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ÖZET 

 Türkiye Cumhuriyeti'nde muhalefet mekanizmasının henüz yerleşmemiş 

olmasından kaynaklı demokrasinin sancılı bir dönemden geçmesi ile gerekli olan çok 

partili yaşam deneyimleri Demokrat Parti ile nihai sonuca ulaşmıştır. Türkiye 

açısından önemli bir gelişme olan ve daimi muhalefetin sağlanmasının ardından 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında geçen siyasi çekişmeler, ülkede 

olduğu gibi Bitlis siyasi hayatına yansımıştır. 

  Bu araştırmadaki temel amaç, siyasi tarihimizde ve çok partili yaşama 

geçişte büyük bir öneme sahne olan seçimlerin 1946-1954 yılları arasında Bitlis'e 

yansıması ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma, gerek Bitlis'te 

gerekse bölge açısından partilerin faaliyetlerini gün ışığına çıkarmaktadır.  

 Bu çalışma 1946-1954 dönemlerini kapsayan Bitlis basınının önemli 

gazeteleri ve  arşiv belgeleri taranarak gerçekleştirilmiştir. İlin önemli yazılı basın 

kaynaklarından Bitlis Gazetesinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Araştırma çerçevesi Bitlis ilinde yayınlanan yerel gazete, seçim süreçleri  hakkında 

yayınlanmış haber ve basın bildirileri ve araştırmacının yorumundan oluşmaktadır. 

Çalışma kapsamında 1946-1954 yıllarında yayına devam eden gazeteler incelenmiş 

olup, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden yararlanılmıştır.  

 Bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “1946 Bitlis 

Seçimleri", ikinci bölüm “1950 Bitlis Seçimleri” ve üçüncü bölümde de “1954 Bitlis 

Seçimleri” başlığıyla incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bitlis, Seçim, 1946, 1954, Siyasi Hayat. 

Sayfa Adedi: 138 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Güneş ŞAHİN 

 

 



 
iv 

 

Master of Science Thesis 

Uğur AŞİT 

VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

September, 2019 

1946-1954 BITLIS ELECTIONS 

ABSTRACT 

 The origin of painful democracy opposition from the Republic of Turkey is 

not yet in place mechanisms to pass through a necessary period of multiparty life 

experiences and the Democratic Party have reached the final result. which it is an 

important development for Turkey and the provision of permanent opposition 

between the Democratic Party and Republican People's Party after the political strife, 

as in the political life of the country is reflected in Bitlis. 

 The main purpose of this research is to determine the relations between the 

Democratic Party, which has a great importance in our political history and transition 

to multi-party life, and Bitlis reflections between 1946-1954 and the Republican 

People's Party and Democratic Party relations. The study conducted for this purpose 

brings the activities of the parties to the light both in Bitlis province and the region. 

 This study was carried out by scanning the important newspapers and archival 

documents of the Bitlis press covering the periods of 1946-1954. The results 

obtained from Bitlis Newspaper, one of the important written press sources of the 

province, were evaluated. The framework of the research consists of the local 

newspaper published in Bitlis, news and press releases about the election processes 

and the commentator's comments. Within the scope of the study, the newspapers 

which were published in 1946-1954 were examined and the Republican Archives of 

the Prime Ministry was utilized. 

 This thesis consists of three chapters. The first chapter was examined under 

the title of 46 1946 Bitlis Elections ken while the second chapter was “1950 Bitlis 

Elections” and the third chapter was “1954 Bitlis Elections” 
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ÖNSÖZ 

  Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber Türkiye, yeni bir siyasi süreç içerisine 

girmiştir. Bu yeni süreçle beraber Türkiye Cumhuriyeti, tek partili dönem ve çok 

partili dönem olmak üzere iki önemli değişim aşamasından geçmiştir. Demokrasinin 

en önemli öğelerinden biri sayılan çok partili siyasal hayat, Türkiye’nin politik 

yaşantısında önemli değişmelere neden olduğu gibi bu durum yereldeki siyasi hayatı 

da ciddi bir şekilde etkilemiştir. Buna paralel olarak yereldeki siyasi gelişmeler de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi hayatı üzerinde önemli roller oynamıştır. 

 Yerelde ki siyasi yapının, Türkiye genelindeki gelişmelerle yakından ilişkili 

olduğunu düşünerek, siyasi gelişmelere ışık tutacağı inancıyla böyle bir çalışma 

yapılmasının tarih araştırmacılığı açısından faydalı olacağını düşündük. Türkiye’nin 

çok partili hayata geçiş tarihi olan 1946- 1950 yılları arasındaki süreç, Türk siyasal 

tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulması ve 

ardından ülkeyi uzun bir süre tek başına yöneten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 

son vermesi, Türkiye’de demokrasinin ve özellikle de siyasal muhalefet olgusunun 

yerleşme sürecini başlatmıştır. 

 Çalışmamızın amacı; Türkiye’de 1946’dan itibaren çok partili hayata geçişle 

birlikte yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin Bitlis'e nasıl yansıdığını göstermektir. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 1946 Bitlis Seçimleri 

incelenmiş ve bölümde arşiv belgelerinden yararlanılmıştır. İkinci bölümde Bitlis'te 

1950 seçimleri değerlendirilerek ildeki gelişmeler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

1954 yılında Türkiye genelinde yapılan yerel ile genel seçimlerin Bitlis'te nasıl 

gerçekleştiği ve bu seçimlerin burada ne gibi sonuçlar doğurduğu ortaya 

konulmuştur. Çalışmamızın temelini Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, ulusal ve yerel 

gazeteler oluşturmaktadır.  

 1946- 1950 yılları arasında Bitlis'in yerel gazeteleri yetersiz kaldığından 

dolayı buradaki boşluk Cumhuriyet Arşivi’ndeki belgelerle doldurulmuştur. 1954 yılı 

ise, arşiv belgelerinin yetersiz olmasından dolayı buradaki boşluk yerel gazetelerle 

doldurulmuştur. 

 Bu çalışmayı yaparken yardımlarını esirgemeyen,sabırla  beni yönlendiren 

danışman hocam  Doç. Dr. GÜNEŞ ŞAHİN'e, aynı zamanda bana destek veren 

aileme ve arkadaşlarıma, yardımlarından dolayı Milli Kütüphane ve İstanbul 
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GİRİŞ 

 Bitlis şehrinin ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber şehrin ortaya çıktığı 

nokta olarak görülen kalenin yerinde ilk defa kimlerin yerleşmiş olduğu da 

bilinmemektedir. Yalnız bütün eski kaynaklarda tekrar edilen bir efsaneye göre bu 

kaleyi Büyük İskender’in emri üzerine onun kumandanlarından Badlis kurmuş ve 

şehrin bugünkü adı da bu kumandanın adından gelmiştir (Tuncer, 1965: 199). 

 O dönemde bu kasabaya Lis’in memleketi manasına gelen “Beled-i Lis” 

tabiri kullanılmaktaydı. Bu isim önceleri Bedlis, sonraları da Kitab-ı Türkiye’de 

Bitlis şeklinde telaffuz edilmiştir (Bitlis Vilayet Salnamesi (H.1310/ M. 1892), Bitlis 

139). 

 Bitlis, Dicle’nin kollarından olan Botan suyuna karışan Bitlis çayının Güney 

Doğu Toroslar arasında açtığı dar ve derin bir vadide, deniz seviyesinden 1400–1450 

m. yükseklikte kurulmuştur (Tuncer, 1965: 226). 

 Bitlis şehrinin tarihi gelişim süreci içinde sırasıyla Hurriler, Urartular, 

Asurlular, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyeti altında kaldığı da 

bilinmektedir.  Bitlis daha sonra Şeyh, Hamdan ve Mervanoğulları beyliklerinin 

sınırları içerisinde kaldı ve bu beyliklerin Bizans Devleti ile olan sınırlarını 

oluşturdu. Anadolu’yu yurt edinmek isteyen Büyük Selçuklu Devleti’nin 1021 

yılında, bir keşif ordusuyla Van gölü çevresini ele geçirmeyi başarması bölgede 

nüfus açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Doğu Anadolu’da Selçuklu 

hâkimiyetini kesinleştiren Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra, bölgeyi kontrol eden 

Mervanoğulları Beyliği ortadan kaldırdı ve Bitlis, Selçuklu Devleti tarafından 

Dilmaçoğlu Mehmet Bey’e dirlik (ikta) olarak verilmiştir (1088). Böylece merkezî 

Bitlis olan Dilmaçoğulları Beyliği kuruldu. Selçuklu Devleti’nin zayıflaması sonucu 

önce Harzemşahlara sonra Moğollara ve daha sonra da Timur’a tabi olan 

Dilmaçoğulları Beyliği, 1207 yılında Ahlatşahlığı ile birlikte Eyyübilerin idaresine 

girmiştir (Arınç, 1997: 18). 

 XIII. yüzyıl başlarında Bitlis’e Eyyübiler hakim olmuştur (1209). Daha 

sonraki yıllar Celaleddin Harizmşah’ın Doğu Anadolu’ya ve bu arada Eyyübiler’in 

elinde bulunan şehir ve kalelere hücum etmesi, Eyyübiler ile Anadolu Selçuklu 
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hükümdarı I. Alâeddin Keykubad arasında bir ittifakın doğmasına sebep olmuştur. I. 

Alaeddin Keykubad Anadolu içinde ilerleyen Celaleddin Harizmşah’ı 10 Ağustos 

1230 tarihinde Erzincan civarındaki Yassıçimen’de ağır bir yenilgiye uğrattıktan 

sonra Bitlis'i Eyyübiler’den alarak topraklarına katmıştır. Fakat burada Anadolu 

Selçukluları’nın hâkimiyeti pek kısa sürmüş ve Eyyübiler Bitlis ve çevresine yeniden 

hakim olmuşlardır. Daha sonra da Celaleddin Harizmşah’ı takip eden Moğollar 

1231’de Bitlis’i de ele geçirerek tahrip etmişlerdir. Bunun üzerine Sultan I. Alâeddin 

Keykubad, Kemaleddin Kamyar kumandasındaki bir Selçuklu ordusunu Bitlis 

yöresine göndermiştir. Kemaleddin Kamyar kısa bir süre içinde çevredeki başka 

yerlerle (Van, Ahlat, Adilcevaz) birlikte Bitlisi de Anadolu Selçuklu Devleti sınırları 

içine katmıştır (1232) ve Moğollar’ın harap etmiş olduğu kaleyi de onarmıştır (Kinç, 

2012: 5). 

 1514’de Safevîlerin batıya ilerlemesini durdurmak ve Anadolu’ya Şiîlik 

hareketinin yayılmasını önlemek maksadıyla Yavuz Sultan Selim Han Safevîler 

üzerine sefer açmış ve Çaldıran Meydan Muharebesi’nde Şah İsmail’i mağlub ederek 

bunların Doğu Anadolu üzerindeki etkisini kırmıştır. Bu sırada Bitlis hakimi olan 

Şeref Han, Bitlis’in anahtarlarını Yavuz Sultan Selim Han’a teslim etmiş ve bölgede 

hakimiyeti sağlamaya meşhûr seyyah müverrih ve alim İdris-i Bitlisî memûr 

edilmiştir (Kılıç, 1998: 8). 

 1 Haziran 1555’te imzalanan Amasya Antlaşması ile de Bitlis Osmanlı 

hâkimiyetine girmiştir (Tuncel, 1965: 227). XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin 

iktisadî yönden en kötü durumdaki yerlerindendi. Bayındırlık, eğitim, sağlık ve idari 

açıdan sıkıntılar hat safhadaydı. Osmanlı Devleti bu sıkıntıların farkındaydı, ancak 

savaşlar ve maddi imkansızlıklar bu aralıkta bölgenin durumunun iyileştirilmesini 

imkansız kılmıştı. Bu problemlerin yaşandığı sırada Birinci Dünya Savaşı’na giren 

Bitlis Vilayeti, savaş alanı haline gelmiş ve savaştan daha kötü bir durumda çıkmıştı 

(Ahmet İzzet Paşa, 1992: 255). 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, 1907 yılında imzalanan İngiliz-Rus 

Anlaşması ile bölgenin İngilizler tarafından Rus nüfuz bölgesi olarak kabul edilmesi, 

1913 Ermeni Islahat Projesi ve 1914 Bitlis İsyanı bölgedeki önemli gelişmelerdendir. 

Bu gelişmelerde Rusya’nın bölge üzerindeki politikalarının önemli etkisi vardır. 
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(Ahmet İzzet Paşa, 1992: 256) Birinci Dünya Savaşı ilk yıllarına kadar Osmanlı 

himayesinde olan Bitlis, 1916'da  Rus kuvvetlerince işgal edilmiştir (Kardaş, 2017: 

279). 

