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Özet
DP’den Adnan Menderes ve MP’ den Osman Bölükba ı arasındaki sert tartı malar, ubat
1954’te Cumhuriyetçi Millet Partisin kurulu u ve ilk ubesinin Kır ehir’de açılarak Osman
Bölükba ı ile bütünle ip seçim kampanyaları ve mitingleriyle kıyasıya bir mücadeleye giri ilmesi
ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinin neticesi, Kır ehir’in ilçe haline getirilmesinde belirleyici olan
etkenler olmu tur.
1957’de iktidar, Kır ehir’in muhalifli ini hafifletmek için harekete geçmi ve bu amaçla
Kır ehir’i tekrar il haline getirmek için hazırlıklara ba lamı , acele bir kanun tasarısı hazırlamı tır.
Nev ehir Vilayetine Ba lı Kır ehir Kazasında Kır ehir Adı ile Yeniden Bir Vilayet Kurulmasına
Dair Kanun, 9637 sayılı, 19 Haziran 1957 ilan tarihli ve 12 Haziran 1957 kabul tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanmı tır.
Kır ehir, belirtilen bu süreçte ya anan geli meler ile Türk siyasal ya amında ve
demokrasisinde yer almı tır.
Anahtar Kelimeler: Kır ehir, Kır ehir’in lçeli i, Kır ehir’in Yeniden lli i.
Abstract
The hard arguments between Adnan Menderes from DP and Osman Bölükba ı from MP,
the founding of Republican Nation Party in February,1954 and opening the first branch by
defragmenting with Osman Bölükba ı and contending with election campaign and meetings and
the result of 2nd of May, 1954 elections became the determining factor of becoming county of
Kır ehir.
In 1957 government came into action for alleviating the being against of Kır ehir and
became the preparation for making the convince the Kır ehir again and prepared the government
bill. The law that was published on the official gazette that is numbered 9637 and dated 19th of
June, 1957 and is admission dated 12th of June,1957 about refounding a new convince called
Kır ehir in Kır ehir county affiliated with Nev ehir province.
Kır ehir held a place in Turkish political life and democracy with the developments that
became in this period.
Key Words: Kır ehir, Becoming County of Kır ehir, The Convince Again of the Kır ehir

1. lçelikten Yeniden lli e Kır ehir
a. Kır ehir’in Ma duriyetinin Telafisi
1957 yılı, Kır ehir açısından olumlu ve olumsuz geli melerin ya andı ı bir yıl olmu ; 1957’de
Kır ehir tekrar il haline getirilirken, Bölükba ı da, Meclis’te yaptı ı sert konu malar üzerine

∗
“Çok Partili Hayata Geçi Sürecinde Kır ehir” adlı inceleme ve ara tırma bir bütün olup üç ayrı makale eklinde ele alınmı ve
“Çok Partili Hayata Geçi Sürecinde Kır ehir (1)”, “Çok Partili Hayata Geçi Sürecinde Kır ehir (2)”, “Çok Partili Hayata Geçi
Sürecinde Kır ehir (3)” olarak belirlenmi tir. Bir bütünlük arz etmesi açısından Giri e, “Çok Partili Hayata Geçi Sürecinde Kır ehir
(1)”’ de, sonuç ve kaynakçaya da “Çok Partili Hayata Geçi Sürecinde Kır ehir (3)” de yer verilmesi uygun görülmü tür.
∗∗
Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 8 Summer 2009

324

Ya ar ÖZÜÇET N

dokunulmazlı ı kaldırılarak, Ankara Merkez Cezaevi’ne konulmu tu. 1957 genel seçimlerinde de 1954’te
oldu u gibi Kır ehir’de CMP ba arılı olmu ve Bölükba ı, Kır ehir’den milletvekili seçilmi tir.
Anadolu Ajansı, Kır ehir’in il haline getirilmesi ile ilgili tasarısının Dâhiliye Vekâleti tarafından
hazırlandı ı haberini ve vekâletin açıklamasını yayınlamı tı. Bu geli meler cereyan ederken, Kır ehir’in il
haline yeniden getirilmesine yönelik konu ile ilgili nönü, u sözleri sarf etmekte idi;
“Kır ehir’in vilayet olması kıymetli ve hakiki bir müjdedir. Fevkalade sevindim, büyük bir
in irah duydum. Kır ehir’in vilayet olması bütün milletvekili arkada larımız için, siyasi hayatta bulunan
bütün vazifeliler için vatanda larımızın yüzüne huzur içinde bakma fırsatı verecektir. Bu vaziyette
sevinmek, vazife yapmak huzurunu ve itibarını en ba ta iktidarda bulunanlar hissedeceklerdir”. 1
Seçimlerin yakla ması ile birlikte DP, Kır ehir ile ilgili adı geçen bu meseleyi artık daha ılımlı
bir ekilde görmeye ba ladı; Bütçe görü meleri sırasında nönü, ikayetleri dile getirirken Kır ehir’den de
söz ederek, “Olur mu böyle ey?” diye sorunca, Menderes tebessüm etmi ve ardından DP’nin
öksüzlü ünden bahsederek, çözümlenmeyecek hiçbir eyin olmadı ını belirtmi , Kır ehir’in tekrar il
haline getirilece ini ima etmi tir.2 Mili E itim Bakanlı ı Bütçesi ele alınırken nönü, Kır ehir’in yeniden
il haline getirilmesi yönünde bir hitap da bulunmu tur.3 Ardından konu an Menderes;
“ imdi bakınız Kır ehir meselesi, dün ne ise bugün de aynıdır, ancak söyleyi ten söyleyi e fark
oldu u içindir ki üzerimizde son derece olumlu tesir icra etmi bulunmaktadır. te, bunu ele almak sureti
ile diyece im ki, meseleleri mutlaka birbirimize techil etmek ve birbirimize kar ılıklı ihanet isnat etmek
yolundan bir mezhep kavgası içinde halletmemize imkân yoktur”. diyerek, meselenin çözümünde terk
edilmesi gereken yakla ımlar üzerinde durmu tur.
DP’nin bu do rultuda hazırladı ı Kır ehir’le ilgili kanun tasarısını basından duyan Bölükba ı;
Kır ehir’in yeniden il haline getirilece inden memnun oldu unu belirtmekle birlikte, “Bir çiçekle yaz
gelmeyece ini unutmamak lazımdır. Bu hadisenin, rejimin normal hale getirilmesi için bir ba langıç
olmasını temenni ederim” eklinde ki ifadeleri ile ba ka beklentilerinin de oldu unu ortaya koymu tur.4
b. Kanunun Meclis Genel Kurulu’nda Ele Alınması, Onaylanması ve Resmi Gazetede
Yayınlanması
Seçimlerin yakla tı ını sezen ve gitti i her yerde büyük kalabalıklara hitap eden Bölükba ı’nın
özellikle üzerinde durdu u hususlar unlar olmu tu; ktidara yeniden geçmenin hazırlıklarını yaparken,
çıkardı ı antidemokratik kanunlara ve kendine muhalif tüm toplum kesimleri üzerinde uyguladı ı baskı
tedbirlerine ilaveten, büyük ekonomik darbo az içinde zaten zor durumda bulunan DP iktidarı, kamuoyu
önünde Kır ehir’in ilçe haline getirilmesi ile zedelenen itibarını yeniden kazanmak amacı ile, Kır ehir’i
tekrar il statüsüne kavu turmayı da istemi ti. Hükümet, 1957 Mart’ının ilk günlerinde bir kanun tasarısı
hazırlayarak5, seçimlere yönelik tutum ve davranı lar takınırken, Kır ehir’in söz konusu oldu u mesele
ile kendisini en fazla ele tiren CMP lideri Bölükba ı’nı saf dı ı ederek, elindeki muhalefet silahını
almanın hesaplarını da yapmakta idi.6
Kır ehir’in ilçe haline getirili i genel bir kanı olarak siyasi bir karar oldu u için, kendisinin de
muhasebesi sonucu iktidarı, rahatsızlı ı hisseden bir duruma sokmu tu. Dolayısıyla, Kır ehir’in yeniden
il haline getirilmesi hususunda ilk teklif muhalefet yerine, 3 DP’li üyeden gelmi ti 7. Nev ehir Vilayeti’ne

