldı. İzmir'de ön
seçimlerde cevabı merakla beklenen soru, CHP ve AP lis
telerinde kimlerin milletvekili ve senato adayı olacağıydı.

Ön seçimde, delegeleri etkilemek adına listeler savaşı yaşan

mış ve listelerde yer almak için adaylar kıyasıya bir rekabet
içine girmişti. Önseçimlerin ardından, AP'nin milletvekili
listesinin en başında, delegelerden en yüksek oyu alan mil
letvekili Ali Naili Erdem (3.678 oy) bulunuyordu. İkinci ve
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1977 Genel Seçimlerinde
Milli Selamet Partisi'nden

İzmir'de Birinci Sıra Milletvekili
Adayı Turgut Özal

Atatürk Lisesi/nde onseçimler sonrası

sandıklann açılmasını bekleyen
Adalet Partili delegeler

(Kaynak. Yeni Asır, 4 Mayıs 1977)

Ayrıca MSP İzmir teşkilatı içinde yaşanan

Nurcu-Nakşibendi çekişmesinin, partiyi
İzmir'de zayıflattığı ileri sürülmüştü.

İzmir yerelindeki çalışmalarını seçimlerden
birkaç gün önce yaptığı basın toplantısıyla

açıklayan MHP İzmir il Başkanı Ali İhsan

Güneş, 'ülkenin geldiği anarşi ortamının

baş sorumlusunun' CHP olduğunu; MHP
ve ülkücü teşkilata saldıranların başında

CHP ve içindeki kızıl eşkıyaların geldiğini

iddia etmişti. İkinci sorumlu olarak yıllarca

Türk gençliğini ihmal ederek anarşinin fi
lizlenmesine yardımcı olan AP'ydi. Ancak
güçlü hükümetlerle sorunların çözüle
ceğini, MHP'siz hükümetlerin yaşayamaya

cağını, bunu fark eden AP'li seçmenlerin bir
karar alarak evlerindeki iki oydan birini
MHP'ye vereceklerini; netice olarak
İzmir'de son bir kaç gün içinde diğer par
tilerden MHP'ye yoğun bir katılımın

olduğunu ifade etmişti.

CHP'nin 7 Mayıs tarihinde Konak Meydanında gerçek
leştirdiği geniş katılımlı mitingin ardından, AP İzmir teşki-

Önseçim çalışmalarının ardından partilerin
propaganda süreçleri başlamıştı. Ülke
içinde artan terör faaliyetleri sonrası, parti
liderlerinin illerde düzenledikleri mitingler,
son derece gergin geçiyor, yoğun güvenlik
önlemeleri altında seçim çalışmaları devam
ettiriliyordu. 1 Mayıs 1977 tarihinde 'Birlik,
Mücadele ve Dayanışma Günü' vesilesiyle
İstanbul Taksim Meydanı'nda gerçekleşen

miting sırasında yaşanan kanlı olaylarda, 37
kiŞi hayatını kaybetmişti.Bu olayın yanı sıra

ülke içinde CHP mitinglerine karşı giderek
artan şiddet saldırıları gerçekleştiriliyordu.

Bu hassas dönemde, gerginliğin doruk nok
tası olduğu günlerden birisi de CHP Genel Başkanı Bülent
Ecevit'in 7 Mayıs tarihinde İzmir'e gelişiydi. İzmir seya
hatinde, CHP liderini izlemek adına yüz binler Konak Mey
danı'na gelmiş ve yüksek güvenlik önlemleri alınmıştı.

Ecevit, mitingde yaptığı konuşmasında, kanlı 1 Mayıs olay
larına değinerek, "Taksim kırımı, CHP'yi destekleyecek ku
ruluşlarıyıldırarakCHP'yi yalnızlaştırmak için başvurulmuş

bir tertip" olarak nitelemiş; tertibin arkasında ise 12 Mart
döneminde ortaya çıkan ve kendini belli etmeye başlayan,

hukuk devletinin denetimi dışındaki örgütlerin bulun
duğunu ifade etmişti. Ecevit, gelecekte AP ile asla bir koa
lisyon hükümetinde yer almayacaklarını, zaten buna gerek
olmayacagını, CHP'nin seçimlerden tek başına iktidar olarak
çıkacağını beyan etmişti.

Önseçimlerin ardından oluşan listelere,
genel merkezler tarafından yerleştirilen

"kontenjan" adayların ilanından sonra son
hali verilecekti. Partiler, Meclis'te görmek
istedikleri isimleri belirli illerden seçilebile
cekleri sıralara koyuyorlardı. Kontenjan
adaylarına, oldu bitti biçiminde ve tepeden
inme tarzıyla seçilebilecek yerden aday
olarak gösterilmeleri karşısında parti teşki

latları, kontenjan adaylarına "paraşütçüler"

lakabını takmıştı. 1977 seçimleri öncesinde
kontenjan adaylar partiler tarafından belir
lenerek, listelere yerleştirilmişlerdi. CHP
Genel Merkezi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi Doçent Ahmet Taner
Kışlalı'yı, İzmir'de seçilebileceği bir yer olan
6. sıraya yerleştirirken, Milliyet Gazetesi çalışanlarından

Özer Oral 12. sıraya yerleştirilmişti. Danıştay dairesi
başkanlarından Kamuran Erkmenoğlu Cumhuriyet Sena
tosu adayları listesinde 2. sırada yer almıştı. AP Genel
Merkezi İzmir milletvekili listelerinde kontenjan aday kul
lanmazken, Cumhuriyet Senatosu aday listesinin birinci
sırasına emekli korgeneral Süleyman Tuncel'i koymuştu.

