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Dr Ekrem H:ı)"rl

OstOndag

ÇOK PARl1I.1 HAYATA GEÇIŞ

SOREd ve 1ZMtR (1946-1950)

Fevzi ÇAKMAK

Ikıncı Dünya Savaşının sonunda Cumhuriyet Halk Par
lls!"nln (CHP) onünde ıkı yol vardı: TOrk devrimin\ gerçek·
Ieşı.ıren ve demokrasinin gelişimindenyana tavır koyan bır

panl olarak. gellşmc)'c devam ederek degışen IÇ ve dış ş.1n

lann gereklirdıgıdegişıkliklertkendi ve devletin bünyesinde
gerçekleştirmek ya da mevcut durumu oldugu gıbı koru
mak. Devrtmcllik ılkesini bünyesinde banndıran Pani, ılk

yolu seçecek. kurmuş oldugu cumhurtyet reJımını daha
ileriye gaıonock adına yenı bır evıim ve ılerleme devresine
girecek ve bu soreçıe ayakta kalmak mucizesini göstereceklı.

1946 yılının başında, Türkıye siyaselinde alışık olunmayan
bır hava ortaya çıkmıştı. 1945 yılının yaz aylarında Mıllı

Kalkınma Partısı (MKP) kurulmuştu. Ama gerçek muhalefeı

parıısı olarak nitelendirilecek oluşum, ızmır Mılletvekıllıgln

den Istifa eden Celal Bayar'ın, 7 Ocak 1946 tarıhınde De
makrm Parıı'yı (DP) kurmasıydı. Ülke ıçerısınde, Cumhu
rıyet Halk Partısı dışında yenı SIyası partıler vardı ve bır re
kabet havası, kendını ıfade etme telaşı baş göstermişti. Iktı

dar partısı, alışık olmadıgı bu rekabet orıamında bır süre
bacalama devresı geçırıyordu. Bunun karşısında Ise muhale
feı kendısının yapay bır oluşum olmadıgını kanıtlama )'olu
na gIdecektI. Işte var olan bu durum, ülke ıçerisindekı sıyası

ıansıyonun devamlı suretle yt'lksek seyretmeslnl, bazen
ıarıışmalann sevtyeslnln düşmesine neden olacaklı.

CHP'nln gözünde muhalefet, ~Kundagından henaz çıkma·

mış ı"e çehresının an.1 ha/fan henaz gOnlnmemış-bırço
cuktu, Demokrat Panı, 1930 yılında Mustafa Kemal Ata·
tOrk'An teşviki ıle kurulan Serbest Cumhuriyet Fırka'dan

farklı degIIdi. Amaç aynıydı, O zaman ıçin şanlar elverişit

olmadıgındançok parıllı hayata geçilernemIŞtı. Ama şımdı

Cumhurbaşkanı ısmet Inono. Atatork'an iZinden giderek,
Tarklye'yI çok panlll hayata taşımış \'e Demokrat Pan!'nln
oluşumuna ImkAn saglamıştı, Demokraı Partinin Ilk kurul·
dugu günlerde, birçok Halk Partilinin yanı sıra alkenln
bayt'lk bır bolamonde hakim olan goro.ş, Serbest Cumhu·
n)'eı Fırkası'nda oldugu gıbı, kurulan bu partinin bır mu·
vazaa yanı danışıkh dövüş sonucu ortaya çıktıgı \'e De
mokrat Pa nı'nın Halk Panisfnden hiçbir farkının bulun
madıgıydı. Ikı partinin programlan bile, ufak degışıklıkler

dışında aynıydı. Halk Panılılere göre Demokrat Panı, de-

mokr:nık bır sOs olmaktan Oıe)'e geçmeyecek, birkaç vl
layetle "arhgını sürdürecek bır siyasi teşekküldo. Kamu·
oyunda ortaya çıkan bu düşünce. muhalefete karşı ılk

. zamanlarda bır mesafenin sözkonusu olmasına neden ol
muştur. Fakaı Demokrat Pani büyüdokçe, Halkçılann bu
görüşü deglşe<:ek \'e hırçınlaşma dönemı başlayacaktı. De
mokrat Paniilen gelenleri de kendilerinin Cumhuri)'et Halk
Partısfnden farklı bır parti olduklannı ve bır muvazaa partısı

olmadıklannı Ispat eımek Için büyük ga)'reLler sarf etmlşler;
bunun sonucu eleştirilerinıdaha da senleştinnışlerdır.

Demokraı Parti'nın en bü)'Ok kalelerinden bin olacak olan
ızmır'de, daha partinin kuruluş düşüncesinin kafalarda 0[

gunlaşmaya başladıgı bir donemde Celal Bayar, 1945)'32
aylarında ızmır'e gelerek, nabız roklamışu, Egc Bölgesı'ne

gelen Celal Bayar, bu gezısınde HOsna Yaman, fertt Ecza·
eıbaşı \'e Sadık Bey (Sarı Hafız) ıle gOrüştü ve Hüsnü
Yaman'dan birlik sözü aldı. Hüsnü Yaman. daha sonra
ızmır'de Leşklıatı oluşturmak Için Refik Şevket Ince ilC
gorüşerek Bayar'a olumlu yanıt verdi. Demokraı Partl'nın

kuruluşundan kısa bır süre sonra izmir Ilinde panl teşkilatı

12 Şubat ı 946 tarihinde, bizzat Celal Bayar'ın ızmır'e

gelmesi ve çeşıtlı teşebbo.slerde bulunması sonrası kurul·
muştu. PartinIn 11 yOnetim kurulu şu Isimlerelen oluşu

yordu; il Başkanı Dr. Ekrem Hayri Üstandag, Tüccar Mus
tafa Nazlı, Tıcaret Bankası Mı:ıdı:ıro. HayrI GOnen, YOksek
Mohendıs Harun ilmenler, TOccar Haydar DOnelar. il teşkI

latınııı oluşumunun hemen ardından, Ilçe teşkilatlarının ku·
rulmasına hız verIlmış ve ılk olarak
merkez Ilçe Idare kurulu oluşturul

muşııı. Merkez ılçe idare kurulu
ayelerı şu kışılerden oluşmaktaydı;

Başkan Cezml KULsay, Bedrt Akger
man, Servet Algın, Leon Mezyoras,
Osman Kıbar, Orhan Ba)'kenı.

Bırkaç gan sonra Orhan Baykem ve
Servet Algın Idare kurulundan Istifa
ederken, yerlerine Osman Kapanl ve
Osman Slnangll atandı. Sonrasında

Karşıyaka \'e dıger Ilçelerde teşkIlat

lanma devam etti.

Muhalefetin ızmır ılı ıçınde örgütlenme süreci, geçmişte

Serbest Cumhuri)'et Fırkası (SCF) deneyımınde )'aşanan

lann gölgesinde, ıemklnll bır şekilde gellşme gosıennıştl. ii
Içertsınde gelişebilecek her hangi bir olumsuz durumun tek
sorumlusu, Demokrat Panılilerdi \'e anık nlke )'enl bır

Serbest Fırka macerası yaşayamazdL Bu nedenle, Serbest
Cumhurt)'et Fırkası alayındaOn planda yer alan Halkın Sesı

gazetesı ve başyazan Sım Sanh daha temkinli hareket
ediyor. gerglnleşen zamanlarda, olaylan korakleyıcı yazı

yazmak )'ertne. yaşananlan CHP'lt yoneticılerin keyfiyetıne

baglıyordu.

- 319 -



&flk Şef/kSOffR

~.'-'.a... ı ". '~

lif

Fevzi ÇAKMAK

ma yapan Burhan Belge, şu ıfadelerle halka sesleniyordu:
MVal."lIld.1Ş! Seninle Oç madde/ik bır akld Imz.'1Jıyoruz;

1- HOrriyeı bizdedır, ı'erme)"eceglz. 2· HOrrlyeıe layık bır

ıdare kuracagı= ı'e 5.1na hızme! edecegız. ]- Eger bu hClr.
riyeO bizde ıyı kuJlanmazsak blzı de kOl'arsmr.

Bir dıger muhalefet panısı olan Mıllı Kalkınma Partisi ıktı.

sadi gellşmışlıgln ıleri oldugu ızmır'i" ayn bir Onem vennlştl.

Parti Genel Başkanı uri Demirag, izmir ziyaretinde dev
letçlltge karşı duruşu. tck dcre.ceh seçim Sİstemıne olan
tarafıarlıgı, mıllı ahlak \'1" mllli}'etçllige olan baglıhgından

bahsetmışU. Fakat parti Içınde devam eden tanışmalar ve
kamuo}'l.Inda panının gerçek bir muhalefet paTtISI olmadıgı
yolundaki kanılar sonrası, Milli Kalkınma Panısı izmirdI"
Istedıgı Ivmeyt )'akala)'3ma)'acaku. İzmir'In Ilçelerinde Or
gütlenen panı. 1946 seçtmlertnln hemen Onceslnde ancak
merkez Ilçe teşkilatını oluşturabllecekti.

ızmir'de sol partilerde Or
gütlenme çalışmalannı ya
rotarken, Torkıye Sosyal
Demokrat Partisi ilderi
Cemll Alpa}', Hazıran ayı

içinde geldıgı ıZmirde p.mi
II OrgOtıınü kumlUşlU. Işçı

ve Çıftçi Partısı Genel Baş

kan Vekilt Dr. M. Şokro

Tokay'da, ızmir'e gelerek
teşkilatlanma çalışmalarına

Temmuz ayı ıle bırlıkte hız

verecekti. Fakat olke Içinde
sol düşünce ve siyasi soy

lemlere yOnelık olumsuz algılar, sol partilerin gelışmesı

onündekl en onemlı engelt oluşturuyordu. Bu dOnemde. ık

tidar ve muhalefetin solculukla mocadele konusunda yazılı

olmayan bır anlaşması soz konusu iken, aynı zamanda her
ıkı taraf seçmen kazanmak yolunda solculugu \'e komAnıst

Iıgı birbirleri aleyhıne kullanmaktan geri kalmayacaklardı.

Hatta bu suçlamalardan, muhafazakar kimlıgı Ile tanınan

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'da nasıblnl

alacaktı. ı 946 seçimlerine bagımsız olarak DP listelertnden
giren Mareşal Fevzi Çakmak, tarihsel kişllıgı ıle bırlıkte;

seçim sonrası Iklldara ofke duyan ancak Ismeı Inonü'ya yu_
halamaya cesaret edeme}'en kitlelertn sevgı ve saygısını ala
caku, Kitleler, Ikııdara yonelık ofkeslnl Mareşal Fevzi
Çakmak'ı alkışlamakta gosıeri}'ordu. Muhalefelın ve halkın

Fevzi Çakmak'a yonelik ılglst, CHp·lı çe\'felerde rahaısızlık

yaratacaku, Bu rahaısızhk sonrası yaşanan sıyası kaygılardan

Otoro, CHP'1ı Idarecıler, kamuoyu Onünde MareşaUn ısmını

solcu olarak algıladıklanZekeriya Senel, Cami Ba)'kun gıbı

kışllerle bırlıkte zlkretmeye ve Mareşal Çakmak'ı komünist
düşOnce)'e Imkan saglamakla suçlayacaktı. Ülke lçtnde anan
komOnıstlık tanışmalan ızmır'de sokaklara da yansımış,

Ilk zamanlarda, Halk Partlliler ve ızmır kamuoyunda De.
mokrat Panl'nln Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi bır mu
vazaa partısı oldugu kanısı hakimdI. Ortada dolaşan bu
düşoncere karşı. demokratlar adına izrnlr'de Ilk tepkıyt

Demokrat Panl ii Başkanı Ekrem Hayn Üstündag veriyordu.
Üstündag yaşanan bır olay sonrası yapmış oldugu bır açık
lamasında,şu ıfadelerde bulunu)'ordu; -Tarkıye'de vicdan,
şuur ı'e Idrak s<',hıbı hiçbir ı'a/and.ış, Ikıncı bırSerbesı Fırka

macerasıllebUgOn OnOmO=e açılan yenılnkılap ufuklanmn
aydınIJgınd.1nm.1hrum ka/mak lsl.emlyor \'e istemeyecekllr".
Demokraı Partililer, kendılerinin gerçek bır muhalefet par
list oldugu konusunda kamuoyuna Ikna etmek adına, de
\'amlı suretle Iktldan eleştlrme yoluna girecekler ve eleş

Urilerini beııı konularda }'ogunlaşııracaklardı.Bu konulann
en başında, boıün devlet kurumlannın ve bu kurumlarda
çalışan borokratlann Cumhuriyet Halk Partisilehıne. kendi
panileri aleyhine çalıştıklan lddlasıydı.lzmir ziyaretinde bu
duruma dıkkat çeken Adnan Menderes, -Bazı mahallı idare
amir/ert \'e devleı memurlannın ıaşıdıklan memurtyeı 51

fal/nın kendl/ertne yııkledigi kayıllara hiç ehemmiyeı ı'er.

meyerek ı'e ııpkı panııı imiş/ergıbı bu gayreı ve faal/yel/ere
büıOn hız/.my/a kmlldıkl.1rınl gormekle /eessOr duymak
tayız"lfadelertndebulunuyordu. ileriki dönemde Demokrat
Parti ıçerısınde Onemlı gorevler ıcra edecek olan Ethem
Menderes, ıçişleri Bakanı Hılmi Uran'a yazdıgı dllekçesınde,

~Siyasl pan/lerden birinin ım/lyazlı durumda bulunması

haklı g(}rülemez" başlıgı altmda eleşIIrilerini dile geliriyor
ve Halkevlerinin, "H.1)'lr Cemiyeti'ne Yardım" adı altında,

Cumhurıyeı Halk Partısı adına halktan para topladıklarını

şıkayet ediyordu.

ızmır kamuoyunda Demokraı

Pani'ye yakınlıgı ıle bılınen

ızmır gazetesınde, Burhan Belge
bu tarafltarafsızlık durumunu
her fırsaııa dile getiriyordu.
Yazdıgı yazılarında başta ızmır

Valisi RefIk Şefık Soyer olmak
azere, İlert gelen bOrokralları

eleştlrtyor, Cumhurtyet Halk
Partısı lehine yanh davranmakla
suçluyordu, Halkevlert, devlet
radyosu, Anadolu Ajansı ve
Radyo Gazetesi başlıca eleştlrt

len kurumlardı. Burhan Belge, arka arkaya yazdıgı yazı

Iannda, "Halkevleri herkesindir", ~Radyo serbesı bir kor.
südor~. 8Anadolu Ajansı mıllı mıJesseselerin en mOhlm
lerinden biridir. MI/W Yanı boıon panılerin, cahslsan
CHP'nın degırıfadelertnln yer aldıgı yazılar kaleme almıştı.

TAm olumsuzluklar karşısında Demokrat Panı alke Içinde
bır "HOmyeı" \'e ~Demokrasr macadelesı veriyordu. Bu
mücadelede, halk kitlelerinin kendisiyle aynı safla yer alma
sını istiyordu, DP'nln Meneme.n şubesı açılırken bır konuş.
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Mehmet Ali Aybar'ın çıkardıgı -Zincirii Hllrriyeı- gazetesi
ıle wMarko Paş.1~ dergisi -ızmır'deki mıllıyetçı gençlık

n

tarafından parçalanmış, ~kızıl fikirlere milli iradenin- dcrsi
verilmişti. CHP')'e yakın Anadolu gazetesi, Demokrat
Izmlrln başyazan Burhan Belge'nın eski yazılarını yayınla

yarak, onu komünistilkle suçlamıştı. İzmır demokratları

ıçınde de partiyı sola götürüyor kaygısını yaş<1.yanlar vardı,

Bu gelişmelerın ardından Burhan Belge, izmlr'den ve
Demokmı İzmır başyazarhgından ayrılmak zorunda kal
mışu,

Muhalefetin ülke ıçınde

Orgatlenlşlve ızmır

Demokrat Panı, ülke genelınde kILlelerin yo&un bır ılgisı Ilc
k.'lrşılaşmIŞtt. Serbest Cumhurtyet Fırkası örneginde oldugu
Ozere lzmir, muhalefetın Orgodenlşlnde On stralardakı yerini
korumuştu, Demokrat Panfnln ızmir'de hızlı bır şekilde

örgütlenmesinin ardından yatan en Onemlı etken, ızmır'in

sosyal-ekonomlk haratında yaşanan hızlı dönOşümda, 1947
yılında başlayan ~'Iarshall yardımlanyla birliktc tarımda

başlayan makıneleşme, tanm arazılertn genışlemesı ve planlı

ekım sonrası, Ege Havzası'nda gelışım hızlanmıştı, Eko
nomık gelişimin sonucu olarak tarımda SOz sahibI olan ke
simlerin agırhgı sslyaseı üzerınde hıssedilir olmuştu. Serbest
Fırka deneyiminden yıllar sonra İzmır'In sıyası havası

DP'nln kurulup gelişmesi Ilc blrllkıe harekeılenmıştl. Vatan
Gazetesl'ndenjefrı Yener, Serbest Cumhunyet Fırkası'ndan

sonra cezah ögrencl muamelesi gören hmır ve izmlrll1erin,
CHP IkUdannın her hareketlnde aleyhlenne bir hava sezdık

lertnl, ekonomık gelışmelertnln engellendıglnl daşandak

lerini, a\'ey evlaı muamelesi gördaklerine inandıklarını Ifade
diyordu. Bu gerekçeler etrafında DP, İzmirliler tarafından

kitleler halinde desteklenmış, panl ıdarecıleri Ikııdara en
şiddetli mlsinemelertnl muhalefetin beşigi ızmir'den yap
nuştı.

Muhalefetin Tarklye genelinde \'e ızmir yerelinde çok hızlı

bır şekilde örgmlenlşı \'e genış halk kitlelerinin CHP'den
uzaklaşarak, muhalefeı çatıSı altında wplanmalan, CHP'1ı

ıdarecılertn bu noktaya odaklanmasını berabennde getir
mişti. Dönemin kaynaklarını Inceledıgımude, Cumhurıyet

Halk Partls!'nln, teşkilatını çok panlll siyası hayata hazırla

madan bu sürece glrdıglnl ve bu nedenle uzunca bır sOre
yenı duruma alışmada sıkıntılar yaşadıgını; ayrıca halkın

partiden uzaklaşmakta oldugunu açıkça görmekıeylz. Dö
nem ıçerlsınde CHP'lı ıdarecıler de, durumun farkındaydı

ve bu olumsuzluklarınpart ı merkezine gönderdikleri resmi
raporlarda ifade etmekten geri kalmamışlardı. Bu rapor
larda, parti örgatünan lşle}'lşı, halkın partıye bakışt, karşı

panılertn faalıyetlerı hakkında ayrıntılı bilgilere yer veril
mektedir.