 27 Mart 1916’da Diyarbakır’a gelen Mustafa Kemal Paşa, Bitlis-Muş-Oğnut 

Cephesindeki XVI. Kolordu’nun emir ve komutasını ele aldı. Mustafa Kemal 

Paşa’nın 6 Nisan 1916 günü Sason ve Mutki bölgelerinde bulunan Milis 

Kuvvetleri’ne verdiği talimatta; Mutki bölgesindeki milislerin Hacı Musa Bey 

komutasında toplanması; Sason bölgesinde bulunan milislerin Mahbuban ve Tabuk 

üzerinden Sason’a gelen istikametleri koruması açısından önemliydi. Ayrıca Bitlis, 

Mutki ve Sason bölgelerindeki müfrezelerin Tümen Komutanı’nın emrinde olması ve 

bölgede bulunan en büyük mülkiye memurlarının milis müfrezelerinin idaresini 

sağlamaya yardımcı konumundaydı ( Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, II. Cilt, 2. 

Kısım, Kafkas Cephesi, 2. Ordu). 

Tablo.1.  Bitlis ve civarında yaşayan Ermeni nüfusu.  

Kaza Müslüman Ermeni Süryani Keldani 

Mutki 18.000 700 - - 

Ahlat 10.375 9.600 - - 

Siirt 29.917 2.151 716 1513 

Şirvan 15.695 799 1.298 - 

Garzan 14.681 3.829 1.275 56 

Pervari 6.436 1.326 - 1.787 

Şırnak 6.478 96 608 421 

Muş 15.000 Bu beş şehir 

yerleşiminde 

toplamda 514 

Ermeni 

yaşamaktadır. 

- - 

Malazgirt 2.000 - - 

Bulanık 3.000 - - 

Varto 12.000 - - 

Sason 30.000 - - 

Genç 10.410 677 - - 

Kulp 21.610 86 - - 

Hizan 20.000 5.000 - - 
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 Tablo1'de gösterildiği üzere 1919 nüfus verileri neticesinde Bitlis ve 

civarında yaşayan Müslüman nüfusunun, Ermeni nüfusundan fazla olduğu 

anlaşılmaktadır (Selvi, 2014: 212). 

 Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar sürekli vilayet merkezi konumunda olan 

Bitlis, 1929 yılında kaza merkezi haline getirilmiş ve Muş Vilayetine bağlanmış, 4 

Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla yeniden vilayet merkezi haline getirilmiştir. 

Bitlis Vilayeti Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Mutki, Hizan, Tatvan ve Güroymak olmak 

üzere yedi ilçeden oluşmaktadır. Mahalli idareler Müdürlüğünün kayıtlarına  göre 

Bitlis'in 8 beldesi, 334 köyü, ve 297 mezrası bulunmaktadır (Çırık, 2015: 24). 
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1. 1946 SEÇİMLERİ ÖNCESİ BİTLİS'İN GENEL DURUMU  

 Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında (Çeçen, 1990: 79) CHP dışında 

(Turgut, 2005: 269) siyaset denildiğinde, akıllara ilk gelen konulardan biri de Türk 

Ocakları yerine (Akyüz, 1986: 201) açılan  Halkevleridir (Arıkan, 1999: 265). 

Halkevleri, Cumhuriyet döneminde ülkenin sosyal ve kültürel gelişmesinde, 

cumhuriyetin getirdiği değer ve inkılapların toplumun geniş kesimlerine 

ulaştırılmasında son derece önemli bir kurum olmuştur. Cumhuriyet yönetimi 

halkevleri ve daha sonra kurulan halkodaları sayesinde yaptıklarını halka yayma ve 

çağdaş bilimi, aydınlar vasıtasıyla yurdun her köşesine taşıma fırsatını yakalamıştır. 

Tarih, edebiyat, güzel sanatlar, folklor gibi alanlarda bu kurumların yürüttüğü 

çalışmalar milli değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe aktarılmasında büyük 

ve tarihsel bir rol oynamışlardır. Halkevlerinin kurulmasını sağlayan en önemli adım 

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 10-18 Mayıs 1931 tarihindeki Üçüncü Büyük 

Kurultayı’nda; Türk Ocakları Cemiyeti’nin feshi ve bu cemiyetin sahip olduğu bütün 

hakların Cumhuriyet Halk Fırkası’na devri ile atılmıştır. Halkevlerinin kurulmasında 

cumhuriyet ideolojisi ve özellikle 1930’lu yıllardaki ekonomik ve toplumsal 

gelişmeler etkili olmuştur. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın olumsuz etkilerinin 

Türkiye’de de hissedilmesi, 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ile 

halkın bazı inkılap ve uygulamalara karşı olan tepkisini ortaya çıkarması, Menemen 

hadisesinin yaşanması ve Mustafa Kemal Paşa’nın çıktığı kapsamlı yurt gezilerinde 

toplumun yaşadığı sorunları yerinde tespit edip değerlendirmesi devlet yöneticilerini 

yeni arayışlara sevk etmiştir (Kardaş, 2011: 369). 

 CHP'nin (Albayrak, 2014: 297) kimlik arayışı da halkevlerinin kuruluşunda 

belirleyici olan etkenlerden biri olmuştu. Parti’nin Üçüncü Büyük Kurultayı’nda, bu 

siyasal yapının ana nitelikleri, dayandığı temel ilkeler belirlenmiş ve bunlar arasında 

halkçılığın rolü üzerinde önemle durulmuştu (Tuncay, 1989: 312). 

  Halkevleri halkla bütünleşmenin vazgeçilmez unsurları ve partinin kültür 

kurumları olarak tasarlanmıştı. Ancak kapatılan ve partiye katılan Türk Ocaklarının 

yerine nasıl bir kurumun oluşturulacağı pek belirgin değildi. Çalışmalar sürerken 

yurtdışına eğitimi için gönderilen gençlerin önderliğinde çağdaş ve halkla bütünleşen 

bir yapının temelleri iç tüzük belirlenerek halkevlerinin açılması öngörülmüştür. 
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1932'de kurulan halkevlerinin amacı laik, çağdaş ve ilerici bir toplum meydana 

getirmek olmuştur (Kardaş, 2011: 370-371). 

 Halkevlerinin açılmasında ki amacı Behçet Kemal Çağlar, Ankara Halkevi 

sahnesinde oynanan Çoban adlı oyununda halka aktararak (Toksoy, 2007: 42), 

Fırkamızın program temelleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, 

Laiklik, İnkılapçılıktır. Programımızın bu ana temel prensiplerinin hakimiyeti ve 

ebedileşmesi için bu vasıflarda kuvvetli vatandaşlar yetiştirilmesini Milli şecerenin 

Türk Tarihinin ilham ettiği derecelere çıkmasını, güzel sanatların yükselmesini, Milli 

kültürün ve ilmi harekat ve faaliyetlerin kuvvetlendirilmesini ehemmiyetli vasıtalar 

olarak tespit ve işaret eder. Bu esas ve vasıtaların hepsi birden medeniyet yolunda 

Türklüğün kaybettiği uzun yıllar cesur, atılgan ve yorulmaz hamlelerle kazanacak 

nesiller yetiştirilmeyi medeniyet sahasında Türk’ün tabii meziyet ve kabiliyetleriyle 

mütenasip şeref mevkiine tekrar almasını istihdaf eyler. Halkevlerinin gayesi bu 

uğurda çalışacak mefküreci vatandaşlar için toplayıcı ve birleştirici yurtlar olacaktır 

şekilde ifade ederken, CHP Genel Sekreteri Recep Peker ise Bir ulusun yetişip 

geleceğe hazırlanması için kurulan kuruluşlar okullardır. Fakat çağdaş uluslar, ulusal 

bir varlık olarak yetişip örgütlenmek için okulların yalnız yöntemler, düzenlemeler 

altında açılmasını yeterli görmüyorlar. Bu yüzyılda uluslaşmak için okul eğitiminin 

yanında ve ondan sonra mutlaka bir halk eğitimi yapmak, halkı bir arada çalıştırmak 

esası kurulmalıdır şeklinde ifade etmiştir (Turan, 1998: 208). 

 1.1. Bitlis Halkevi'nin Açılması ve Faaliyetleri 

 19 Şubat 1932’den itibaren ülkenin her tarafında örgütlenme çabasına girdi ve 

harf inkılabında olduğu gibi bütün ülkede adeta bir seferberlik ilan edildi. Bu 

bağlamda Van Gölü Havzası’nın en önemli merkezlerinden olan Bitlis’te de 

halkevlerinin açılması için çalışmalara başlanmıştır. Bitlis’te halkevinin açılması için 

çalışmaların yapıldığı dönemde Bitlis, idarî yönden Muş vilayetinin bir kazası 

konumundaydı (TBMM Kavanin Mecmuası, 1967: 15). Bu nedenle burada 

halkevinin açılması için ilk çalışmayı Vali Mithat Bey başladı. Mithat Bey halkevi 

için emvali metruke den olup; önce Türk Ocağı’na ve daha sonra Türk Ocakları’nın 

kapatılması ile Cumhuriyet Halk Fırkası’na intikal eden 400 kişi kapasiteli ve sahnesi 

olan eski bir kilise binasını tahsis etti (BCA: 490.01.1700.912.1. 282). 



7 
 

 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 23 Şubat 1934 tarihinde yapılan bir törenle 

Bitlis halkevi açılmıştır. Başlangıçta, Dil, Tarih, Edebiyat Şubesi, Spor Şubesi, 

Kütüphane ve Neşriyat Şubesi olmak üzere üç şube ile faaliyete geçen halkevi kısa 

bir süre sonra Köycülük, Sosyal Yardım ve Temsil şubelerinin de açılmasıyla şube 

sayısı arttırıldı (BCA: 490.01.1121.89. 2. 20). 

 Bitlis halkevinin açılmasından sonra halkevi başkanlığı için yapılan seçimde 

TBMM Birinci Dönem Bitlis milletvekili ve CHP İl İdare Kurulu başkanı Arif 

Özdemir Bey seçildi. Arif Bey, zaman kaybetmeden çalışma şubelerini oluşturdu ve 

22 Mart 1934’te CHP Genel Sekreterliği’ne halkevinin açıldığını bildiren şu 

mektubu gönderdi: Evimiz komite şubeleri faaliyete başladı. Dil, Tarih, Edebiyat 

şubesince talimattaki şeraite uygun olarak sıraya bırakılmış olan konferanslardan 

birincisi 16 Mart 1934 Cuma günü ümera, zabitan, memurin ve halk muvacehesinde 

verilmiştir. Bundan sonra her hafta Cuma günleri de konferanslara devam edilecektir 

(BCA: 490.01.919.579.3. 30).   CHP Genel Sekreterliği’nin cevabı ise şöyle olmuştu: 

Halkevinizin Ülkü yolunda çalışmaya başladığını bildiren mektubunuzu 

memnuniyetle okuduk. İçten gelen bir heyecan ve gayretle Millî kültür seviyemizin 

yükseltilmesi için halkevlerinin yüklendiği vazifenin kutsiyet ve ehemmiyeti göz 

önünde bulundurularak daima aynı heyecan ve aynı tazelikle bu çalışmaların 

devamını bekliyoruz (BCA: 490.01.919.579.3. 28). 