Milli Selamet Partisi(MSP)'nin İzmir Birinci sıradan adayı,

12 Eylül sonrasında Türk siyasetinin en önemli aktör
lerinden birisi olacak olan, Turgut Özal'dı. Turgut Özal,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın abisi ve
DPT eski müsteşarı sıfatlarıyla, siyasete ilk olarak İzmir'den

giriş yaptı. Fakat İzmir kamuoyu Turgut Özal'ı tanıdıkça ve
onun görüşlerini öğrendikçe, MSP'den siyasete atılmasının

nedenini merak ediyor ve Özal'ı MSP'ye yakıştırmıyordu.

Seçimlerde, MSP'ye İzmir'de çok fazla şans tanınmıyordu.

üçüncü sırada milletvekilleri Cemal Tercan
(3.309 oy) ve Adil Demir (2.BI0 oy) bu
lunuyordu. Senato önseçim sonuçlarında lis
tenin ilk üç sırasında Münir Daldal (2595
oy), Akın Özdemir (2.101 oy) ve Burhan
Gündüz OB09 oy) bulunuyordu.

CHP'de liste savaşları daha sert geçmiş ve
delegelerin oylarını almak adına üç ayrı liste
çarpışmıştı. Önseçim öncesi orta sıralarda

yer alması beklenen milletvekilli Mahmut
Türkmenoğlu (2.104 oy) ismi, milletvekili
listesinin başında yer almıştı. Listenin ikinci
ve üçüncü sırasını sırasıyla milletvekilleri
Süleyman Genç (1.906 oy) ve Alev Coşkun

0.B07 oy) yer almıştı. CHP'de senato lis
tesinin başında Şeref Bakşık (2 159 oy) bu
lunuyordu. Ardında Nurhan Arterniz 0.902
oy) ile İskender Özturanlı 0.897 oy) en
yüksek oyu alan kişilerdi.
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1977 Seçimleri Öncesi Geniş Katılımlı CHP İzmir Mitingi ve
Genel Başkan Bülent Ecevit/in Konuşması

(Yeni Asır, 8 Mayıs 1977)

latı Süleyman Demirel'in katılacağı mitingin hazırlıklarına

başlamıştı. Mitinge yönelik yapılan hazırlıkların en önemlisi,
Konak Meydanı'na kurulmak üzere 15 metre uzunluğunda

ve 6 metre yüksekliğinde ölçülere sahip olacak olan Boğaz

Köprüsü maketiydi. Maketin hazırlıklarına günler öncesin
den başlanırken, mitingden önceki gece, maket meydana
kuruldu. 22 Mayıs Pazar günü İzmir'e gelen Demirel, çok
büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. İzmir il örgütü
tarafından Konak Meydanına inşa edilen Boğaz Köprüsü
maketi üzerinden halka seslenen Demirel'in konuşmasında

ana konu, CHP ve Komünizm'di. 1 Mayıs'ta TakSim'de
yaşanan olayların Ecevit liderliğindeki CHP'nin toplumda
ektiği fitne tohumlarının ürünü olduğunu ifade eden
Demirel, Halk Partisi'nin faşizm tehlikesinden ısrarla bah
settiğini fakat buna karşın komünizm tehlikesine hiç değin

mediğini, beyan etmişti. Demirel, Komünizmi Halk Parti
sinin koruduğunu, "Anarşinin sebebi sömürü düzenidir"
diyen Halk Partisi'nin aslında anarşiyi teşvik ettiği ve ona
haklılık kazandırdığını, 'Toprak işleyenin, su kullananın"

söyleminin toprak işgallerini teşvik ettiğini, vatandaşın

mülkiyet haklarım zedelediğini ve istenilen bu düzenin, Batı

ülkelerinde var olmadığını ama komünist ülkelerde bulun
duğunun üzerinde durmuştu.

Ülke içinde devam eden olaylardan kim ya da kimlerin so
rumlu olduğu konusunda parti liderleri birbirlerini suç
larken, 1977 seçimleri öncesi gerilimli günler devam edi
yordu. Gerilimin İzmir yereline yansımaları, kimi zaman
öğrenci olaylarında kendisini gösterirken, kimi zamanda
çeşitli örgütlere mensup kişilerin eylemleriyle ortaya çıkı

yordu. İzmir'de bu tarz eylemlerden biri seçim süreci içinde
THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Örgütü) üyesi dört kişi

tarafından gerçekleştiriImiş, İzmir hareketli bir gün yaşa

mıştı. 24 Mayıs 1977 günü ikisi üniversite öğrencisi dört
kişi Türk Ticaret Bankası Çamdibi Şubesi'ni soymuş ve
yanına aldıkları yaklaşık 448 bin lirayla kaçarak, Karşı

yaka'nın Bahçelievler semtinde bir eve saklanmışlardı. Em-

niyet güçlerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesinin ardın

dan dört örgüt üyesinden üçü yakalanmış, bir tanesi ise firar
etmiş; bankadan çalınan para ise ele geçirilmişti. Olay son
rası güvenlik güçleri tarafından soruşturma genişletilmiş,

sonrasında iki kişi daha yakalanmıştı. Bir kaç gün sonra
olayla ilişkili olduğu ileri sürülen bir öğretmenin Güzel
yalı'da bulunan evinde yapılan aramada çok büyük mik
tarda patlayıcı madde ve silah ele geçirilmiş, İmam Hatip
Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan Dursun Ergüler'in THKPC
üyesi olduğu iddia edilmişti.