1

Vatan, 04.03.1957; “ lçeli e indirilerek, Kır ehir’e yapılan haksızlı ı her türlü me ru yollarla tüm Türkiye’ye ve Ankara’daki
politikacılara anlatmayı ba armı tık. CHP lideri smet nönü, 1956-1957’lerde DP iktidarı ile bahar havası ya ıyordu. nönü, tüm
gazetelere intikal eden bir demecinde, Kır ehir’in yeniden il haline getirilmesi konusunda dü üncelerini gündeme getirmi , ‘Kır ehir
yeniden il olmalı, Abana da ilçe olmalıdır’ …Kır ehir’e yönelik olarak DP iktidarının, siyasi tansiyonu yükselten tutumu nispeten
kamuoyu baskısı ile az da olsa dü meye ba lamı tır. Anlamsız kin ve öfke, yava yava törpüleniyordu. Tabii tüm bu geli meler
verdi imiz memleket mücadelesine ba lı olarak geli iyordu”; Çopuro lu, a.g.e., s.60,.64.
2
Toker, Demokrasimizin smet Pa alı Yılları DP Yoku A a ı 1954–1957, Bilgi Yay, Ankara, 1991, s.232.
3
Burçak, On Yılın…, s. 452-453.
4
Cumhuriyet 04.03.1957.
5
1957 yılında Mart ayında DP tarafından Kır ehir’i yeniden il haline getirecek bir kanun tasarısı hazırlanmaya ba lanmı tır; Ayhan ,
a.g.t., s. 5; Ero ul, a.g.e., s.114; Ba gil, a.g.e.,s. 107; Tunçkanat, a.g.e., .s.77.
6
Çaylak, a.g.t., s.344; Cumhuriyet 25.12.1955.
7
Cumhuriyet 25.12.1955; Kır ehir’in tekrar il haline getirilmesi için ilk kanun teklifi, 1955 Aralı ında muhalefetten de il, üç DP
milletvekilinden (Elazı milletvekili Selahattin Toker ve arkada ları) gelmi tir.
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Ba lı Kır ehir Kazası’nda, (Kır ehir) Adı le Yeniden Bir Vilayet Kurulmasına li kin Kanun teklifinin
müzakeresine 1 ubat 1956’da ç leri Komisyonu’nda ba lanmı tı.8
DP Milletvekili Ahmet Kınık, Yavuz Pa amehmeto lu, Ömer Lütfi Erzurumluo lu, Baha Kolda
ve CMP’li Tahir Ta er, Kır ehir’in yeniden vilayet haline getirilmesi gerekti ini ve TBMM’de temayülün
bu yolda oldu unu ifade etmi lerdi. Kanun teklifinin 3 ubat 1956 Cuma günü yapılan müzakerelerinde
söz alan milletvekilleri, seçimlerde Kır ehir halkının bir kısmının, CMP’ye oy verdi i için Vilayetin kaza
haline getirildi i ve siyasi bir gaye güdüldü ü yolundaki iddiaların ortaya atıldı ını ve bu itibarla efkarı
umumiye de uyanan yanlı kanaatin bertaraf edilmesi maksadı ile, Kır ehir’de yeniden bir vilayet te kil
edilmesinin yerinde olaca ını bildirmi lerdir.9
ç leri Bakanlı ı bir ba ka kanun tasarısı hazırlamı , bu kanun tasarısı muhalefet cephesinde
memnuniyetle kar ılanmı , hazırlanan tasarı Ba bakanlı a gönderilmi tir. Bu yeni tasarının
hazırlanmasındaki amaç; Kır ehir’in ekonomik ve co rafi sebeplerle vilayet haline getirilmesi, Kır ehir
vilayeti’ne Kaman, Mucur ve Çiçekda kazalarının ba lanmasıdır.10
Tasarı, Meclis Bütçe Komisyonunca görü ülmü ve bazı de i ikliklerle kabul edilerek umumi
heyete sevk edilmi tir. Tasarının görü ülmesine geçildi i zaman, ilk sözü CMP Genel Ba kanı ve
Kır ehir Milletvekili Osman Bölükba ı almı ve u ifadelerde bulunmu tur;
“Kır ehir’in siyasi sebeplerle ilçe haline getirildi i kanaati amme
vicdanında bir kaziyei muhkeme halinde yerle mi tir. Vatanda ların, siyasi
kanaatlerinden dolayı, toptan cezalandırılması, aynı zamanda demokratik
rejimi ret ve inkar manasına gelen bir hareket olarak, siyasal huzur ve
emniyeti kökünden ihlal etmi ve vicdanlarda kapanmaz bir yara açmı tır.
Bu suretle, sizler ve iktidarınız, tarih ve millet muvacehesinde, büyük bir
vebal ve mesuliyet altına girmi bulunuyorsunuz. Kır ehir’i tekrar il haline
getirirken, gene bir takım siyasi endi eler ve hesaplarla hareket ederseniz, bu
vebalinizi, üphesiz yeni bir veballe a ırla tırmı olursunuz”.11 ...Böyle bir
hali, kendinize ve iktidarınıza layık görmemenizi temenni ederiz. Hükümet
tarafından hazırlanan kanun tasarısı maalesef, büyük bir tarihi hatanın
tashihine matuf samimi hisler ifadesi olmaktan ziyade, siyasi hesapların ve
endi elerin mahsulü olarak görülmektedir. Vaktiyle, Kır ehir’i ilçe haline
getirirken, Hükümet tarafından ileri sürülen sebeplerle, bu tasarıda yer alan
sebeplerin sathi bir mukayesesi bizi, bir tezatlar ve tenakuzlar zinciri ile
kar ı kar ıya bırakmakta ve takip edilen maksat tezahür etmektedir.
Hacıbekta ve Kozaklı ilçelerinin, yeniden kurulacak Kır ehir li’ne
ba lanmaması, maksattaki siyasicili i büsbütün açı a vurmaktadır. ktisadi
ve co rafi mülahazalar, bu ilçelerin Kır ehir’e ba lanmasını zaruri
kılmaktadır. Esasen buralar halkının arzusu da. Bu gün bu ilçeleri, Kır ehir’e
ba lamadı ınız takdirde ıstıraplar devam edecek ve iktidarınız, ithamlardan
kurtulamayacaktır”.
Bölükba ı, daha sonra bu iddiasını teyit zımnında geni izahat vererek Hükümet Sözcüsünü, bu
mülahazaları çürütecek delilleri varsa ortaya koymaya davet etmi . Hükümet Sözcüsü ise,; “Tasarıdaki
esbabı mucibeye ilave edecek bir eyimiz yoktur” diyerek, ilave edecek bir eyleri olmadı ını belirtmi tir.
Bütçe Komisyonu, Ordu DP Milletvekili Refet Aksoy’un muhalefetine kar ı, ekseriyetle,
Hacıbekta ve Kozaklı ilçelerinin de Kır ehir’e ba lanmasını kabul etmi tir. Daha sonra Zonguldak DP
Milletvekili Sebati Ataman, Hükümet tasarısında, co rafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle Kır ehir’e verilen
Çiçekda ı lçesi’nin, Yozgat’a ba lı kalmasını istemi , Bölükba ı ve Bilgin’in iddetli itirazlarına ra men
bu talep de ekseriyetle kabul edilmi tir. Komisyonda, Kır ehir Milletvekilleri Bölükba ı ve Bilgin,
Çiçekda ı’nın Yozgat’ta kalmasına, Meclis Umumi Heyeti’nde itiraz edeceklerini ifade etmi lerdir.12
8