 Halkevinin kurulmasından bir yıl sonra Bitlis’te idari değişiklik olmuştur. 

Daha önce Muş vilayetine bağlı bir kaza olan Bitlis, 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 

sayılı kanunla tekrar vilayet haline getirilmiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, 

VII, 21. İnikat (25.12.1935), 173). Bitlis’in vilayet merkezi olmasıyla, Muş, Bitlis 

halkevi için verdiği ödeneği kesmiştir. Bu nedenle Bitlis halkevi parasal yönden 

sıkıntıya girmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle Bitlis Halkevi, 1935 yılının son altı 

ayı ile 1936 yılının ilk aylarını faaliyet yönünden durgun geçirdi. Ancak her şeye 

rağmen Bitlislilerin ilgisi bu süre için halkevinin şube ve üye sayılarının artmasını 

sağladı  (BCA: 490.01.982.807.2. 33).   

 Bitlis Halkevi ilk yılında (Halkevleri, 1935: 156) Dil,Tarih ve Edebiyat 

Şubesi, Spor Şubesi, Kütüphane ve Neşriyat Şubesi, Köycülük Şubesi faaliyet 

göstermiş ve 900 üye sayısına ulaşmıştır (BCA: 490.01.971.755.3. 7) .  
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 Bitlis valiliğine tayin edilen Hasan Fehmi Suerden, halkevi başkanlığını 

üzerine aldı. Hasan Fehmi Bey başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu, düzenli 

toplantılar yaparak, biriken halkevi işlerinin bitirilmesini sağlandı ve millî 

bayramlarda önceden hazırlandı. Müsamereler verdirdi. Bayramlarda verilen 

müsamereler halkın millî birlik duygularının uyandırılmasında ve kültür seviyesinin 

yükseltilmesinde önemli bir etkinlik oluştu (BCA: 490.01.982.807.2. 40). Hasan 

Fehmi Bey’den sonra Rıfat Şahinbaş Bitlis valiliği ve Halkevi Başkanlığı’na 

getirildi. Rıfat Şahinbaş döneminde (9 Eylül 1938-24 Kasım 1939) halkevinin şube 

ve üye sayısı arttırıldı (BCA: 490.01.982.807.2. 54).  Bu dönemde Dil, Tarih ve 

Edebiyat Şubesi başkanlığına Ortaokul Müdürü Hakkı Arıcı, Temsil Şubesi 

başkanlığına, Ortaokul Müzik öğretmeni Sadi Günel, Spor Şubesi başkanlığına 

Belediye Reisi Suphi Menteş, Sosyal Yardım Şubesi başkanlığına sorgu hakimi Fahri 

Özpay, Kitapsaray ve Yayın Şubesi başkanlığına hâkim Necati Yılmaz, Köycülük 

Şubesi başkanlığına çiftçi Mahmut Eren ve Müze ve Sergi Şubesi başkanlığına da 

ilköğretim müfettişi Yılmaz Özel seçildi (BCA: 490.01.982.807.2. 1). 

 Vali ve Halkevi başkanı Rıfat Şahinbaş’ın çalışmalarıyla halkevinin üye ve 

şube sayılarının artmasından dolayı kullanılmakta olan bina artık ihtiyaçlara cevap 

veremez hale geldi. Bu nedenle şehrin en hakim noktalarından olan Gökmeydan’da 

halkevi faaliyetlerine daha uygun modern bir binanın yapılması kararlaştırıldı 

(Kardaş, 2011: 374). Yeni Halkevi binası için Gökmeydan’ın Taş Mahallesi’nde 

bulunan geniş bir arsa satın alındı. Bu arsanın seçilmesinin en önemli sebebi 

Mahalleleri dağınık olan Bitlis’in en uygun yerinde bulunmasıydı (BCA: 

490.01.982.807.2. 145). Bina için genel bütçeden 26000 lira istendi. Ancak yaşanan 

ekonomik sıkıntıdan dolayı 15.000 lira gönderildi ( BCA: 030.10.79.523.6). 

Hazırlıkların tamamlanmasıyla 17 Ağustos 1937’de düzenlenen törenle Bitlis halkevi 

binasının temeli atıldı. Yeni bina hükümet dairelerinin bulunduğu semtte ve mezarlık 

mevkiinde 6156 metre karelik bir alan içinde inşasına başlandı (BCA: 

490.01.982.807.2. 220). Ağır kış şartlarına rağmen inşaata devam edildi. Halkevinin 

yeni binası Ağustos 1939 başında tamamlandı (Kardaş, 2011: 374) ve Cumhuriyetin 

yıl dönümü olan 29 Ekim 1939 tarihinde hizmete açıldı (Ayın Tarihi, 1939: 25).   

 Rıfat Şahinbaş, halkevinin çalışmalarını halka anlatmak ve eve olan ilgiyi 

arttırmak amacıyla Bitlis’te günlük yayımlanan Yurd Yolu Gazetesi’nde bir Halkevi 
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Köşesi açtırdı. Rıfat Şahinbaş’tan sonra halkevi başkanlığına Vali Hulusi Devrimer 

(12 Şubat 1940-27 Aralık 1940) getirildi. Bu dönemde II. Dünya Savaşı’nın devam 

etmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkevi fazla faal olamadı. Hulusi 

Devrimer’den sonra Bitlis Halkevi başkanlığına Ortaokul Müdürü Nedim Erkut 

getirildi. Ancak Nedim Bey’in tayininin başka bir vilayete çıkmasıyla boşalan 

halkevi başkanlığına 1 Mart 1942 tarihinde Ortaokul Matematik Öğretmeni Emin 

Erdemli getirildi. Bu yılda şubelere kayıtlı üyelerin dağılımı; Dil-Edebiyat 25, Güzel 

Sanatlar 28, Temsil 60, Spor 95, Sosyal Yardım 39, Halk Dershaneleri ve Kurslar 26, 

Kütüphane ve Yayın 30, Köycülük 78, şeklinde oldu (Gündoğdu, 2013: 114).  

 1943'te İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu ekonomik sıkıntılar Bitlis’te de 

etkisini gösterdi. Halkevi zarur. ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak derecede bir 

ekonomik dar boğaza girdi. Bu nedenle halkevi zaruri masraflarını mahall gelirlere 

göre ayarlamak zorunda kaldı (BCA: 490.01.995.845.1. 5). Emin Erdemli’den sonra 

1945’te Halkevi başkanlığına CHP İl İdare Kurulu başkanı Avukat Ziya Geboloğlu 

getirildi. Ancak Ziya Bey’in işlerinin yoğunluğu nedeniyle halkevi başkanlığını kısa 

bir süre sonra Belediye Başkanı Suphi Menteş’e bıraktı. Suphi Menteş de Belediye 

Başkanlığı ve Halkevi işlerini birlikte yürütemedi. Bu nedenle halkevine bir canlılık 

getirmedi. Suphi Menteş, kendisinden beklenen çalışmaları yapamaması nedeniyle 

1946’da halkevi başkanlığından istifa etti. Suphi Menteş’in istifası üzerine Ziya 

Geboloğlu tekrar halkevi başkanlığına getirildi (BCA: 490.01.934.629.1. 5). Yeni 

başkan Ziya Bey döneminde, Pappure, Aşırma, Temirağe, Tanzara, Lorke, Ağır 

Güvenk gibi Bitlis’in yerel halk oyunlarına önem verilmiştir (BCA: 

490.01.982.807.2. 7)    

 Ziya Geboloğlu’ndan sonra halkevi başkanlığına Nezir Özel getirildi. Nezir 

Bey döneminde halkevi, en durgun dönemini yaşadı ve bu durum halkevlerinin 

kapatılmasına kadar sürdü (BCA: 490.01.982.807.2.  40). 

 1.1.1.  Bitlis Halkevinin Faaliyetleri 

 Halkevleri talimatnamesi gereğince bir yerde halkevinin açılabilmesi için en 

azından üç faaliyet şubesini çalıştırmaya yetecek sayıda üyenin kaydedilmiş olması 

gerekmekteydi. Bitlis Halkevi, üç şube ile faaliyete geçti ve daha sonra üye ve şube 

sayısı artırıldı (BCA: 490.01.982.807.2. 40).  Bitlis'te faaliyet gösteren Dil, Tarih ve 

Edebiyat şubesi Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin doğal bir üyesi olarak çevrenin imkan 
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ve şartları oranında görevini yerine getirmeye çalıştı (CHP Halkevleri, 1942: 4). Bu 

bağlamda Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin direktifleri doğrultusunda dil işlerinde 

uyguladığı fiş ve anketlerle yaptığı çalışmalarda Bitlis ve çevresinde kullanılan “Öz 

Türkçe” kelimeleri derledi. Ayrıca şube yaptığı çalışmalarla dil inkılâbının Bitlis ve 

çevresinde yerleşmesine çalıştı (CHP, 1937: 5). 

 Dil-Edebiyat Şubesi, Ziya Geboloğlu’nun halkevi başkanlığı döneminde 

yoğun çalışmalar yaptı ve 1946’da Bitlis il şivesinden 1000 öz Türkçe atasözü ve 

mani derledi (BCA: 490.01.982.807.2. 13-15). 

 Halkevinin Temsil şubesi, üyelerine ve halka millî tiyatro kültürünü 

aşılamaktı. Ayrıca muhtelif bölgelerin ulusal oyunları oynanmak suretiyle halkın 

ilgisi ve halkevine karşı bağlılığı arttırmaya çalıştı. Temsil Şubesinin çalışmalarında 

genellikle yurtseverlik duygularını artıran oyunlara yer verildi. Gençlerin bir arada ve 

devamlı çalışmasını esas alan şube Bitlis’te beş müsamere verdi. Temsil şubesinin 

Bitlis’te karşılaştığı en büyük sorun piyeslerdeki bayan rollerini oynayacak üyelerin 

bulunmamasıdır (BCA: 490.01.1006.882.1. 36). Buna rağmen 1937’de Yunus 

Nüzhet Unat’ın üç perdelik Hedef adlı piyesi ile Bir Zaferin Yası (Karadağ, 1998: 

240), olmak üzere iki piyes sahnelendi. 1941 yılında da faaliyetlerine devam eden 

şube, Aka Gündüz’ün üç perdelik Mavi Yıldırım ile Baha Hulusi Dürder’in, bir 

perdelik Bir Cesaret Rekoru adlı piyesleri oynandı. Daha sonra bu piyesler Muş 

halkevinde Muşlulara da gösterildi (BCA: 490.01.995.845.1. 225).   Temsil Şubesi, 

1942 yılında Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun yazdığı üç perdelik Kozanoğlu, (Yurd 

Yolu 12 İkinci Kanun 1942: 2) Reşat Nuri Güntekin’in tek perdelik İstiklal piyesleri 

ile Adam Sarrafı isimli komedi piyesi sahnelenmiştir (BCA: 490.01.995.845.1.). 

Temsil Şubesince canlandırılan bu piyesler, halkın kültür seviyesinin 

yükseltilmesinde önemli rol oynadı. Ayrıca piyesler vasıtasıyla halkta Milli Birlik ve 

ortak kültür anlayışının oluşması sağlandı. CHP Genel Sekreterliği 1942 yılında 

Bitlis’in kültürel kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla Bitlis Halkevine bir sinema 

makinesi gönderdi ( BCA: 490.01.995.845.1. 197).  

   Bu şube, halkın kültürel ihtiyacının karşılanması ve yapılan inkılapların 

halka anlatılmasında önemli kolaylıklar sağlayan sinemaya önem verdi. Burada CHP 

Genel Sekreterliği’nin uygun gördüğü filmler gösterildi. Ancak 26 Şubat 1949 

tarihinde Halkevinde yangın çıktı ve bu yangın sinema makinesini kullanılamayacak 
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hale getirdi. Genel Sekreterlik, Bitlis’te sinemanın tekrar faaliyete geçmesi için 

sinemayı sigortalayan Anadolu Türk Sigorta Şirketi’nden sinema makinesini tekrar 

işler hale getirmesini istedi. Şirket, sinema makinesinin tamiri için 15000 lira 

harcamış tekrar kullanılır hale getirdi ( BCA: 490.01.1216.37.1. 1) .   