Bu olaylar tazeliğini korurken, Selçuk'a bağlı Zeytinköy'de
CHP'nin gerçekleştirdiği kahve toplantısı, saldırganlar

/J\
i L

i

/1
/

Adalet Partisi İzmir Mitingi için Konak Meydanı'na kurulan Bogaziçi
Köprüsü Maketi (Kaynak: Yeni Asır, 22 Mayıs 1977)

tarafındangece yarısı silahlı saldırıya uğramış ve saldırı son
rası bir kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır olmak üzere üç
kişi yaralanmıştı. Olay sonrası aralarında köy imamı ve
Selçuk Ülkü Ocakları Başkanı olmak üzere on kişi tutuk
lanmıştı. Bülent Ecevit, Ege gezisi için 29 Mayıs tarihinde
İzmir'e geldiğinde havaalanında Ecevit'i karşılamak üzere
Çiğli Havaalanına gelen kalabalığın üzerine, patlayıcı madde
atılmıştı. Olay sırasında, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet
İsvan'ın kardeşi Mehmet İsvan bacağından yaralanmıştı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan Celal Yücel ve Veli
Kaya isimli şahıslar, mahkeme tarafından serbest bırakıl

mıştı. Bir gün sonra, valilik tarafından yapılan açıklamada,

Ecevit'i korumak üzere görevli bulanan toplum poliSi İsmet
Çetin'in elindeki gaz tüfeğinin patlamasının olaya neden
oldUğU yönünde bir açıklama yapılmıştı. Polis hakkında

soruşturma açılmış, ardından yaralamaya sebebiyet vermek
ten tutuklanmıştı. CHP lideri Ecevit ise olayın İzmir Em
niyet Müdürlüğü tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını

ifade etmişti. Sonrasında İzmir'de yaşanan bu olayın, iç
barışı bozmak ve seçimlerin yapılmasını engellemek üzere
illegal örgütler tarafından organize edildiği bizzat Başbakan
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Süleyman Demirel tarafındanEcevit'e iletilmişti. Bu olaydan
bir kaç gün sonra, İstanbul Taksim Meydanı'ndabüyük bir
miting yapr~ıayı planlayan CHP lideri Ecevit, suikast yapıla
cağı gerekçesiyle Başbakan Demirel tarafından uyarılmıştı.

Ecevit ise her şeye rağmenTaksim'de konuşmasınıyapmıştı.

Aynı günlerde Ankara'da AP Genel Merkezi bombalanmıştı.

Bu tür olayların hem ülke içinde hem de İzmir yerelinde
gerçekleşmesi, seçimler öncesi seçmenlerin önceliklerinin
değişmesinive ülke içindeki kamplaşmanınkendisini siyasi

Güzelyalı'daki Imam Hatip Lisesi/nde Felsefe Ögret1l1eni olan
Dursun Ergüler'in evinden çıkan patlayıcı madde ve silahlar

(Kayııak: Yeni Asır, 28 Mayıs 1977)

düzlemde daha da yoğun hissettirmesini beraberinde getir
mişti. Bu yargımızı kanıtlar biçimde, dönemin siyasi
havasını, yukarıda iki büyük siyasi parti liderinin İzmir

mitinginde ortaya koydukları söylemlerden rahatlıkla analiz
edebiliyoruz.

Siyasi gerginliğin doruk noktasında olduğu bir dönemde
gerçekleşen 5 Haziran 1977 seçimlerinde ülke genelinde
21.207.303 seçmenden 15.358.210 tanesi oy kullanmış ve
seçime katılım oranı %72,4 olarak gerçekleşmişti. CHP
6.136.171 oyla %41 ,4'ünü alarak 213 milletvekili; Adalet
Partisi 5.468.202 oyla %36,9'unu alarak 189 milletvekili;
Cumhuriyetçi Güven Partisi 277.713 oyla, %1,9'unu alarak
3 milletvekili; Demokratik Parti 274.484 oyla %1,8'ini ala
rak 1 milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi 951.544 oyla
%6,4'ünü alarak 16 milletvekili; Türkiye Birlik Partisi
58.540 oyla %O,4'ünü; Milli Selamet Partisi 1.269.918 oyla
ayların %8,6'sını alarak 24 milletvekili; Türkiye İŞÇi Partisi
20.565 oyla %O,l'ini almıştı. Seçimlere bağımsız olarak
katılan adayların aldığı oy miktarı 370.035 iken, 4 mil
letvekili Meclis'te bağımsız olarak yer almıştı.

Seçimin sakin geçtiği İzmir'de, CHP, AP, DP, MHP, MSP,
CGP ve TİP'in aralarında bulunduğu yedi parti seçime
katılmıştı. Oy verme süresinin bitimi ve sandıkların açıl-

maya başladığı ilk saatlerde, İzmir merkezden gelen aylar,
seçimleri büyük farkla CHP'nin kazandığıyolunda bir işaret

olarak algılanmıştı. Fakat ilerleyen saatlerde ilçelerden gelen
oylarla bir denge sağlanır olmuştu. Fakat tüm aylar sayıl

dığında İzmir'de seçimlerin galibi, geçerli ayların %50'sin
den fazlasını alan CHP'ydi. İzmir'de en yakın rakibi olan
AP'ye, yaklaşık 95 bin fark yapan CHP, bir önceki seçimdeki
oy miktarını %70'e yakın artırmıştı. İzmir'in her yerinde oy
larını artıran CHP, örneğin Karşıyaka ilçesindeki tüm (36)
mahalleleri kazanmıştı. CHP, Alsancak, Karşıyaka, Hatay,
Yalı Caddesi, Güzelyalıgibi varlıklı ailelerin oturdUğU semt
lerin yanı sıra işçi, memur ve dar gelirli yurttaşlarm yaşadık

ları kenar mahalle ve gecekondu semtlerinden de oyalma
başarısınıgösterebilmişti.Bu sonuçlar, yaklaşan yerel seçim
ler öncesi CHP teşkilatına bir dinamizm getirirken; karşı

partileri kaygılandırmıştı.