Yeni Kır ehir 04.02.1956; Tosun. a.g.t, .s.149.
Tosun, a.g.t., s. 149-150.
10
Cumhuriyet 28.03.1957.
11
Bu sırada Komisyon Ba kanı, müdahale ederek, vebal sözcü ünü kullanmamasını istemi , bu ikaza Bölükba ı u mukabelede
bulunmu tur: “ Hadise kar ısında vebal kelimesi, çok yumu ak ve çok munis bir tabirdir.”
12
Müzakereler neticelendikten ve tasarı kabul edildikten sonra, bazı DP’li Milletvekilleri Bölükba ı’na hitaben “Tebrik ederiz,
görüyorsun ya, arzun oldu” demi ler ve Bölükba ı’nın onlara cevabı u olmu tur; “Allah, fukarayı sevindirmek için, e e ini
kaybettirir, sonra da semersiz buldururmu ”; Cumhuriyet 29.05.1957.
9
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Hükümet Tasarısı’nda olmadı ı halde, Bütçe Komisyonu’nun Çiçekda ’ı Yozgat’a bırakması,
Çiçekda ’lı üniversite ö rencilerinin Meclis Ba kanlı ı’na telgraf göndermesine yol açmı tır. Bu telgraf
da unlara yer verilmi tir;
“Do um yerimiz olan Çiçekda Kazası, Kır ehir’in kaza olması nedeni ile
Yozgat’a ba lanmı tır. imdi Yüksek Meclis’e sevk olunan Kır ehir
tasarısında Hacıbekta , Kozaklı, Kaman ve Mucur gibi uzak kazalar
Kır ehir’e ba lanmak isterken, Çiçekda ı’nın halen Yozgat Vilayeti
hudutları içinde bırakılması hayret ve teessürümüzü mucip olmu tur.
Yüksek malumları oldu u üzere, mülki ve idari bakımdan Çiçekda
kazasının Kır ehir ile alaka ve irtibatı oldu u gibi, ticari, iktisadi ve sosyal
bakımlardan da Kır ehir’e 35 seneden beri ilçelik etmi bir bölgenin halk
topluluklarının büyük bir ekseriyeti de Kır ehir Vilayeti hudutları içerisinde
ikamet etmektedir.
Bütün bu sebeplerle, Çiçekda Kazası’nın Yozgat Vilayeti hudutlarından
alınıp eskisi gibi Kır ehir Vilayeti hudutları içine sokulması bütün
Çiçekda lıları ve biz gençleri sevindirecektir”.13
Sözü edilen Tasarı incelenerek TBMM’ye verilmi

14

ve Meclis’te görü ülmeye ba lanmı tır.

Kır ehir’in ilçe haline getirilirkenki gerekçede; Nev ehir Vilayeti te kil edildikten sonra bu
bölgede ikinci bir vilayetin ipkası lüzumsuz ve mali bakımdan da külfetlidir denilmekte, Kır ehir’in
yeniden il haline getirilmesi için ifade edilen gerekçede ise; ekonomik ve kültürel önemi dolayısı ile
Kır ehir’in vilayet merkezi haline getirilmesinin uygun görüldü ü belirtilmekte idi. Dolayısıyla
bahsedilen bu tasarıların gerekçeleri arasında bir tezatlık söz konusu idi.
Yeni tasarının gerekçesinde unlar yer almakta idi; Mülki te kilat ve taksimatımızın, Te kilat-ı
Esasiye Kanunu’nun 89. ve l daresi Kanunu’nun 1. maddeleri hükümlerine göre tanzim ve tesis
olundu u malumdur. Bu tanzim ve tesiste iktisadi ve co rafi alaka ve münasebetler ba lıca unsurları
te kil eder. Memleket kalkınmasında bu unsurların geçirdi i tahavvüller ve bu tahavvüllere inzimam eden
ve durmadan inki aflar gösteren içtimai de i iklikler mülki taksimatımızın çehresini zaman zaman
tebeddülata, idari kademelerden çıkarmalara veya yeniden hizmete girecek kurulu lara imkan ve lüzum
hazırlamaktadır…
Türkiye mülki te kilat taksimatının umumi revizyonunda bu amillerin Kır ehir bölgesine isabet
eden kısmında meydana getirdi i acil idari lüzum ve zaruretler ve bu lüzum ve zaruretlerin Te kilat-ı
Esasiye Kanunumuzun 89 ve l dare Kanunu’nun 1. maddelerine tamamen uygun dü mü olması bu
bölgede acil bir revizyon yapılmasını zaruri kılmı tır.
Kır ehir, bankaları ile, geni çar ı ve pazarları ile, bölgenin mühim bir iktisadi merkezidir. Geni
bir pazarı vardır. Meyvecili i ve ba cılı ı daimi bir inki af halindedir. Ankara-Kayseri ve AnkaraYozgat-Samsun Devlet yollarının yeniden in ası ve bölgeyi ba tanba a kat etmi olması bu bölgeye
bamba ka bir iktisadi çehre kazandırmı ve bu iktisadi çehre idari kademedeki ehemmiyetli mevkiine
ula tırılmasının ba lı ba ına bir amili haline gelmi tir. Motorlu ziraatın bütün semerelerini pek çabuk
toplayan ve bu mahsulleri, geni pazarında çok yaygın bir muhite devreden ve bu alı veri in bütün
nimetlerinden istifade eden Kır ehir’in bu ehemmiyetli iktisadi çehresi yanında aynı ehemmiyette bir
kültür merkezi halinde bulundu u da görülmektedir. …Kır ehir’in vilayet merkezi haline getirilmesi ve
Nev ehir Vilayeti’ne ba lı Mucur, Ankara Vilayeti’ne ba lı Kaman ve Yozgat Vilayeti’ne ba lı
Çiçekda ’ı Kazalarının yeniden kurulacak bu vilayete ba lanması uygun görülmü tür.
Bu takdirde yeni kurulacak vilayetin, merkezle beraber dört kazası, dört nahiyesi ve 237 köyü
bulunacak ve 1955 senesi nüfus sayımına göre 153.988 nüfusu ihtiva edecektir. Bu kurulu tan sonra,
Nev ehir Vilayeti de, merkez kaza ile birlikte altı kazalı, dört nahiyeli ve 185 köylü ve yine 1955 senesi
nüfus sayımına göre de 154.991 nüfuslu kalacak ve bu hali ile de sarsılmı olmayacaktır. 393.235 nüfuslu
bulunan Yozgat Vilayeti’nin de 28.070. nüfuslu Çiçekda ı’nın ayrılmasından müteessir olmayaca ı
a ikardır…

13
14

Cumhuriyet 30.05.1957.
Ulus 17.04.1957.
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te bütün bu esbab muvacehesinde, Kır ehir’de Kır ehir adı ile bir vilayet kurulması ve bu
vilayete Mucur, Kaman ve Çiçekda kazalarının ba lanması uygun görülmü ve ili ik kanun layihası bu
maksatla hazırlanmı tır.15
Nev ehir Vilayetine Ba lı Kır ehir Kazasında Kır ehir Adı ile Yeniden Bir Vilayet Kurulmasına
Dair Kanun, 9637 sayılı, 19.06.1957 ilan tarihli ve 12.06.1957 kabul tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmı tır.16
Kır ehir Kazası’nın yeniden il haline getirilmesi dolayısı ile merkezi Kır ehir olmak üzere,
Nev ehir Vilayeti’ne ba lı Mucur Kazası ile Yozgat Vilayeti’ne ba lı Çiçekda ı, Ankara Vilayeti’ne
ba lı Kaman kazalarını ihtiva etmek üzere Kır ehir adı ile yeniden bir vilayet kurulmu , böylece Kır ehir
kazasını ihtiva eden nahiye ve köyler de Kır ehir Vilayeti’nin merkez kazasına ba lanmı tır.
19 Temmuz 1954 günü; Mucur, Kaman, Hacıbekta , Avanos, Kozaklı, Çiçekda ı ilçelerinin
olu turdu u Kır ehir Vilayeti, geçen üç sene zarfında Hacıbekta , Kozaklı ve Avanos ilçelerini
kaybetmi tir.17
c. Yeniden l Haline Gelen Kır ehir’de Yankılar ve Gerçekle tirilen Törenler
Kır ehir’in yeniden il haline getirilmesi münasebeti ile belediye, parti ilçe ba kanları ile di er
muhtelif te ekküllere binlerce telgraf gelmi tir. Bunlar arasından bilhassa, eski DP milletvekillerinin
telgrafları ekseriyeti te kil etmi tir.18 Yine, CMP Genel dare Kurulu Azası Suphi Batur ve l Ba kanı
Hüsnü Zeki Söylemezo lu, Genel Ba kan Osman Bölükba ı, Kır ehir Belediye Ba kanı ve CMP
te kilatına, tebrik telgrafları göndermi lerdir. Hüsnü Zeki Söylemezo lu, CMP Genel Ba kanı Osman
Bölükba ı’na çekti i telgrafta, “Gazi Kır ehir, anına yakı ır ekilde prestijini tekrar ihraz ederken, onun
celadetli evladını parlak muzafferiyedinden dolayı stanbul CMP te kilatı adına tebrik ederim”.19 demi ,
“Kır ehir yeniden tarihi realitelere uygun zaruretin icabı vilayet haline getirilmi olmasını memnuniyetle
kar ılamaktayız” beyanında bulunmu tur.20 Kanunun TBMM’de kabulünün ardından Mucur, Çiçekda ve
Kaman’dan yüzlerce otomobil, kamyon ve otobüs dolusu halk Kır ehir’e akın etmi tir. Bunlar sabaha
kadar e lenerek Kır ehirlilerle birlikte bayram yapmı lardır. Otobüsle gelen bir Mucurlu kafile yol
boyunca, “Ya a Kır ehir. Yeniden kavu tuk sana” diye ba ırmı lardır. Yine Kır ehirliler gibi, Kır ehir’i
tebrik için gelenler de çılgınca e lenmi lerdir. Evvelce Kır ehir’in ilçelerinden olup da sonradan
Nev ehir’e ba lanan ilçeler hakkında, Kır ehir’in bayramına i tirak için gelenler olmu tur. Fakat, bunlar
eski hem erilerinin bayramlarını payla makla beraber ıstıraplarını da gizleyememi ler, ilgili makamlara
teessür telgrafları çekmi lerdir.21 Kır ehir Kalesi’nde, uzaklardan görülecek ekilde kocaman bir
“Kır ehir Vilayeti” yazısı yazılmı ve bu yazı geceleri ampullerle aydınlatılmı tır. Hükümet Kona ı’na 1
Temmuzdan itibaren asılacak olan “Kır ehir Vilayeti” levhası, altından yaptırılmı tır. Kır ehir’in yeniden
vilayet olması, stanbul’daki Kır ehirliler arasında da büyük bir sevinç kayna ı olmu tur.22