 Sosyal Yardım şubesi, Bitlis'teki yoksul ailelerin gıda ve giyim ihtiyaçlarını 

temini sağlayarak, cezaevinde bulunan hastalara ve yoksul halka ücretsiz muayene 

imkanı sağladı (Gündoğdu, 2013: 118). 

 Spor Şubesi, Bitlis'te yaşayan halkın sağlıklı ve daha güçlü bir konuma 

gelmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütmüştür. Ayrıca bu şube şehrin ilk futbol 

takımı olan Bitlis Özgüzeldere Futbol Kulubü'ne destek olmuştur (BCA: 

490.01.982.807.2. 41). Ayrıca bu kulüp altında voleybol ve tenis takımları kurmuştur 

(Kardaş, 2012: 287). Şube daha sonra yaptığı faaliyetlerden dolayı Van Gölü 

havzasında bulunan diğer şehirlere örnek teşkil etmiş ve çevre illerden futbol 

takımları ile lig esasına dayalı müsabakalar yapmıştır (BCA: 490.01.995.845.1. 159).   

 Köycülük Şubesi, köy ile şehir arasında dayanışmayı güçlendirmek için 

çalışmalar yürüten Halkevleri koludur. Bitlis Köycülük Şubesi köylere giderek 

inkılapları halka anlatma görevi üstenmiş (Tuğrul, 1945: 13), köylülere ücretsiz 

sağlık muayenesi imkanı sağlamıştır (Gündoğdu, 2013: 120). 

 Kütüphane ve Neşriyat Şubesi, 1937 yılında faaliyet başlayan şube halkın 

okuma alışkanlığını geliştirme ve okuma yazma sayısını artırmayı hedeflemiştir. 

Bitlis Halkevi'nde bağımsız bir okuma odasına sahip şube halk tarafından oldukça 

ilgi görmüştür. Halkın daha fazla ilgisini çekmek amacıyla okuma salonuna radyo 

bırakarak talebi arttırmıştır. Halkevi başkanı Ziya Geboloğlu, kitap sayısını arttırmak 

amacıyla çeşitli bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığından kitap talep etmiştir. Kitap talep 

edilen bakanlıklardan 300, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ise kendi kütüphanesinden 

103 adet tarih kitabını Bitlis Halkevine armağan etmiştir (Gündoğdu, 2013: 120-

121). 

 Müze ve Sergi Şubesi,  Bir Halkevi çevresindeki sanat eserlerini toplamak, 

fotoğraf ve model almak, güzel sanatların çeşitli alanlarında milli ürünlerin ve el 

eşyalarının sergilenmesi bu şubenin asıl çalışma alanlarını oluşturmaktaydı (CHF 

Halkevler Talimatnamesi, 1932-1933: 14-32). Şubenin ikinci ve geniş bir çalışma 
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alanı da folklordur. Bir taraftan halk dilinde yaşayan zengin halk bilgilerini 

derlemek, öbür taraftan folklor ve etnografya bakımından değeri olan maddi eserleri 

toplamak ve bunları tanıtmak (Arık, 1947: 112-113) da şubenin çalışma alanları 

arasında yer almaktaydı. Bitlis Halkevi bünyesindeki Müze ve Sergi Şubesi 1937 

yılından itibaren faaliyete başlamıştır. Vilayet merkezi, kaza ve köylerde bulunan 

kümbet, cami ve mezarlıkların fotoğraflarını bir araya getirmiş ve bir Bitlis Tarihi 

Eserler Albümü oluşturdu. Şube ayrıca Ahlat’ta bulunan Akkoyunlulara ait iki koç 

heykelini merkeze getirterek korumaya alındı. Müze ve Sergi Şubesi, Bitlis 

merkezinde bulunan İhlasiye Medresesi'nin tamiri için de Kültür Bakanlığı’ndan 

yardım istedi (BCA: 490.01.982.807.2. 24). 

 Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Bitlis Halkevi'nin en önemli 

şubelerinden biridir. 18 yaşından büyükler için iki kademeli  Türkçe okuma ve 

yazma kursları başlatarak şehirde Türkçe'nin doğru kullanılmasını hedef etmiştir. 

Ayrıca şube kadınlara yönelik dikiş-nakış ve ev ekonomisi kursları açarak, arıcılık, 

hayvan bakımı, bağcılık ve meyve yetiştiriciliğini teşvik amacıyla çeşitli 

konferanslar düzenlemiştir (Gündoğdu, 2013: 121-122). 

 Güzel Sanatlar Şubesi, Bitlis Halkevi bünyesindeki çalışmaları 1941 yılında 

başlattı. Şube beş müzik aletli bir topluluk oluşturdu. Ancak savaşın getirdiği maddi 

sıkıntılar şube faaliyetlerinin kısıtlı kalmasına neden oldu (BCA: 490.01.995.845.1. 

225) .  

1.2. CHP Bitlis İl- İlçe Teşkilatları  

1.2.1. CHP Bitlis İl Teşkilatı Sicil Kayıtları 

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Türkiye'de başlayan ve hızlıca 

yayılan demokratikleşme süreci her yerde olduğu gibi Bitlis'te de başlamıştı. 20 

Ekim 1944 yılında Taş Mahallesinde şehre tepeden hakim (BCA: 490.1.627.632.,9) 

ve 6155 m² alan üzerine inşa edilmiş olan (BCA: 490.1.627.611.5., 5). Bitlis Halk 

Evleri binasının içerisinde bulunan bir odada Parti çalışmalarına başlayan 

Cumhuriyet Halk Partisi aşağıda ismi geçen kişilerden oluşuyordu (BCA: 

490.1.363.1524.1. 80.). 

 Asıl Üyeler  
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1. Arif Özdemir: Reis (Vilâyet daimi encümen azası)  

2.Cemil Okumuş: Katip (Tüccar)  

3. Ziya Geboloğlu: Üye (Halkevi reisi ve avukat)  

4. Mehmet Zülfikaroğlu: Üye (Tüccar)  

5.Muhittin Barut: Üye (Tüccar)  

 Yedek Üyeler  

1.Yakup Sabri Bilgitay (Avukat)  

2. Kasım Kake (Tüccar)  

3.Fevzi Selahattin Doğru (Terzi)  

4.Zeynettin Eren ( Emekli memur)  

5.Tahsin Oto (Tüccar)
 
(BCA: 490.1.363.1524.1. 83.) 

 1. Arif Özdemir:
 
(BCA: 490.1.363.1524.1. 73) 1301'de (1884) Bitlis'te 

doğan Arif Özdemir, 1317'de (1899) Bitlis Askeri Rüştiyesinden mezun olmuştur. 

Müdafa-i Hukuk cemiyetine girmiş ve idare heyetinde çalıştıktan sonra birinci devre 

millet vekilliği, Belediye Reisliği, Umumi Meclis Daimi Encümen işlerinde 

bulunmuştur. 1335'te (1916) Bitlis Müdafa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyetinde 1/2. 

Teşrin/1341(1922) gün ve 2. sayılı mazbata ile Bitlis Cumhuriyet Halk Fırkası 

başkanlığı mutemet vekilliği yapmıştır. 1930'da Muş CHF İdare heyeti başkanlığında 

ve 30.04.1931 gün ve 8 sayılı mazbata ile Bitlis ve Muş adına birinci ve ikinci CHF   

kongresinde bulunmuştur. 1.04.1335'te (1916) tarihinde Bitlis Polis Müdür vekili 

olduğu sırada Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Bitlis adayı gösterilmiş ve ilk 

mecliste vekillik yapmıştır. 28.10.1936 gün ve 571/131 sayılı emir doğrultusunda 

Belediye başkanlığı yapmıştır.10.2.1944 tarihinde kurulan Bitlis CHP İl Başkanlığına 

seçilmiştir. CHP'de siyasete girmeden önce İttihat Terakki Cemiyetinde siyasal 

faaliyet yürütmüştür (BCA: 490.1.405.1719.1. 8). 

 2. Cemil Okumuş: 1328'de (1910) Bitlis'te doğan Cemil Okumuş, Bitlis Orta 

Mektebinden 4.7.1927 tarihinde mezun olmuş ve hemen ardından İstanbul Ticaret 

Mektebine girmiştir. Bitlis'te sayılan ve sevilen bir tüccar olan okumuş, 20.10.1944 

partiye girmiş ve CHP heyet üyesi olmuştur (BCA: 490.1.405.1719.1. 11). 

 3. Ziya Geboloğlu: 1308'de (1890) Bitlis'te doğan Ziya Geboloğlu, Van 

Askeri Rüştiyesi okulundan 5. sınıftan ayrılmış ve Erzincan Askeri İdadisinden 

mezun olduktan sonra, serbest avukatlık ve  hazine avukatlığı yapmıştır. 



14 
 

20.10.1944'de partiye katılmış, CHP İl İdare Heyeti Kurulu Üyesi. 1933 yılında Parti 

tarafından Belediye üyeliğine namzet gösterilmiş ve 4 yıl meclis ve encümen üyeliği 

yaptığı sırada, açılan Bitlis Halkevi'nde idare heyetinde görev almış ve Halkevi 

Başkanlığı yapmıştır (BCA: 490.1.405.1719.1. 15-17). 

 4. Mehmet Zülfikaroğlu: 1305'te (1887) Bitlis'te doğan Mehmet 

Zülfikaroğlu, Rüştiyeden mezun olduktan sonra Bitlis'te tüccarlık yapmıştır. 

20.10.1944 yılında partiye girmiş ve CHP il idare heyeti kurulu üyesi olarak faaliyet 

yürütmüştür (BCA: 490.1.405.1719.1. 13). 

 5. Muhittin Barut: 1332'de (1913) Bitlis'te doğan Muhittin Barut, Millet 

Okulu mezunu olup Bitlis'te sayılı bir tüccar olan Barut, 20.10.1944 tarihinde partiye 

girmiş ve Bitlis CHP vilayet  heyetinde bulunmuştur (BCA: 490.1.405.1719.1. 8). 

 CHP Bitlis İl Teşkilatının asıl üyelerinin yanı sıra yedek üyeleri dönemin 

CHP Muş Bölge Müfettişi olan Fevzi Kalfagil’in 20.10.1944 tarih ve 19 sayılı Bitlis 

vilayeti parti teşkilatı üyeleri hakkında raporda sunulmuştur. Fevzi Kalfagil'in CHP 

genel sekreterliğe gönderdiği raporda ismi geçen yedek üyeler şunlardır (BCA: 

490.1.363.1524.1. 74); 

 1. Yakup Sabri Bilgitay: 1299'da (1881) Bitlis'in Zeydan mahallesinde 

doğan Bilgitay, Sivas hukuk hakimlisinden mezun olduktan sonra avukatlık 

mesleğini icra etmiştir.. Zırklizade olarak bilinen ve Şeriye Başkatibi Abdülkadir’in 

kızı ile evli. Her bakımdan iyi, güvenilir olarak tanınmıştır (BCA: 490.1.363.1524.1. 

74.). 

 2. Kasım Kake: İnönü mahallesinin önde gelen ailelerinden biri olan 

Kakezadelerin çocuğu olan Kasım Kake 1329'da (1911) doğmuştur. Ailesi,  Ziya 

Geboloğlu gibi Cengiz Han döneminde Buhara’dan gelen üç aileden biridir. 

(Geboloğulları ve Şefkatoğulları diğerleridir.) Kake Buhara’daki soyadları olup sert 

ve şeci manasına gelmektedir ( BCA: 490.1.363.1524.1. 74-75). 

 3. Salahattin Doğru: İnönü mahallesinden, 30 yaşında, ilkokul mezunu, 

terzi, Kadiri şeyhi ve şimdi cami-i kebir hatibi Tahsin’in oğludur
 

(BCA: 

490.1.363.1524.1. 75).  