1977 Yılı Milletvekili ve Kısmi Senatörlük Seçimlerinde İzmir

Milletvekili CumhUriyet
Seçimleri Senatosu

Kayıtlı Seçmen Sayısı 957.630 957.630

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 751.509 751.390

Katılım Oranı (%) 78,5 76,47

Geçerli Oy Sayısı 727.826 729.605

Milletvekili ve Senatör Sayısı 19 6

1977 Yılı Kısmi Senato ve Milletvekili Seçimlerinde İzmir'de Parti-
lerin Aldıklan oy Miktan

Senato Seçimleri Milletvekili Seçimleri

oy Sayısı oy Sayısı oy Oranı

AP 291.697 AP 288.645 %39,7

CHP 386.681 CHP 383.333 % 52,7

CGP 8.483 CGP 7.603 %1

DP* 10.212 DP* 10.304 % 1,4

MHP 21.076 MHP 12.042 %1,7

MSP 11.456 MSP 21.389 % 2,9

TBP 2.309 % 0,3

Tip 1.710 % 0,2

Bagımsız 491 %0,1

* Demokratik Parti

Kaynak: Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2007, Türkiye İstatistik Ku

rumu, Anki/ra, 2008, s. 63.; Resmi Gazete, 19 HaLiran 1977.

İzmir'de, AP bir önceki seçimlere göre oyaranında büyük
bir artış sağlamasınakarşın, beklediğimillet\'ekili ve senatör
sayısma ulaşamamıştı.AP teşkilatında, bu durum başarısız-
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lık olarak algılanmış, başarısızlığın en büyük sebebi olarak
da teşkilatın başında bulunan yöneticilerin tutarsızlıklanna

ve bölünmüşlüklerine bağlanmıştı. AP il BaşkanıKemal Ser
daroğlu, yaptığı açıklamalarda CHP'li hatiplerin seçmenle
kurduğu yakın ilişkiye değinirken, hatiplerin kürsüye çık

tıklarında toprak dağıtmayı, apartman dairelerini onlara ver
meyi, fabrikalara onları ortak etmeyi vaat ederek puan
topladıklarını;buna karşın AP'li hatiplerin halkı tatmin et
mekten uzak kaldığı özeleştirisinde bulunmuştu.

Bir önceki seçimlerde İzmir'den bir milletvekili çıkaran

Demokratik Parti (DP), bu seçimlerde büyük bir oy kaybına

uğramıştı. İzmir'de yaptığı örgütlenme ve seçim çalış

malarıyla ciddi bir oyalmasıbeklenen MHP, beklenilen oy
patlamasını gerçekleştirememiş ve İzmir'den Milletvekili
çıkaramamıştı. MSP'de İzmir'de beklediği oyları alamamıştı.

Seçim sonuçları, İzmir'de milliyetçi-muhafazakar ayların

büyük bölümünün AP çatısı altında birleştiğinin somut bir
göstergesi olmuştu.

İzmir'deki seçim sonuçlarının ardından CHP ile AP senatör
lükleri bölüşmüş ve her iki partide 3'er senatörlük kazan
mıştı. CHP listelerinden Şeref Bakşık, Kamran ErkmenOğlu

ve Nurhan Artemiz; AP listelerinden Süleyman Tuncel,
Mehmet Münir Daldal ve Akın Özdemir İzmir senatör
lüğünü kazananlar kişilerdi. Milletvekili seçim sonuçlarına

göre CHP II milletvekilliğikazanırken;AP'nin milletvekili
sayısı 8'de kalmıştı.

1977 Milletvekili Seçimlerinde lzmir Merkez ve İlçelertnde Partilerir
Aldığı Oylar

Ilçe AP CHP MSP MHP DP CGP TBP

Merkez 1LUU 164.620 II,! 446 4.5 {i 13.346 3142 n6

Bayındır 1'!.b47 tl.026 347 279 300 23Y tlY

Bergama 19.213 16454 1.896 539 739 573 156

Bomova 18.235 28.131 1.597 963 614 393 135

Çeşme 2.067 3044 72 38 63 25 13

Dikili 3.556 4.268 200 350 342 87 36

Foça 2.234 2.342 46 36 132 46 II

Karaburun 1.679 1.451 29 25 61 67 13

Karşıyaka 30.178 58.375 2422 1.783 1.119 928 318

Kemalpaşa 8.4tl3 tl.6tl4 7tl6 239 U2. 154 63

Kımk 5.083 4730 530 211 378 137 85

Kiraz 7.917 5639 249 493 446 247 II

Menemen 11.634 12.231 766 915 474 306 87

Odemiş 22.433 29.268 1.289 823 945 572 226

Selerihisar 1.443 3.529 60 49 64 30 24

Selçuk 3.039 4.878 179 183 94 69 42

Tire 15.482 11.968 661 255 449 344 86

Torbalı 9.755 ıo.809 628 167 306 166 63

Urla 3.837 4.879 186 186 200 83 15

Kaynak: YeniAsır, 17 Haziran 1977

1977 Yılı Milletvekili Seçimlertnde Seçilen İzmir Milletvekilleri

1 Mahmılt TürkmenOğlu CHP 1 Ali Naili Erdem AP

2 Süleyman Genç CHP 2 Cemal Tercan AP

3 Alev Coşkun CHP 3 Adil Demir AP

4 Yüksel Çakmur CHP 4 Zeki Efeoğlu AP

5 Coşkun Karagözoğlu CHP 5 Erol H. Yeşilpınar AP

6 Ahmet Taner Kışlalı CHP 6 Aysel Uğural AP

7 Neccar Türkcan CHP 7 Şinasi Osma AP

8 Kaya Bengisu CHP 8 Talat Asal AP

9 Ferhat Arslantaş CHP

10 Mustafa Öztin CHP

II Akın Simav CHP

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk,
hükümet kurma görevini CHP lideri Bülent Ecevit'e ver
mişti. Ecevit, diğer partilerle uyumlu bir hükümetin kuru
lacağına inanmadığı için bir azınlık hükümeti kurma yoluna
gitmişti. Fakat CHP'ye karşı birleşen AP, MSP ve MHP'nin
olumsuz oylarıyla hükümet Meclis'ten güvenoyu ala
mamıştı. Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini AP lide
ri Süleyman Demirel'e vermiş; Demirel'de ikinci Milliyetçi
Cephe Hükümeti'ni kurmuştu. Bu sefer koalisyon hükümeti
içinde üç parti yer almıştı: AP, MSP ve MHP. Hükümetin
kurulmasından kısa bir süre sonra ülke yerel seçimlere git
mişti.
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II Aralık 1977 Yerel Seçimleri ve İzmir