Tokat Milletvekili Alı Galip Pekenn, halk nczdınde }'Upmış

oldugu genış araştırnıa sonucu CHP Grup Idare Kurulu'na
sundugu, pani başknnhgının da dikbte aldıgı, MH.1/klld.1re
den \'e p.1nıden sogu/an \"f" .1ci/en IL1/esl /azım gelen anııller

h.1kkmda'kl raporunda, halkın CHP'den uzaklaşma gerek
çelerini dön başlık alunda toplanmaktadır. Bunlar;

lo Hükümeı dairelerInde IşlerIn sarünmesl

2. Memurların hakümeı kapılarında halka köıe ve haşin

muamele yapmaları, ış karşıhgı para almaları ve devlet Iş

lennde sullsllmaller

3. Köylerde mektep Işleri

4. Pahalılık, Ihtikar, Sümerbank müesseseleri mamul
lerinin ve Tekel eşyalanlltn \'e şekertn pahalı verılmesı.

Raporun devamında, panl adına halk nezdinde olumsuz
etkı yaratan dön maddenın aynıltısına ycr vertlmektedır,

Halkın, Cumhurıyet Halk Panlsı'ne brşı duydugu en
önemlı rahatsızlıklar arasında, hakamet dairelerinde Işlerin

)'Orumemesi ve memurlann halka. dönak olumsu= davra
nışlan gelmektedir. Halkın en büyük ıstegı, hakamete ışı

dOştOgande bu Işinin olumlu ya da olumsuz olsun bır an
önce haliedilmesidir, Fakm uygulanan mevzuat geregı,

Ilçedekı bır memur bır konu hakkında tereddade düşte

güııde lldeki amirine, o da tereddüt yaş<1.yıııca konuyu
bakanlıga, merkeze ıleımektedır. Bakanlıkıa Işler birıktlgı

ıçın, bu dosyaların Incelenlp karara baglanması, IOzumlu
eksıklıklerin tamamlauırılması aylar ve bazen yıllar ala
bılmekıe; bu durum halkta çok genış bır memnunıyetsl=llk

yaratırken, bürokrasinin genişlemesine neden olmaktayd!.
Partiye yapılacak en öneınlı hızmet, acılen ıdarc sıstemının

degiştirtlerek. bürokratlk Işlemlerın en aza indlrılmesl ve
halkı memnun edecek bır SiStemin kurulması olarak görOl
me}'e başlanmıştl, Burada öne çıkan çözam yolu olarak.
merkezde }'ogunlaşan yetkllenn, devleti yerelde temsil eden
kaymakam ve valılere vertlmesı, onaya çıkan olumsuzluk
lann Ise yargı yolu kullanılarak, DanIŞlay tarafından ÇÖzame
baglanmasırdı. Bo}'le bır sıstemde, sorunlar merkeze
gitmeden, bulundugu bolge ıçınde çoz-olecek ve halkın ışı

çok kısa sürede haliedilecekli.

Cumhunyet Halk Panısı adına bir diger önemlı sorun. dev
let! halk karşısında temsil eden memurlann halka karşı

davranış sorunları gelmektedIr. Her ne kadar bu sorunun
kaynagıııı dogrudan Cumhurıyet Halk Parıısı yaratmış ol
masa da halkın algısı, hakOmetl elinde bulunduran Cum
hurıyeı Halk Parlısrnın ıünı olumsuzlukların nedenI olma
sıdır. Raporda, memurların roşvet almalarına ılışkın ılgi çe
kıcı ıfadeler ve çözün yolları şu şeklide yer almakıadır:

~8ugan bazı memur/ann yapıık/an ış/ere karşı/ıkP.1r:1 aldık~

lan ınkaredılemeyecek bırgerçektir. 8u, Illerde \'e Ilçe/erde
genış nispeııe yaygm bır hal almıştır. Ele {jrsm geçiren
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memur/,1rın bır h.1Y/lsl bu firsmı kaçırmamakıadır. iş

ImrşlJıgı alınan paranın derecesi, işın nel'/ne I'e Onemine, Iş

sahibinin malı kudretlne, memurun Insalina g6re deglŞmek

tedlr. Bu h111n yayılmasmda pahallJıgm, h1rp ıedblr/erinln

teslT1 çok bayl1ktl1r. Anaık miı \'e kaym,1kamlann memur/ar
a=erlndekl nafuz \'e lesirlerinIn a=alu/m.1S1 ve halla k1Idın/

masımn mltl, bundmı aşagı degildir. ""'eyeJan, memur/.1rn
boş bımkılmıştlr... Hıılkı en çok memnıınstlz y,1pllIJ
memurlann, bu halinin del'.1mJ1w rn=ı olmaya .1s/a Imkmı

gorolme=. H,11kl bugılnka memmmsuzluklar Içinde ıU/mak,

panınıı=e oldugu kadar memlekete, dedeıe de bayok =.1rnr
lar dogurnwkıa, blr/lglml=1 boznwkl.1dır. Buna tek eıkılı

çare, amiriere in.1nmak I'e bunl,1rın k,1mıatlerinl bu IŞle

hakim kılmak. Bu amir/ere. memur/an çıkarnw yetkısını

tanınwk.. 1IIerde bu hususta yetki/I kllm.1bilecek yeg,1ne
amir, her IIJr/o isııhbarat ı'aslfalarımı sahip 0/<111 \'e bOıün

h1/k ıar.1(mdmı kendılerIne hakıkat soylenmekıeıı çekl
nlfmeyen I'all ve k1yııwkmnl,1rdır".

Devlet memurlarının, ışlerınde ruşveı almalan yanında bir
dıger Onemlı sorun halka karşı davranışları gelmekıedır.

Memurların, halkı hor gOrmelert \'c ona yukardan bakarak,
birçok )'crde ona güçlokler çıkarmalan da bir diger Onemli
sorundur. Bu konuda raporda yer alan ıfadeler şO)'ledlr:

~Hukümeı d.1Ire/ertne ge/en Iş 5<1hlp/erine. he/e koylalere
memur/arın ıyı ı'e sıknwyıc/ nmamele y.1pııklarml ıddIa el
meye Imk11ı yoklıır... Memur, Iş s.1/ılplerlne yüksekıen b:ık

makw ı'e onl,1m hiç hOş<1 glımeyecek Iml.1/nele y.1pıııııkwdır,

Ha/ka kmşı kendisini hakim goren ve h.1lka bu gozle bakan
\'e onlara haşın muamele yapnw)'ı norınal sayan memurrı,

bu kOUl h11k \'C Iliyadından I'.ı=geçınnek zamam gelmış/ır.

Halkı hakumete kmşı en çok soguıan. ya= çevlrten \'e
seçlmde p.ınimlze karşı kOlu bakışlar dıkaren en kuwetlı

mOesslr, memur/arın bu h:ılı olmuşlUr... Memurlarınbu nıı

\'e h1rekeılerl cezasız kalmaı, coreıleri anıyor. KOHl ı'e haşin

llItıame/e alışkanlık halıne geliyor. Obar ıarafwn Ise kOta
mıl.1melelere manız k;ı/;ın Iwlk. ,1Sı/ acmmak lazımgeli rken,
o tersine olarak. daha hıışln muıımeleye manız bırnkılıyor.

Bundan kunulm,1k Ozere kaymakam ı'e valiye yapJ!'1n
baş"umıalarda muspeı netice ı'ermlyor, Nıhayeı işlıannJ'a

bırakarnk evine. ko)'ane dOnen Iş sahipleri kOlu \'C h1şln

muameleleri, nellce/erinl konu komşusunada anlalıyor ı'e

dOn y.ına yayıyor~.

Raporda yer alan bu ıfadelerde dıkkal çekici nokta,
Cumhurtyet Halk Partısı yoneticilerinin bu durumun var
!ıgmı yıllarca bılmclerı fakat çok panılı si)'asl hayat baş

layam kadar bu duruma e~ılmemlş olmalarıdır. Parti ıleri

gelenlerının, bu duruma acılolarakcgılme gercgi gormelerı
\'e buna yOnelık çozom Onerl sunmalarındakı en onemli
eıken, bl=a.ı gene raporda şu şekilde ıfade edilmektedir:

"'Bu durumun del<Jmma anık cenız \'ereıııey1Z, Bu deıram

ettikçe. h.11kl ne hakoınete ne de p.1nlmlze ısmdınnak kabıl

olmnaz... Bu koıu \'e haşin muamele/er, tabi,1/lyla hako
me/e I'e partiye karşı memnunlyetsi=Jık ı'e hatm dılşman/ık

upndınnış \'C bww goronur h.1/e gelinniştir. Bunu sura/le
On/emek \'e kokanden k,1Idıml,1k mecburiyeli bulunuyor.
Bu be/kı de her şeyin ononde gelmekıedır,Burada aemaaık.

memur mu halk mı? Çozalecek dognm bu. Seçimle ege
meıılıglnl eline alaıı halk, bu Iş/e acınmazsa. daha dognısıı

hakkı \'crılmezse o diL oyunu, fı.1kkml ı'erecek/ere kııl

lanac,1kıır. Bumd,1 bu gan halkm durumu 'acmın.1' degıl

)'aptırma' mevkııdır, Egemenlık. memurd,1n seçmene
geçmektedır. Donam devreslnde)1=~.

Halk arasında, Onemli şıkA)'el konulanndan birini de Jan
dannanın tutum ve davranışlan oluşturmaktadır. Demokrat
Partililer, her gittikIert yerde Jandannanın taz)"lkl ve bas
kısından şıkAyeıçl olmakıa ve halkı bu konuda kendı yan
larına çekmekteydller. Bu durum, halk partısı ıdarecılerinde

rahatsızlık yaratırken, raporda şu lfadelere yer verılmişti:

~Olke genelinde, şehır \'e bs.1b.1 merkederi dışmd.1 pek çok
bolgede emnlyeı \'e asayıŞı 5.1g/am.1kla gorel'lı kılınan jan
damm. bır askeri ıeşkılamr ı'e dOnem ıçerısınde her =.1man
ıçın Id.1re amir/erine tam bır b.1g/ı/lk kunnakt.1n u=ak
ka/mış/ardır. /d,1re amirieri bu bakımdan çok miışkul \'e
nazik durumda k.1/mışl.1rdır.jand.1rnıanın, ne komutan
Iannil nc sub.1ylann.1 ne de er ı'e erb.1şl,1nn.1 bır ce=a I'ermek
ı'e /1<1tl.1 ne de bır yere aktarmak yetkisine hal= dcgillerdı.

Idare amır/erine karşı olan bu b'1g zayıflıgı, jandarmayı

kendı iş ve hareke/lerınde bagll1lsl= bırakmış, halka karşı

haşin muamele/erde .1dem serbesı bıraknııştl. Idare bun/an
asla onleyemenıektedır. id,1rede, kendilerinden çok (.1zla
şık4yetçıdir. Bu şikAyeLlerinde de çok haklı bu/unmakıadır

/ar, jandarma)'/, ya ka/d/mıak ı'ep ıdare amlr/ertne tama
men b.1gl.1m,1k bır ıan/ret halini .1/nıışur. Bund.1 en 1)1 h.1/
ç.1resl 'kır polisI' teşkil edip jandarm,1 kolordusunu başka

memleket1erde oldugu hale koynwk olur. }mICı:ırmamlı hal
Işini IlllIwl etmek hemmcmlekeıehem de parl/mıze büytlk
;mmrl.1n goze a/makl.1 mas.1vıdlr".

Çok panlll siyası hayata geçılmesınIn ardından. koylo kesi
min de aralannda bulundugu çeşllli toplumsal kesimlerden,
KOy Enstitülert sisıcmlnin getlrdigı )ilkOmlOloklere )'Onelık

şıka)'etler de On plana gelir olmUŞtu. 17 isan 1940 yılında

TBMM'de kabul edılen Ko)' Enst\lOleri kanunu, kOylerde
okul yapma zorunlulugu koylolere bırakmıştı. Kanuna
yonelık eleştiriler, daha kanun meclıste goruşol(\rken baş

lamışıı. Eleştirilcr sonrasında, H~lk Partili yönetlcıler rapor
larında şu cümleleri kullanır olmuşlardı:

"Koylerde okuyup y,,zma polltlko1S1 panlmlz ıçın seçimde
en ıyı bır propag.1nda konusu ı'e d.1yanılacak bır destek
Iken, bina Inşaatı laıbikatl tarzmda ruru/an hatalı yol bunu
bızeçok ıeh/ikelı bı= zemin halıne sokmUŞlur. Bunu faydalı
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şekilde tadı/ elt/gtmlz takdirde, koy/aya kendil1ll=e /sındır

maya 1y1 bır yo/açmış 01.1cagl;:. Bugüne k.1dar gıdilmış 01.1n
bu yoldan mU//ak.1 donmemlz /azımdır. Tatbıkaııdah.1 f.1Z/.1
h.1y.1/e kayan/.1ra degı/, takdiri kuwetll daha pratık el/ere
bırakmalIyız. H.1kıkl hedefimize vanrken, koyloyıl ken
dimize /smdınnak \'e dah.1 kU"'1"eı/i b.1g/ar/a bag/arnak par·
llnıiz ıçın her an go= ononde IUlulmasl /azım ge/eıı bır

siyaset 0Im.1lıdır. Gelecek seçimde. mektep ışı bize boyak
bır desıek/ık eıme/ıdlr. Bu lamamen tatbikaCla ıwacagımı=

yola baglıdu~.

Çok panılı hayata geçış soreci)ıle birlikte, dönemin siyası

gondemıneh:iklm olan ami-komunist düşonceyle bıçlmle

nen anli-komonlsı propaganda, koy e11Slitillerınl yıpraımak

ve degerini dOşilnnek amacıyla kullanılan en etkılı Silahlar
dandı. Enstitülerden duyulan rahatsızlık TBMM sık sık gün
deme gelme)'e b:ışlayacakıı. EnstitOlere yonelık anan mu
hahf durum Cumhurıyet Halk Panisi Içinde rahatsızhk

yaratacak ve devrimlerden ilk odOn verilen kurumlann koy
enstitAleri olmasına neden olacak; kademeli bir şekııde kOy
ensıııolerl slStemltasrıye edılecektl.

Halkın, p:ıı1lden uzaklaşma gerekçelertnden birini oluşturan
ekonomık sıkıntılar ve hayat pahalılıgı konusunun, diger
maddelere nazaran daha az önemli olduguna degınen GalIp
Pckcl, halkın ekonomık sıkıntının nedenı olarak Donya
savaşını gördügonü, konulan vergilerin. 5.'Waşııı eıkilerınden

kısa sOreele sıyrılmak <ımacıyla uygulandıgına, halkın

yapıbn :ıçıkbmalar sonunda hak verdiğıne degınerek: fakat
ılk oç m:ıddeden dolayı sıkıntılı olan halkın, bu konuda da
muhalefet tarafından kısa sOrede provoke edılebıldıgını

ıfade etmekteydi. Hu döneme ilişkın Hak Partili mılletvekıl

lerinin panı merkeZine gonderdıklerı raporlarında şu ıfa

deler dıkkatl çeker:

MÇI(IÇI, ulcc.ır. serbest meslek, ıŞçı, esn.1( umumi 1·.1zlyelfen
nıO/eesslrferdlr. Çiftçi/er, m.1hsu/lel1 para ewıedıginden çok
mu=darlpıirler... Zıraı vaziyeı (Iyaım ucuzlugu nedenly/e
acın.ıcak hakledir. Koyhl. pazara getird/gi sebzeden 5.ıtlıgml

5.1lar, 53tanmdlgınl şehirde bırakıp gider. _ Bır kısmı maess
eseler Imp.1nmakm I'e bir kısmı d.1 maşkl/l'dZlyelCe bulun
m.1kmdır. B,1Z1 f.1brikalar tarilı (.1al/)'ec e/miş/erdır. Fırka

mızm otOrite \'e disiplinı a/cında anıe/e teşkilatı yapmak
1.1Zlmdır

M

•

CHP'1ı ıdarecilerin raporlanna da yansl)'an panlre ılışkın

olumsuzluklar sonrası, muhalefet, başta ızmir yerelı olmak
Ozere olke genelınde hızlı bir şekilde Orgütlenme Imkanı

bulmuştu, Toplumun her kesiminden destek alan muhale
fete. basında giderek destegınl amraeaktı. ızmır'de. renl
Asır. Anadolu, Tıcaret gazetelerının yanında. Halkm Sesı,

I=mlr gıbı gOnlük yayın organları, Ege'yı saran yenı herecan
kasırgasınıgenış haber \'e fotogranarla du)'Uru)'ordu. Fakat

her şeye ragmen ılk zam:ınlarda basın temkinli hareket eı·

mıştı. 1946 seçlmlerıne gidilen soreçte Anadolu gazetesı,

CHp'nln yayın organı gıbı)'di. Aynı şekilde ızmır gazetesı

Ise DP taraftan yayın politikası ızlifordu. Yenı Asır, CHP'II
ama çogulcu demokrasiyi desteklı)·ordu. H.1lkın Sesi,
Tıcaret, Yeni Ekonomı ve MIl/el larafslZ bır tutum Izliyor
ancak CHP'lı gorümü veriyordu. CHP yanlısı polıtıkacı ve
yazarlarla, DP'nln sözcosü olan çevreler, çeşıdı tanışmalara

girıyordu. Bunun yanı sıra bazı gazeteci yazarlar. ızmır \'e
Ege kamuoyunda etkılı olu)'or, yazılannda sosyal \"e sırasal

mesajlar \'eriyorlardl. Bu yazarlar: Asım KOltür, Ha)'dar
ROştO Öktem, Orhan Rahmi GOkçe. Behzat Bılgın, Şevket

Bılgın, Abdi Sokullu, Adnan Bılgeı, SAha Sokutl Tokeı,

Abırlin Oktay, Adnan Davene!. Mlthm Perin. Nacl S:ıdullah

Daniş. Nıhat Kilrşat,Jerfi Yener, Reşat Sanıı, Sesim Akım

5.1r'dl.