15
Cumhuriyet 03.06.1957; stanbul Hukuk Fakültesi’nde ö renim gören ve Milli Türk Talebe Birli i ve CHP Gençlik Kolları
te kilatlarında görev yapan bu genç, gönderdi i telgrafta, Kır ehir, iline kavu masının sevincini dı a vurmakta, ‘Be i imizin
sallandı ı ana kuca ımıza kavu tuk’ demektedir. Bu karaya ız delikanlı Çiçekda ’lıdır. Mustafa Aksoy’un Kır ehir Belediyesi’ne
gönderdi i, Belediye Ba kanı Fazıl Yalçın’ın a layarak okuduktan sonra ehir hoparlöründen tekrar tekrar Kır ehirlilere duyurdu u
telgraf öyle idi; “ Bugün artık üvey evlat olmaktan kurtulduk. Bugün nihayet be i imizin sallandı ı ana kuca ımıza kavu tuk.
Bizler yıllardır hasretini çekti imiz, Kır ehir’in hayalini Mecnun’un susuz çöllerde Leyla’sını aradı ı gibi aradık. te bugün o serap
hakikat oluyor. te bugün Çiçekda ılı Kır ehir’in mertlik kalesinde bir bütün oluyor. Bugün Çiçekda ı’nın suları Kır ehir diye
co uyor. Çiçekda ı’nın çiçekleri Kır ehir diye açıyor. Çiçekda ı me eleri bugün Kır ehir diye fısılda ıyor. Ba ı, sisten görünmeyen
Çiçekda ı’nda bugün sisten eser yok. Çiçekda ı, tekrar Kır ehir’in kolları arasına alınmı , Kır ehirlimin, Çiçekda ılımın gönülleri
tek olmu . Hepimizin bayramı kutlu olsun hem erilerim”; Çopuro lu, a.g.e., s.61-62-63; Kır ehir, yeniden vilayet haline
getirilirken kendisine ba lı olan Kozaklı ve Hacıbekta ilçeleri dı arıda bırakılmı , bütçe komisyonunda görü melerde bu ilçelerin
Nev ehir’de kalması kabul edilmi tir;Bölükba ı, a.g.e., ,s.,220.
16
NEV EH R V LAYET ’NE BA LI KIR EH R KAZASI’NDA
(KIR EH R) ADIYLA YEN DEN B R V LAYET
KURULMASI HAKKINDA KANUN 12 HAZ RAN 1957 [Resmi Gazete ile ne ir ve ilanı: 19 Haziran 1957- Sayı: 9637] 3. T.
Düstur, C.38, s.1408 Kanun No: 7001. Vilayet iken, 30 Haziran 1954 tarih ve 6429 sayılı Kanunla kaza haline getirilmi olan
(Kır ehir), bu Kanunla merkezi Kır ehir olmak ve yine Nev ehir Vilayeti’ne ba lı (Mucur) kazası ile Yozgat vilayetine ba lı
(Çiçekda ı) Ankara Vilayeti’ne ba lı (Kaman) kazalarını ihtiva etmek üzere yeniden vilayet yapılmaktadır.
17
Vatan 13.06.1957.
18
Cumhuriyet 14.06.1957.
19
Vatan 14.06.1957.
20
Yeni Sabah 14.07.1957.
21
Cumhuriyet 14.06.1957.
22
Yeni Sabah 14.07.1957.
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Kır ehir müzakeresini yakından takip etmek üzere Ankara’ya gitmi olan Belediye Ba kanı
unları ifade etmektedir;
“Büyük sevinç duydu umuz muhakkaktır. Yalnız, Hacıbekta ve
Kozaklı’nın ba lanmamasından üzüntü duyuyoruz. Buna ra men, ileride
ba lanaca ını ümit ediyoruz. Kaza olu sebeplerimiz üzerinde durmaksızın
neticeyi mühim görüyoruz. Memleket uzun yıllar ihmal edilmi tir.
Hükümetin bundan böyle Kır ehir’in mesele ve dertleri ile yakından
alakalanaca ını umuyoruz ve hadiseyi de Kır ehir’in kaderinde açılan yeni
bir devir olarak kabul ediyoruz. Kır ehir Valisi’nin oturaca ı oda hazır
bekliyor. Esasen, ilçe oldu u günden beri bu odanın mefru atını
de i tirmemi ler. Masa, koltuklar ve di er e yalar hepsi yerli yerinde.
Yalnız bu odanın bir duvarında asılı bulunan ve Mustafa Kemal imzasını
ta ıyan bir levha ile herkes övündü ü için birer kopyasını yaptırıp, evlerinin
en müstesna kö esine asmı lar”.23
CMP Genel Ba kanı Osman Bölükba ı’na, yurdun çe itli bölgelerinden ve özellikle Kır ehir’den
yüzlerce telgraf gelmeye ba lamı , Kır ehir’den gelen telgraflarda Bölükba ı, yeni vilayete davet
edilmi tir.24 Kır ehir Belediye Ba kanı Fazıl Yalçın, Bölükba ına gönderdi i telgrafta unları
belirtmektedir;
“Kır ehir Kanunu’nun müzakeresi sırasında gayret ve mesainizden dolayı Belediye Meclisi’nin
arzusu üzerine ve ehir adına ahsınızda bütün milletvekillerimize minnet ve ükran hislerimizi arz
ederim”. Bölükba ı ise Kır ehir halkına u mesajı göndermi tir; “Bugün küçük ve erefli bir vilayet olan
Kır ehir, yarın erefli ve büyük bir vilayet olacaktır.” Bölükba ı’nın bu mesajı, Belediye hoparlörü ile
bütün ehre duyurulmu tur.25 Daha sonra, Kır ehir Milletvekillerinden Ahmet Bilgin ve bazı parti ileri
gelenleri ile Ankara’dan hareket eden CMP Genel Ba kanı Osman Bölükba ı, Kır ehir’de büyük
tezahüratlarla kar ılanmı tır. Etrafını çeviren Kır ehirlilere hitaben; “Artık vilayet oldunuz, DP’li de
olabilirsiniz” demi tir.26
1 Temmuz 1957’de Kır ehirliler davul zurna e li inde bayramı kutlamaya ba lamı tır. Kır ehir
Devlet Hastanesi’nin yakınına fosforla yazılmı olan “Kır ehir” ibareli levha monte edilmi tir.27 Yine,
Kaman’dan ba layarak yol üstündeki bir çok yere taklar kurulmu tur. Kır ehir’deki takın birinde “
Kır ehir TBMM’ye minnet ve ükranlarını sunar” ifadesi yer almaktaydı.28 Kır ehir’e ilk olarak bir
Emniyet Müdürü gönderilmi tir. Yine, Kır ehir’in yeni valisi de Tunceli Valisi Turgut E ilmez olmu tur.
Kır ehir Kaymakamı Nihat Bor’da görevini Vali E ilmez’e devrettikten sonra Nazilli’ye tayin edilmi tir.
Ardından Kır ehirlilerin bayramına e lik etmek için, Kır ehir Milletvekillerinden Mehmet Mahmuto lu
ve Osman Ali iro lu da Kır ehir’e gelmi tir. Kır ehir’in yeniden vilayet haline getirilmesi münasebeti ile
yüzlerce kurban ve bu kurbanlar arasında 500 lira de erinde bir deve de kesilmek üzere hazırlanmı tır.29