Genel seçimlerde CHP'in İzmir'de elde ettiği başarı, ı ı Ara
lık ı 977 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İz

mir'deki pek çok belediyenin CHP tarafından kazanılacağı

izlenimini kamuoyunda yaratmıştı. Belediye Başkanlığı için
CHP İzmir teşkilatı içinde yoğun kulis faaliyetleri gerçek
leşmişti. Ön seçimler öncesi başkanlık yarışında üç isim ön
plana çıkmıştı: Bunlar mevcut başkan İhsan Alyanak, il
başkanı Sedat Akman ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi
Haluk Baykent Genel seçimlerde, CHP karşısında alınan

yenilgi sonrası zor günler yaşayan Adalet Partisi İzmir teşki

latı, yerel seçimlere umuttan yoksun bir şekilde girmişti.

Teşkilat içindeki karmaşa sonrası parti genel merkeZi, bele
diye meclis üyelerini kendi inisiyatifini kullanarak seçmiş,

Şinasi Ertan'ı belediye başkan adayı olarak belirlemişti.

6 Kasım tarihinde yapılan ön seçimlerde en hareketli parti,
CHP'ydi. CHP'de üç aday içinde mevcut belediye başkanı

İhsan Alyanak (389 oy), genel merkezin adayı olan il
başkanı Dr. Sedat Akman'a (284 oy) karşı büyük bir farkla
ön seçimleri kazanmıştı. CHP Genel Merkezinin İstanbul,

Ankara ve İzmir belediye başkanlıklarında yapmayı düşün

düğü değişim, İstanbul ve Ankara'da önseçimler sonrası

gerçekleşirken, İzmir'de, delegeler buna onay vermemişti.

Belediye Seçimleri için yapılan On seçimler en hareketli
partilerden biri olan CHP'de, seçim kıyasıya bir rekabet

halinde geçmişti. Tek bir delegenin oyunun Onemli
oldugu seçimlerde mevcut belediye başkanı

İhsan Alyanak hastanede yatmakta olan bir delegeyi,
oy kullanması için ambulansla il binasınagetirtmişti.

(Kaynak: Yeni Asır, 7 Kasım 1977)

İhsan Alyanak, ı 973 seçimlerinde AP'li efsane belediye
başkanı Osman Kibar'ı mağlup ederek belediye başkanlığını

kazanan ve ı977 yılı seçimleri öncesi CHP içinde büyük şe

hirlerde adaylığını muhafaza ettiren tek belediye başkan

adayı olmuştu. Yeniden başkan seçildiğinde, hizmetlerine
kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Alyanak, prag
matik üslubu ve genel merkeze yakınlığı ile bilinmekteydi.

CHP'de, yerel seçimler öncesi teşkilat içinde başlayan kay-

CHP Genel Başkam Bolent EceVit, Buca'da halka seslenil'kerı.

(Kaynak: Yeni Asır, 13 Kasım 1977)

naşma ve çekişmeler ön seçim sonrası devam etti. Seçimleri
Genel Merkez adayı Dr. Sedat Akman'a karşı kazanan mev
cut başkan İhsan Alyanak, kendisine destek vermeyen par
tililere karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. CHP
içindeki bu çekişme, AP'nin, seçimlere yönelik umutlarını

artırmıştı. İzmir teşkilatı içindeki çekişme ve genel merkezle
ortaya çıkan SOğukluk sonrası, CHP Genel Başkanı Bülent
Ecevit, seçim kampanyasını İzmir'de açtı ve ilk seçim
mitingini ı2 Kasım tarihinde Buca'da gerçekleştirmişti.

Buca, AP'nin kuvvetli olduğu bir yerdi ve kuvvetini mevcut
AP'li başkan Işılay Saygın'dan alıyordu. İl içinde çeşitli ilçe
ve beldelerde gerçekleştirdiği mitinglerin ardından, İzmir

den mutsuz ayrılan EceVit, bir hafta sonra bir kez daha
İzmir'e gelmişti. Bu gelişinde İzmir'in kuzey ilçelerini gezen
EceVit, AP'ye ve onun kurdUğu Milliyetçi Cephe hükümet
lerine yönelik eleştirilerini tekrar ederek, halkın mahalli
seçimlerde CHP'ye olan desteğini vereceği oylarla göster
mesi halinde hükümetin CHP tarafından kurulması gerek
tiğinin herkes tarafından anlaşılacağını ifade etmişti.

İzmir'de, CHP favori olarak seçimlere girerken, AP'nin
büyük şehirler içinde en çok yüklendiği ve yoğun propa-
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ganda yaptığı şehir İzmir olmuştu. 1973 seç~mlerine kadar
Adalet Partisi'nin kalesi olarak görülen ızmir'in, CHP
tarafından kazanılmış olması, rövanşı almak isteyen AP'nin
İzmir belediye başkanlığı seçimlerine diğer büyük şehirler

den çok daha fazla önem vermesini ve ciddi bir mücadele
sergilemesini beraberinde getirmişti. İzmir'de AP'nin oyu
nun, diğer şehirlere nazaran nispeten yüksek olması ve
seçimi kazanacağı ümidinin bulunması,başkan adayı Şinasi