1946 Yılında Gerçekleşen Yerel ve Genel
Seçtmlertn İznı1r'e Yansımalan

Demokrat Panl'nln kuruluşund<ıll kısa bır sOre sonra, halkın
Demokrat Panı')ıe karşı olan başlangıçıakı tULUmunun
deglşmesl, bu partinIn Serbesı Cumhuriyet Fırkası'ndan

farklı olarak, gerçek bır muhalif parti olduguna Inanması

sonucu hızlı bır şeklIde ıeşkllatlanmaya başladıgına degın

mışıık. Halk, Demokrat Panl'nln henüz kabul edılmlş bır

programının olmayışını, goroşlerını açık bır şekilde ıfade et
meyişIni dikkate almadan, bır muhalif olması nedeniyle
kule halinde bu paniye üye oluyordu. Bu durum, CHP'nln
ııındugu bır gellşme degıldi. Böylesine hızlı geıışmekte olan
bır panının, kısa sOre sonra CHP'ye meydan okuması, hatta
1947 yılında yapılacak olan seçımlerde ıktıdan ele alması

bıle I-!:ılk Panııılerce kabul edılmeye başlanmışıı. CHP ızmır

Bölge Mofettlşl olan KAnnan Ors, yapmış oldugu bır konuş

mada, ~Bugon 5.1dece bı=ı eleŞiiren I'e denetim için kurul·
duk/arım sOy/eyen panller, yarın ıkııdam dogru genış

adımlarla yoroyeceklerdlr. Biz de, Iklid.1n bırakmamak ıçın

On/eııı/eriml=1 alııı.ık. guçler/mı=/ o/çmek zonındayı=~

Ifadelerınde bulunmuşıu.

TOrk siyasetinde başlayan çok partili demokratık hayat,
Cumhurıyet Halk Partısı bünyesinde de donoşomlerl be·
raberinde getirecekti. Bu süreçte, ismet İnono \"e Cumhu
riyet Halk Partısı )'Öneııcılerıne duşen en Onemıı gorev,
panıyı yenı olan bu sürece hazırlamaktı. Tek partılı, reka
betçi olmayan siyası ha)'aı anık geride kalmıştı. Uzun ikııdar

yıllannm, partıdl" yaratmış oldugu duraganlıkıan paninin
sı)'nlması ve bOnyf"Sinde degişimIere gıtmesl gereklyordu.
Parti yonetiminin ıstegı \"e muhalefetlen gelen eleş-tlrıler

sonrası, iD Mayıs 1946 tarihinde toplanan Ikıncı
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Olaganustu Kurultayda,
Onemli degişimlere

gidilirken, pani program
\'e ıuzugunde, muhale
fetin paniye yOnelik eleş

tirilerinin odak nokta·
sında yer alan don önemlı

degişiklik }'aplldL Ismeı

inono, LAm bu degişiklık

önerilerini kurulta}'ı açılış

konuşmasında delegeler
den bizzaı isteyecektı' in-
OnO'nOn isıekleri

dogruhusunda, parti

fsn~llnt)ml ıozogande yapılan ıki

onemli degişiklikle, "'P.1r
ıinin Degışmez Genel

B.1şk.1nı ısmet i/1(}nıJ'dıJr~ ifadesindeki ~degişmez" sözengo
çıkarılmış, bunun yerine -P.ınj genel başkanı BllyıJk Kurul·
wy wralindan dOn yıl ıçın panııı mJ1lel\'ekıIJerl arasındm1

seçlllr~hakmo gellrilmlşt!' 1939 yılındakı kurultayda -Par
tinin demokrasi yolunda bır denemesl- adına oluşturulan

ve yeni oluşan siyasI şartlar sonrası, paninin "bıJllln kuvvet
lerlnJ rophll11i15/1l1l1 gerekııgı~ bu zamanda, "MıJswkll

Gnıp'\ın kaldırılması uygun gorülmüşıoL Parti pro
gramında yapılan ikı Onemli degışıklıkle, ''vatandaşııı yakIIl
dmı Ull11dıgl ve emniyet ell/g! k!şl/ere oy ı'ermeslnl"

amaçlayan ıki dereceli seçIm sıstemı kaldı-nlarak, tck dere
celı seçim sıstemıne geçilecek; sınıf, ırk ve bolge ayrımı

esasına dayalı dernek kurulması yas.1g1 prog-ramdan
kaldırılacaklL Parti ve ıeşkilat üzerinde Onemlı bır rolü bu·
lunan genci sekreterlık kurtımuna, yenı bır isim olarak Kırk

larelı Mil1eıvekilı Nafı Atuf Kansu gellrilmlşU.

Parti bünyesinde yapılan degişimler ve mevcut olan sıyası

çekıncelersonmsı, CHP yOnetimi, don}'ada gerçekleşmekıe

olan degışımlere uygun ve yenıden güç kazanmış }'eni bır

siyası yapıyla çıkmak; genel seçimlere CHP'li beledıyelerle

gitmek adma. yerel seçim tarihini erkene çekecekli. Seçim
lere yonelık hukuki mevzuatta deg:ışiklige gidilerek, 1930
yılında kabul edılen Beledıye Kanunu'nda, 29 Nısan 1946
ıarih ve 4878 kanunla degışıklik yapıldı. Bir haftada yapılan

seçimlerin bir günde yapılması kararı çıkarıldıve seçim ıan·

hı olarak 26 Mayıs 1946 tarıhı belirlendi.

1946 yılının Eylül arında rapılması planlanan Belediye
seçimlerinin 26 Ma}'ıs 1946 tarihine çekilmesi Demokrat
ların deştın se\,ı}'esını }'Ükseklere çekmesıne neden olacak
ur. Bu durumu bır magduri}'eıolarak lanse eden Demokrat
Panılılere gore. Halk Panısfnln boyle bır karara }·onelmesın·

dekııemel neden, Demokrat Pan!'nin teşkllatlanmasına iZin
\'Cnneden. bıroldublııı durumu yaratıp, ıktidardakalmakıı.

Eger seçimler erkene alınmasaydı,Demokrat Panililer. ıkıl

dara geleceklerinden eminierdi. Demokratlar. yayınlamış

oldukları beyannamede bu duruma \'Urgu yaparak şu ıfade

lerde bulunuyordu: ~Demokrat Partl. hakomeı p.1nls/nin
aldıgı seçlmlerl yenileme kararlannıdemokralik zıhniyeı \'e
gOr(jş/ere aykırı buldugunu \'e bunl.mn demokratik bir
Inkiş:ır.1 hlzmeı elmek degiı. bilakısbu inkişafı On/emek gıbı

bir nelice \'erecegtnrve bu şanlar altında seçimlere katıldık.

ları takdirde Tork Demokrasisin istikbali adına bır haıa

işlemiş olacaklarını ıfade edı}'orlardl. Bu gerekçeler ne·
denıyle: de Beledıye seçımlerine katılmama karan alacak
lardır.

ısmet inöna, demokratlarınseçime iŞtirak etmemelerine, 10
Mayıs 1946 tarihinde gerçekleştirilen Halk Partisinin
0laganüsll1 kurultayında son derece sen yaklaşmıştır.InonO,
kurultayda }'apmış oldugu konuşmasında, ~Seçimlereglr
memenın man.1SI, yabancı de\'-leılere memleketin Iç
Id.1reslnl Ilham elmektir. Kendi Iç ıdareml=i yab.1ncl de

det/ere karşı kOlıJmsemek teşeb

basono, Ttlr-kiye denılen

mem/ekeııe vatandaşların hoş

gomıeyeceklerıne eminim"
Ifadelerınde bulunur. CHP'nin
Onemlı Isımlerlnden biri olan
Falıh Rıfkı Atay'a göre demokr:l.t
lann, seçımlere katılmamalarının

sebebı korkudur. ÇünkO
demokratlar teşkilat ku-rabi\elık

lerl yerlerde bile seçimI kazana
mayacaklannı gOrmuşlerelı. Eger
kendılerini onaya aısalardı,

Fı/!h Rıfkı Aı:ıy bugun ko. ık- tidara karşı derın

bır hoşnutsuzluk oldugu iddIası

yalanlanmış olacakıı. Ona göre. -Demokrası/erde hiç de
şerefsiz0/m.1yan seçim baş.1rJ5/zflgl yerine... ancak bazı y.1
bmıcı propag.1nd.1 servislerinin IşIne yarayabllecek bir ba
haneye bıJn1ncrek 5.1hneden u=.1kI.-IŞma)'lıcrcih cII11Jşlerdl~.

Bu Ifadelerden anlaşılacagı üzere, ismet inonü ve Halk Par·
tı!ılerin gozünde, demokratlannınseçimlere katılmamalan.

dış dün}'ada ülkeye çok bayak zararlar getirecek bır hareket
olarak algılanmışu. Ozelllkle }'eni oluşan dün}'a dOzeninde
kendıne Baıı bloguııda yer bulmak ısıe)'cn ye bu amaçla
olke ıçınde demokratikleşme sürecine hız kazandıran Ismeı

Inono ıçın beklenme}'en bır durum olmuŞtu.

ızmırde yerel seçim çalışmal"n, Mayıs a}'1 başında başladı.

ızmir Bcledi}'C B.-ışkanı Reşat Lebleblcıoglu, mahaııe muhtar·
lan}'la bır toplantı yapmışıı, Toplantıda. hiçbir evin k.1şıı

dışı bırakılmamasını onende vurgulayan belediye başkanı,

seçim defterlerinin nasıl haı.ırianacagı konusunda bılgı yere·
rek, defıerlert muhıarlara teslim eımişti. Muhtarlar. 1 Ma}'15
ıarihınde kendı mahallelerinde seçmen ka}'ulanna başlamış.

lardı. Merkez Idare tarafından ka}'u süresinin kısa sürede
bilirilmesi ıalebl, mahalle muhıarlannın hızlı hareket
eımesınl beraberinde gelirecek; 84 ka}'u defterinden, 34'ü
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aç gan ıçınde bllh11ecektL Gerl kalan defterlerin tamamlan
masının ardından, 8 Mayıs tarihinden itibaren defterler altı

gün sareyle askıda kaldı.

Donemin seçim sıstemı geregi, belediye başkanlan, seçlmler
sonrası oluŞ3n belediye mecliSitarafından seçiliyordu. Yanı

beledl}'e bnşk.'ını seçiminde iki dereceli bir sistem uygulan
makta}'dı. Once: seçmenler belediye meclıs ayelerlııi seÇl)'or,
sonrasında seçilen meclis o)'e1erl, ya kendı aralanndan )'a
da dışandan blrlslnl başkan seçıyordu. izmlr Belediye Meclis
üyelıgııçın merkezden 35 oye, Karşl)'aka'dan 5 oye seçile
cekti. Seçimlerde adayolmak isıeyenlerin, Ma)'ls ayının

ıO'sine kadar başvuruda bulunmalan gerekıyordu. Cumhu
riyet Halk Partısı Genel Merke:.I,ıeşkilma gönderdigi genel
gesınde, yapılacak olan seçimlerde aday lisıelertnln partili
ve panisu ballln seçmenleti tatmin edici olmasını Ozen gos
terıimesini Isıemişıi. Aday llstelert oluşıurulurken, parti
merkezi lamflOdan teşkılnıa çeşitli telkinlerde bulunul
OlUŞıu. Parıl adayı olnrak halkın oyuna arz edılecek olan
kişılerin, ahlak, bılgı \'e Iş adamı olma noktalarından, vatan~

daşların sevgi, saygı ve güvenini kazanmış insanlar olma
larına kadar biri dızı ölçüte dıkkat edılmesi ıstenlyordu.

Ayrıca teşkılalın faal kademelerı dışında kalan temIz ve
degerll kışılerin lıste dışında bırakmasının, muhitte haklı bır

hoşnutsuzluk yaraıacagı gıbı güvensizllk, kırgınlık ve ayrıl

malara da sebep olacagına vurgu yapılmıştı.

24 Mayıs gona I3e:ledıye Başkanı Reşaı Leblebıcıoglubaşk"n

lıgınc!<ı 193 seçIm bürosu başkanı ıle bir toplantı gerçek
leşllrildl. Bu topbnuda, seçimin güvenligine ilişkin onlemler
onaya kondu. Seçim gOnO oy verme işlemi başlamndan

Once seçim komısyonu başkanları seçim sandıgını. üyeler~

ve orada hazır bulunanlara, 5<1nclıgın boş oldugunu goster
dıkıen ve bu olay blr tutanakla belırlenerek komısyon

ayCıert tarafından Imza edLldlkten sonra dOrt tarafını slclmle
baglnyıp dogüm yerlerinI mohorleyeceklerdı. Seçimlerde
açtk oy giZiL ıasnlf sıstemı uygulanacakıı. Sanciıgın bır·

birInden farklı anahınrlarla açılır iki kılıdı bulunncnk ve
seçimin sonunda, beledıye meCıisinden yedi o)'enln huzu·
mnda açılan sandıklar, tasnıf yapılıp blnıklen sonra seçim
kurulu ıarafından ıuıulan bır tuıanakla, mahallin en yaksek
molkı nmlrine teslim edilecekti. Partıler Isıekleri dahılınde

sandık başlarında müşahlt bulundurabilecekıı.

Seçimlerin yapılacagı günün bır hafta Oncesinden propa
ganda süreci başlamıştı. ro..tuhalefeı partilerinin katılmadıgı

seçimlerde, CHP adınn en Onemli amaç, seçimlere katılım

oranının olabıldıgınce )'Oksek oI01asl)'dl. Bu amaç eırafında

çalışmalarını )'Oroıen CHP, seçmeniert her fırsa.ua sandıga,

oy vermeye çagırmıştı. CHP adına seçimlerde propaganda
gorevıni )'OTOten en önemli )'ayın organı, sahıpligını ve
baş)'azarlıgını Haydar Rüşto Okıeın'ln )'apııgı -Anado/u
gazetesiydı.Aynı zaınnndaHaydar ROştO Oktem, seçimlerde
CHP'den Belediye Meclis l1)'esl adaylıgını koymuşm. ızmır

vilayet! ıçınde faaliyet gosıeren Halkevi ve halkodalan da
seçim kampanyası sürecinde faal olnrak yer almıştı. Seçim
den birkaç gün önce, Külıürpark'ta CHP')'e all olan amplı

fikaıor sisıemlnCıen fa)'dalanılmış: Cumhurbaşknnı Ismeı

Inonü'nün "Halkımızın Seçım Vazıfesl- başlıklı konuşması

semtlere hoparlörlerden dinlenirtlmlşti. Ayrıca çeşitlı ko
nuşmacılar, seçim hakkında fıkrtlerinı orıa)'a koymuştu.

Demokrat Parti adına ızmir'de propaganda fanllyederlnı

yarotcn en Onemli yayın organı, ~İ=mlr- gazeteslydı. Gazeıe,

DP ıL başkanı Ekrem Hayrt Üstündag'ın sahipilginde çıkı

yordu. Demokrat Partililer, panl olarak seçimlere girme
menin yanı sıra bütün ülkede oldugu gibi, özellikle goçlü
oldukları ızmır \'IIa}'ell genelinde, seçimlere vatandaşın

kaııimaması ve seçimin geçerlıligını zayınatmak adına çok
etkili bır propaganda faniıyeli }'ünııecekti. Demokrat Par
ulilere gore "Kendi re)'lnl ku/l.1nm.1k kadar kuJlanm.1m.1kt.1
V3t.1nd.1şm h.1kkıdır! K.1nun ne ona, nede bun.1 kanşnmk

hakkı l'erlrn:!1. Devamlı surette seçimlerin tarafgır oldugun
dan, borokrasinln CHP lehine çalışııgınelan bnhseden
yazılar gazeıelerde kaleme alını}'ordu. Demokraı Partililere
gore bırçok yerde Idare amirlerı, CHP lehine çalışıyor;

memurınrdan Imza alını}'or, evlere polis ve belediye me
murları vasıtasıyla tembih, ıhtar ve tehditlerde bulunulu·
yordu. Memurların, seçImlere katılmadıkları takdirde vazl
felerınden kovulacakları yahuı ekmek kanlarının eııerinden

a!ınacagı ıarzında rıvayet ve dedıkodular onalıkta dolaşı

yordu.

Demokratların seçIme katılmamaları ve seçim aleyhıne

yOrütlOkleri propagandalam karşı I-laik Partısı, halkın

seçime ıştırakı lçln çaba sarf edIyordu. ~ Yurdunu, yUI'.1SIllI
seı'en 5.1ne/ık b.1Şln.1; Seçime blı/m.1k. vatana b.1gllhgm bır

ıfadeSi, memleketışlerıne olan ılgimizın kUl'velll bır belırliSi

olaaık/lr~ "Belediye Seçimlerine kmllm.1k, k.1nunun \'ere/ıgı

bır Iwk, 1~1l.1l1 ıçın bır borçrur~ ıoronde sloganlar afışlerde

ve gazetelerde yer alıyordu.

26 Mayıs 1946 tarihinde gerçekleşen seçimlere, CHP
dışında Miııı Kalkınma Partısı katılmışıı. Ama o da seçimle·
rin yapıldıgı gün ögle saatlerinde bir lakım baskılnr \'e )·01
suzluklar yapıldıgını One sorerek seçımlerden çekilmışti. oy
\·erme sırasında bazı aksakhklar yaşanmış, birçok bolgede
defterler karışmış; bırçok Ismin eksık ya da yanlış )'azılması

)'OzOnden seçmen sandıga gıdememişli. Belediye seçimleri_
oy verme usulonde belli bir lyıleşllrilmC)'e gıdllmesı konu·
sunda, çalışmalnnn )'apılrnası gerekliligtni ortara koymuşıu.

Buna ragmen Beledı)'e seçımleri, çelrefıl usullere, gızlilik

Ş3nlannın Ihlaltne ve muhalefetle karşılaşma)'a alışmamış

olan devıcı memurlarının partizanlıgma ragmen nlSpE'len
serbest şanlar ah ında geçti.

Seçlmde kimin Kaz.'mdıgından çok, seçime kaç kişinin Işti

rak edece&1 Onemlı)·dı \·e lşlirak oranlarına baktı&ı

mızda, ozelllkle ızmır'ın merkezinde seçime katılma oranı
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%25'lerde, vtla)'et genelinde)"se %42'lerde kalmıştı. Bu oran
lan, kamuoyunla paylaşan ızmır Valısı Şefık Soyer, seçim
sırasında da, Demokrat Panıllıerin ıddia enigt şekilde )'ogun
SUIIstimallerin olmadı~ı, hiçbir vmandaşın şıkayetle bulun
madıgı, )'3lnızca Demokrat Partili )'eıkılılerin şika)'eılertnin

oldu&u blrk.'lç olay dışında, seçimlerin sakın geçtl&lni ıfade

elnllŞtl. Seçime kaulım oranlarına baktıgımızda, Demokrat
Parti lehine bır durum ızmir'de ortaya çıkmışıı. CHP'lılcr

Ise k.'lnlım oranlarındaki bu azlıgı, muhalefelin gücünden
ziyade, sandık )'erlerlnın ıylıesplt edilememesi, kayıtlann

noksan olması ve bilhassa havanın yagışh olmasına bagla
mışlardı, Seçim sonrası CHP'II ıdareciler, bu seçimden çeşllli

dersler çıkararak, ıeşkilaıına bundan sonrakı seçimlerde
daha dıkkaıil davranma konusunda şu uyanda bulunmuşıu:

~Bazı yerlerde, ıeşkılatımız lazumundan {azla bir gtl\'en/e,
karşı partılerin ç:aJışm.1lanm koçomsemiş, seçim gononden
eı'\'e/ çı/ışma organ/anm iyi fanzlm emıem/ştir. Seçmenlerin
evleriyle, s.1l1dıkf.lrIn bulundugu yerler arasında, bır lakım

kO/o propilgand.1/.1r/a seçmenlerın se/amel/e oy kull.1n
ma/anna engel olan/.1ra karşı fertibm 31ınınmmşur. Seçim
lerde bır kısım arkadaşl.1nn bu Iş/e I'azıfe/endlrl/melerlnln

h1ydalı ol.1cagl anl.1ştfmakwdır~.