 4. Zeynettin Eren: Taş mahallesinde ikamet eden Zeynettin Eren Bitlis'in 

sayılı ailelerinden biridir. 60 yaşında muhasebecilikten emekli olduktan sonra, Muşta 
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meclisi umumi ve daimi encümen azalıklarında bulunmuş ve Bitlis belediye azalığı 

yapmıştır (BCA: 490.1.363.1524.1. 100). 

 5. Tahsin Oto: Bitlis'in köklü ailesi Otooğulları'ndan olan Tahsin Oto, CHP 

Bitlis İl Teşkilatının en genç üyesidir. ortaokul mezunu ve ticaret ile uğraşmıştır 

( BCA: 490.1.363.1524.1. 73-75). 

 1945 yılına gelindiğinde, İl parti teşkilâtını idare kurulu asıl ve yedek üye 

sayısını 5’ten 7’ye yükseltmiştir. Asıl 2 yedek 2 olmak üzere toplamda 4 şahıs daha 

eklenmiştir. Bu şahıslardan asıl gruba Vehbi Öztekin ve Aziz Menteş dâhil olurken 

yedek gruba ise Şaban Kaya ve Ekrem Erdör dahil olmuştur. İdare kurulunu teşkil 

eden bu üyeler arasında yapılan kongrede başkanlığa eski başkan Arif Özdemir, 

Halkevi başkanlığına yine eski başkan olan Ziya Geboloğlu ve kâtipliğe eski kâtip ve 

muhasıp olan Cemil okumuş getirilmiştir (B.C.A.: 490.1.363.1524.1. 75).  

 CHP Bitlis İl Teşkilatına kayıtlı diğer üye bilgileri ise şunlardır. 

 1. Fahri Kisat: 1319'da (1901) Bitlis'te doğan Fahri Kisat, Manifaturacılık ve 

CHP il idare kurulu üyeliği yapmıştır., 18.12.1944 tarihinde partiye girmiştir. Hersan 

Semt Ocağında faaliyet yürütmüştür (BCA: 490.1.405.1719.1. 6). 

 2. Ekrem Özdiş: 1330'da (1911) Bitlis'te doğan Ekrem Özdiş, tanınmış şehir 

esnaflarından biridir. 12 Aralık 1944 tarihinde partiye girmiş ve CHP il idare kurulu 

üyesi olup, İnönü semt ocağında faaliyet yürütmüştür (BCA: 490.1.405.1719.1. 7). 

 4. Nezir Özel: Kavnaslı oğullarından olan Nezir Özel, Rumi 1292 (1876) 

doğumludur. Özel öğretmenlerden ders alması sebebiyle resmi olarak okul 

mezuniyeti bulunamaktadır. Bitlis Ticaret ve Sanayi odası reisliği ve vilayet 

encümenliği görevinde bulunmuştur. 1928'de parti üyeliğinden önce Türk Ocağı 

azalığı yapmıştır. 1940 yılında köycülük komitesi azalığı görevini yapmış ve Halk 

Partisi dışında hiçbir parti ile ilgisi olmamıştır (BCA: 490.1.405.1719.1. 10). 

 6. Vehbi Öztekin: 1304 (1876) Bitlis Doğumludur. Rüştiye Askeriyesinden 

mezun ve emeklidir. 12.12.1944'te partiye girmiş. Aza ve Bitlis Ocağına kayıtlıdır 

(BCA: 490.1.405.1719.1, 12). 

 8. Suphi Menteş: 1901 Bitlis Doğumludur. İstanbul Eski Ticaret okulu 

mezunudur. Ticaretle uğraşmaktadır. 1945 yılında partiye üye olmuştur. İnönü Semt 

Ocağına kayıtlıdır.  Bitlis Halkevi başkanlığı ve İl İdare Kurulu üyesidir. Öğretmen 

vekilliği ve Trakya 5. Müfettişliğinde bulunmuştur (BCA: 490.1.405.1719.1. 14). 
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  9. Mustafa Özdemir: 1322 (1904) Bitlis Hizan Doğumludur. İlkokul 

mezunu olup tüccarlık yapmaktadır. 13 Temmuz 1946 yılında partiye girmiştir. 

31.10.1946'da faal başkanlık vazifesi yapmıştır. Hizan ocağına kayıtlıdır (BCA: 

490.1.405.1719.1. 17). 

 10. Emin Kopmaz: 1339 (1920) Bitlis doğumludur. İlkokul mezunu ticaretle 

uğraşmaktadır. 1946'da partiye girmiştir. İlçe kurulu ocağına kayıtlıdır (BCA: 

490.1.405.1719.1. 2). 

 11. Yusuf Ziya Özdemir: 1306 (1888) Ahlat doğumludur. 1324 (1906) 

tarihinde Ahlat Rüştiyesinden, 1329 (1911) yılında da Bitlis Öğretmen Okulu'ndan 

mezun olmuştur. Başöğretmenlikten emeklidir. Ahlat ocağına kayıtlıdır. 

26.12.1947'de CHP Ahlat ilçe Kurulu Başkanlığı yapmıştır (BCA: 490.1.405.1719.1. 

3). 

 12. İsmail Aslan: 1315 (1897) Mutki doğumludur. Rüşdiye mezunu ve 

çiftçilik yapmaktadır. 13.07.1946 yılında partiye girmiş ve ilçe İdare Kurulu 

Başkanlığı yapmıştır. Mutki Ocağına kayıtlıdır (BCA: 490.1.405.1719.1. 4). 

 13. Abdullah Zülfikar: 1313 (1895) Bitlis doğumludur. 11 Nisan 1332'de 

(1913) Sultani'den Mezun olmuş ve ticaretle uğraşmaktadır. 19 Aralık 1944 tarihinde 

partiye katılmıştır. 22.11.1946'da CHP Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş 

ve Belediye daimi encümen üyesidir. Zeydan Ocağına kayıtlıdır (BCA: 

490.1.405.1719.1. 5). 

 14. Mustafa Sevimli: 1299 (1881) Ahlat doğumludur. 1315 (1897) yılında 

Ahlat Rüştiye Mektebinden mezun olmuş ve İl Özel İdare memurluğundan 

emeklidir. 25 Eylül 1945 tarihinde partiye katılmıştır. CHP idare kurulu başkanı ve 

muhasiptir. Ahlat Ocağına kayıtlıdır (BCA: 490.1.405.1719.1. 16.) 

1.2.2. CHP İlçe Teşkilatlanmaları  

 DP'nin kurulmasıyla beraber, ülkedeki bütün toplumsal ve entelektüel 

muhalefeti kendi etrafında toplamaya başlaması üzerine 1944 yılına kadar sadece 

Bitlis’te parti teşkilâtı kuran CHP’nin 1945’den sonra ilçelerde de teşkilatlanmaya 

başladığı görülmüştür. Bu yüzden önce 26 Eylül 1945 yılında Ahlat ilçe merkezinde 

parti teşkilatı kurulmuştur (Gündoğdu, 2013: 47). 

 Parti İlçe teşkilatında yer alan kişilerin isimleri ve meslekleri aşağıdaki 

gibidir.  
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1.Hamdi Koca: Başkan (Tüccar) 

2.Yusuf Ziya Özdemir: Kâtip (Emekli öğretmen) 

3.Mustafa Sevimli: Üye(Emekli)  

4.Bekir Işık: Üye (Çiftci) 

5.Niyazi Özyurt: Üye (Marangoz) (BCA: 490.1.00.277.1112-3. 60). 

 Yukarıda ismi geçenler arasında bulunan ve İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini 

yüreten Hamdi Koca'nın 10 Eylül 1945 tarihinde vefat etmesinden sonra yerine, 

teşkilata üye olan Mustafa Sevimli 01 Ocak 1946'da başkan olarak seçilmiştir (BCA: 

490.1.00.277.1112-3. 59). 

 CHP Tatvan İlçe Teşkilatı 

 DP'nin Türkiye'de hızlı bir şekilde teşkilatlanması ile beraber CHP 3 Haziran 

1946 tarih ve 1/225 sayılı yazı 2 numaralı talimatnameye  göre Tatvan, Hizan ve 

Mutki ilçelerinde teşkilatlarının kurulmasına karar verilmiştir (BCA: 

490.1.00.277.1112-3. 57). 

 25 Temmuz 1946 CHP Genel Sekreterliği Yüksek Katına gönderilen talep 

doğrultusunda, Muş bölge müfettiliği tarafından ilk olarak Tatvan'da kurulan CHP 

Teşkilatına seçilen başkan ve üyelerin görevlerinin onanmasını istenmiştir. Tatvan 

CHP Teşkilatında görev alan kişilerin isim ve meslekleri şunlardır (BCA: 

490.1.00.277.1112-3. 55). 

Asıl Üyeler 

1. Hakkı Yazıcı: Başkan (Bakkal)  

2. Hizir Öztürk: Kâtip (Kahveci)  

3. Ekrem Barut: Üye (Çiftçi)  

4. Sıddık Dodanlı: Üye(Müteahhit)  

5. Abdulbari Eren: Üye (Çiftçi)  

Yedek Üyeler 

1. Ömer Karalı :(Bakkal)  

2. Emin Avcı :( Otelci ve Kahveci)  

3. Cafer Ünsoy :(Müteahhit)  

4.İsa Aktorun :(Bakkal)  

5. Hüseyin Yoldaş :(Çiftçi)
 
(BCA: 490.1.277.1112-3. 56) 
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CHP Hizan İlçe Teşkilatı 

Asıl Üyeler 

1. İzzet Yavuz: Başkan  

2. Hasan Günaşan: Kâtip  

3. Rüstem Özdemir: Üye  

4. Hamit Kızılkaya: Üye  

5. Memet Bulduk: Üye 

Yedek Üyeler 

1. Yasin Oruç  

2. Übeyit Özdemir  

3. Kayser Kaya  

4. Ali Aslan  

5. Ali Kaplan 

CHP Mutki İlçe Teşkilatı 

Asıl Üyeler  

1. İsmail Aslan: Başkan  

2. Cemil Karakaş: Katip  

3. Şevket Güzelsoy: Üye  

4. Tayyip Dilek: Üye  

5.Selahattin Gölbardak: Üye  

Yedek Üyeler 

1.Maksut Çokçalış  

2. Yusuf Düzyol  

3.Abdullah Alagöz  

4.Ahmet Birlik  

5. Kamil Subaşı (Gündoğdu, 2013: 47-48) 

 Bitlis CHP başkanı Arif Özdemir CHP genel sekreterliğine göndermiş olduğu 

aynı yazıda, dört mahalleden ibaret olan şehrin dağınık olması ve kış şartlarının ağır 

geçmesi sebebiyle bu dört mahallede (Hersan, Taş, Zeydan, İnönü) semt ocakları ve 

merkeze bağlı Çukur, Simek, Şetek, Narlıdere, Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye, 

Kotum, Ahlat ilçesine bağlı Adilcevaz, Misk ile Mutki ilçesine bağlı Huyut 

bucaklarında da parti teşlikatlarının açılmasını, istemiştir. CHP genel sekreterliğinin 
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de uygun görmesi ile bu mahalle ve bucaklarda da parti teşkilatları kurulmuştur 

(Gündoğlu, 2013: 49-50). 

 Ahlat'ta kurulan ilçe teşkilatına ek olarak 3 Haziran 1946 tarih ve 1/225 sayılı 

yazı 2 numaralı talimatnameye ilişkin olarak adı geçen mahalle ve ilçe-bucaklarda da 

semtocağı teşkilatları kurulmasına karar verildikten sonra ocak kurulan mahalleler 

şunlardır (BCA: 490.1.277.1112-3. 57). 

Bitlis Merkeze Bağlı 

İnönü  

Hersan  

Zeydan  

Taş (Mahallelerinde) 

Bitlis Merkeze Bağlı  

Çukur 

Simek  

Şetek 

Narlıdere (bucaklarında) 

Tatvan İlçesine Bağlı 

Reşadiye 

Kotum (bucaklarında) 

Mutki İlçesine Bağlı 

Huyut (bucağında) 

Ahlat İlçesine Bağlı 

Adilcevaz 

Dilek (bucaklarında) talep doğrultusunda mahalle ve bucak ocakları kurulmuştur 

(BCA: 490.1.277.1112-3. 58.). 