Ertan'ın tanınanve bilinen bir kişi olması yanında; MHP ve
MSP'nin de AP adayına destek verecek olmasıyla açıklanıy

ordu. AP adayı Şinasi Ertan, seçim kampanyasını CHP'li
başkan İhsan Alyanak'ın şahsı ve icraatları üzerinden
sürdürecekti. AP, İzmir'de sağ oyları toplayarak başkanlığı

kazanabileceğini düşünmüştü. Seçimlere katılan bir diğer

parti olan MHP'nin, İzmir'de AP'yi destekleyeceği; seçim
kazanıldığı takdirde belediye meclis üyeliklerinden bir kıs

mının MHP tarafından istendiği kamuoyunda dillendi
rilmişti. Şinasi Ertan'ın, başkan seçilmesi halinde gerçek
leştirmeyi düşündüğü projeler şunlardı: Tüketicinin korun
ması, pahalılıkla mücadele, çöp sorunu ve şehrin temizliği,

sehir ici tasıma hizmetleri ve trafik sorunu, kanalizasyon ve
;lt yap~ so;unlarınınçözümü, gecekondu sorunun çözümü,
su sorununun halledilmesi, elektrik ve havagazı sorunun
çözümü, belediye hizmetlerinin halkın ayağına götürülmesi,
parklar ve çocuk oyun alanlarının arttırılması, sosyal
hizmetler ve yardımlar, metro temelinin atılması, yeni çevre
yolu, alt ve üst geçitIerin yapılması, körfezin temizlenmesi
vb. gibi.

II Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, geçerli
oyların %79'u, CHP ve AP arasında paylaşılmış, diğer par
tiler oyların %16'sını ve bağımsızlarda %5'ini almıştı. Bu
sonuçlar seçmenler içinde kutuplaşmanın arttığını göster
mişti. 1977 seçimleri, 1963 yılından beri yapılan yerel
secimler icinde en az katılımın gerçekleştiği seçimler ol
m~ştu. Se~im sırasında ülke genelinde çıkan olaylarda 13
kişi hayatını kaybederken, 87 kişi yaralanmıştı. Narlıdere

ikesinde AP'li muhtar adayının oğlu Mustafa Uzun, CHP'li
s;ndık görevlisi Yusuf Ekinci'yi tabanca ile vurarak öldür
müştü. Gültepe'de ise CHP gözlemcisi tabanca ile vurularak
ağır yaralanmış, 7 kişide gözaltına alınmıştı.

Seçimlerin galibi CHP'ydi. AP'nin yıllardan beri kalesi olarak
görülen ve CHP tarafından asla kazanılmayan Aydın ve
Bursa belediyeleri de olmak üzere, birçok ilde seçimleri
kazanmış olan CHP; 32 olan belediye sayısını 42'ye taşı

mıştı. Adalet Partisi, seçimlerden mağlubiyetle çıkmıştı ve
secimler öncesi 22 olan belediye sayısı 15'e gerilemişti. AP
te;kilatı, bu yenilginin gerekçesini başında bulundukları
"Milliyetçi Cephe" hükümetlerine bağlarken;bu ittifakınen
fazla faydayı MHP'ye sağladığı ve Bülent Ecevit'in seçim

öncesi kamuoyunda "Milliyetçi Cephe'ye Hayır" sloganının

seçmen tarafından kabul gördüğü kanısı hakim olmuştu.

İzmir'de belediye seçimlerine, Demokratik Parti, Cum
huriyetçi Güven Partisi, Sosyalist Devrim Partisi ve Türkiye
Birlik Partisi katılmamıştı. CHP, İzmir'deki geçerli oyların

%55'ini almış, onu %42 ile AP izlemişti. AP'nin üç büyük
kent içinde CHP'ye en çok yaklaştığı yer İzmir olm.uştu.

İzmir merkezde seçimleri, mevcut belediye başkanı Ihsan
Alyanak kazanmıştı. Alyanak seçimlerde 103.248 oy
alırken; AP adayı Şinasi Ertan 79.651 oy almıştı. Buca'da
Işılay Saygın başkanlığını korurken, Bornova'da 13 yıldır

başkanlık görevinde bulunan, AP'li Naşit Kılıç yerine CHP'li
Dr. Sım Aydoğan başkan seçilmişti. İzmir genelindeki 63
belediyeden, 40 tanesini CHP, 22 tanesini AP ve 1 tanesini
Bağımsız aday kazanmıştı.

1977 Yılı Mahalli Seçimlerinde İzmir Merkez'de Kazanan Adaylar
ve BagIı Olduklan Partiler

İlçe Adı-Soyası Oy Miktan Partisi

Merkez ihsan Alyanak 103.248 CHP

Güzelbahçe Durcan Emirbayer 1.084 CHP

Narııdere İhsan Erbakış 1.549 CHP

Balçova Saim Katırcıoğlu 2.228 Bağımsız

Yeşilyurt Ö. Faruk Akarkarasu 3.809 AP

Gaziemir İsmet Kılıç 2.520 AP

Cumaovası Mahmut Şentürk 1.084 CHP

Buca Işılay Saygın 12.181 AP

Gümüşsuyu Niyazi Hepyılmaz 458 CHP

Çamdibi Kamil Tunca 7.076 CHP

Altındağ Lütfü Özer 4.244 CHP

Pınarbaşı Şevki Yasakçı 1.008 CHP

Büyük Çiğli Yıldırım Ak 3.912 CHP

Işıkkent M. Yaşar Yazganoğlu 614 CHP

Gü1tepe Aydın Erten 6.143 CHP

Kaynak: Yeni Asır, 13 Aralık 1977

1946 yılında çok partili siyasi hayata geçildiğinden beri
merkez sağın büyük destek aldığı İzmir Merkez'de, AP mev
cut belediye başkanlıklarından yalnızca üçünü kazan
abilmişti. Diğer belediyeler, CHP tarafından kazanılmıştı.