Demokraı Partılllere göre, Halk Partılilerin lOm kanunsuz
yollara başvurmalarına, şehrin ıçınde adam toplama ve sevk
etmelerine ragmen seçime lşılrak oranındaki azlık, kendileri
açısından önemlı bır gelışım göstergeslyd\. Ayrıca Ilçe ve
köylerdekı ıştırak oraııın yaksek olmasının alıında yatan
gerçekse, 'Jandarma songoferl, g.1Z ıeranesl, muhıar ıazyıkı,

pm'I1fltehdıdl, memur/amı larafglrdm ımmşl.1T1, yol keserek
'oy verdI' \'esıkası armnak~ gibı, şehirden çok köylerde
gerçekleşmesIolanaklıolan olayların olmasıydı. Demokrat
ların gözünde Halk Partısı, ~seçlmde saal 3e kadar s,1kln,
J'fen 6'y.1 kadar ıelaşli, 6'dmı 7'ye k.1dar sinirlı, Tden sonra
da la kendl5lydl~, Ayrıca bu seçimler, CHP'nln demokraUk
leşmeye ne kadar önem verdlg,lnl gostemıek adına, başansız

bır sınavolmuştu, Seçımde, bırçok usulsüzlükler onaya çık·

mışu ve ızmır Valıs!'nln yapmış oldu~u beyan gerçekleri
yansıımıyordu. Seçime yönelık Demokrat Pan..ılılertn alke
genelinde yapmlŞ olduklan bu eleştirilerindenrahatsızolan
ıktıdar adına, Nıhaı Erim, yapmış oldu~ bır açıklamasında,

~Gerekırse özgıırlak/erln OZerlne şal 6rtmekıen"bahsetmlşU.

Belediye seçimlerinin ardından, izmir Merkez'den 35,
Karşıyaka'da5 olmak azere, 40 CHP'1ı oye ıle 1 Haziran'da
toplanan yenı belediye meclisı, Reşat Leblebicloglu'nu
)'eniden başkanlıga ~miŞtı.

Belediye seçımlerden kısa bır sare sonra, TBMM'nın Lo
Hazıran'da almış oldugu kararla, ıl Temmuz 1946 tari
hinde mılletvekili seçimleri gerçekleşıllilecektl. Bu seçim
lerde, bele-di)'e seçımlelinde öngörülen aynı gerekçelerden
dola)'ı CHP tara·fmdan yaklaşık bır yıl erkene alınmıştı,

Büıün alkede oldugu gibi izmır'de de
cevabı merakla beklenen soru,

Demokrat Panl'nln, seçime gılip

gırmeyece-gi)'di. Demokrat Parti
yöneııcıleli, seçime girmek
konusunda çeşıtlı tereddOller
)'a.şarken, başıa DP Ii başkanı

Ekrem Hayrt Üstandag olmak
üzere ızmır teşkılatının ıstegı,

seçımlere girHmesi yönündeydi. Bu
Istek, Burhan Belge ımzasıyla I=nılr

Rq;ıll..dJkbldoglu gaze-tesınde kaleme alınmıştı.

Demokraı Parti Iıdeli Celal Ba)'ar,
seçimlere gırmeleri konusunda halkın yogun bır tazyıkı al
tında olduklannı vurgula)'3rak, karar \'emıek azere teşkI

latını Ankara'ya toplamıştı, Ankara'da yapılan toplanıı

sonrası seçimlere girme karan alan Demokrat Panı, halka
yayınlaımş olduklan be)'annamede bu karan alma neden
lerini şöyle Ifade etmişti; ~H.1Ik Partisi ciddi muhalefeıe

hayal h.ıkkı 13m/1l<1fmık azmindedir, .. Belediye seçımlerinde

pek çok yerlerde reye ışı/rak nispelinin son derece zayf{0/'
ması, mll/eıı'ekılı seçimlerinde de 3y1l1 ıhııın.ıli belirten bır

moş.1hede ofuşmuş, seçimlerde boyle bır netice i/e karşı/aşı/

mmna511l1, memfekelJn yC/ksek men[1aılerilJe uygun gormoş
ve p.1rumız bunu bır fedakarlık o/,1rak lel.1kkl cllıılşUr".

13eyannamede yer alan ıfadeler, Iktidarın tepkısıne neden
olacak ve önce HaseyIn Cahlt Yalçın, sonra Falih Rıfkı Atay
arka arkaya sen yazılar kaleme alacaklardır.

Cumhurıyet tarIhInde, 1946 yılında gerçekleştirılen mil
letvekili seçimlerine, ılk kez CHP dışında başka partılerde

katılıyordu. Bu durum alkedeki sIyası atıııosferln kızış

masına neden olmuştu. Onaya çıkan bu siyası havanın,

ızmır kamuoyundaki etkileri, Cumhurıyet Halk Partısı ve
Demokrat PanI'ye yakın olan gazetelerden okunabilıyordu,

CHP'ye yakın olan Anadolu gazetesinde, seçımlere yak·
laşukça, Demokraı PartIlzmir Ii teşkilatında yogun bır şek

ılde ısufalann oldugu yönünde haberler yer alı)'ordu, Yine
gazeteye göre, Demokrat Panı, ülke ıçerısınde yaratmış

oldugu siyasi karmaş.'l)'Ia, Bolşevik Rusya'nın ekmegıne )'ag
sormekterdı' Vatandaş dikkatli olmalıydı çankü bu me.m
leketi ayakta tutan Cumhurıyet Halk Panısl,>'dı. Bunlann
dışında, CHP'nln seçim propagandasında kullandı&ı en
önemli ö~e, Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Atatürk \'e
tnönü'nün resimlerinin yer aldıgı gazete sütunlannda, şu

manşetlereyer verilmişti:

-Alaıark \'e In<>no bu eseri senin l'3r/lgın/a başardı/ar, DC/na,
bugOnO kıyasla! Bır şey yap.1ma)'aatk olana Inanına!-

'TC/rk MII/eıı Aımarke soz s(})'/eıme=!: Atatark'an Izmırı,

ISlıH1/ 5<lI'aşımlZln semba/O ızmır! Gozlerlnl kapa, 19181
h.ırır/a, neler g<>receksln! Sonra sandık başına gur
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·Vawndaş! Oyunu Atatllrk'on kurdugu, inomlhon başında

bulundugu CumhuriyeıHalk PartıSı adayl.mna ı'err.

Bunun karşısında, Demokrat Partililer, "'Artık Yeter! Söz Mıl

lerlndır"sloganı}'la,bır hürrt}'ct sderberligi başlatmış, ısııb

dada karşı bır s.1Vaş açuklannı ifade etmIşlerdi. iktidara karşı

biltün muhalefet, Demokraı Parti bemyesinde toplanmıştı.

Demokrat Partl'nın .seçim yanşında, ismeılnönCl'nün larlh
sel kiŞIilgi karşısında en önemlı sembolü Mareşal Fevzi Çak-

OOlge1erinde oldugu gibi Ege 'nin hOrrlyete gonol baglamış
evf.1l/annm en genış sevgileriyle brşılandı. işre. 1329 sene
sinden bugcme k.1dar i:mJlr'e olan bag/anm. 33 yıldır

OOyleee hiç çO,zOlmeden ı'e ge\'Şemeden del'am euı. Tekrar
ml/JetI'ekllJiglne adayhgımı koymak ka.ranm \-erince bu 33
)'ı/Jık mazlye d.1yan.1rak vardır. Panimiz. davasının dogru
luguna \'e TOrk Miller!'nln Siyası o/gun/uguna gO\'enerek
seçim mılcade1cslnegirmiş bu/unuyor... iktidar pmıısı,

Va/lin GlUc/csl16 Temımı= 19'16

... ...... "",=..--~"'""~---'

Bayarın nulku~

Ye halkın heyecanı
irKmilIt'li tulll PaI"tainckıı

b.llne" IIdkla,••Klad.r
"-,-. ....

... ....- Sınopi •
••• ~." \ .. , lO,., ........

demokralıkbır Id,1rcnin gelişmesine her çareye başvurarak

onlemek Isıemekıedlr~ıfadelerindebulunmuştu,Demokrat
Partilılere göre,Ilalk Partisi seçımı kazanmak adına ızmır'In

tanınıııış elı bıçaklı sabıkalılarıyla Işbirligine gidiyordu.
Isımleri verilen bu sabıkalı kişilerle, Halk Partısı'nın panl
ıııüfettlşı Kamunın Ors'cın ılışkısı anlatılarak, bu kışılerın,

Halk Panls!'nln propaganda teşkilatına alınarak, bunlara
gızli emirler \'erıldıgııddla edllıyordu. Bu haberın verildi&!
aynı sayfada, Demokrat Panl ıl yOnetim kurulu üyesiısmaıl

Ercıns'In yaralanma olayı manşetten \'erıli}'ordu.

Seçim propaganda sorecınde, rejim aleyhtan faaliyetlerin
yaşandıgına Ilişkin duyurnlara yönelik, 12 Temmuz 1946
günü Içişleri Bakanlıgı bır beyanname yayınladı. Beyan
namede, MHlçblr p.ml \'e haıla seçımle alakası bu/unma)'an
bazı kOlO kimse/erin... Rejim aleyhinde ı'e mem/ekerln yak
sek menf.1arlerine aykm slJZ/er sarfetlikleri yakJnen I5llhb.1r
edl/dıglnden hem memlekerin emniyet \'e asa)işlnl, hem
yurdumu=un \'C ond.1n 3ynlma)'an partılerimizin menfaaı

lerini 5.1glayıcl bir fedbır olarak, panıler adına O/ede beride
so= soylerecek kimselerin. o paniler tarafından kendilerine
\'erilmış bırer \·eslk.1yl haml/ olmalannda kamu emniyeti
bakımınd,1nzarurel mOl.1laa edllmlştır

M

lfadelerıne yer verll.
mıştı. Bakanhgm yayınladıgı bu be}'anname, muhalefet

mak'ıı. Atatürk'ün en yakınında uzun süre görev yapmış,

ülke ıçerısınde büyük bır saygı ve sevgi uyandıran Fevzi
Çakmak'a }'önelık haberler, devamlı surette gazete günde
minden düşmeyecekli. Fevzi Çakmak Ismi, Demokrat
PanI'ye büyük bır kazanç saglamıştl. Seçımıerde de, ıZmir

adaylan ıçerısınde Fevzi Çakmak, Demokrat Parti hderı

Celallkışar'ın önünde birinci sırada }'er almıştı. Demokrat
Partııııer seçime engel olacaklannı dQşündükleri kurumlar
ve bürokrası üzerınde de eleştlrllertnı yogunlaşıırmışu.

Halkevlert ve Ankara radyosu, tarafgir davrandıklan ıçın

eleştirilen kurumların başında gelmekıeydl. DP ızmır ii
başkanı Ekrem Hayri Üsıondng, başuı. vali olmak üzere bazı

memurlann tarafsızlıklannıyuırdıklerindenbahsediyordu.
Demokrat Partililere göre seçime fesaı karıştıran Idare amlr
leri ve memurlar, vatan haınlydıler. Seçimlere çok az bır

zaman kala ızmır'e gelen Celal Bayar. Kültürpark'ıa tüm
bunlan dile geıırdıgı konuşmasında, "Memlekeı hızmeunde

\'e demokrasI yolund.1 yenı bir pan! ıle çalışma zamanı

gelince JIk ziyaretim ızmıroldu \'e bu ıeşebbııs )llrdun dıger

19-16 Seçlmlenndc CHP 1;ır;lfmd.1n kuILım/:m5('Çlm afişi
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tarafından kendı çalışmalarına karşı hükümetln almış

oldugu bır ıenlp olarak nltelendırılmıştI.

CHP'nln ızmır adayları ıçerlsınde ılk sıraları, Şakro

Saraçoglu, Has.1.n Ah YOcel ,re Atıf inan alırken; Demokraı

Pani'nın ılk sıralarında Fevzi Çakmak, Celal Ba)'ar, Fuat
Köprola, Ekrem Hayrt Üsıündag bulunuyordu. Millı Kal
kınma Panısinın adaylan Içinde Celal Yüksel, Lüıfullah Ba)'-

Cumhuriyeı (4Ulesi 1 J T~mmuz 1946

Y~nl Asır11 Temmw: 1946

dogan, Fıkrl So)'er, Hılmi Dedekorkuı, HalH Aksubay,
Osman Acun, Galıp Tuna bulunuyordu. Işçi ve çıftçı Panısı

izmlr'den Yalçın Dagiar, Bahtlyar Tara ve Mehmet ŞükrO

Tokay'ı aday gösıerdi. Türkıye Sosyal Demokrat Partısı

ızmır il Başkanı Enugrul Kesirli, ızmır'de seçimlere IşIirak

etmeyeceklerlnı kamuoyuna duyunnuŞlu.

21 Temmuz sabahı ülke genelinde saaıS'de başlayan oy
"enne işlemı, saat 19'a kadar dc,'am eımlşti. $eçim akşa

mının ılk saal1erinde, Demokrat Panl Merkezl'nın yer aldıgı

Ankara SOmer Sokak'ta büyük bır heyecan yaşanı)'ordu.

Birçok ılden seçlmlerln kazanıldıgına yonelık haberler geliy
ordu, Fakaı gecenin Ilerleyen saaılerinde çalan telefonlar,
seçim sonuçlarının deglşıırıldıgine, mazbatalann yok edll
dıglne yönelık haberler venneye başlamışu. Aynı anda CHP
merkezinde birçok Ilden seçımıcnn kaybedıldıglne yönelık

haberlerle giderek gQçlenen karamsar hava, yıllann ıeşkılata

"ermiş oldugu alışkanlıklar sonucu, Ilerleyen saatlerde
degışmlştL. $eçim sonrası, CHP ülke genelınde 397 mll
leıvekıl\lgı kazanırken, DP 61 mılletvekilligı kazanmıştı.

Demokrat Parti kurucu kadrosunda )'er alan Celal Bayar.
Fuat Köprola ve Reflk Koralıan isıanburdan, Adnan Men·
deres Kütahya'dan MeCııse gırmeyı başam11ştl.

Seçımler sonrası ızmır'de onaya çıkan ıabloda. 318.857 tane
seçmenden 222.532 tanesinin oy kullanmış ve seçIme ıştı

rak nıspetI %70'Iere yaklaşmışn. Demokrat Panl, ızmır mer
kezde %63'le, Bergama'da %7D'Ic. Bayındır ve Kuşadası'nda

Ise çok az bır farkla kazanırkcn; geri kalan on bır Ilçede
boyük farklarla CHP kazanmıştı. CHP adına genel bır seçim
maglublyeıınl, kaza ve köylerden gelcn oylar önlemıştı.

Demokratların ızmır merkezdeki gOCQ, bır daha ortaya çık

mıştı. Seçim sonrası. CHP adına şokro Saraçoglu ızmır'e

gelerek, partisInin ızmır teşkılan ıçınde ıncelemelerde bu
lunmuş ve basınla paylaştıgı göroşlerlnde. CHp'nln
lzmır'dekl durumunu şöyle aktarmışu: ~iznılr. Halk P.1r
tısı'ne ıararmr g6zııkmııyor, Bunu lektlk ıçın izmır'e geldım.

Seçim apaçık g6stermışlir kı, izmir şehrinde omron hemşer·

ılerlmIn çogunlugu CHP'ye taraflar g6r1Jnmemlşlerdlr. Bu
rada kalacagım bIrkaç gün ıçınde, bunun sebep/ertnl
6grenmeye çalışacagım. Şanlar \'e neace/er ne olursa olsun,
candan se\'dıglmlz \'e sevmeye devam edeceglmız izmlr
Iılerfn, panimlze sevgılerının kuı""euenmeslnl saglayacak
tedbırler Ilzerine inceleme/er yapacagım. Buradan sonra.
ızmır] çeviren sılsleyen ve besleyen verinılı capraH1rdakl
çalışkan Trlrk çocuklannın ayaklanna giderek, seçımlerde

gc>sterdıklerl karşılıklı grlven ve Inan Için kendIlerine
teşekkrlr edeceglm ".

Millı Kalkınma Panısı'nden Celal Yüksel vc LOlful1ah
Baydogan 1LBL oy, Fıkri So)'er 1033 oy, Hılmi Dedckorkut
ı006 oy, Halil Aksubay 961 oy, Osman Acun 1036 oy,
Galip Tuna 975 oyaimışli. IŞÇI ve Çıftçı Partisi adaylanndan
Mehmeı Şükre Tokay 12 oy, Dr. Bahtlyar Tara 39 oy. Yalçın
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1946 Yili Mılletvekıl1 Seçtmlertnde CHP ve OP Adayl.mnın Aldık!an oy Mikıarlan

CHP Aldıgı oy OP Aldıgı oy
1 Salt Odyak 116.973 i Mareş:ı\ fevzi Çakmak 102.801

2 şOkro S.ıraçoglu 116.931 2 Celal Bayar 101.826

3 Şevket Adalan i 16.893 3 fUa! Köprola 101.755

4 Esat Çınar 116.777 4 Ekrem Hayri Üsıol1dag 101.527

5 Hüseyin Hulki Cura 116.767 5 Faık Muhittin Adam 101.377

6 Haydar Rüştü Okıem 116.764 6 Rasim Akıogu 10 l.l 62

7 Rahmi KOken 116.733 7 Harun Ilmen 101.104

8 MOnlr Birsel 116.657 8 Mustafa Kemli 100.690

9 KAmmn Ors 1l6.444 9 Hayrı Gonen 100.313

lO Atıf inan 116.387 10 Ccvrlyc Uyum 99.998

i i Ekrem Oran 116.180 i i Suphl Erkin 99.845

12 Sedat Dıkmen 116.159 12 Haluk Okcrcn 99.645

13 Sami Go1cooglu 116.104 13 MuhlUln Erener 99.378

14 Laııfc Bekir Çeyrekbaşı 115.724 14 Bon}'3mtn Naum 99.292

15 Bena! Nevıaı Anınan ı 15.686 15 Sadık GIz 98.937

16 Hasan Alı YOcel 114.483 16 Maşıak LOtfa 98.832

Daglar 96 oyaımıştı. izmlr merkezde. bagımsız olarok
seçimlere giren adaylar Içinde Asım Aksaçı 425 O}', Hasan
Günln 133 O)', Halil Şakir Kah)'aoglu 132 oy. Nurettin
Ulueren 75 oy. Adıl Oka)' 58 oy. Kemal Oska)' 42 oy. Alı

Bedrl Kalabalık OJ i oy, Mehmet Czbey 28 oy, Nıhaı Aksoy
21 O}'. Fuat 16, Hıkmet Soyman 13 oy, Raşlt Boratav 12 oy,
Cavit Goneysu 2 oyaimıştl.