 1.3. SEÇİM ÖNCESİ BİTİS İLVE İLÇE SEÇMEN SAYILARI 

 1.3.1. Bitlis Merkez Seçmen Sayıları 

Tablo 2. Bitlis Merkez Bucağına bağlı köylerdeki Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYISI 

Aşağımerkük İçmeli 259 

Çüküş Tabanözü 106 
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Himitçür Tatlıkaynak 78 

Kaman Dörtağaç 184 

Kerk (Kerp) Konuksayar 91 

Hertikok - 65 

Hilonik Kömüryakan 225 

Papçin (Papşen) - 117 

Perkent Kireçtaşı 202 

Por Değirmenaltı 207 

Saman - 104 

Savur - 102 

Yan - 43 

Yukarıkaraboy - 265 

 

 Yukarıdaki Tablo 2'de Bitlis merkez bucağına bağlı köylerde ki seçmen 

sayıları verilmiştir. Merkez Bucağında bulunan 14 köyün toplam seçmen sayısı 

2048'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 1). Ayrıca köylerin arşiv belgelerinde ki eski 

isimleri son düzenlenen isimlerle beraber verilmiştir. Verilen isimlerin sadece 

%6'sının isimleri eski isimleriyle örtüşmektedir. (Elmataş ve Şahinalp, 2018: 579) 

Tablo 3. Bitlis Merkez Çukur Bucağına Bağlı Köylerdeki Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYISI 

Lorşin - 569 

Aşağımoh - 229 

Balakan - 286 

Bizatın - 76 

Boryan - 219 

Çapkis - 90 

Çitak - 70 

Gölbaşı (İben) - 296 

Hask - 104 

Kishan - 84 
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Kotni - 650 

Mişakşin - 335 

Mişkan - 313 

Mosek - 112 

Müsürü - 84 

Hist - 112 

Pav - 60 

Pavik - 146 

Pertük - 118 

Sez - 95 

Sirit - 109 

Şeyban - 369 

Tahtalı - 55 

Yukarımorli - 172 

 

 Yukarıdaki Tablo 3'ten de anlaşıldığı üzere, Bitlis merkeze bağlı Çukur 

Bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Çukur Bucağında bulunan 24 

köyün toplam seçmen sayısı 4673'dür. Yukarıda ismi geçen köylerin son 

çalışmalarda dahi yeni isimlerine ulaşılamamıştır (BCA: 490.1.277.1112.3. 2.). 

Tablo 4. Bitlis Merkez Narlıdere Bucağına Bağlı Köylerdeki Seçmen Sayıları  

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Kasrik Narlıdere 259 

İngön Ağaçpınar 61 

Kermata Alaniçi 107 

Mirleniz Ayrancılar 83 

Mezretaş Kayadağ 111 

Reçlek Tanrıyar 87 

Zizan Sarpkaya 107 
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 Yukarıdaki Tablo 4'ten de anlaşıldığı üzere, Bitlis merkeze bağlı Narlıdere 

Bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Narlıdere Bucağında bulunan 7 

köyün toplam seçmen sayısı 815'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 3). 

Tablo 5. Bitlis Merkez Simek Bucağına Bağlı Köylerdeki Seçmen Sayıları  

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ (YENİ) SEÇMEN SAYILARI 

Hırvız Bölükyazı 424 

Alak - 133 

Alpert - 163 

Aşağıölek - 292 

Germak - 73 

Gumaç (Humaç) - 209 

Hurpütler - 71 

Harşeyhler - 146 

İnip - 96 

Koltip - 428 

Körcan - 185 

Küt - 111 

Mağralyan - 216 

Papiznik - 106 

Pas - 387 

Riştinük - 110 

Simek - 188 

Vanik - 167 

Vervan Yolcular 214 

Yukarıölek - 190 

 

 Yukarıdaki Tablo 5'te, Bitlis merkeze bağlı Simek Bucağındaki köylerin 

seçmen sayıları verilmiştir. Narlıdere Bucağında bulunan 20 köyün toplam seçmen 

sayısı 3909'dur (BCA: 490.1.277.1112.3. 4.). 
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Tablo 6. Bitlis Merkez Setek Bucağına Bağlı Köylerdeki Seçmen Sayıları  

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Duhanşen Sarıkonak 236 

Aşağıçeman - 68 

Beykişin - 98 

Bocan - 89 

Hacikan Ağaçdere 355 

Havinis - 131 

Erde Çobansuyu 81 

Hersut - 87 

Hevek - 50 

Hürmüz Ağaçköprü 254 

Konakder - 94 

Kereman - 113 

Leylekhan - 46 

Sab - 70 

Sizer - 35 

Süvi - 95 

Şetek (Şatek) Ortakapı 282 

Şeyhcuman Çeltikli 100 

Tütü Direktaşı 111 

Yako - 470 

Yukarıçeman Yukarıyolak 68 

Zirt - 198 

 Yukarıdaki Tablo 6'dan de anlaşıldığı üzere, Bitlis merkeze bağlı Setek 

(Şatek) Bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Setek Bucağında bulunan 

22 köyün toplam seçmen sayısı 3131'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 5). 

1.3.2. Bitlis İlçe Seçmen Sayıları 

Tablo 7. Ahlat İlçesi Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ SEÇMEN SAYILARI 
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(YENİ) 

Cemalettin - 95 

Ersünk - 84 

Hasük Kırkdönüm 42 

Hinin - 89 

Harmuç - 118 

Kuşhane - 81 

Patnos Soğanlı 33 

Sor Uludere 239 

Soğurt Serinbayır 71 

Supasor - 58 

Tegut Taşharman 304 

Zakkı - 122 

 

 Yukarıdaki Tablo 7'den de anlaşıldığı üzere, Ahlat ilçesi merkez bucağındaki 

köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Ahlat ilçe bucağında bulunan 12 köyün toplam 

seçmen sayısı 1336'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 6). 

Tablo 8. Ahlat İlçesine Bağlı Adilcevaz Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Ortaev - 2992 

Akçıra - 322 

Arin Göldüzü 203 

Arişkus Kavuştuk 141 

Aşağısüphan - 169 

Cihangir - 115 

Dizdar - 243 

Eşkesarih - 39 

Hasüngülük Bahçedere 287 

Horans - 82 
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Karakeşiş Yarımada 80 

Kasük - 289 

Koçirir - 218 

Köyüz - 90 

Murhuz İpekçayır 109 

Morçun - 232 

Murşüncü - 153 

Karkat - 61 

Peşnekönür Kömürlü 112 

Yukarısüphan - 238 

  

 Yukarıdaki Tablo 8'den de anlaşıldığı üzere, Ahlat ilçesine bağlı Adilcevaz 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Adicevaz bucağında bulunan 20 

köyün toplam seçmen sayısı 5937'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 7). 

Tablo 9. Ahlat İlçesine Bağlı Misk Bucağına Bağlı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Purhus Ovakışla 509 

Ağvaviran Akçaören 111 

Birik - 141 

Cizrük Dilburnu 120 

Hiyarta Gölgören 138 

Hanik - 196 

Hulik - 307 

Kirs Kırıkkaya 114 

Kuştiyan Alakır 195 

Misk - 214 

Nazik - 179 

Tabavank Güzelsu 553 

Yoğurtyemez - 136 
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 Yukarıdaki Tablo 9'dan de anlaşıldığı üzere, Ahlat ilçesine bağlı Misk 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Misk bucağında bulunan 14 köyün 

toplam seçmen sayısı 2977'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 8). 

Tablo 10. Hizan İlçesi Merkez Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Antalan Kapısuyu 158 

Aspur - 164 

Best Oymapınar 192 

Gülpak (Gulpik) - 489 

Halapar - 269 

Hirt Çökekyazı 378 

Risan - 343 

Horos - 399 

Kilibiyan Budaklı 303 

Külat Gökay 274 

Mezrevarabin Karlıtepe 135 

Petyer Koçlu 322 

Pürünüs - 310 

Selluk ve Şen - 471 

 

 Yukarıdaki Tablo 10'dan de anlaşıldığı üzere, Hizan ilçesi Merkez 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Merkez bucağında bulunan 15 

köyün toplam seçmen sayısı 4207'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 9). 

Tablo 11. Hizan İlçesine Bağlı Hafik Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Şiris - 366 
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Busekan - 297 

İğşek - 380 

Ofs - 289 

Pars - 536 

 

 Yukarıdaki Tablo 11'den de anlaşıldığı üzere, Hizan ilçesine bağlı Hafik 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Hafik bucağında bulunan 5 köyün 

toplam seçmen sayısı 1388'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 10). 

Tablo 12. Hizan İlçesine Bağlı Uçan Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ (YENİ) SEÇMEN SAYILARI 

Simos - 787 

Çirçak Kalkanlı 628 

Giran - 240 

Nors Nurs 532 

Olim Döküktaş 390 

Pisyan Harmandöven 694 

Reşam Sağırkaya 292 

Uçan Sürücüler 527 

 

 Yukarıdaki Tablo 12'den de anlaşıldığı üzere, Hizan ilçesine bağlı Uçan 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Uçan bucağında bulunan 8 köyün 

toplam seçmen sayısı 4090'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 11). 

Tablo 13. Mutki İlçesi Merkez Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Batılmış - 167 

Cihanbadinan Çaygeçit 159 

Aştak Çatalsöğüt 360 

Osink Aydemir 392 
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Ohsa - 311 

Salarisor Alatoprak 185 

Tatvan - 274 

 Yukarıdaki Tablo 13'ten de anlaşıldığı üzere, Mutki ilçesi Merkez 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Merkez bucağında bulunan 7 köyün 

toplam seçmen sayısı 1848'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 12). 

Tablo 14. Mutki İlçesine Bağlı Huyut Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Tab Kavakbaşı 471 

Havarik Erler 674 

İslam Şinisti Dağlık 318 

Kör Çığır 326 

Körsavuk - 297 

Mahbuban Özenli 466 

Ohin Koyunlu 448 

Parsink Boğazönü 295 

Puhunk Arpalıseki 325 

Tav - 199 

Tağvan Uran 264 

 

 Yukarıdaki Tablo 14'den de anlaşıldığı üzere Mutki ilçesine bağlı Huyut 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Huyut bucağında bulunan 11 köyün 

toplam seçmen sayısı 4083'dür (BCA: 490.1.277.1112.3. 13). 

Tablo 15. Mutki İlçesine Bağlı İğik Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Kolanıs - 488 

Çamaniyit - 205 
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Hersan - 421 

İğik Çiğdemalan 167 

Kurtiyan Kapıkaya 70 

Parh - 259 

Kaşağ - 271 

 

 Yukarıdaki Tablo 15'ten de anlaşıldığı üzere Mutki ilçesine bağlı İğik 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. İğik bucağında bulunan 7 köyün 

toplam seçmen sayısı 1881'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 14). 

Tablo 16. Mutki İlçesine Bağlı Meydan Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Meydan - 338 

Herpus - 155 

İranküti - 97 

Keyburan - 467 

Kinzo - 375 

Küran - 92 

Merment - 377 

Misi - 276 

Niç - 409 

Şin - 67 

Tırkanek Üçadım 97 

 

 Yukarıdaki Tablo 16'dan da anlaşıldığı üzere Mutki ilçesine bağlı Meydan 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Meydan bucağında bulunan11 

köyün toplam seçmen sayısı 2750'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 15). 
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Tablo 17. Tatvan İlçesi Merkez Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Adabağ - 134 

Alaman Örenlik 83 

Çılhor Benekli 194 

Engesor Dalda 178 

Hakrif - 91 

Kızvak (Kısvak) Kıyıdüzü 175 

Zigak Sarıkum 140 

 

 Yukarıdaki Tablo 17'den de anlaşıldığı üzere, Tatvan ilçesi Merkez 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Merkez bucağında bulunan 7 köyün 

toplam seçmen sayısı 995'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 16). 