İki parti arasındaki siyasi rekabet İzmir'in ilçelerinde den
gelenmişti. CHP ilk kez Urla ve Ödemiş'te seçim kazanmıştı.
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11 Aralık 1977 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde, İzmir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP Adayı İhsan Alyanak (Solda) ve
AP Adayı Şinasi Ertan (Sağda) sandık başında oy kulla11lrken. (Kaynak: Yeni Asır, 12 Aralık 1977)

1977 Yılı Mahalli Seçimlerinde İzmir ilçelerinde
Kazanan Adaylar ve Baglı Olduklan Partiler

İlçe Adı-Soyası Oy Miktarı Partisi

Aliağa Ayhan Bayrak 1.346 CHP

Bayındır Mustafa Saraçoğlu 2.255 AP

Bergama Rıfat Serdaroğlu 5.815 AP

Bornova Sırrı Aydoğan 7.856 CHP

Çeşme Saim Ertürk 1.033 AP

Dikili çetin Sineceler 1.444 AP

Foça Reha Midilli 740 CHP

Karaburun İsmet Kırant 389 AP

Kemalpaşa Nephan Taşlı 1.436 AP

Kımk Hüseyin Çivi 2.053 CHP

Kiraz Nusret Güner 1.081 AP

Menemen İlhami Gürsoy 4.220 AP

Ödemiş Tahir Çaylı 8.391 CHP

Seferihisar Mehmet Ergon 1.786 CHP

Selçuk Cahit Tanrnan 2.712 CHP

Tire Samim Uzer 5.444 AP

Torbalı Aydın Sezer 2.711 CHP

Urla Bülent Baratalı 2.738 CHP

Kaynak: Yeni Asır, 13 Aralık 1977

İzmir Merkez'de belediye meclisi ve il genel meclisi seçim
sonuçları ise şöyleydi:

1977 Yılı İzmir Belediye Meclisi Seçim Sonuçlan

CHP AP

Merkez 67.844 Oy 32 Üye 56.262 Oy 25 Üye
Karşıyaka 34608 Oy 21.446 Oy

1977 Yılı İzmir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçlan

CHP AP

Merkez 111.518 Oy 21 Üye 90.154 Oy 16 Üye

Karşıyaka 41.944 Oy 26.145 Oy

Kaynak· Yeni Asır, 14 Aralık 1977

İl genelindeki seçim sonuçlarının ardından İl Genel
Meclisi'nde CHP'li 48 üye, AP'li 32 üye yer almıştı. İzmir

ilçelerine göre İl Genel Meclisi'ndeki dağılım ise şöyleydi:

İzmir Merkez 28 üye, Karşıyaka 9 üye, Bayındır 3 üye,
Bergama 3 üye, Bornova 5 üye, Çeşme 1 üye, Foça 1 üye,
Karaburun 1 üye, Kemalpaşa 2 üye, Kınık 2 üye, Kiraz 2
üye, Menemen 6 üye, Ödemiş 6 üye, Seferihisar 1 üye,
Selçuk 1 üye, Tire 4 üye, Torbalı 4 üye ve Urla 1 üye.

İlhan Tekeli, 1970'lere kadar merkez ile büyük belediyelerin
başkanları aynı olduğu için belediyelerin kurumsalolarak
kaybettikleri güçlerini, başkanlarının etkisiyle siyasal yol
larla dengelediğini ve bir bunalım yaşanmadığını ifade et
mişti. Fakat 1970'li yıllarda, içinde İzmir'inde bulunduğu

büyükşehirlerinbelediyeleri CHP'nin elindeyken, hükümet,
ağırlıklı olarak merkez sağ partilerin elinde bulunmuştu. Bu
durum merkez ile yerel yönetimler arasında gerginliklerin
yaşanmasına neden olmuştu. Belediyelerin merkeze bağımlı

ve çok güçsüz yapısı karşısında; merkez, büyük belediyeleri
mali ve idari sıkı bir denetim altında tutarken, bürokrasi,
belediyelerin çeşitli projelerini geciktirmiş veya reddet-
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miştir. Örneğin, halk tarafından seçilen belediye meclis
lerinde, uzun tartışmalardansonra kabul edilen yıllık bütçe,
merkez tarafından atanmış valinin onayı olmadan geçerlilik
kazanamıyordu. Aynı şekilde belediye kadrolarının oluşu

mu içinde İçişleri Bakanlığı'nın onayı gerekiyordu. Bunların
dışında, belediyeye üst derece personel tayini, belediye
encümeninde yer alan hesap işleri, hukuk işleri, fen işleri

gibi üyelerin onayı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşirdi.

İçişleri Bakanı, uygun gördÜğÜ takdirde belediye başkanını

görevden alır; başkanın yurt dışına çıkması için bakanın

onayı gerekirdi. Özetlemeye çalıştığımız sınırlamalar,

CHP'nin elinde olan İzmir'deki belediye çalışmalarını da
olumsuz etkileyecekti.

ıı Eylül Askeri Müdahalesine Doğru

1977 yılı yerel seçimlerinden güçlenerek çıkan CHP'nin li
deri Bülent Ecevit, basına verdiği demecinde, seçim sonuç
larının önemli bazı gelişmelere yol açabileceğini ve CHP'nin
hükümet kurma olasılığının güçlendiğini ifade etmişti. Yerel
seçim sonuçları, AP içinde rahatsızlık yaratmış, seçimin
hemen ardından bazı milletvekilleri partiden istifa etmiş ve
rakam, kısa sürede 12'ye ulaşmıştı. Bu durumu fırsata çe
virmek isteyen Bülent Ecevit, hükümet hakkında Meclis
Başkanlığı'na bir gensoru önergesi vermişti. 31 Aralık 1977
tarihinde yapılan görüşmelerin ardından hükümete 2l8'e
karşı 229 oyla güvensizlik verilmiş, gensoru ile hükümet
düşürülmüştü.Böylece İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti,
Cumhuriyet tarihinde gensoru ile düşürülen ilk hükümet
olmuştu. Süleyman Demirel, hükümetinin istifasını Cum
hurbaşkanı'na sunarken, hükümet kurma görevi bu sefer
Bülent Ecevit'e verilmişti. EceVit, AP'den istifa eden mil
letvekili ile birlikte Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden 3 ve
Demokratik Parti'den 1 milletvekilinin desteklediği yeni
hükümetini kurmuştu.