Seçim sonuçlarına göre tüm ızmır vekıllıklerinI CHP kazan
mıştı. Fakat seçimlerden sonra konuşulan gene seçImlerde
yapılan yolsuzluklardı. Bu yolsuzluk ıddialarının en önemlı

nedenı, degıştirılmeyen seçim sisteminden ka)'naklanıyor

olmasıydı.AçıkO)', gızli sayım kuralına göre yapılan seçim
ler, Ister Istemez akıllara yolsuzlukları getiriyordu. Vali Şefık
Soyer yapmış oldugu açıklamada, seçimde yolsuzluklar
yapıldıgı ıddlalarımn çogunun asılsız oldugunu ve bazı id
dialar ıçın tahkikaıların yapıldıgını ıfade edi)·ordu. Halk Par
u\llere gore de her hangi bir olumsuz durum yaşanmamış,

seçırnde yolsuzluk, müdahale, tasnınerde haksızlık vesaire
gıbı gerekçeler maglubıyet dolayısıyla benlmsenlp büyü
tülen şeylerdi. CHP'lIler başanlanm, Demokratların halka
)'apamayacakları birçok vaatte bulunmasına, buna karşın

CHp'nln ise çok başarılı bır propaganda dOnemi geçirmesine
bag:lamışu: ~FıkırlertmlzlAnadolu gazefesı ıle ha/ka yaydık.

Tanin, Ulus, Anadolu ga=ete1ertnden on binlerce nOsha sa/m

af.1rak h.1lka bed.1va dagıtiik. Bu suretle halkı/emrlr ı'e 1rş.1t

etlik, şehirde m'1glublyeıe mgmen kazal,1rd,1 seçımı

k.-ı=.1ndık",

Buna karşın, Demokratlar, seçımlerde haksızhga ugradık

lanm iddia eımışlerdi. DP ıZmir il YOnetlm Kurulu, Cum
hurbaşkanhgı \'e içışlerı Bakanlıgı nezdinde seçimi protesto
ediyordu, Dcmokrmlann ıddiası şuydu; tam baskılam rag
nıeıı izmir Ilinde %70'1 geçen bir oranda demokratlar seçIl
Ince, tasnıf tuıanakları degıştlrllmıştl. Bu degıştlrılme olayı

da, oylann ıasnlflnden sonra, neııceyt onaya koyan zablt
lann tesliminden Once, Demokrat Partili mO.şahitlertn, tasnıf

mahallinden uz.-ıklaşunlmasıylagerçekleştirllmışti.Demok
ratlar, bu konuda savcılıgabaşvurudabulunmuşlardı.Celal
Bayar seçimler sonrası verdıgi beyanlarda açıkça seçimlere
resat kanşunldıgım ıddia edıyordu. Demokraı Partılilere

gOre ızmır'de oylann büyük bır bölümünü Demokmt Panl
almış\! ve Halk Partısınden seçilen mılleıveklllert İzmır'ın

ıstedikleri degıldi. DP, bu durum karşısında en önemlı

dayanak noktası olan kitlelere yönelme ıhtlyacı hısseuı ve
en güçlü oldugu yer olan izmlr'de. Cumhuriyet Mey
dam'nda, seçlmlerl protesto mlllngl dOzenIedi. Daha sonra
Bursa ve Balıkesir'de de düzenlenen bu mııınglerde temel
slogansa, "Hayır! Bız bun/an seçmedık~ olacıktı. iklldara
gelene kadarki süreçte, DP'h idareciler, genış kitle desı.egınc
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ihtiyaç hLsseıııklennde Ege Bölgesine, ızmir'e gelme ihtiyacı

hlssetmlşlerdL Iklldarn yönelik gerekli mesajlar, izmlr'de,
genış halk kılIelennın kaııldıgı mitingierden veniirdi. Özel
likle 9 Eylol kutlamalan, kıılesel katılımlarla gö\'de gösıen

lerinin yapıldıgı eıklnlikler olurdu.

DP ii başkanı Ekrem Hayri Üsıondag, İzmir halkı namına.

BOyük Millet Mecllsıne, 2 i Temmuz seçimlerinin demokrasi
tanhımlzde kara bır leke olarnk nesilden nesile Intıkal ede
ceglnl ve seçilen \'ekıllenn mazhatalarının Iptal edilmesini
de Içeren on beş sayfalık bir baş\'uruda bulunmuştu.

Başvuru Içensinde, 1946 seçımıen öncesI. seçim gono ve
o)'lann S3)'llmasl sırasında )raşanan yolsuzluklan gösıeren,

otuz ıkı adeı vesikada bulunu)'ordu. Seçim öncesi izmır'de

yaşanan yolsu=luklara yönelık şu iddialara yer venlmek
te)"dı: Hakomeı ve zabıtamn, Demokrnllan PanI'den Istıfalar

yaptırmak ıçın taz)'ık \'e ıehdltler )'aptıgı; CHP teşkllAıımn

bazı adamlar vasııasıyla bazı yerlerde tedhışıe bulundugu;
Demokrat Parti afışlerının polıs ve Jandarma ıarafından

yınıldıgı fakat Demokrat Parti teşkilAtı tarnfından yapılan

teşebbos Ozeline seçimden evvel ıekrar yapışurıldıgı, seçim
den ıkı gon evvel daguılan Demokrat Pani O)' listelelinin
zabltaca toplanırıldıgı ve fakat bunun da önlendıgı, seçim
sandıkları başlarına mOnasebetslz adamlar kondugu ve

lin Cum~huriyet meydanında'~~
kun bir protesto mitingi yapıldı..

I1f11U/JU:.ı Ptırll !MUpıt!ri k__".ı.,

·..i........WI. 'eMt ve ....
......bnldJto.. &Öylediler_

=-~~z -~-~~~-~-~~~;;i
ltIlıdıınleuIoIw. dıIıCU.r ~

lenl Asır11 Tl'"mmu= 19-16

seçim kOmIS)'onu başkanlarına, CHP ıeşkilatı tarafından

gizli talimal vcrlldıgı, belediye seçiminde O)' kullanmayan
Iann ısımlerinın, seçmen defterine yazılmadıgı.

Seçim gOnO yapılan hukuksuzluklar Içınde; bazı sandık

başlannda seçmenlere tesir edecek şekilde ve)'a rızaları hı

lafına CHP lehine oy pusulalan verlldigi \·e ku\landlrtıldıgı,

bazı şahısların zabıtaca ıehdlt ve karakola götOrolerek prop
aganda yapıldıgı, seçim sandıkianndaki defterlerin bır kop)'·
asının CHP'II adamların elıne \'erildigt ve bu sureıleseçmen
lerin Isimlerini defterde bulmak bahanesiyle onlardan geçIr
ıldıgı: CHP aleyhinde rey verecegı anlaşılanların defterlerde
Isimlelinin bulunmadıgı, lehtekilerın kımlıginln araşurıl

madıgı. mOşahlllerln bazı yerlerde bazı sandık başlarına

kabul edılmedıgı veya uzaklaşıınldıgı. seçecek yaşıa olma
dıgı yozlerinden görüleniere oy kullandırıldıgı ıddialarına

)'cr vcrllmekte)'dı.

Seçim sonrası oylann sayılması sırasında )'apılan yolsuzluk·
lara yönelık ıse şu ıddialara yer veri1ı)'ordu; Oyların toplan
masında ve tasnlfınde bulundurulan temsilcilerın, tasnıf

bUtlkıen sonra yapılan tutanakların tanzlml sırasıııda

komısyonlar yanında bulunduruhnadıkları; ızmır merkez,
Kemalpaşa, Torbalı kazalarında bazı sandıklara aıı seçim ıu

tanaklarının tasnıf netlceslne uymadıgını ve Torbalı'da bır

sandık oyların tasnif edilmeden yakıldıgı; Ödemiş Ilçesınde,

temsilci bulunclurelukları sandıklarda çıkan oylara ve tem
siıCı bulundurmadıkları sandıklardakl seçmen adedlne göre
CI-IP ndayların\n Iluanakta gösterılen mıktarlarda oy ala
mayacakları, merkez seçim kuruluna getirilen S<ll1Clık zarf
larının kısmen mühürsOz ve açık ve geç getirıldıgı; bır

sandık zarfında, ıçı doldurulmamış ıkinci bır tutanagm çık

tıgı beyan edilmekteydı.

Dr ızmır il Teşkılaunın ortaya ko)'dugu bu Iddiaları In
celeyen meclıs komisyonu, seçim öncesi yaşanan yolsuzluk
lam yönelık Iddıaların umumi mahı)'eue olduguna ve bır

hadiseye ılgılı olmadıgım: seçim gono yaşananlann seçime
ve seçim neticesine tesir edecek bır mahlyetıe bulunmadıgı

ve delilolarak istinat edılen yazılann. istinada \'e bir kanaat
teminine dayanak olacak bır kıymet taşımadıgı kararını \·er·
mıştı. Komls)'on. oyların tasnıfı sırasında yaşananlarn )'öne
lık iddıalann bır kısmı ıçın delıl adıyla hıçbir yazıya Isllnat
edılmedıgı: bu kısımda delilolarak ıbra.: edılen ve muh
tevasına göre sandıklarda tasnıfln bitmesinden sonra DP
ıemsılcılerlnln sözlerini \'e bu sözlerin. başkaları tarafından

tekzlp edilmemesi tespitinden Ibareı olan \'e hepsi yerinde
tuıuldugu kaydl)'la, 2 i Temmuz i 946 tarihini taşıyan yazı

suretlelinin hemen hemen tamamen aynı kelime ve COmle
lerle tanzim edilmiş olduguna kanaat getinnlşti. Sonuç
olarak. Meclis komiS)'onu seçim lutanaklann reddl konu
sunda Dp'lılerln IStegini reddetmış: CHP'den seçılen mll
letvekıllerln seçim tutanaklannın onaylanması karnrını

\"Cnnlştı'
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Demokrat Partilller, 1946 seçimlerlni, iktidara gelecekleri
döneme kadar devamlı suretle eleştirerek, bu yoldan Halk
Partisl'ne yüklcneceklerdir. 1946 seçimleri, CH i' açısından
bir zaferden çok bir yenilginın ezıkligını getirmiş; İsmet

inönü, yaşamının sonuna kadar bu seçimin iZlerini sılmekle
ugraşmışı!. Bu seçim sonucu şuydu ki: "Bu seçimi DP k,1Z.1Iı

m.1lJl/ş, 5<1dece Halk Parl/Sl kaybetmışti".

Genel seçimlerden kısa bır süre sonra,lEylül 1946 lari
hınde yapılan il Genel Meclisi seçımlerinde, birçok yerde
seçime gırmcyen Demokrat Partililer, izmir merkez kazasını

kazanmışlardı. Seçlmde yolsuzluk yapıldıgını söyleyen
Demokratların, gazetelerde şu ıfadelerını okuyonız; "İzmir

gene bizimle! İzmir merkez kazasını gene elimizden ala
maddar! }',1 ötekı kazalar? Orad,1 onlar kazanmış! Nlçiıı?

Çanka k6yler kazadan, kazalarda bıı/r'den daha CHP'ci!
Köylcrin gtJzdcsi CHP?!" Seçimlerin ardından iI genel mec
ltsinde, 28 ayellgi CHP, 12 Oyelıgı DI' kazanmıştı.

1946 Seçtmlert Sonrasıızmir'deSIyasI
Hayal

Arka arkaya gerçekleşen seçimler sonrası arıaya çıkan tablo,
izmir kamuoyunda CHP aleyhinde bir durum yaratmıştı.

Seçimlerde yaşanan olumsuzlukların, tAnı sorumlulugu
CHP'ye yüklenmiş, DP'nln güçlü oldugu İzmir'de halk
kitleleri, CHP'den uzaklaşır olmuştu. Örnegın 9 Eylul 1946
yılında izmir'in kurtuluş törenlerinde, CHP il teşkilatının

yaşadıgı sıkıntıyı o dönem gençlık kollarında yer alan
Necdet Oklem şöyle nakletmektedir: "Basm:.ıhmıe'de bir kaç
yıız kışı olarak yola Çıktık. Sokakların iki ymJlIJI dolduran
kalabahgın arasından Ilerlemeye başladık. DP Ise binlerce
kışı ıle arkamızdan geliyordu. Fakat Cil azından birkaç yılz

metre gerimızdeydiler. Biz geçerken o sokak dolusu kala-

b,11ıkwn ,11k1Ş bir yan,1 çit çıknJlyordu. Sankı bir cenaze
geçiyordu. /-Iemen ge/tmlzde Ise Çllgm alkış/ar yıikseliyordu.

Baş durakla il başkaııı (NazıO Çngalny Iş bah,1lJesi Ile kaflle
den ayrıldı. Kordon'a girdigünizde sOZ amwlar başl,1dL. O
sırada Mareşa/ Fevzi Çakmak'ıa İzmır'deydi. Birinci Kor
don 'daki DP biıwSllJllJ balkonunda geç/dı Izliyordu. Biz,
Halk P;ırUs/'nin geçmişinde en koçok sonımftılugubulun
mayan kiş/ler olarak, sessiz protesto/arm ve zmıwn zaman
savrulan hakareıterin yaylım aıeşi altında sonU/w kadar
yorodtik. "

1946 yılında başlayan siyasi gergınlık, sonraki yıllarda da
devam etmişti. 1947 yılı bahar ayları da siyasi gerginligin
gölgeSinde geçiyordu. Adnan Meııderes'in İzmır Bomova'da
ıklldarı eleştiren bir konuşmasını yayınladıgı gerekçesiyle,
Demokraı izmir ve Yeni Asır gazetelerinde görev yapan
Adnan Davenci, Mithat Pelin. Şevkeı Bilgın ve Adnan Bıl

get'iıı de bundugu sekiz gazeteci ıuıuklanınıştı. Bu ıuıukla

malarında ardından, başta YenJ Asır gazetesı olmak üzere
yerel basın muhalefet sallarındakl yerini sıklaştırınıştı.

1947 yılında köy ve kentlerde olmak üzere, ayrı ayrı iki
muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılmıştı. Köylerde
yapılan ıııuhtarlık seçimi 16 Şubat 1947 tarıhinde, şehir

lerde yapılan seçim 30 Mayıs 1947 tarıhinde gerçekleştllil

miştl. Köylerde yapılan seçime, tOm partiler katılmış ve
1947 yılı köy muhtar ve ıhtiyar heyetI seçımı çok partili
dönemde birden fazla partinIn katıldıgı ve ana muhalefet
partisinin seçımden çekılnıecllgı ılk yerel seçirndl.

Köylerde yapılan muluarlık seçimlerinde muhalefet, iktidar
partisi tarafından yogun bır tazyık altında bırakıldıgınııleri

sürüyordu. Muhalefete gorc, Halk partililer köylerde kendi
lerine ıııcnsup şahısları gezdirerek, seçimlerde kendı par
tililerinl seçmelerinı, aksI bır durumda dıger adayların

hükaıııctçekabul edılmeyccegi propagandası yapmaktayd\.

1946-1950 Yıllannda Hüknmette Görev Almış İzmır Mtlletvekılleri

Bakanlık Mılletvekıllert Görev Tarth1

Başbakan Şokrü 5araçoglu 09.07.1942-05.08.1946

Mıllı Savunma Bakanı Münir Birsel 0509.1947-07.06.1948

Maliye Bakanı Şevket Adalan 27.03. i 948-16.01.1949

Mıllı EgItim Bakanı Hasan Ali Yücel 28.12.1946-05.08.1946

Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan 16.0 1.1949-22.051950

Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Adalan 10.09.1947-27.03.1948

Tarım Bakanı Şevket Adalan 0509.1947-0909.1947

Sanayı Bakanı Manir Birsel 07.06.1949-22.05.1950

K.1)7ıak. 1967 ızmır 11 Yıllıgı
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INÖNÜ'Nu;ITÜRK MiLLETiNE

SEçiM BEYANNAMES!
1;;-"••'--..="'BaıkıınlJc etlJlim ~erellJ" Partige 09

""miz; u/e_le içiJa Itmıdimde «Utu'e' bulugorıım

tlde \'ar olan serıhk }'3nlılarının tepkisine neden olmuştu,

CHP'de muhalefete }'önelik serılık yanlısı poltııkalanyla

eleşUrllen Başbak.'ln Recep Peker, görevinden a}'f1lırken. }'e
rine Hasan Saka, Başbakanlık göreVine gelmişti. Yenı dö
nem, DP ıçınde bır aynşmara neden olmuştu, Iktidara
rönelik seniık yanlısı soylemlerde bulunan Istanbul ii
Başkanı Kenan Oner ılc Hikmet Bayur'un kamuoyuna
verdikleri beyanmlar ayrışma sOredni hızlandırmışıı. Te.şki~

devam ederken, sılah sesleri duyulmaya başlamış, polıs

kuvvetleri hava}'a ve halkın ayaklarına dogru ateş açmıştı.

Bu olay karşısında. Celal Bayar, ceketını çekerek Adnan
Menderes'l uyannıştı, Adnan Menderes, ona dOnerek ~Bu

bÜYflk mılielin muhabbeti karşısında kurşun bize Işlemez,

bunlar kesl.1ne flşegidir Celal Bey~ ifadelerını kullanmış,

halk Ise ~Dag başını duman almı.ş~ marşını sOyle}'erek
dagılmışlJ, Dp'nln çalışmaları sonrası. mahalle muhıarlıgı

seçimlerinde ıZmir Merkez'de katılım oranı %36 olarak
gerçekleşmişti.