2 Temmuz 1957 günü, Kır ehir’in yeniden il haline getirilmesi münasebeti ile yapılan bayram,
büyük bir tezahüratla kutlanmı tır. Bayrama i tirak etmek üzere; Devlet Bakanı Celal Yardımcı, Sanayi
Bakanı Samet A ao lu, ç leri Bakanı Namık Gedik ve Milli E itim Bakan’ı Tevfik leri Kır ehir’e
gelirken, ehre 30 km. mesafedeki Çu un Köyü civarında kar ılanmı lar, Bakanlar kendilerini kar ılayan
Kır ehirliler ile birlikte ehir stadyumuna gelmi lerdir. Burada, eref tribününde hazırlanan yerde
öncelikle yeni tayin edilen Vali Turgut E ilmez ile Belediye Ba kanı Fazıl Yalçın birer konu ma
yapmı lardır. Ardından, ç leri Bakanı Namık Gedik halka hitap ederek, Kır ehirlileri tebrik ettikten
sonra, ehrin ihyası için lüzumlu her türlü yardımların yapılaca ını ifade ettikten sonra unları dile
getirmi tir;
“Kır ehir yepyeni bir il olarak do mu tur. Kır ehir’e hizmet etmek bizim için erefli bir
vazifedir. Dün oldu u gibi, bugünde Kır ehir için her ey yapılacaktır. Buna inandı ınız kadar kar ınızda
23
24 Kanunevvel 1335 tarihini ta ıyan bu levhada unlar yazılı; ‘Kır ehir gençlerinin, vatanımızda gençli in kıymetli bir enmuzeci
olduklarını ispat edecek efkarı metine ve musibe ile mütehalli bulundukları kati ile vaz’ı imza ederiz. M. Kemal, Hüseyin Rauf,
Mahzar Müfid, Hakkı Behiç’
24
Cumhuriyet 14.06.1957.
25
Cumhuriyet 15.06.1957.
26
Cumhuriyet 17.06.1957; 24 Haziran 1957’e gelindi inde Bölükba ının dokunulmazlı ı, Meclise hakaret etti i gerekçesi ile
TBMM’de 49’a kar ı 247 oyla kaldırılmı tır; Cumhuriyet 24.06.1957.
27
Cumhuriyet 01.07.1957.
28
Ulus 02.07.1957.
29
Cumhuriyet 01.07.1957.
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çok kuvvetli bir devlet ve çok kuvvetli bir hükümet oldu una inanmalısınız. Hükümetiniz, uhdesine dü en
vazifeyi yapacaktır. Kır ehir’e yapılacak her türlü yardım, fertlere kadar götürülecektir”.30
ç leri Bakanı’nın bu konu masının ardından, stadyumdan hareketle l Binası önüne gelinmi ,
burada yollara halılar serilmi , l Binası’nın kapısına gerilen kurdele Milli E itim Bakanı Tevfik leri
tarafından kesilerek içeriye girilmi tir. Üst kattaki Valinin odasına yakla ıldı ı sırada iki sıralı dizilen
izciler, Valinin ve Bakanların önlerine çiçekler atmı lar ve makamına oturan Vali ilk evrakı merasimle
imzalamı tır. Program gere ince Vali, protokole dahil zevatın tebriklerini kabule ba lamı , ardından
davetliler erefine Erkek Sanat Enstitüsünde bir ö le yeme i verilmi tir. Ö leden sonra spor sahalarında
maçlar yapılmı , gece de muazzam bir balo tertiplenmi tir. Daha sonra Vali E ilmez, gazetecilerin
sordu u sorular üzerine;
“Çok heyecanlıyım, görüyorsunuz ki heyecanım bir ey söylememe dahi mani. Yeni bir il olan
Kır ehir Valisi oldu um için eref duyuyorum.” Demi tir.31
2. 1957 Seçimleri, Sonrası Geli meler ve Demokrat Partinin Sonu
a. 1957 Seçimleri
25 Mayıs 1957’de Menderes Sivas’ta yapmı oldu u konu mada, seçimlerin yakın oldu unu dile
getirmesi üzerine, muhalefet arasında i birli i yeniden gündeme gelmi ti.32
Muhalefetin güç birli ini bertaraf etmek için 13 Eylül 1957’de yeni seçim kanunu kabul edilerek
yürürlü e konulmu tu. Bu kanun ile partiler, seçim çevrelerinin tamamında aday listesi yapmaya mecbur
tutulmu , bir partinin di er parti tarafından aday gösterilmesi yasaklanmı , bir partiden altı ay önce istifa
etmi birinin ba ka bir partiden aday olması engellenerek, muhalefetin güç birli i etkisiz kılınmaya
çalı ılmı tır.33
Bölükba ı, muhalif güçleri kendi etrafında toplamak ümidi ile seçim kampanyasını açtı ını ilan
etmi ve böyle bir ortamda Kır ehir’in yeniden il haline getirilmesi gündeme gelmi , seçimlerin 27 Ekim
1957 Pazar günü yapılması DP Meclis Grubu toplantısında görü ülerek ittifakla kabul edilmi tir.
Seçim kampanyaları, sert bir mücadele içerisinde geçmi , adayların tespiti zor ve farklı artlar
içerisinde cereyan etmi , yoklamalar 67 ilden sadece 39’unda yapılmı , 28 il’in adaylarını Genel Kurul
tespit etmi tir. Te kilât içerisinde anla mazlıkları bulunan vilayetlerden bir kısmı yoklama
yapamayacaklarını belirterek listenin do rudan Genel Kurul tarafından düzenlenmesini istemi tir.34
Seçim yakla tıkça mücadelenin iddeti daha da artmı , muhalefetin bütün gayretlerine ra men 27
Ekim 1957 seçimleri ülke genelinde DP’nin lehinde sonuçlanmı tır.35 27 Ekim 1957 Pazar günü yapılan
seçimlerde ülke nüfusu 25.498.226, oy kullanacak seçmen sayısı 12.078.623 olarak tespit edilmi tir.
Seçmenlerden 9.250.949’u oylarını kullanmı , katılım oranı % 76,6 olmu tur.36 Ço unluk sisteminin
uygulandı ı seçimlerde Partiler, aldı ı oy, oranı, elde edilen milletvekilleri u ekilde olmu tur; DP
4.372.621, 47.3, 408; CHP 3.753.136, 40.6, 173; CMP 652.064, 7.0, 4; HP 350.597, 3.8, 4; Ba ımsızlar
ve di er 4.994, 0,1, 4.
DP 44 il’de tamamen, 3 il’de kısmen, CHP ise 18 il’de tamamen 3 il’de kısmen, HP sadece
Burdur’da, CMP’ de sadece Kır ehir’de kazanmı tır.37
1950–54 seçimleri ile 1957 seçimi kıyaslandı ında; DP % 47.3 oranı ile gerilemi % 50’nin
altına dü mü tür. CHP’ ise elde etti i % 40.6 oy oranı ile DP’nin elde etti i oy oranına yakla mı tır. HP
30