CHP liderliğindeki hükümet sırasında, ülke içindeki
ekonomik sıkıntılar ve şiddet olayları devam etmişti. 14
Ekim 1979 tarihinde yapılan ara seçimlerde, CHP'nin oy
larında yaşanan düşüşe karşın AP oylarındaki artışın ardın

dan CHP hükümeti, Meclis'te azınlık konumuna düşmüştü.

Bunun üzerine Ecevit, hükümetin istifasını Cumhur
başkanına vermişti. Ardından hükümeti kuran Süleyman
Demirel, ekonomik konulara öncelik vermişti. Başbakanlık

Müsteşarlığına getirilen Turgut Özal tarafından hazırlanan

24 Ocak Kararları, yürürlüğe konmuştu. Kararların uygu
lamaya konmasının ardından devalüasyon yapılmıştı. 1
Amerikan Doları 47 TL'den 70 TL'ye, 1 Alman Markı 27
TL'den 40,49 TL'ye yükselmişti. Piyasadaki tüm ürünlere,
yüksek oranlarda zamlar yapılmıştı. Ülkeyi serbest piyasa
ekonomisine geçirecek olan kararlar toplumun çeşitli

kademelerinden eleştirilere uğramış ve olaylar patlak ver
mişti.

Ülke içinde işsizlik artarken, İzmir TARİŞ'te işten çıkarılan

işçiler eylem yaparak fabrikayı işgal etmişlerdi. Fabrikalara
silah ve mühimmat depo edildiği gerekçeSiyle, 22 Ocak tari
hinde valiliğin emriyle güvenlik güçleri operasyon düzen
lemişlerdi. TARİŞ'in tüm ünitelerinde yapılması planlanan
taramaların ilki Çiğli İplik Fabrikası'nda başlamış, güvenlik
güçlerinin arama yapmak üzere fabrikaya girmek istemesi,
işçiler tarafından taş ve sopalarla engellenmişti. Polisin güç
kullanmasının ardından çıkan çatışmada üç polis ve altı işçi

yaralanmıştı. Olayların ardından kaçan işçileri takip eden
polis, Örnekköy ve Çiğli Çimentepe'de işçilerle çatışmaya

girmiş ve on beş kişi gözaltına alınmıştı. Olaylar sırasında,

İzmir-Ayvalık yolunu trafiğe kapatmak isteyen gruba mü
dahale eden polis beş kişiyi gözaltına alarak, grubu dağıt

mıştı.

TARİŞ üzüm, incir, pamuk ve zeytinyağı birliklerinde de
aramalar gerçekleştirilmişti. TARİŞ'teki olayları protesto
eden Gültepe ve Altındağ Belediyelerine bağlı işçilerde, yol
keserek, polis araçlarını taşlamışlardı. Olayların ardından

açıklama yapan İzmir Valisi Nazmi Çengelci, aramaların

yasalolduğunu ifade ederken; Emniyet Müdürü Yılmaz Sez
gin, aramaların ardından tabanca, yasaklanmış yayınlar, afiş

ve teberru makbuzlarının ele geçirildiğini ve 280 kişinin de
gözaltına alındığını ifade etmişti. Fakat olaylar ertesi günü
devam etmişti. İşçilere destek veren üniversite öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini işgal etmişlerdi. Aynı za
manda sayıları altı bini bulan başka bir öğrenci grubu,
İzmir-Ankara yolunu trafiği kapatırken, polis ile öğrenciler

arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Jandarmanın da müda
halesinin ardından çıkan olaylarda bir jandarma komando
eri ve bir polis memuru ağır olmak üzere 20 polis ve çok
sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Olaylar, üniversite kampüsünün her yerine yayılırken,

öğrencilerin yurtlarına çekilmeleri sonrası, polis yurtlara
girmeye çalışmış ve çatışmalar burada da devam etmiştir.

Yaklaşık altı saatlik bir müdahalenin ardından olaylar kont
rol altına alınabilmişti.

Öğrenci olaylarının ardından tekrar bir açıklama yapan Em
niyet Müdürü Yılmaz Sezgin, TARİş olaylarının işçiler

tarafından değil, "solcu militanlarca" çıkarıldığını ve insan
ların eylemlere zorla itildiğini söylemişti. İzmir Belediye
Başkanı İhsan Alyanak ise çıkan olayların ardından yaptığı

açıklamada, "TARİş'te hiçbir olay yokken, TARİş genel
müdürü ile valiliğin ortalığı bulandırdıklarını" ifade etmiş;

CHP'li idareciler, olayların sorumlusu olarak vali ve emniyet
müdürünü suçlamıştı. Olayların ardından bir açıklama

yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Bilgehan,
polisin öğrencilere yönelik sert müdahalesini eleştirmişti

Ülke içinde artan şiddet olayları ve iktisadi çıkmazlar, Türk
Silahlı Kuvvetleri içinde rahatsızlık yaratmaya başlamıştı.

Ocak 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, siyasi parti li-
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derlerine uyarı niteliğindeki bir metni Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk ile paylaşmış ve metin sonradan parti liderlerine
ulaştırılmıştı. Siyasi parti liderleri, uyarıyı dikkate almazken,
partiler arasındaki en önemli sıkıntı Cumhurbaşkanı Fahri
Korutürk'ün görev süresinin dolmasının ardından ortaya
çıkmıştı.

6 Nisan 1980 tarihinde görev süresi dolan Cumhurbaşkanı

Fahri Korutürk'ün yerine, siyasiler, bir isim üzerinde uzlaşa-

mamışlardı. Görevinden ayrılan Cumhurbaşkanı yerine
Cumhuriyet Senatasu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil

Cumhurbaşkanı vekili görevini üstlenmişti. Siyasilerin an
laşamamaları üzerine, TBMM'de yapılan 115 oylamanın

sonucunda Cumhurbaşkanıseçilerneyecek ve Çağlayangil'in

vekaleti 12 Eylül Askeri Darbesine kadar devam edecekti.
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