Iktidar ıle muhalefeı arasından muhtarhk seçimleriyle bır·

lıkte giderek artan Siyasi tansiyonu aZ3.llmak adına gerçek
leşen en önemli girişim, Cumhurbaşkanı ısmet inonu
tarafından 12 Temmuz 1947 tarihinde bir beyannamenin
)'3ymlanmasl)'dl, Bu beyanname ııe bırlikte iktldar ve
muhalefeı arasında başlayan yumuşama dönemı, her ıkı par-

Bu durumdan sorumlu olanlar Ise jandanna, bucak müdür
IOklerl ve kaymakamlardı. KOylolerl uyaran Demokraı Par
01l1er, onlarla bırlıkte harekeı eıme\erini. birlig!n kuvvet
yaratacagını. kendı adaylanna oy vennelerl konusunda zor
layan kışllerln ısteklerlnl gerl çevlnnelerini ve aralıksız

olarak sındıgı gOzden kaçınnamalannı. tasnıfe dikkat el
melerlnl, seçime rlayet edllmedıgı kanısında olanların da
ola}, bır Z3.bılla bırlıkte DP merkezine \'e bir sureıini de Idarl
makama bıldlnnelerlnl seçmenden ISıı}'ordu.

Köylerde ppılan muhtarlık seçimlerinin kesin sonuçları

lçışlerl Bakanlıgı tarafından Ulus'un 25.4.1947 larlhli
sayısında }'ayınlanmıştı. Bu açıklama}'3 göre 31.000 koyde
CHP. 1.328 koyde DP. i koyde işçı \'c Çıfıçı Panisi. 1.869
köyde de bagımsızlar kazanmıştı.Bu sonuçlara göre muhtar
lık toplamı 34. i 98 cımektedir.Ülke genelinde 40 blnln üze
rinde köyolmasına karşın. çok koçok ve yakın koyler
birleşerek bır ıek muhtar seçmışlerdl. ızmır'de 568 muhtar
hgı CHP, 74 muhtarlıgı DP kazanırken. i muhtarlıgı bagım

sız aday kazanmışıI. Bu sonuçlara göre DP, ızmir'deki

muhıarlıkların yaklaşık %12'slnl kazanmışıı. Bakanlıgın

açıklamasının devamlılda, resmi açıklamanın yapılelıgı gone
kadarkı sürede 59 ılın kOylerinden bakanlıga, seçimlere ka
nunsuzluk, hile ve fesaı karışıırıldıgına dair 184 (CHP 40,
DP 112, B.'lgımsız 32) şikayelin yapıldıgı; bu sayının normal
oldugunu beıırtmek ıçın de. bir Onceki seçimle kıyaslama

yoluna gidilerek ıck parti dönemi Içinde 1943 yılında

yapılan muhıarlık seçımlerlnde şlkayeı sayısının 194
olduguna vurgu yapılmışLJ. Muhtarlık seçimleri sırasında 38
ılın 79 koyünde olay çıkmış; çıkan olaylarda yedi kışı haya
ıını kaybetmiş, 167 kişı }'aralanmıştı. Seçimlerde Jandar
manın baskı uygul;ıdıgı yolundaki eleştirilere yanıt olarak
da, 1.733 ko}'e köylolerin ıstegı dogruilusunda ve 1.759
kOye de ar.ılarında geçımsizlık bulundugu gerekçesiyle ıdare

amiderlnln ıstegı üzerıne Jandarma gönderlldıgi; bunların

dışında kalan 30,604 koye Jandarmanın gitmedigı bellr
Illmışıl. Resmi açıklamalara karşın Demokr.ıt Panılller

seçimlerde yapılan baskılardan şikAyeıçiydi. DP il Başkanı

Ekrem Hayrl ÜSlllndag" Cumhurbaşkanı ısmet ınönü'ye

şıkA)'et Içeren bır mektup yazmıştı. Buna cevaben Falıh Rıfkı

Aıay. Üstondag'a ~Bunak Adam~ nitelemesinde bulun
muşıu, Ülke ıçınde gerginleşen Ilişkiler, topluma yansırken

Izmlr ....e Ege'de tansiyon yükselmişti. Panililer arasında ka\'~

galar }'3Ş3nırken, halk koy ve mahaııelerde partililere göre
aynlmışu.

Demokratlar, Mayıs ayında yapılan mahalle muhtarlık

seçimlerine, seçim kanunu deglşUrilmedlgl için kaulma}'3
caktı. Demokratlar aldıkları kararın gerekçesinı halkla pay
laşmak ve ızmır Merkez'deki gocono ıkUdara bir kez daha
gOStennek adına boyük bır miting düzenlemişti. Celal Bayar
ve Adnan Menderes'In kaııldıgı mitıngde, konuşmalar
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Ialta ortaya çıkan bu kaynamanın en önemli nedenı,

muhalefetin en önemlı eleştiri silahlarından biri olan
hükümetin gerçek bir muhalefet panisı Isıemedigı ıddı·

asının onadan kalkması)'dı. Cumhuri)'et Halk Partısı

ho.kometlnın, her an muhalefete son \'eren'gı korkusu
bOtAn şahsi çıkarlann üzerinde)'dı \'e DP grupları arasında

birlıgı saglıyordu. Bu korku, 12 Temmuz Beyannamesııle

kalkınca, glz1ı kalmış olan şahsiyet çalışmalan açıga çıkma)'a

başlamıştı, DP ıçındeki bu çalkalanOlanınsonunda, panl
bölonerek yenı bir siyasi oluşumun ömlnıl açılmıştı. Mıllel

Partısı (MP), 20 Temmuz 1948 tarihinde, Mareşal Fevzi
Çakmak'ın fahri b.'lŞkanlıgında kurulmuştu. Partinin genel
başkanlıgına Hikmet Bayur, başkan vekıllıgıne Osman Nuri
Könl, genel sekreıerlik göreVine ise ızmır'denMustafa Kentlı

getlrllmlştl. Mllleı Partısı, CHP ıle DP arasında muvazaa·
danışıklı dövüş ıddialarını onaya atarak, siyasi meşruiyetini

s..ıglama)'a ve kamuoyundan desıek bulma)'a çalışıyordu.

Kendisinin gerçek bır muhalefet partısı oldugu kamuoyuna
lanse ederken, DP'ye ve CHP'ye karşı, seniik yanlısı bır polı·

Ilka uygulama yoluna gidecekti. Bu durum karşısındagerek
Cumhurıyet Halk Partısı gerek Demokraı Parti, ıddIaları

yalanlama yoluna giderken, Mıllet Partlsl'ne karşı uzak bır

duruş sergıleyeceklerdl. Kurulduktan kısa bır sare sonra
teşkIlatlanmaçalışmalarınabaşlayan Mıllet Partısı, bu çalış

malannda, eıkln bır başarı saglayaınadı. Panl, daha çok ken
disini kamuoyuna anlatmakla ve karşı partilere muhalefet
yapmakla ugraşıyordu. Mılleı Parlısı, ılk il teşkilaunı

ızmır'de. kurmuş, ıL ıdare heyeti şu kişilerden oluşmuştu:

Raslm AklOglu, Raıf Karadenız, Mustafa Çelebı, Şahap

GOrsel, I-I<trtın ılmen, SOleyman Kolçe, Refik Özbayraktar.
Partııiıeşkılatının tamamlanmasının ardından, yerelde par
tlye basın desteglnl saglamak adına, Har Mi/leı gazetesI 14
Mart 1949 ıarıhınde yayınlanmaya başlanmıştı. Mıllet Par·
llsl. 1948 yılı sonu ıtıbariyle izmlr'in yanı sıra, Ankara, Is
tanbuL, Sınop, Edırne, Burdur, Kayserı, Kastamonu Ye
Amasya'da teşkılallanmışıı.

Partılertn ızmır ılı İçındela SIyasI
Faalıyetlerı

Cumhur1)'et Halk Partısı ıle Demokraı Partl'nin LI \'1," Ilçe
kongrelert, partılerin birbirleri hakkındakı düşüncelerinı or·
ta)'3 koyması bakımından son derece önemlidtr. ızmir'de

Demokrat Parti Merkez Ilçe Kongresı 29 Kasım 1946 tari
hinde Ilk kez toplanmıştır. Parti merkez bınasmda toplanan
kongrede. Halk Partlsllktidanna )'önellk eleştiriler dıle ge
tlrilmlş \'e panının ıZmir'de karşılaştlgı zorluklar sıralan

mıştır. Bu ::orluklar ıçerisinde ilk sırada, ıdare amirierinin
partiye karşı olan olumsuz duruşları yer alı)'ordu. Bır dıger

sıkınuysa, Demokrat Pant'nın ~Muvazaa" partısı oldugu rl
vayeıleri nedeniyle \'e ıktldann baskısından dolayı birçok

Insanın, üye olarak yazılmaktansa kalben Demokmt Partl'ye
baglı kalmayı tercıh eımCıeriyd!. Teşkilat ıçın önemlı bır

sıkınuda, mal ve bina sorunuydu. Demokrat Pant'ye )'onelık

bu ılk zamanlardakıçekıncelerebır örnek \'ermek gerekırse,

pani)'C girmemekle beraber, izmırli tüccarlardan ıhracaıçı

Şerif Remzı Reyenı, Kordon'da kendisine alt bır bınap

parasız paniye \'cmliştlr. Buna benzer hareketı dıger I::mlrlı

tOccarlarda da görmekıeytz.

Demokrat Panı, ızmır'de ilk Ii kongresini, 22 Aralık 1946
lar1hlnde 127 delegenın kaıılımıyla Ankara Palas'ta
toplamıştl. ii başkanı Ekrem Hay-ri Üstünda~!"ın açtıgı kon
greye, Başbakan Recep Peker'e yönelik eleşIIriler damgasını

vurmuŞlu. Recep Peker'in. Meclis'teki bı1tçe gönışmelennde

Adnan Mende-res'e yönelık sarf
eıııgı "pslkopa!" nitdemesi,
büyük eleştiri konusu olmuştu.

Kongre'de, Başbakanı ısııfa)'a

çagıran bir protestO telgrafının

çekilmesı karan alındı. Seçim
lerde ortaya konan yolsuzluklar,
seçim kanunun degışl\nl·mesıYe
sorunların hakim karşı- sında

çözülmesi, kongrenın dıger bazı

konulanydı. Kongrede. bır yıllık

çalışmanın yer aldıgı raporda Ise
Ekrem Hayrı OSILlııd.ıg iznılr kamuoyunda karşılaşılan

manevi güçlükler başlıg1 altında

şunlar sayılıyordu; Demokrat Partl'nın bır muvazaa partısı

oldugu, Rus kaynaklarından maddi yardım aldıgı, kurucu
larının toprak davası aleyhinde oldugu, iran'dakl TUDEH
partisinin rolünü oynayan bır partı oldugu, Serbest
Fırka'nm akıbetlnden dohıyı, halkın fıılıyana partiye gir
mekte tereddüt etmesı' Bunlara karşı mOcadele Yerildıgı ve
bu yolda mahkeme ve matbuat yoııannın kul1anıldıgııfade

ediliyordu.

Halk Partılilere göre Ise Demokrat Pan!'nln kongresı, "har
rtyeı, demokrasi, H.ı/k Panisı. yapacagız, edecegi=, proıesıo,
151lf:1 elSin ~ sözlerinin çınladıgı bir toplanudan başka bır şe)'

deglldl. Hiçbir memlcket meselesine degınılmeden. sadece
bır yıldan beri de\'am eden tehditler, imalar, Iftiralar. Isnat
larla dolu olan bır laktrdı fmınasının dev'3.ml)'dl. Demokraı
ların kongresınden kısa bır sare sonra. Demokratlar lehine
yayın yapan ızmır gazetesi, temylz mahkemesi karanyla,
Bayük Millet Meclisl'nın manevi şahsına hakaret suçundan
ytrmı gon kapatılıyordu. Kapatma karannın gerekçesi. 28
Temmuz 1946larihlnde gazetede yayınlanan ~ lesebl gayrı
sahlh çocuk"adlı )'3.ZI)'dl. Yazl)'l kaleme alan kışı, DP Innlr
ii Başkanı Ekrem Ha)'T1. Ostündag'ın oglu BOlent Osıon

dag'dı. Açılan soruşturma sonrası, Balem OstOndag.'ın, ga:e
tenin yazı Işleri sorumlusu görevini yOrOten hamile eşi

Müçteba Üsıondag tutuklanmış, cezaevine konmuştu. Son-
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rakl süreçte, olanlardan kendini sorumlu tuıan BOIem
Üstündag Intihar etmişli. Yaşanan bu olay kamuoyunda
önemlı bir etki yaratmışıı. Bunun üzerine gazete çalışanlan

aldıkları karar sonucunda gazeteyı ~Demokraı İzmır"olarak

çıkarmaya başlayacaklardı.

Demokrat Parti kongresınden kısa bır süre sonra
Cumhurl)ıet Halk Partı'sınln iI kongresı ızmir HaikevI'nde
28 Aralık 1946 tarıhinde toplandı. Kongrede en büyük
eleştlriler, Celal Bayar'a yönelık gerçekleştI. Ekonomık sıkın-

ızmır, 28 Ttmml.ll 19f6

ulardan dem vuran Demokrat Partıltıere cevap olarak, bu
sıkmtllanngeçmiŞıengelerek bırıkllgt ,'e bunda da geçmiŞle

Iktisat Vekiıııgı yapan Celal Bayar'ın sorumlulugu bulun
duguna vurgu yaptımıştı. Vılayet genelinde, Demokratlarla
yogun bır mücadele IçersIne giren Halk Partililer, bu mA
cadele ıçın ıl merkezinde bır propaganda ve neşriyat boro
sunun kurulCıugunu;Anadolu gazetesınin kullanıldıgını;

halkın toplu oldugu yerlere konuşmacılar gönderıldıglnl;

Tanin, Ulus ve Anadolu gazetelerInden on binlerce nosha
salın alınarak, ocaklara, fabrıkalara, Ilçelere ve köylere kadar
gönderıldıgini; arışler asıldıgı, beyannameler dagıııldıgından
faalıyet raporunda bahsedllmcktedlr. Tüm bu çalışmalar

sonrası seçim, on beş bın oy farkla kazanılmıştı. Bır konıış~

macı seçimlerin sonucunu, ılginç bir şekilde köylülerin
sadak.ıı! şehırlilerin Ise ıhanetine baglamışu: "Demokratlann
aflş/erl bl/e kışkınıcı ıdi. Bır ;ıflşln azerinde 'Bır d.ıklk.1/lk

cesaretiniz sizi harr1yeıe kavuşlUracakıır'diye bir şey vardı.

Bununla ne kasıedıyorlardı. Bu ancak İzmir'deki ek.1/JI
yeı /ere (azınlık) maesslr olabilırdı. NitekIm c>y/e oldu. Tark
kc>ylasone ve bahusus efe/er diyarına Ces.1rel favsiye
edilebilir mi? Seçımı şehır/erde kaybetlik. Çanka şehirli

ImZ.1sınl inkar wl. Halk P.1r/lslne kayııl} oldugu ha/de
reylnl Demokraılara \'erdı. Saf kc>yla, karakrerlı Çıkıı. Imz.1
Sll1llnkarelmedl", Aynca kongrede, Demokrat Panllehıne

çalıştıkları tespıt edılen 27 kiŞi, parUden uzaklaşunlınıştı.

Kongrenın ardından, Demokrat Partılılere göre Halk Partlsl
kongresı, ~Demokraıl.ııll nıOşıerek sovOş kongresr'nden
başka blr şey degıldl.

1950 seçimlerine gidilen SOreÇle, tum ü.lkede oldugu gıbı

ızmır'de de siyası tansıyon yükselmeye başlamıştı. Yılın ılk

aylarında toplanan her ıkı paninin il kongreleri yükselen bu
tansiyonu görmek açısından dıkkate degerdır. CHP ıZmır iI
kongresini 7 Ocak 1950 tarihinde LOplamıştl. DP)'e yönelik
sen eleştirilerın ıfade edıldlgt bu kongrede, Doktor ıbrahım
Bulanalp muhalefetten ~mem/ekeı çocuk/anm çarotme yo
lunda )'Üroyen" bır hareket olarak bahsederken; şerenlln

sanıarın boyle hareket etmeyeceklerinı; ıpten, kefenden,
tabultan bahsedenlerın, mezarda çalışması gerektlgını

söyleyecekti. Kongrede okunan çalışma raporunda, teşkIlat

olarak, çalışmaların bOyük bır boll1ml1nl1 karşı partinin
yıkıcı ve ayıncı gayretlerını önlemeye ayırdıklarını;

Demokrat Partılllerin her hangi bır sebep olmadan şehrln

en kalabalık yerlerInde mltlng ve toplantılar tertIp ederek
TOrk Demokrasi tarıhInin kaydedecegı en çırkln ve yoz·
laşmış hareketlere gıriştıklerini; her harta kamyonlarla
vatandaşların bır yerden bır yere taşınarak seyyar mitıngler

gerçekleştirdiklerını; 101111 bayram ve go.nlerde kendı pro
pagandalannı yaptıklarından bahsedılmekteydi. Demokrat
Panııııerin tüm bu faalıyetlerinde ise Izledikleri prensip ve
ga)'enın; "Halk Partısı'ne, onun hakamellne, eserlerlne karşı

halkın husumellnl yaraımak ve ıeşlik eımek, IlImms/zlık

yaracmak, insan irade \"C iklldannm Qslünde husule gelen
aksaklıklardan faydalanarak ıkıldan ele geçIrmek" oldugu
S6yleniyordu. Aynca Halk Panısı teşkilau. ~Demokraı Panl
ııe YozeUilikler", ~Demokrat Panfnln İçyaza~, ~Danka \"C

Bugı1nka İşç/
B isimli eserleri yaymlatmış ve ~Dokuz Eylol·

Isminde hartalık bır dergı çıkartmışıı.

Demokrat Partı'nın 20 Hazıran 1949 tarihinde toplanan
Ikıncı Bayük KongresI'nde, Mseçlnı kanununa aykırı her
hangi bır harekeı, vaıand.ışın rabll haklannın Ihlali Ile bır

oldugundan vaıandaşı nefsini mod.1faa durumUlı.1 sakmuş

o/urdtl" Ifadelerını ycr aldıgı "Millı Teminm Andı" kabul
edılırken; ıkudar tarafından bu belge "Milli Husumet AIJdl~
olarak nltelendlrllecektl. DP l1ıeşkılalı, bu bıldıriıle seçime
madahale edıldıglnl dOşondoglı anda, hakamete karşı

gelmek hakkını vatandaşa tavsiye ediyordu. Boyle bır bildiri,
ıkıldardan bayak eleşllrller alacaktı. Bu eleştiriler, 7 Ocak
1950 ıarihlndekı CHP ızmır il Kongresi'nde de dile getiri-
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lecek, aynca hazırlanan raporda şu ifadeler kullanılacaktı;

''Mıllı Husumeı Andı, TOrk Demokrasisine karşılndirlfmlş,

Ilerdeki vahim netlceferl şimdiden kestirifemerecek en .1gır

bır darbedır. Bu \'esika TOrk İnkıftlbınm sembolo Kemal·
Izm"ln Ifadesi olan yunm bır/ik. dıı=enlik \'e ilerllik esaslannı

ihlal eden hain bır h:mçerdir~.