Cumhuriyet 02.07.1957.
Cumhuriyet 02.07.1957; Kır ehir’in il olması münasebeti ile yapılan törenlere katılmak üzere Kır ehir’e gelen Bölükba ı’nın
ehre giri i büyük tezahüratlara ve hadiseler sebep olmu tur. Kır ehir Devlet Hastanesi önünde, on binlerce Kır ehirli tarafından
kar ılanan Bölükba ı ile yeni tayin edilen Emniyet Müdürü Re at Erozan arasında naho hadiseler cereyan etmi tir. Devlet
Hastanesi önünde Bölükba ı’nı otomobilinden indiren Kır ehirliler, kendisini omuzlarda ta ımak istemi lerdir; Cumhuriyet
02.07.1957; Daha sonra, Bölükba ı, 2 Temmuz gecesi tevkif edilmi tir; Cumhuriyet 03.07.1957; 23 Temmuz 1957’de de tekrar
tahliye edilecektir; Ulus 24.07.1957.
32
Ero ul, a.g.e., s. 123,124.
33
Ero ul, a.g.e., 125.
34
Burçak, On Yılın…, s. 480.
35
Ero ul, a.g.e., s. 126.
36
1950-1965 Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları , s.3; Burçak, On Yılın…, s.502.
37
Burçak On Yılın…, s. 502.
31
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% 3.8, CMP’ nin % 7.0 oyu ile muhalefetin toplam oyları DP’nin oylarını geçmi tir.38 DP 1954
seçimlerine kıyasla % 10,72 oranında oy kaybetmi tir.39 CHP 1954’e kıyasla milletvekili sayısını yakla ık
6 kat artırmı ancak, CHP’den milletvekili olanlardan 5’i iki ayrı seçim çevresinde seçildiklerinden ve
bunlardan birini tercih etmek zorunda olmalarından dolayı Mecliste üye sayısı 173 olmu tur.40
CMP Kır ehir listesinin ba ında bulunan Bölükba ı, cezaevinde iken seçimi kazanabilmi tir. HP
de yeterli kadrosuna ra men ba arısız olmu , her iki parti için de benzer özellik, sadece tek bir ilde seçimi
kazanmaları olmu tur. CMP Kır ehir’de HP’ de Fethi Çelikba ’ın liste ba ı oldu u Burdur’da 4’er
milletvekilli i elde etmi lerdir. HP 24 Kasım 1958’de CHP’ye katılacaktır.41
Kır ehir’in genel nüfusu 158.688’e paralel 4 milletvekilli ine sahip olup, Kır ehir’de te kilâtları
olan DP, CHP ve CMP’ den toplam 12 aday seçim yarı ına katılmı , her parti propaganda faaliyetine
giri erek program ve prensiplerini anlatmı lardır.42
Kır ehir’de DP adayları Rıfat Özde , Burhan Ulutan, Kadri O an, Cezmi Türk MP adayları
Bölükba ı, Osman Canatan, Hayri Çopuro lu, ve Fazıl Yalçın43dır.
27 Ekim 1957 seçimlerinde Kır ehir’de genel seçmen sayısı 74.182 olarak tespit edilmi , 60.923
seçmen oylarını kullanmı lar ve katılım oranı % 82,1 olmu tur. Partiler, alınan oylar, yüzde oranı,
kazanılan milletvekilli i u ekilde olmu tur; CHP 6.973, 11.5, 0; CMP 38.022, 63.1, 4; DP 15.460, 25.4,
044dır.
27 Ekim 1957 seçimleri sonrası Meclis, 1 Kasımda toplanmı Bayar Cumhurba kanlı ına, Refik
Koraltan Meclis Ba kanlı ına seçilmi , Menderes ise be inci kez ba bakan tayin edilerek Hükümeti
kurmakla görevlendirmi tir. Hükümet, 25 Kasım 1957’ de kurulmu , programını 4 Aralıkta Meclise
sunmu , aynı gün güvenoyu alarak görevine ba lamı tır.45
b. Sonrası Geli meler ve Demokrat Partinin Sonu
Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra iç tüzük de i ikli i yasa tasarısı Meclise getirilmi ,
muhalefetin direni ine ra men 27 Aralık 1957’de yeni iç tüzük kabul edilmi tir.46 Dolayısıyla muhalefet
etkisiz hale getirilerek üzerine dü en rolü yerine getirmesi imkânsızla mı tır.47 Bu ekilde
milletvekillerinin yönetim görevlerini zorla tıran yeni hükümler yürürlü e konulmu , bu yasa de i ikli i
ile TBMM’ inde de konu ma özgürlü ü kısıtlanmı tır.
çinde bulunulan dönemde ekonomik sıkıntı yo unla arak artmaya devam etmi , karaborsa
piyasalara egemen olmu , Hükümet bu durum kar ısında sürekli zamlar yapmı , Batılı devletlerle olan
ili kilerin istenilen düzeyde geli memesinden dolayı yapılan yardımlar daralmı , 1958 yılında ekonomik
kriz derinle mi tir. Hükümet, böyle bir durum kar ısında 4 A ustos kararları diye bilinen bir dizi tedbirler
almı , Türk parasının de eri yabancı para birimleri kar ısında üç mislinden fazla dü ürülmü tür.48
12 Ekim 1958’de Menderes, itham etti i CHP’lileri er ve dü manlık cephesi olarak görmü ve
ona kar ı “Vatan Cephesi”ni yaratma yoluna ba vurmu tur. Vatan Cephesi, DP’li olmayan ancak,
muhalefetin bozguncu davranı ları kar ısında kendi eserleri olan DP iktidarını korumak ihtiyacını duyan
vatanda ların katılımı ile kurulmu tur.49 Hükümet, kampanyasında Vatan Cephesini destekleyenlere ödül
vaadinde, desteklemeyenlere de ceza tehdidinde bulunmu tur.50 Kır ehir’in CMP’ li Belediye Ba kanı
kente yardım yapılaca ı vaadiyle, ilan edilmemek artı ile partisinden istifa etti ini ancak, yine de adının
radyoda okundu unu açıklamı tır.51 Ba bakan, Kır ehir’den CMP lçe Ba kanı ile görü tü ünü, Halk
38