Tablo 18. Tatvan İlçesine Bağlı Kotum Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Kotum Küçüksu 322 

Balakan Çalıdüzü 124 

Ent Eğritaş 234 

İz Çevre 258 

Kamer Obuz 221 

Kurtikan Tokaçlı 422 

Nil Koyunpınar 229 

Sak Kırkbulak 154 

Sulu Dibekli 164 

Sapor Güreşçi 199 

 



31 
 

 Yukarıdaki Tablo 18'den de anlaşıldığı üzere Tatvan ilçesine bağlı Kotum 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Kotum bucağında bulunan 10 

köyün toplam seçmen sayısı 2327'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 17). 

Tablo 19. Tatvan İlçesine Bağlı Reşadiye Bucağı Seçmen Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Sorp - 276 

Asırto - 204 

Alan - 487 

Aşnak Budaklı 235 

Avatak Kolbaşı 166 

Cankis - 274 

Corsin - 127 

Gerzit Koyluca 86 

Göllü - 232 

Acıyan - 128 

Hallaçengesor Güntepe 161 

İnzan - 411 

Kavcaz - 213 

Kesenküt - 214 

Kımasor - 237 

Kömüz Çanakdüzü 207 

Ogvaniz Kurukaya 173 

Oranis - 243 

Poğa Tosunlu 224 

Pürüs Koruklu 291 

Siyamir Kısıklı 218 

Şahmilis - 282 

Ünsüş - 142 
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 Yukarıdaki Tablo 19'dan da anlaşıldığı üzere Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye 

bucağındaki köylerin seçmen sayıları verilmiştir. Kotum bucağında bulunan 23 

köyün toplam seçmen sayısı 5231'dir. Tüm bu veriler doğrultusunda, Bitlis merkez 

ve ilçelerinde bulunan toplam seçmen sayısı 53626'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 18). 

1.4. SEÇİM ÖNCESİ CHP BİTLİS İL-İLÇE OCAKLARINA KAYITLI ÜYE 

SAYILARI 

1.4.1 Bitlis Merkez Bucaklarında CHP Ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları  

Tablo 20. Bitlis Merkez Bucağına bağlı CHP ocaklarına kayıtlı üye sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Aşağımerkük İçmeli 55 

Çüküş Tabanözü 25 

Himitçür Tatlıkaynak 14 

Kaman Dörtağaç 40 

Kerk (Kerp) Konuksayar 18 

Hertikok - 21 

Hilonik Kömüryakan 48 

Papçin (Papşen) - 23 

Perkent Kireçtaşı 52 

Por Değirmenaltı 37 

Saman - 11 

Savur - 13 

Yan - 10 

Yukarıkaraboy - 13 

 

 Yukarıdaki tablo 20'de Bitlis merkez bucağına bağlı CHP ocaklarına bağlı 

kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 380'dir 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 19).  

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Yukarıkaraboy ocağına bağlı 

Aşağıkaraboy'un 21 üyesi, Perkent ocağına bağlı Çayırlık'ın 8, Çüküş ocağına bağlı 
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Sındiyan (6) ve Celikan'ın (5) 11 ve Suvar ocağına bağlı Başhan'ın 9 üyesi vardır. 

Resmi ocağa bağlı sayılar ile Bitlis merkez bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 

431'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 20). 

Tablo 21. Bitlis Merkeze bağlı Çukur Bucağı CHP ocaklarına kayıtlı üye sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Lorşin - 67 

Aşağımoh - 45 

Balakan - 76 

Bizatın - 13 

Boryan - 37 

Çapkis - 25 

Çitak - 17 

Gölbaşı (İben) - 62 

Hask - 27 

Kishan - 17 

Kotni - 103 

Mişakşin - 72 

Mişkan - 64 

Mosek - 26 

Müsürü - 16 

Hist - 17 

Pav - 26 

Pavik - 32 

Pertük - 20 

Sez - 11 

Sirit - 17 

Şeyban - 71 

Tahtalı - 12 

Yukarımorli - 36 
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 Yukarıdaki tablo 21'de Bitlis merkeze bağlı Çukur Bucağında CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 909'dur (BCA: 490.1.277.1112.3. 21).  

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Kızhan ocağına bağlı Zırnaçur'un 12 üyesi, 

Mozek ocağına bağlı Ogurmak'ın 16, Mişkan ocağına bağlı Kakitu'nun 9, Pavik 

ocağına bağlı Hapitu'nun 9, Gölbaşı ocağına bağlı Oskavank'ın 14, Sirit ocağına 

bağlı Karineh'in 11 ve Şeyhan ocağına bağlı Hadise'nin 28 üyesi vardır. Resmi ocağa 

bağlı sayılar ile Bitlis merkezde bulunan Çukur bucağında ocağa üyelerin toplam 

sayısı 1017'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 21). 

Tablo 22. Bitlis Merkeze bağlı Simek Bucağı CHP ocaklarına kayıtlı üye sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ (YENİ) ÜYE SAYILARI 

Hırvız Bölükyazı 91 

Alak - 23 

Alpert - 38 

Aşağıölek - 42 

Germak - 11 

Gumaç (Humaç) - 56 

Hurpütler - 13 

Harşeyhler - 18 

İnip - 14 

Koltip - 75 

Körcan - 41 

Küt - 27 

Mağralyan - 51 

Papiznik - 15 

Pas - 100 

Kelhük - 21 

Kiştonik - 21 

Sanıs - 46 

Simek - 39 



35 
 

Vanek - 30 

Vervan - 20 

Yukarıölek - 49 

 

 Yukarıdaki tablo 22'de Bitlis merkeze bağlı Simek Bucağında CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 940'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 22).  

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Pars ocağına bağlı Müşkünüs (35) ve 

Vastın (14)'ın 49 üyesi, Alper ocağına bağlı Hert'in 19, Sanıs ocağına bağlı Osrak 

(28), Zınır (17) ve Iristak (9)'ın 53, Alak ocağına bağlı Arzivink'in 15 üyesi vardır. 

Resmi ocağa bağlı sayılar ile Bitlis merkezde bulunan Simek bucağında ocağa 

üyelerin toplam sayısı 1088'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 22). 

Tablo 23. Bitlis Merkeze bağlı Setek Bucağı CHP ocaklarına kayıtlı üye sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Duhanşen Sarıkonak 33 

Aşağıçeman - 12 

Beykişin - 18 

Bocan - 25 

Hacikan Ağaçdere 57 

Havinis - 25 

Erde Çobansuyu 13 

Hersut - 21 

Hevek - 25 

Hürmüz Ağaçköprü 60 

Konakdere - 24 

Kereman - 21 

Leylekhan - 14 

Sab - 13 

Sizer - 12 
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Süvi - 19 

Şetek (Şatek) Ortakapı 24 

Şeyhcuman Çeltikli 26 

Tütü Direktaşı 19 

Yako - 56 

Yukarıçeman Yukarıyolak 12 

Zirt - 13 

Sürüm - 37 

 

 Yukarıdaki tablo 23'te Bitlis merkeze bağlı Setek Bucağında CHP ocaklarına 

bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 

578'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 23).  

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Duhanşen ocağına bağlı Sıphi'nin 11,  

Aşağıçeman ocağına bağlı Aşağıkoç'un 17, Bocan ocağına bağlı Dere'nin 12, Havinis 

ocağına bağlı Kavanıs'ın 11, Süvi ocağına bağlı Gıdane'nin 9, Setek ocağına bağlı 

Kaskar'ın 13, Şeyhcuman ocağına bağlı Karnok (10) ve Kardyan (11)'ın 21 üyesi 

vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Bitlis merkezde bulunan Simek bucağında ocağa 

üyelerin toplam sayısı 1088'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 23). 

Tablo 24. Bitlis Merkeze bağlı Narlıdere Bucağı CHP ocaklarına kayıtlı üye sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Kasrik Narlıdere 44 

İngön Ağaçpınar 15 

Kermata Alaniçi 18 

Mirleniz Ayrancılar 18 

Mezretaş Kayadağ 29 

Reçlek Tanrıyar 18 

Zizan Sarpkaya 24 
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 Yukarıdaki tablo 24'te Bitlis merkeze bağlı Narlıdere Bucağında CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 166'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 24). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Kasrik ocağına bağlı Narlıdere'nin 20,  

Karmate ocağına bağlı Kor (11) ve Destomi (9)'nin 20, Mezretaş ocağına bağlı Dılek 

(14), Tıphı (8) ve Enharat (13)'ın 35, Zizan ocağına bağlı Ziyaret (10) ve Zender 

(16)'in 26 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Bitlis merkezde bulunan 

Narlıdere bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 267'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 

23). 

1.4.2 Bitlis İlçe Bucaklarında CHP Ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları  

Tablo 25. Ahlat İlçesi Merkez Bucağı CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Cemalettin - 22 

Ersünk - 12 

Hasük Kırkdönüm 13 

Hinin - 15 

Harmuç - 12 

Kuşhane - 16 

Patnos Soğanlı 10 

Sor Uludere 61 

Soğurt Serinbayır 24 

Supasor - 14 

Tegut Taşharman 55 

Zakkı - 24 

 

 Yukarıdaki tablo 25'te Ahlat ilçesi merkez bucağında CHP ocaklarına bağlı 

kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 268'dir 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 25). 
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Tablo 26. Ahlat İlçesine Bağlı Adilcevaz Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Ortaev - 250 

Akçıra - 70 

Arin Göldüzü 47 

Arişkus Kavuştuk 43 

Aşağısüphan - 42 

Cihangir - 16 

Veranğazi - 34 

Hasüngülük Bahçedere 51 

Horans - 19 

Karakeşiş Yarımada 80 

Kasük - 81 

Koçirir -  

Köyüz - 19 

Murhuz İpekçayır 12 

Morçun - 60 

Murşüncü - 41 

Karkat - 13 

Peşnekönür Kömürlü 19 

Yukarısüphan - 43 

 

 Yukarıdaki tablo 26'da Ahlat ilçesine bağlı Adilcevaz bucağında CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 952'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 26.). 

 Bitlis CHP İl Başkanı Ziya Geboloğlu, seçim kurulu seçmen sayı listesinde 

adı geçen Dizdar ve Eskesarih köylerinin Adilcevaz Bucağı'na bağlı olmadığını ve 



39 
 

buradaki toplam köy sayısının 19 olduğunu belirtmiştir (BCA: 490.1.277.1112.3. 

26). 

Tablo 27. Ahlat İlçesine Bağlı Misk Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Purhus Ovakışla 74 

Ağvaviran Akçaören 15 

Birik - 27 

Cizrük Dilburnu 18 

Hiyarta Gölgören 27 

Hanik - 22 

Hulik - 59 

Kirs Kırıkkaya 20 

Kuştiyan Alakır 44 

Misk - 38 

Nazik - 39 

Develik - 12 

Tapavank - 85 

Yoğurtyemez - 19 

 

 Yukarıdaki tablo 27'de Ahlat ilçesine bağlı Misk bucağında CHP ocaklarına 

bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 

499'dur (BCA: 490.1.277.1112.3. 27). 

Tablo 28. Hizan İlçesi Merkez Bucağı CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE  SAYILARI 

Antalan Kapısuyu 34 

Aspur - 51 

Best Oymapınar 44 
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Gülpak (Gulpik) - 94 

Halapar - 78 

Hirt Çökekyazı 64 

Risan - 116 

Horos - 112 

Kilibiyan Budaklı 57 

Külat Gökay 46 

Mezrevarabin Karlıtepe 50 

Petyer Koçlu 62 

Pürünüs - 72 

Selluk ve Şen - 108 

 

 Yukarıdaki tablo 28'de Hizan ilçesi merkez bucağında CHP ocaklarına bağlı 

kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 988'dir 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 28). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Antalan ocağına bağlı Şahbalut (14) ve 

Pancasur (10)'un 24,  Azpur ocağına bağlı Azgur'un 23, Halapor ocağına bağlı 

Tanılan (21), Kekulan (18), Kunus (7) ve Çalık (11)'ın 57, Hizan ocağına bağlı 

Aşağıserdeşt (27), Yukarıserdeşt (16), Kutnık (16), Kindinis (20), Beytemir (34), 

Uzcan (8), Haçukan (15) ve Balakan (11)'ın 147, Kilibyan ocağına bağlı Paküzan 

(17) ve Iz (14)'in 31, Patyar ocağına bağlı Kemalan (28) ve Iku (19)'nın 47, Pürünüs 

ocağına bağlı Darinüs (32) ve Hıfans (26)'ın 58, Selluk ocağına bağlı Kanı(29) ve 

Mezreaz (18)'ın 47, İen ocağına bağlı Ardas'ın 24 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı 

sayılar ile Hizan İlçesi merkez bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 1446'dır 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 28). 