Demokrat Partıltıer. Halk Panisı'n!n kongresini, ~llteşkı

lalmm hafta sonu eglences/~olarak nLtelemlştl. Demokrat·
lara karşı hakaretlerin havada uçuştugu ve Demokrat
Part!'nln, Haniyeı ve hllaf Partısı ile bır tuıuldugu bır

toplantıydı. Demokrat Partılse izmir'dekııl kongresini 28
Ocak 1950 ıarlhlnde toplamışıı. Demokratlar, bu kongrede
tam bır gö\'de gösteriSi )'apmışlardır. "Demokraı Pani'nin
kalesi olarak nUclendirilen' ızmir'e, Demokrat Part!'nln
röneıımı, başıa partılıderi Celal Bayar olnıak üzere, Adnan
Menderes, Refık Korahan, Fual Köprülıı, Fevzi Lütfa Kara
osmanoglu, Refik Şevket Ince olmak Ozere tam kadro
halinde gelmişlerdi. Bu durum, 1950 seçimlerine gLdLlcn
sOrcçte ızmır'e demokratların verdigi Oneml en ıyı şekılde

ıfadc ctmekıedlr. Halk Partııilere gore)'se, Celal Bayar vc
dlgerlcrLnln geliş nedeni, İzmır teşkilaunda baş gOSteren IÇ
çekışmenın su yilzone çıkmasını onlemek telaşıdır.

Kongrede gerçekleştlrılen konuşmalara bakııgımızda ve
önceki kongrelerle kıyasladıgımızda, Iktldara karşı ılıman

bır havanın esııgı gorülar. Anık demokratların hedefınde,

Ikıldarla ışbırlıgıııe gIrdıklerini her zaman ılan etlıklerı

bürokrası yoktur. Borokratlk engellerin kalkııgı konusunda
beyanda buluııurlar. Ama buna karşın İzmır vllayetıne özel
lıkle devlet kuruluşlarının, ekonomik vasıtalar aracılıgıyla

çeşıdı baskılarda bulundugu ve bunun ticaretin yogun
oldugu bölgelerde agırıık kazandıgı konusunda eleştirıleri

vardır. Kongrede en çok On plana çıkan konu, Işçi ve kO)'lo
sınıfına verılen ehemmıyenır. Işçiye grev hakkı, devamlı

surette On planda tutulmuştur. Ayrıca kongrede, özellikle
Ege bölgesınde Demokratların gaçlu olduklannı ön plana
getiren ıfadeler sık sık dile getirtImiŞtir. Bu durumun gerçek·
lıglnl rakamlarda ortaya koymaktadır. Kongrede sunulan
çalışma raporunda, bır sene Içertsinde Demokraı PanI'nin
Oye 5.1yısının beşte bır oranında artarak i 20 bini geçlıgL

gorülmektedır. Bu durum. demokratlara bu bölgede bır öz
gO"en saglamaktadır. Celal Bayar'da yapmış oldugu konuş

mada, Ege Bolgesrnın Demokrat Partl'nın en kuv\'eılt mer·
kezl oldugundan ve dıger bölgelerin Ege'yı Ornek aldık

larından bahsetmışnr. 1950 seçimleri oncesılzmlr'dekı DP
teşkılaıının yapısı şO)'le)'dl: Siyasi faaliyeue bulunan 20 Ilçe
kurulu, 47 Bucak. 140 Mahalle Ocagı, 541 köy ocagı bu·
lunmaktadır. 643 koyden 102'slnde hala DP teşkilatı >'ok
tur. BOtOn ıL teşktlauna kayıtlı üye adedı 1948'de ı 15.947
ıken 25.863 kışı artarak 1949 yılında 141.145 aye)'e çık

mışıır.

Çok {XIrıLh hayata geçIşle bırlikte. partiler arasında are sayısı

konusunda bır rekabelin oldugunu ve bunun gazete say
falarından eksik olmadıgını görmekteyız. TOrk sı)'asetınde

ortaya çıkan bu )'enl durumdan en iyı faydalanan partinin
de Demokrat Parti oldugunu görüyoruz. Bu konuda Halk
Partlst'nln rahatsızlıgını, Genel Başkanwkil! Hılmi Uran'ın

teşkılata yazdıgı bır )'azısında net bir şekilde şöyle ıfade et
mektedir: ~OcakJanmıza fazla miktaro.1 pan111 kaydetmemi=
IQzumunu h1dıseler giln geçtikçe açıklamakıa \'e nıh.1reı

gelıp adeıı'e rey çogunluguna dayanan bu rejimde şuurlu

\·e yOksek bIitelı Paniııler kadar adetçe bol panililerlo de
degerl \'e lıı=unıu bellnnekledlr... Karşı panl buna bayak
ehemmıyet aıfeımekıe goronoyor... bl=lm bayük halk
kıllesııçınden panımlze oye kaydeımemugerekiyor \'e bii·
hass.1 muhilln genç, bnlı. h1rekeılı ı·e canı başında klm
seIerini ne y.1plp elde etmeniz lcap edı)'or

w

•

t:kmokmr PImi )t:ırıcllclkrınln /9'f9 Yı/mda gcrçckleşılrr1lklerl

Çt-şmczlpreIJ. Celal &ıpr (soldan bmncJ), Ekrem H.1yn OSlGnd.1g (Soldan
uçGncG). Adn;m Mclıdel?S (Soldan dAroılilcil). F. LIlI(1l K.1I:ıosmanoglu

(soldan bt:şlncl) (K.1yrıak· Cumhurjye! Donemi Tork/ye AtI5/klopedls/. C8.
/ltı/şIm Y;ı)1nbn, s. 2087)

14 Mayıs 1950 Seçımlertve ızmır

1950 seçimleri öncesi, muhalefetin en çok e1eştlrt getlrdıg,ı

seçim yasası deglştlrilmlş, gizli O)' ve açık sapm ılkesine

dayanan, yenı seçim sıstemı getirilmişti. Demokratlann n!spL
ıemsıldekı tOm ısrarlarına ragmen, çogunluk sıstemı kabul
ediliyor, seçim govenlıgi )'argıya devrediliyordu. TOrkl)·e'de
çok partili demokrasinin gelişimi adına Onemlı olan bu )'3Sa

ıle CHP, gecıkmışte olsa bu süreçteki samımiyetini ortaya
koyarken; Demokrat Parti, 1946 yılından beri devamlı

surene gündemde tutlUgu seçim sıstemı konusundakiistek·
lerini kabul ettirerek. başarısını ona)'a koymuştu. Bu dö
nemde Yozgat'ta valilik gore\inde bulunan ıhsan Sabrt
Çaglaya.ngll, Ikııdarın o donemdekı samimiyelini -Valiler
çay IÇSin, seçlm/erl sepetsin. Seçim siyası Iştir, ıdari

degtldlr~sözlertyle Ifade eder. ızmır'de seçimlerde her hangt
bır usuıSıızlllk olmamasııçın büyük bır titizlık gösterilmışti.

Seçim kuruııannın oluşumunda. sandık gözlemcilerinin

- 335-



seçiminde dikkatli davranılmışu. Sandık başlarında görev
alacak kışılerin seçiminde şehrin tanınmış. gavenılir insan·
ları tercıh ediliyordu. Bu şahısların bazıları. dönemin has·
sasıyetl \'e başka gerekçeler ıleri sarerek, bu göre\1 kabul
elmiyordu.

14 Ma}'lS seçimlerine }'aklaşılan dönemde, Cumhurıyet Halk
Panisı'nln teşkilatlarında, seçimleri kazanacakları yolunda
bır hava hakim olmuştu. Sene başında seçim sıstemınde

degışıklıge gıdılırken, CHP'It ıdarecilertn çogunluk sıste·

mlnde ısrarcı olmalarınınen önemli gerekçelertnden birtnl,
seçimleri kazanacaklarına yönelık ınançları oluşturmak.

taydı. CHp'lııerl bu doşanceye sevk eden çeşitlı etmenler
vardı. Bunlardan biri, halkın 1945'ten bu yana IÇ Siyaset
hayatında geçlrdıgı safhaları yakından takip etmesI ve gerek
ıktidarın gerekse muhalefeıin IÇ banye ve ııııumu hakkında

belırgın bır fikır edınerek, CHP lehine tercihinin döndügo.
yolundaki kanıydı. Kemal Karpaı, 1950 seÇimlertnın sonuç
larını degerlendlrlrken, Halk Panııılerln ıçlertnde bulundur
dukları lylmserlllll?,ln haklılıgına vurgu yapan bır tespıtte

bulunur. Karpaı'a göre Demokratların zafer kazanmasındaki
temel neden alkedekl Halk Panisl'ne karşı birtkmiş hoşnuı·

suzluktu. Fakat bu hoşnutSuzluk gıderek azalıyordu. Eger
seçımler 1947 ya da 1948 yılında yapılmış olsaydı CHP,
i 9S0'de topladıgı oyun beklıde yarısını toplayabtlecektl
ancak partlnln son dönemde yaraltngü liberal siyaselitiba·
f1nı antırmıştı. CHP'yl seçimleri kazanacagına inandıran bır

dıger önemlı eıkende Istikrar ve gelecek adına Cumhur·
başkanı ısmet Inönü'yda. Dünya siyasi durumu ve Türkı·

ye'nın IÇ ve dış sıyası hayatındakı ıktidar ıhtiyacı, halk tara
fından göralmekteydL Cumhurıyet Halk Partisi teşkilatı,

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve alkeyl ikıncı Danya Savaşı

dışında tutmakta boyak başarı göstermiş bir Ismeı ınönü

simgesini seçim sareclnde kullanma yoluna gıımış \'e seçim
strateJısını devamlı surette bu alan azertnden yorutmüşlO.

Donya, tekrar bır savaş sareclne dogru gidiyordu. TOr·
klye'nln kuzeyındekl komanlzm tehlıkesinin had safhada
oldugu bır dönemde, daşman gözlerini seçime dikmiş,

CumhurıyetHalk Panls!'nln yıkılmasını bekliyordu. Çankü
Ikttdar partisinin başında bir ıek mıllı kahramanımızIsmeı

Inöno vardı. Doşman bıhyor kı, muhalıf partılerin hiç
birinde ve bOlon memlekeue bu kahramanıneşi yok. Daş

man bılı)'or kı onsuz TOrkiye başsız gövdedır. A)'rıca haka
met çalışmaları ve muhalefet konuşmaları da ayrı bır eıken·

dı. 12 Temmuz Beyannamesi'nden sonra halk, Cumhurıyet
Halk Partısı Ikııdar ve hükametlnln samimi çalışma ve
gayreılerlnl gormÜŞtO. Halk, dOrt yıllık deneyım sonucunda,
muhalefeıtn umumi tutumdaki düzensizllgini, ihtllaflar
yaratan faalıyetlertnı, Olçüso.z hareketlerini, memleket bün
yesme zehir damlaımaya giden durumunu görmüş ve
mukayese etmişti, Genel seçimler Oncesı bu durum, Cum
hUriyet Halk Panisı adına ferahlatıcı ve govendlricl bır du·

nımu açıkça ortaya çık.1nıy

ordu. MeUn Toker, bır gaze
tecl Izlenlmiyle CHP ıdarecl

lertnln ıçınde bulundugu
hava)'ı şöyle nakleımekıedır:

-InOno. her tarafıa muazzam
kalabalıklar ıarafından ve o
zamana kadar görülmemiş sı·

caklıkla karşılanıyordu. Tabı

Mtıln T*r bu hem kendisine, hem de
)'anındakılere cesaret vert·

)'ordu... Açıktan ve ıçlennden 'IŞle /'aşam, Memleket'dı)'or.

lardı. O dOnemde. panldekl havayı Kazım Galek'te şöyle

anlaımaktadır: M/snJel inöno seçimler ne olacak diye sor
dugunda, p;ış.mı bu seçimleri biz k.1ybedecegiz dedim.
Cınım, sen ıkı senedIr yoksun, memlekeltekI gelişmeleri

takıp edemedin, kö/omsersin dedi. Benim g6nlşam o
dedim. Arkasından CHP Genel Merkezine gittim. Orad.1
genel/ıkil.' genel Id.1re kurulunun lOpl.1ndıgI bayük sa/ond.1
duvarda koca bır harita, asıande asker usula kazanacak
kaybedecek yerler kırmızı ve mav:! ile iş.1ret edilmiş. O harl·
f.1)'a b.1kınc.1 CHP büyilk bır zafere gidiyor ımıbahı vare/I M.

Teşkllaua hakim olan bu hava, propaganda faaliyetlerinde
partinin aleyhine bır durum arz ediyor, parti halka gıt·

mlyor/gıdemlyordu. Seçmen oyuna dayalı olan bu yenı

dönemde, nofusunun önemlı bır bölümünü oluşturan

kOylO nofusunun siyası lercıhı önem kazanmıştı. Aynca
Tarkıye'dekl köylo kitlesinin sıyasal davranışı, Bauh örnek·
lerınden farklı bır yön göstermektedır. Genelde Balı de·
mokrasılerlnde yerleşme biçimi, sıyasal davranış azerinde
beltrgln bır etklde bulunmazken, Turkıye'de bu etkı lam
tersi bır durum arz eder. Tark köyıasünde,seçımlerdeoyu
nu kul1anma davranışı, şehirli seçmenin aksine daha yOk.
sekUr. Bunun sıyasal sonucu, nafusun bayok bır çogunlugu
koylo olan Türkıye'de, köylülerin şehırlilerden daha yoksek
oranda seçime katılması, siyası hayat üzerinde mevcuı olan
kö}'lü etkisini artırmaktadır. Bu nedenle Türk sıyasal hayali,
köylü bır karakıer taşımakıadır. Fakat bu gerçekleri hem
yerelde hem de genelde CHP'II ıdarecıler görmeyecektI.
CHP'ye bagh valiler, belediye başkanları, ıeşktlaı Idarecileri
ve barokratlarda hakim olan kanı, halkın köklo CHP'nın,

hele ınönü gıbı bir Ildenn yanı başında yer alacagıydı.

1950 seçimlerinde, yansız olması gereken Cumhurbaşkanı

ısmet Inöno'non, bızzaı partisinin seçim kampanyasını

yOraımesl muhalefetten bayOk eleştiri almış ve Demokrat
Panılıler, bu durumu styası bır malzeme olarak kullanmıştır.

Samel Agaoglu. ~De"lel Başkanı mı, CHP Başkanı mıradlı

yazısında bu duruma dıkkat çekerek. İnönü'oon i 946 Ile
1950 yıllan arasındaki dönemini ikiye ayınr ve ı 948 yılının

ılk ganlertne kadar Kkendlslnln kanun bakımından tarafsız
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ATATaR VE iNOND
CUWHURjYET HALK PARIiSiNiii BAŞLARWIR
OYlARIMIZI ONlARıN PARTiSiNE VERiliM

-

hazırladım sizde hıIZJrlayın~. Seçimlerden on gün Once
ızmır'e gelen ısmet lnono, 4 Mayıs 1950 tarlhinde lzmır'de

gerçeklCştlrdıgi seçim mitinginde panisinin kadın adaylara
ı'erdıgı önemden, ko)' davasında,

koy )'olları, sulan ve okullarından,

çalışma ha)'au \'e grey hakkından

bahsetmişti.

DP ızmir teşkilau, Şubat ayı III·

barlyle seçim hazırlıklarını hızlan

dırmış, ızmir genelinde propagan·
da çalışmalarına başlamışlı. Seçim
çalışmalarını yumtecek kurulun
ıçınde Penev Arat Ile Haydar DOn
dar bulunuyordu. DP'ııler, ıktidara

gelmeleri halinde vaıandaşlara, bır

Insan olarak birçok tabıı haklannı

sagla)'acaklarını,şehlr-köylO aynmı

nı kaldıracaklarını, memlekeue ış

hacminin genlşle)'ecegıni. tekelde
kalan nımetlerln yumaşlar arasında

eşit dagıulacagını programlanna
da)'anarak vaat ediyorlardı. Demok
ratlar, izmır'in tOm Ilçe, belde ve
köylerinde seçim çalışmalarını )'Üro·
türken; DP Genel MerkezI. olke
genelınde başlatllgı seçım sürecine,
son noktayı izmır'de koymuşıu,

SeçIm yasaklarının başlayacagı son
gün olan 10 Mayıs 1950 ıarıhlnde

Celal Bayar, son seçim konuşmasını

gerçekleştirmek ıçın ızmır'e geldI.
Ba)'ar, agırlıklı olarak mıllı Iradeye
deglnen konuşmasında. degışen

yenı seçim kanunu ıle bırlıkte seçim
emniyetinın saglandıgını, anık hiç
kimsenin milleı egemenllgı onünde
durama)'acagınavurgu yaparak SOz
lertne şöyle devam etmlşıl: -Demok·
ral Panl'yf turan mtandaşlar reyle
rinlzj ku/Jamnız. Eger Demokraı

Panı, mil/elin /lınıadıyla eksenyeıı

alırsa hakameı ı'e devleti ıesellam

edecek ı'e bu mil/eıe en samimI şe.

kılde şakran ı'e mınnet borcunu
odeyeceklir~.

DP'nln ızmir mıııetvekılı aday lıSlcsl

oluşturulurken, oç aday genel mer
kez tarafından, gen kalanlar ıl teşki

latı tarafından belırlenmlşıL. Aday

lkmoknıı P.ırtJ'nm 19XJ!><'(!mierJnc/,>
kU/lJlldlgl :ıftş/aden.