Ero ul, a.g.e., s.126.
Turan, a.g.e., s. 351.
40
Turan, a.g.e., s. 134.
41
Turan, a.g.e., s.134.
42
Kır ehir Sesi 12 Eylül 1957.
43
Kır ehir Sesi 12 Ekim 1957.
44
1950-1965 Milletvekili Seçim Sonuçları, s. 30.
45
Ero ul, a.g.e., s.139.
46
Ero ul, a.g.e., s. 140; Burçak, On Yılın…, s. 524, 525.
47
Ahmad, a.g.e., s. 174.
48
Ero ul, a.g.e., s. 141.
49
Turan, a.g.e., s.187.
50
Ahmad, a.g.e., s. 82.
51
Turan, a.g.e., s.187,188.
39
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Partisinin ansını artırmaya gönüllerinin razı olmadı ını söyleyen ba kanların, Vatan Cephesine katılmak
istediklerini, Bölükba ı’nın dahi DP ‘ye girebilece ini açıklamı tır.52 Vatan Cephesine Kır ehir’den
13.254 ki i katılmı tır.53 Hükümetin bu uygulamaları kar ısında muhalefette toparlama giri imleri
görülmü , TKP 16 Ekim 1958’de CMP’si ile birle mi tir.54 24 Kasım 1958’de de HP kendisini
feshederek CHP ‘ye katılmı lardır.55 Hükümetin, ekonomik problemi çözmekte zorlandı ını gören
muhalefet ele tiri dozunu giderek artırmı , 12–15 Ocak 1959’da gerçekle tirilen CHP On Dördüncü
Kurultayında alınan kararlar “ lk Hedefler Beyannamesi” olarak geçmi tir. Bu Beyanname siyasi, adli ve
kültürel alanlarda temel beklentileri ifade etmektedir.
1 Kasım 1959’da Meclisin açılması ile birlikte uzun süre bu ekilde ya anamayaca ı belli olmu ,
muhalefet çözüm olarak genel seçimleri teklif etmi , iktidar ise seçimi kaybederse hesap sorulur endi esi
içinde vakit kazanmaya çalı mı tır.56
1960 yılında kar ılıklı suçlama ve gerginlik üst seviyeye çıkmı , DP Meclis Grubu 12 Nisan
1960 günü bir toplantı yaparak, CHP hakkında Meclis tahkikatı açılmasına karar vermi tir. DP Grubu, 15
Nisanda yaptı ı ikinci toplantıda bu tahkikatın açılmasına dair Meclis Ba kanlı ına verilen önergeyi
kabul etmi tir. Önergede CHP’nin seçim dı ı yollarla iktidara gelmek için hücre örgütü kurdu u,
silahlandı ı ve isyana hazırlandı ı ileri sürülmü tür. DP’nin bu önergesi 18 Nisan 1960’da kabul
edilmi tir.57 ki parti arasında artık irtibatı ortadan kaldıran bir komisyon kurulmu tu. Bu durum
kar ısında CHP Genel Ba kanı nönü, Meclis kürsüsünden u önemli uyarıyı yapmı tır; “Böyle devam
ederiniz sizi ben bile kurtaramam. … artlar tamam oldu u zaman ihtilâller milletler için bir haktır.”58
Neticede 27 Nisanda Hükümet Tahkikat Komisyonunun Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunu kabul
etmi tir. Kanun, Komisyona; basını sansür etme, gazeteleri toplama, celpname çıkarma ve Komisyon
çalı masına engel olma ya da zorla tıranlara 3 yıla kadar ceza verme yetkisini tanımaktadır.59 Kanunun
kabulünün ertesi günü stanbul’da ilk büyük ö renci gösterisi gerçekle mi daha sonra benzer nitelikteki
gösteriler Ankara’da da ya anmı tır. Hükümet, iki yerde de sıkıyönetim ilan etmi tir.60 Ortamın üst
seviyede gerildi i bir sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Mili Savunma Bakanı Ethem
Menderes’e gönderdi i bir mektupta; krizin nasıl çözülece ine dair tavsiyede bulunarak;
Cumhurba kanın istifası, Hükümetin de i mesi, antidemokratik kanunların kaldırılması, siyasal suçların
affı istenmi tir.61 Hükümet, ordunun maddi imkanlarını iyile tirmek için harekete geçerken, gösteriler
engellenememi , Ba bakan zmir’de büyük bir kalabalı ın kar ısına çıkarak; milleti yeniden toplamanın
ilk adımı oldu u eklinde ifadelerde bulunmu tur.62 Menderes, Ankara’ya dönünce 21 Mayıs’ta önemli
bir ihtarla kar ıla mı ; Harp Okulu Ö rencileri, Hükümet aleyhine aynı gün bir yürüyü yapmı lardır.
Hükümet, Tahkikat Komisyonunun çalı malarını zamanından önce bitirdi ini, Raporun Meclise
verilerek Komisyonun i levini tamamlayaca ını açıklanmı tır. 25 Mayıs’ta Meclis, muhalefetin seçim
kanununu de i tirecek önergesini gündeme aldıktan bir ay sonra bir aylık tatile girmi tir. Muhalefet,
halkın sesini duyuracak tek yer olan Meclisin kapatılmasından dolayı Hükümeti suçlamı tır. Olayların bu
ekilde geli ti i bu gergin dönem, 27 Mayıs sabahı Kurmay Albay Alparslan Türke ’in sabah saat
04.30’da Radyoda yaptı ı konu ma ile sona ermi , askeri müdahale ile Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi ele
almı 63 ve DP iktidarı son bulmu tur. Milli Birlik Komitesi yönetiminde geçici bir dönem ba lamı tır.
Ülke genelinde oldu u gibi Kır ehir’de de Necdet Sarıtıbak, Ali Rıza Olcay ve Galip Tuna’dan olu an
Gizli Tahkikat Komisyonu kurularak faaliyetlerine ba lamı , soru turma neticesi DP’lilerin görevlerini
kötüye kullandıkları ve nüfuz ticareti yaptıkları tespit edilerek usulsüz ve kanunsuz i lerini ortaya
çıkarmı tır.64 Dolayısıyla DP Kır ehir l Ba kanlı ı yapmı olan Sefa Ünal, ahap Koca, Selahattin
Selçuk, Mehmet Mahmudo lu, Galip Arısan ve Rü tü Yurdakul olmak üzere altı ki i mahkemeye
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verilmi tir. Daha sonra çıkarılan 113 ve 114 sayılı af kanunu ile, adı geçen l Ba kanlarının suçlamaları
ortadan kalkmı tır.65
Hazırlanan yeni anayasa 9 Temmuz 1961'
de halk oyuna sunulmu , oylamaya katılanların ülke
genelinde % 61.5, Kır ehir’de % 92’isi tarafından kabul edilmi tir.66 15 Ekim 1961'
de yapılan genel
seçimlerden sonra seçilen milletvekilleri; CHP 173 % 36.7, Adalet Partisi 158 % 34.6, CKMP 54 %
13.9, YTP 65 % 13.7 eklindedir.67 Kır ehir’ de ise kayıtlı seçmen sayısı 78.598 olup, seçimlere katılım
% 82.7 olmu , partilere göre da ılım u ekilde ortaya çıkmı tır; AP 6.591 oyla % 10.6, CHP 16.048 oyla
% 25.8, CKMP 39.560 oyla % 63.6. Böylece CKMP On kinci Dönem TBMM’ne üç milletvekili
göndermi tir. Bu milletvekilleri Ahmet Bilgin, Memduh Endemir ve Halil Özmendir. Cumhuriyet
Senatosunda da Rıza Ulusman bulunmu tur.68 TBMM On ikinci Dönem, 25 Ekim 1961'
de toplanarak
askerî rejime ve dolayısıyla Millî Birlik Komitesi'
ne son verdi.
Sonuç
Milli egemenlik ilkesi, Yeni Türk devletinin kurulu hazırlıkları içinde geli mi ve olu mu tur.
Mustafa Kemal Pa a, milli egemenlik ilkesine dayalı ilk açıklamasını Sadarete gönderdi i 22 Mayıs 1919
tarihli rapor ile u ekilde yapmı tır: “Millet milli hâkimiyet esasını ve Türk milliyetçili ini kabul
etmi tir. Bunun için çalı acaktır” 21–22 Haziran 1919 Amasya Tamimi ile “milletin istiklâlini yine
milletin azim ve kararı kurtaracaktır”. derken millet hâkimiyeti ve onun neticesi olan milli iradeyi
kurtulu için en önemli bir faktör olarak görmü ve ele almı tır.
Türkler, milli devletlerini kurmak, istiklâlden mahrum olmayı reddetmek, vatanlarında yabancı
i gale kar ı durmak ve bu i gale en kısa zamanda son vermek amacıyla Milli Mücadeleye giri mi lerdir.
Ülkenin içinde bulundu u zor artlar altında ahsiyetli hareket etmek isteyenler arasında,
Kır ehir de yer almı , Mustafa Kemal Pa a ve Temsil Heyeti’nin Ankara yolculu u sırasında güzergâh
içerisinde dü ünülen Kır ehir’de Milli ruh ve heyecan en üst seviyesine çıkmı tır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem (1919–1923)’in inkılâpçılı ı, Türk inkılâpçılı ı ile
dikkati çekmi , Türk tarihinde ilk kez millî hakimiyet ilkesini, siyasî ve hukukî temel edinmi , bu günkü
devlet ve hükümet ekil ve sistemimiz açık bir ekilde belirlenmi tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Döneminin belirtilen bu niteliklerinden dolayı, çe itli