CumhUri)"" H"lk P.ınlsJ'ııln

1950 5e(ımlmrxk kulbndıgı "flşkrckn

ka/may:ı mecbur bır dev/eı b.1şkam~ oldugunu Ispata
çalışan; ıkıncı donCmınde}'se, k/kıid,1r panisinin genel b.1Ş*

kam olarak konuş<1n, genış 5.1/ahlyetlerinden bahseden.
hOkOmeıe, 1511kmnetler g05teren.
mil/eı Ontlne p.1rtl başkam ol,1rak
çıl41n b/ır olarak nııeler. Bu sebeple
ısmet Inono gelen tepkileri azalt
mak ıçın, 1949 yılında Izmır'e

ge1dıgınde partiye gllmek }'erlne,
şımdıkı Alsancak ISlas}'OnU }'anında

hastane bınası olarak kullanılan

Demırkonak oıellne )'erleŞti. Bu zi
yareti sırasında, )'aklaşan seçimler
öncesi ızmır teşkilatının nabzını

yokla)'an ısmet InOno, partılilerin

seçlnllerl kesin olarak kazanacaklan
)'olunda kendilerinden emın ıfade

leri karşısında, ongorosono onaya
ko)'an şu açıklamalarda bulunmuş

LU: ~RUJıUIJlIZd,1kl meşe ıeşek-kar

ederim. Bune/mı sonrakI çalışmala

nmızııı çeklrdegln/ sl= ıeşkıl ede
ceksIniz, bu (I.1vayl gençler olarak,
siz goltlrecekslnlz. Ama şımdı beni
dıkkalle dıııIeyin. Sızın unnelligı

niz gıbı bır seçim k.1z.1IlIJJayacaglz,
seçımı k:ıybedebılırız ı'e kaybeımek

IIJllln1/lnl g:ı!lp gon1yonım. Buııun

ıçııı k,1Z:l/l.11mı ı'eya kaybedelim
seçımden sonra bu b'1ymgl siz ıaşı

yac'1ksımz, Atm kaybeımeyı bır re
lakeı ıclakkı etmeyin. Eger biz
seçlmde kaylıedcrsek, IŞlll bır başka

yOmly!e kazanmış o/ııcagız. BmOn
danyaya bl=lm I1HH'a=aa yapmadı

gımız, samimi ıdea/ıst demokraılar

oldugunıuzunomeglnl verecegız I'e

ıarıhe bu şekilde geçecegız. Kendı

elıyle ıktıdan teslim elmlş bir p.1r
linin şereflnı ıaşı)'acagız, bundan
bayak k.1zanç olmaz. Biz kendı

elimizle demokratik hayaıı açmışız

ı'e onun tecellisine bo)71umıı=u les
lım etmişiz, Bunun şereflyle tarıhe

geçmek "bılronden d,1h1 degerlidır.

Ben size gıdin seçlnıl kaybedin de
demiyorum, Yine kazanmak ıçın

çalışın, kaz,1nırs.1nız çok memnun
olacagllll, Ama kaybeımek Ihtima
lini daşanan, ben buna kendimi
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belirleme çalışmalan sırasında, CHP tarafındanDP ıL başkan

vekllı Rauf Onursal hakkında Agır Ceza Mahkemesinde
dava açılmıştı. Davanın gerekçesı, ltıuf Onursa\'ın arkadaş~

lan)'!:ı bırhkte, slgorıa şlrkellnden para almak ıçın bır mo
ıoru kasten batırmalan)'dı. Bu durum karşısında, panlsının

zarar görecegine Inanan Rauf Onursal, milletvekılı ada)'Iı

gından çekılmişıı. DP ızmır Mılletvekllt adaylan şu isimler~

den oluşmuşıu;Refık Şevketınce,Halide Edip Adıvar, Halıl

Öz)'ön1k, Cemal Tunca, Ohaı Baban (Bagımsız), Ekrem
Hayrt ÜSlandag, ZahtO Hilmi Vehbeşe, Avnl Başman, Vasfı

Memeş, Osman Kapanı, Muhluin Erener, Mehmet Aidemir,
Sadık Glz, Necdet ıncekara, Behzat Bilgın, Tank Gorek,
Abidın Tekön.

CHP'de seçimler Oncesl mılletvekılı aday liStesi oluştunna

çalışmalanoda, Ii teşkllaıı kendııçınde On seçımle 12 ada)'
belırlerken, gen kalan beş aday genel merkez tarafından Iıs~

ıeye eklenmiştl. 9 Nısan tarthlnde ızmır Halkevinde yapılan

ön seçimlertn ardından en fazla oyu alarak aday olarak be~

Ilrlenen kişiler şunlardı: Şevket Adalan, Şakn1 Saraçoglu,
Sedat Dıkmen, MOnlr Blrsel, Mehmet Orhan, Nazif Çagaıay,
Kamuran Ors, ŞOkrO Blrgill, Salı Odyak, Reşat Leblebl
cloglu, Orhan Rahmi GOkçe, Mustafa Yazıcı. Genel Merkez
tarafıııdan aday gösıerılen Isimler Ise şunlardı: Şerif Remzt
Reycııı, Şchıme Yunus, Sım Day, Haseyin Kavalah ve Cemal
Özbck.

MIllcl Partısı, 1950 seçim sareclne, Şubat ayında ıl kon
grcsını toplayarak başlamışı!. Kongrc ve sonrasında Millet
Panılllcr, DP'nln gaçla oldugu ızmir ılı ıçınde, DP'nln mu
vazaa panısı oldugu, CHP ıle ışblrlıgı halindc bulundugu
yolunda propaganda faaııyetlennı yüraımaştll. CHP ve In
Ono'ye yönelık serı muhalefeıını sOrdorcn partı, ';lnoIlQ
Cumhurbaşk.1nlıgından çekı/medlkçe, nıenı/ekeClc demok
rasi yerleştnez ve yaş.1yanıaz~ftkrtnl Ilen soruyordu. Tarkiye
geneıındc sadece 22 Ilde seçlmlcre giren Mıllct Panısı,

ızmır'de lam lıste çıkannıştı. MP ızmir Milletvekılı aday lis
tesi şu Isimlerden oluşmak(3)'dl: Mustafa Kemli, Süleyman
Kalçe, Raslm Alı Ülgen, Raslm Aktogu, Harun Dılmen, Ziya
Nebıoglu, Rifat Pullukçu, Tomrts TÜmer, Nihat Korşat,

ıhsan Pımar, Vasıf Kısmeıli, Mustafa Çelebı, Şahın Lıçln.

Suphi Satur, Enver Kök, Bahaetıln Ogoımen ve Ahmet Sey
han.

1950 yıJmda Ya.>!an Mılktnkıh ScçımSonuçJan.

Ka ı, '- "'- 8.905.743

oy Kullanan scçmtn Saym 7.953.085

Katılım onııu (%) 89,3

pan1lertn AIdıIdan o. Mıkıan '" MJILCı><kıhsaym
OySaym oy Onııu(%) Mılkımııı Saym

OP 4.391.694 55) 416

QIP 3.148.626 39) 69

Mf 368.537 4.6 i

Bogımsu 44537 0,6 i

14 Mayıs'ıa gerçekleşen seçımıen ülke genelinde Demokrat
Panl kazanmıştı. Seçim sonrası, Halk Partılilerde lam bir
dagınıkhk yaşanırken Demokrat Parti kendisini ıktidara

hazırlıyordu. Hokamet sessizce Demokratlam devredildI ve
Türkıye bayük bır dönaşümü başardı. iktldar. halkın

arzusuna uyarak sakünetle el degişlirdi. Bu durum hem
şeklı hem de ruhu bakımından demokrasiye uygundu ve
Tarkiye'nin sıyası hayatında yenı bir devIr açılıyordu.

1950 seçimlerinde, Izmlr'dc seçime ıştirak %90'lara
varırken, Dcmokratlar ezici bır Ostanlüklc İzmır'den zaferle
ayrılmışlardı. ızmır'In ılçelerlıçınde %97,4 katılım oranı ııc

Kemalpaşa Ilçcsı On sırada gelmIştI.

1950 Yılı MilletvektlıGenel SeçLmlertnde tzmlr

Kayıtlı Seçmen Sayısı 370.282

Oy Kullanan Seçmen Sayısı 321.575

Katılım0"''' (%) 86,8

MılletveldhSayısı 17

PartıIer1n Aldıklan oy Mıktarlan

oy Sayısı oy onıııı

OP 188.476 % 56,7

CHP 137.622 % 41.4

MF 6.038 % 1,9

ızmır, Türkıye'nın çok partili hayata geçişinde, Iktidar "e
muhalefetln, en çok karşı karşıya geldigi ve rekabetle bu
lundugu )'er olmuşıu. Bu mücadele en iyi İzmır'den gozlene
bılmekte)'dı. ızmır'ın bu durumu onu ülkenın dıger vıla)'et

lerlnden a)'ın)·ordu.
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1950 Yili Mtlletvektlı SeçImlertnde DP ve CHP Adaylanrun IzmırdeAldlldan oy M1ktarIan

DP Adaylan II Merkez CHPAdaylan tl MeIkez
Genellnde tlçede GenelInde tlçede
Aldıgı oy Aldıgı oy Aldıgı oy Aldıgı oy

i Halıllbrahım Özyorok 190.369 84.884 Şevket Adalan 139.039 37.882

2 Rerık Şevket Ince 190.000 84.563 MOnlr Bırsel 138.989 38.116

3 Ekrem Hayrı Üstündag: 189.959 84.663 Şertf Remzl Re)'cm 138.479 37.718

4 Halıde Edıp Adıvar 189.730 84.686 $alı Odyak 138.296 37.807

5 Mustafa Ohut Baban 189.600 84.646 Şokro Saraçoglu 138.293 37.62 i

6 Has.'ln Vasf! Mcmeş 188.752 83.651 Ha:seyın Kavalalı 137.926 36.755

7 Mustafa ZohtO Vehbeşe 188.502 83.36 i Sım Day 137.655 37.204

8 Mehmet Behzaı Bılgin 188.474 83.365 Sedat Dıkmen 137.633 37.019

9 Ahmet Tarık GOrer 188.052 82.923 Kamran Ors 137.482 36.951

LO Osman Nurettln Kapanı 188.043 83.064 Nazıf Çagatay 137.273 36.848

i i Ahmet Cemal Tunca 188032 83024 Şükrü Blrgıh 137.096 36.671

12 Hoseyln Avnl Başman 188.024 83.201 Reşat Lcbleblcloglu 137.023 36.476

13 Muhlllln Ercner 187.829 83. i 38 Şehıme Yunus 136862 36.439

14 Mustafa Sadık Glz 187.668 82.541 Mehmet Orhon 136.857 36.406

15 Zeyııel Abırlin Tekön 187.554 82.564 Mustafa Yazıcı 136.797 36.500

16 SeyIt Mehmet Aldemır 187.384 82.710 Orhan Rahmi Gökçe 136.793 36.155

17 Necdet ıncekara 187.120 82.476 Cemal Özbek 136.635 36.2 i 4

Millet Panısı adayları ıçınde en fazla oyu alan ılk üç Isim,
General Rasım Akıug. Mustafa Kentli ve Harun ilmen'dl.
Aktug'un aldıgı oy miktarı 6.888, Kentli 6.862 ve Iimen
6.635 oyaımışu. Bagımsız olarak seçımleregiren adaylardan
Pertev Endostrl 651 oy, Fazıl Yenisey 405 oy, Dr. Reftk
Nevzat 21 oy, O. Şeftk Ozçınar ise 9 oy almıştı.Seçim, nlspl
temsil sıstemıne gore yapılmış olsaydı, Demokrat Parti Lo
milletvekili, Cumhurıyet Halk Partısı 7 mll1etvekllt çıkara

bılecektl, Fakat çogunluk sistemine göre yapılan seçimlerin
ardından, ızmır mıııet,'ekıllıklerlnln tamamını Demokrat
Parti kazanmışıı.

Ülke genelinde ve ızmir yerelinde seçimleri demokratların

kazanması, halk arasında bo)'Ok bır sevınç yaratmıŞtı. [)e.

mokrat ızmır gazetesi, ıkinci baskı yaparak, halk arasında

kapışılmış; bayram sevinci yaşayan şehirde. şororler halkı

parasız gezdirmiŞtL. ii Başkanı Ekrem Hayr1 Üstandag ve ılen

gelen partıltıer. kazanacaklanndan emın olduklannı "e
boyok bır dorüsılokle geçen seçimlerin ardından ıktıdara

geldıklerini ıfade etmişti. 19 Ma}'ls gono izmır DP mll
letvekıııerl, aralarında Valı "C Jandanna KomUlanı'nın bu-

lundugu bInlerce ızmIrli tarafından Basmane ıstasyonundan

Ankara'ya ugurlanmıştl.

ızmır CHP iI teşkIlatı adına seçimleri yorumla)'an II Başkanı
Nazıf Çagatay, dOrAst ve emnıyetlı yapılan bır seçimin
ardından Iktidarı devreıııklerini; DP'yı ıktıdara uışıyan temel
gerekçenın, uzun ıkudar yıllarının CHP'de yaratmışoldugu
yıpranmışlık oldugunu soyledi. Çagaıay, tAm olumsuzluk
lara karşın, parti teşkılatımn başarılı bır seçim çalışması

yorunögOne degınerek, sözlerine şöyle son vermIştI: ·'Son
olarak \'e en samimi hıslerlmle ıfade eımek ıstedıgımnokt.1
Inona çapında, Iktidarı. millet arzusuna uyarak \'e bunu
ıeşvık ederek bırakan bjr dedeı adamına rastlamalıyız. Bız

k"lybet/ık ml1let s.1golsun~ 11 başkanı Çagalay, alınan seçim
yenılgısınin ardından gOre\ini Kerim Beşerler'e dewetmiŞtl.

ızmır'de seçimlerin ardından birçok CHP'1t eski o}'e panlyt
terk edecek, ıeşkılaı gençlere kalacaktı. Nedp Mırkelamoglu

o gonleri şö)'le tasvır edıyor: ~/zmjr'debu ha\'a dıger yerlere
mı':.1ran dah.1 fa':!a hissedılmişti, çl1nkü birçok b.1kanlıkm

gorel' yapmış P.1rtl/i/er, Iktidarda olmaktan başka bır ıh/ı·

m.1li daşanmedlklerlnden on.1da kalakaldılar. Bır kısmı bu
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p,1nikle dıger partiye kaÇlI, nellcede Ol/tl kuranl,1r da kendi
arkadaşlarıyd/. Gıdenlerin .1IlIsında ateşli Halk Pan/Ii
Sarey)'a Orgeevren'in bulunması da dlkkaı çekicidir,
B6y/ece parl/ eskı ıktidar/arda bulunilmyaıı geııçlerln ku
cagıııda k,11mışIJ~,

CHP yanlısı basında, seçim sonrası DP'lilerin Illçinde dü
zenledıkleri gösterilere eleştiriler gelirilırken. CHP'1I1ere
yönelik saldınlara degtnılmlşıı, DP'ye yakın Yenı Asır gaze
tesinde, her yerde bayram sevlnd )'aşandıgından, kurbanlar
kesilıp, fener alaylan düzenlendıgınden ve hiçbir taşkınhk

yaşanmadıgından bahsedllıyordu.

Seçımlertn ardlıldan Iktidan DP'ye devreden CHP'de, derın
bır şaşkınlık yaşanırkcn, CHP Genel SekrCleri Kazım Gülck,
'Tarkiye'de Demokrasi Kokleş/)'or' başlıklı yazısında

CHP'nin 14 Ma)'ıs'la kaybetme sebeplerIni şu şekilde sım

lamışıı: 27 yıllık ıkltdann meşakkaı ve }'orgunlugu, CHP'nln
Icm enıgi yenilikleri kabullenmeylp geri dönOşo lsteyenlerin
CHP aleyhınde olması, vatandaşın, hesapsız DP ,'aallerine
Inanması, CHP'ıılerin, kazanmakıan çok emin oldukiann
dan dolayı sandıklam bile gitmemesi. tarafsız vatandaşın,

CHP nasılolsa kazanır, muhalefet güçlü çıksın diye onlara
oy vermesi.

Türk Demokrasi tarıhinIn önemlı köşe başlarından biri olan
1950 seçlmleı1nln mimarı lsmcı ınönü, giı1len yenı dönem
ve CHP'nln 1950 seçimlerIni kaybetmesının nedenlni
S<1.miml duygu ve düşünceleriyle şöyle açıklamakıadır:

"Nıçın K'1ybelıık? İns.1fll InS/rSlz bın bir sebebı \'ar. Faka!
en b.1Şıa ge/eııi degişiklik aeusudur, Bu da milletin hem
masum, hem tabii bır arzulandır .. , Bu seçim memleket/e
yeni bir hayat wrzı kurmak Için giriştigimiz teşebbaste ne
kadarcıddı "e samimi oldugumuz ıspm eımiŞtlr, Memleket
için, hepimIZ ıçın şerer olmuŞtur~.

1950 seçim sonuçlarıyb uzun tek pani ıkııdannın el
degiştlm1esl, gerek iç gerekse dış boyutları açısından, günü
müze kadar tanışılır olmuştur. Şıırası bir gerçeklir kı, CHP
dönemınde slyaseıle ugraşma lekelın1 elde etmIş obn bır

egemen azınlıgın dışında kalan lOplumsal sınıf ve taba
kaların, DI' ıçinde örgütlenerek polıtıka sahnesine çıkmış

olmaları. Türk siyaseli açısından bır dönüm noktasını oluş

turmuştur. DP'nin temsil enıgltaşra küçük bmjuvazlslnln,
Baıı Anadolu'daki bo)'Ük toprak sahipleri "c tüccarlarla yap
Ilgı Ittıfak, köylü sınıfın onemli bır bölümünü de peşinden

süro:kle}'erek, bürokrasinin önderligındekı geleneksel CHP
tabanını yenılgiye ugratmıştır. Bu yargıdan da anlaşılacagı

üzere, ıkııdar degişikiıgı sürecinde herkesin Ozerinde
önemle durdugu konu ~Merkez-Çevre~ ilişkisi olmuşıur.

CHP ~B11rokr:ıfik Merkez1 temsıl ederken, DI' MDcmokral
çevre"y! temsil etmıştır ve seçim sonuçları çevrenin mer
keze obn zaferiyle sonuçlanmıştır. 'Demokrat çevre' tanımı
konusunda araştımıacıların farklı tanımları bulunmaktadır.

Ergün Ozbudun'a göre ticari orta sınıflar, kentlerdeki )'ok
sullar ve kırsal nofusun modem olan bölümü.; Şerif Mardın'e

gore, büyok ve zengin olan köyler ile kasabalar arasında or
taya çıkan bOtünleşme; Çaglar Keyder'e göre, ıi1Ştonü kaza
nan butjuvazıdır. Kemal }(arpat'a gore gerek sıyası gelişme

leri gerekse ekonomık "e sosyal degişıkltkler, zıhniyet "e
davranışlaratesir ederek Tü.rkı}'e'nln en çok ıhmale ugramış

sınıfı olan köylüler olarak tanımlanmaktadır.
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