bölgeleri temsil ederek, Türk devletinin yeniden kurulu unda kutsal görev ifa eden, Büyük Millet Meclisi
saygıde er üyeleri arasında yedi Kır ehir mebusu bulunmu , Türkiye Büyük Millet Meclisi, kinci
Dönemde (1923–1927), devletin kurumla ması sa lanmı , büyük Türk inkılâbının olu umu, önemli bir
mesafe kat etmi tir. Devletin kurumla masında, büyük Türk nkılâbının olu umunda vazgeçilmez farklı
etkilere sahip olan, yine bu de erli üyelerden be mebus Kır ehir’i temsil etmi tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Üçüncü Dönemi içine alan 1927 ile 1931 yılları arasında ise,
Büyük Türk inkılâbının tamamlanması, devletin kurumla ması sa lanmı ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi çalı malarının özenle ve yaygın bir ekilde sürdürüldü ü yıllar olmu tur. Büyük Millet Meclisi,
Üçüncü Dönemin de sosyal yapının, benzerine rastlanmayan bir ekilde de i mesi ve toplumun yeni
ça da de erlerle donatılması devam etmi tir. Üçüncü Dönem üyeleri arasında üç Kır ehir mebusu yer
almı tır.
Dördüncü Dönem (1931) üç, Be inci Dönem (1935) dört, Altıncı Dönem (1939) be , Yedinci
Dönem (1943) dört, Sekizinci Dönem (1946) dört milletvekili olarak Kır ehir’i temsil etmi lerdir.
Cumhuriyetin kurulu undan itibaren çok partili siyasi hayata geçmek için yapılan te ebbüsler
ba arısızlıkla neticelenmi ti. Ancak, Türkiye’de tek parti, sürekli ve arzu edilir bir model olarak
me rula tırılmamı , zorunluluklar sebebiyle ba vurulan ve zamanı geldi inde yerini ço ulcu demokrasiye
bırakacak olan geçici bir rejim olarak görülmü , çok partili siyasi demokrasi, eri ilmesi gereken bir ideal
olarak muhafaza edilmi tir.
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Türkiye, zora dayanan bir kesinti olmaksızın kendi tabii seyri ile ço ulcu bir demokrasiye
dönü en nadir örnekten biri olacaktır.
Türkiye, kinci Dünya Sava ı neticesinde siyasi, toplumsal ve ekonomik içerikli de i iklikler
geçirmeye ba lamı , uzun yıllar devam eden tek parti iktidarının ardından, ikinci bir parti olarak DP
ortaya çıkmı , Türkiye’nin bir çok yerinde DP’ye yönelinmi tir. Netice itibariyle DP tek ba ına iktidar
olmu tur.
1950’li yıllarda DP Türkiye genelinde yakaladı ı ezici ço unlu u Kır ehir’de yakalayamamı tır.
Zira 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Kır ehir’deki neticesi; DP 2, CHP ve MP ise birer milletvekili Elvan
Kaman (DP), Rıfat Özde (DP), Osman Bölükba ı (MP), Halil Sezai Erkut (CHP), eklinde olmu tur.
1954 genel seçimlerinde ise, seçimlerden önce yeni kurulmu ve ilk ubesini Kır ehir’de açmı olan
CMP, Türkiye genelinde, DP’ye oranla çok dü ük bir seviyede oy almasına ra men Kır ehir’de oyların %
43.5 ‘ini alarak, tam liste halinde bir ba arı elde etmi ve Osman Ali iro lu (CMP), Ahmet Bilgin (CMP),
Osman Bölükba ı (CMP), Mehmet Mahmuto lu (CMP), Tahir Ta er’i (CMP) TBMM’ne Kır ehir’i
temsile göndermi tir. Bu ba arıda; Kır ehir halkının di er illere göre daha muhafazakar olması, CMP’nin
kurucuları arasında Osman Bölükba ı ve Partinin Kır ehir te kilâtı içerisinde saygın ve itibarlı ki ilerin
yer alması önemli rol oynamı tır.
Ülke genelinde büyük bir ba arı elde eden, DP açısından bu durum, kabul edilmesi güç bir
geli me olarak de erlendirilmi , DP, Kır ehir’den umdu unu bulamamı , Ba bakan Menderes,
Kır ehirlilerin kendilerini özde le tirdikleri Bölükba ı’nın etkili bir muhalif olmasından da oldukça
rahatsızlık hissetmi tir.
Dolayısıyla, Kır ehir’in illikten ilçelik haline getirilmesi süreci ba latılmı tır. Bu süreç
içerisinde, Bölükba ı ve di er CMP milletvekilleri ve Kır ehirliler, düzenlemenin haklı gerekçelere
dayanmadı ını ortaya koymalarına ra men, Kır ehir’in ilçe haline getirilmesini öngören kanun tasarısı
onaylanmı , ilçeler kendisinden kopartıldı ı gibi, merkez kaza olarak Nev ehir’e ba lanarak Kır ehir ve
Kır ehirliler ma dur edilmi lerdir. Böyle bir durum, Türk siyasal ya amı ve demokrasisinde tasvip
edilmeyen olumsuz bir iz bırakmı ve Kır ehirlileri de derin bir üzüntüye sevk etmi tir. Kır ehir
milletvekili Tahir Ta er Kanunun I. maddesine ili kin dü üncelerini ifade ederken söyledi i gibi, Kır ehir
vilayeti demokratik mücadeleye kurban gitmi , Türk siyasal tarihinde ve Türk demokrasisinde bir
talihsizlik ya anmı tır. Ta er’ in belirtti i; “gün gelecektir, Kır ehir, Er ehir olarak do acaktır” sözleri ile
Kır ehir mebusları ve Kır ehirliler, dik bir duru da sergilemi lerdir.
Kır ehir’in ilçe haline getirilmesinden üç sene sonra 1957 yılında iktidar, Kır ehir’in
muhalifli ini hafifletmek için harekete geçmi ve bu amaçla Kır ehir’i yeniden il haline getirmek için
hazırlıklara ba lamı , acele bir kanun tasarısı hazırlamı tır. Tasarı, Kır ehir’de büyük bir sevince sebep
olmu tur. Ancak, bu geli melere ra men Kır ehir halkının muhalif yapısının de i medi i görülmektedir.
Zira 27 Ekim 1957 genel seçimlerinde, Kır ehirliler, oyların % 63,1’i ile yine CMP’ inde yer almı lar;
Osman Bölükba ı (CMP), Osman Canatan (CMP), Hayri Çopuro lu (CMP), Fazıl Yalçın (CMP)’ı
milletvekili seçmi lerdir. Kır ehir’in bu muhalif yapısı, kendisini belli eden böyle bir anlayı daha sonraki
dönemlerde DP ekolünden gelen partilerin, seçim neticelerinde de hissedilecektir.
1946–1950 yılları arasında DP, te kilâtını sa lamla tırarak siyasi rekabetin herkes için e it
artlarda geli mesini sa layacak yasal de i iklikler arayı ına ve çabasına girmi tir.
1950 seçimlerinde DP’nin yüksek bir ço unlukla iktidarı elde etmesi ile ülkede ilk defa çok
partili hayat i lerlik kazanmı tır. Eri ilmesi gereken bir ideal olarak dü ünülen çok partili hayat
gerçekle mi , Ancak, siyasi rekabetin, muhalefet iktidar ili kilerinin nasıl yürütülece ine yönelik ortak
anlayı ve tutum geli memi , DP dönemi, çok partili hayatın i leyi i ile ilgili tecrübe ve deneyimlerin
edinildi i bir aralık olmu tur.
Çok partili hayatın i lerlik kazanması ile birlikte siyaset, seçkinlerin i i olmaktan çıkarak geni
halk kitlelerine ula mı dolayısıyla, ülkede siyasi kültüre olumlu etkide bulunmu bürokratik devlet
gelene inin yumu amasına yol açmı tır.
Kır ehir, Milli mücadele de kararlılı ını ortaya koymu olan Mustafa Kemal Pa a ve
arkada larına gösterdikleri yüksek ilgi ve alaka ile onlara, kendilerini destekleyen heyecanlı bir yöre
halkının bulundu u güvencesini vermi ve onlara moral olmu , bahsi geçen süre zarfında da Türkiye
genelinde ço unlu u sa lamı , iktidarda kalmı bir partiyi de il, muhalefeti desteklemesi ile çok partili
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hayatı benimsendi ini göstermi tir. O’nun bu özelli i ise ona, iktidarın nimetlerinden geni ölçüde
faydalanması ve ekonomik kalkınması kar ısında engel olmu tur.
Kır ehir, sözü edilen bu süreçte ya anan geli meler ile Türk siyasal ya amında ve
demokrasisinde yer almı , Türkiye’nin bugünkü ve gelecekteki iç siyasetinin genel de i im sürecinin
anla ılmasında yer ve rol sahibi olmu tur.
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3-SÜREL YAYINLAR
Ak am
Cumhuriyet
Halkın Sesi
Forum
Halkın Sesi
Kır ehir Sesi
Millet
Milliyet
Sabah
Ulus
Vatan
Yeni Kır ehir
Yeni Sabah
Yeni afak
Zafer
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