Tablo 29. Hizan İlçesine Bağlı Hafik Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Şiris - 71 

Busekan - 73 
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İğşek - 82 

Ofs - 45 

Pars - 137 

 

 Yukarıdaki tablo 29'da Hizan ilçesine bağlı Hafik bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 408'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 28). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Şiriz ocağına bağlı Panganıs (21), Kavnas 

(14), Hırcuk (9), Kındık (17), Hürçük (26) ve Gürt (6)'ün 93, Busakan ocağına bağlı 

Sımhaç (18), Norşın (7) ve Pakur (11)'un 36,  Heşet ocağına bağlı Hünzürüt (27), 

Akkis (18), Nermiz (8), Beyğiri (4), Sersere (11), Sukar (7) ve Venis (8)'in 84, Ofs 

ocağına bağlı Kunus (8), Tasım (12), Pertak (17) ve Çakeran (6)'ın 43, Pars ocağına 

bağlı Bulikan (41), Pırnaşın(32), Kefkenis (47),  Hafik (12), Harkus (15) ve Kigkig 

(91)'in 238 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Hizan İlçesi Hafik bucağında 

ocağa üyelerin toplam sayısı 832'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 29). 

Tablo 30. Hizan İlçesine Bağlı Uçum Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ (YENİ) ÜYE SAYILARI 

Simos - 168 

Çirçak Kalkanlı 147 

Giran - 41 

Nors Nurs 116 

Olim Döküktaş 83 

Pisyan Harmandöven 144 

Reşam Sağırkaya 60 

Uçan Sürücüler 119 

 

 Yukarıdaki tablo 30'da Hizan ilçesine bağlı Uçum bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 878'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 30). 
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 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Simes ocağına bağlı Üap (54), Sulocin 

(18), Hırnik (11), Tırnasan (14), Şandis (11), İremiş (7), Kandis (14), Şınahpur (14) 

ve İndis (8)'in 151, Çırçak ocağına bağlı Çürünan (33), Şırnis (18), Punus (6), Mezre 

(13) ve Giş (11)'in 81,  Nors ocağına bağlı Ent (19), Kapans (8), Arıns (16), Talare 

(10), Çaçvan (14) ve Sıvkar (10)'ın 77, Pısyan ocağına bağlı Gırvız (31), Küran (12), 

ve Avlan (9)'ın 52, Uçum ocağına bağlı Arincik (18), Suzan (7), Tazikislam (14), 

İsparyırt (19) ve Usbi (17)'nin 75, Reşan ocağına bağlı Tıvas (11) ve Kuşanfas (14)'ın 

25, Gisan ve Olim ocağına bağlı iki köyde 31 üye bulunmaktadır. Resmi ocağa bağlı 

sayılar ile Hizan İlçesi Uçum bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 1350'dir. 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 30). 

Tablo 31. Mutki İlçesi Merkez Bucağı CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Batılmış - 37 

Cihanbadinan Çaygeçit 40 

Aştak Çatalsöğüt 80 

Osink Aydemir 104 

Ohsa - 68 

Salarisor Alatoprak 48 

Tatvan - 54 

 

 Yukarıdaki tablo 31'de Mutki ilçesi merkez bucağındaki CHP ocaklarına 

bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 

431'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 31). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Cemanbadinan ocağına bağlı Tığbık (16) 

ve Mıkar (11)'ın 27, Haştag ocağına bağlı Hürsünk (30), Müzük (28) ve Pürüdük 

(32)'in 90,  Salansor ocağına bağlı Mezre (18), Verhuk (11) ve Konlıkan (14)'ın 43, 

Ohsa ocağına bağlı Aşağı ve Yukarıastaporda'da 70, Batılmış ocağına bağlı Kor'da 

21 ve Mirtağ ocağına bağlı Abutağ'ın 25 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile 
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Mutki İlçesi merkez bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 749'dur (BCA: 

490.1.277.1112.3. 31). 

Tablo 32. Mutki İlçesine Bağlı Huyut Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Havarik Erler 94 

İslam Şinisti Dağlık 76 

Kör Çığır 81 

Körsavuk - 66 

Mahbuban Özenli 59 

Ohin Koyunlu 107 

Parsink Boğazönü 75 

Puhunk Arpalıseki 59 

Tav - 33 

Tağvan Uran 50 

 

 Yukarıdaki tablo 32'de Mutki ilçesine bağlı Huyut bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 781'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 32). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Havarik ocağına bağlı Salapos (20), 

Kulukan (16), Longısor (23), Şınit (9) ve Rebet (18)'in 86, İslam Şinitsi ocağına bağlı 

Gürik (7), Oruk (11), Mezremeran (11), Üçtop (16), Gast (14), Bubikan (17), Kılat 

(13) ve Kamut (7)'un 96,  Mahbuban ocağına bağlı Kizonk (62), Arinak (12), Kızan 

(15), Üşüt (34) ve Pubun (8)'un 131, Puhunk ocağına bağlı Sogurs (10), Pırkan (18), 

Godeskan (21), Varan (41) ve Piçunk (33)'un 123, Tağvanik ocağına bağlı 

Tagızdiyan (31), Tağısor (8) ve Babutağ (26)'ın 65, Ohin ocağına bağlı Tığ (27) ve 

Mezre (74)'nin 101, Parsınk, Kor ve Körsavunk ocağına bağlı üç köyde 131 üye 

bulunmaktadır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Mutki İlçesi Huyut bucağında ocağa 

üyelerin toplam sayısı 1514'dür (BCA: 490.1.277.1112.3. 32). 
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Tablo 33. Mutki İlçesine Bağlı İğik Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

SEÇMEN SAYILARI 

Kolanıs - 130 

Çamaniyit - 45 

Hersan - 100 

İğik Çiğdemalan 43 

Kurtiyan Kapıkaya 21 

Parh - 64 

Kaşağ - 31 

Sisor - 30 

 

 Yukarıdaki tablo 33'de Mutki ilçesine bağlı İğik bucağındaki CHP ocaklarına 

bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 

464'dür (BCA: 490.1.277.1112.3. 33). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Sisor Köyü ocağına bağlı Urus (25) ve 

Kayseran (35)'ın 60 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Mutki İlçesi İğik 

bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 524'dür (BCA: 490.1.277.1112.3. 33). 

Tablo 34. Mutki İlçesine Bağlı Meydan Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Meydan - 338 

Herpus - 155 

İranküti - 97 

Keyburan - 467 

Kinzo - 375 

Küran - 92 

Merment - 377 
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Misi - 276 

Niç - 409 

Şin - 67 

Tırkanek Üçadım 97 

 

 Yukarıdaki tablo 34'te Mutki ilçesine bağlı Meydan bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 563'dür (BCA: 490.1.277.1112.3. 34). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Herpus Köyü ocağına bağlı Gisk (17) ve 

Tatan (10)'ın 27, İrangati ocağına bağlı Punut'un 32 üyesi vardır. Resmi ocağa bağlı 

sayılar ile Mutki İlçesi Meydan bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 622'dir 

(BCA: 490.1.277.1112.3. 34). 

Tablo 35. Tatvan İlçesi Merkez Bucağı CHP ocaklarına Kayıtlı Üye Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Adabağ - 10 

Alaman Örenlik 13 

Çılhor Benekli 13 

Engesor Dalda 17 

Hakrif - 12 

Kızvak (Kısvak) Kıyıdüzü 16 

Zigak Sarıkum 15 

Agak - 14 

 

 Yukarıdaki tablo 35'de Tatvan merkez bucağındaki CHP ocaklarına bağlı kişi 

sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi sayısı 10'dur. (BCA: 

490.1.277.1112.3. 35). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Çılhor ocağına bağlı Şamiran (7)'da ve  

Kızvak ocağına bağlı Sorgun (7)'da toplam 14 üye vardır. Resmi ocağa bağlı sayılar 
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ile Tatvan İlçesi Mrkez bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 124'dür. (BCA: 

490.1.277.1112.3,35.) 

Tablo 36. Tatvan İlçesine Bağlı Kotum Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ 

(YENİ) 

ÜYE SAYILARI 

Kotum Küçüksu 18 

Balakan Çalıdüzü 15 

Ent Eğritaş - 

İz Çevre 16 

Kamer Obuz - 

Kurtikan Tokaçlı 24 

Nil Koyunpınar 17 

Sak Kırkbulak 12 

Sulu Dibekli 11 

Sapor Güreşçi 13 

Şükranis - 15 

 

 Yukarıdaki tablo 36'da Tatvan ilçesine bağlı Kotum bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 141'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 36). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Nil ocağına bağlı Kerp (9), Top (9) ve 

Taştop (8)'un 66, İz ocağına bağlı Hanelmalı (8) ve Hezran (8)'ın 16,  Sulu ocağına 

bağlı Hiyartan'ın 8, Sapor ocağına bağlı Serhaç'ın 5 ve Kurtikan ocağına bağlı 

Paşaelmalı'nın 10 üyesi bulunmaktadır. Resmi ocağa bağlı sayılar ile Tatvan İlçesi 

Kotum bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 206'dır (BCA: 490.1.277.1112.3. 36). 

Tablo 37. Tatvan İlçesine Bağlı Reşadiye Bucağında CHP ocaklarına Kayıtlı Üye 

Sayıları 

YERLEŞİM YERİ (ESKİ) YERLEŞİM YERİ ÜYE SAYILARI 
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(YENİ) 

Sorp - 238 

Asırto - 15 

Alan - 24 

Aşnak Budaklı 15 

Avatak Kolbaşı 25 

Cankis - 30 

Corsin - 15 

Gerzit Koyluca 19 

Göllü - 21 

Acıyan - - 

Hallaçengesor Güntepe 11 

İnzan - - 

Kavcaz - - 

Kesenküt - 22 

Kımasor - - 

Kömüz Çanakdüzü 15 

Ogvaniz Kurukaya 16 

Oranis - 30 

Poğa Tosunlu 21 

Pürüs Koruklu 25 

Siyamir Kısıklı - 

Şahmilis - 25 

Ünsüş - 15 

 

 Yukarıdaki tablo 37'de Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye bucağındaki CHP 

ocaklarına bağlı kişi sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere göre toplam kayıtlı kişi 

sayısı 380'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 37). 

 Bunun yanı sıra, tabloda olmayan Alan ocağına bağlı Haynat (15) ve Pelli 

(9)'nin 24, Kesenküt ocağına bağlı Sınban (15), Sınbanmezre (9) ve Salıs (9)'ın 33,  

Şahmilis ocağına bağlı Cevarvanik (10) ve Por (6)'un 16, Hallaçengesor ocağına 
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bağlı Andevin (6), Kerp (11) ve Pirikat (7)'ın 24, Pürüs ocağına bağlı Askiri'nin 12, 

Cankis ocağına bağlı Pertevük'ün 10, Aşnak ocağına bağlı Ariskon'un 6, Kömüs 

ocağına bağlı Pinganis'in 7, Göllü ocağına bağlı Muruş'un 12, Avatak ocağına bağlı 

Akküs'ün 15 ve Sorp ocağına bağlı Garzıt'ın 19 üyesi bulunmaktadır. Resmi ocağa 

bağlı sayılar ile Tatvan İlçesi Reşadiye bucağında ocağa üyelerin toplam sayısı 

557'dir (BCA: 490.1.277.1112.3. 37). 

1.5.  1946 Bitlis Belediye Seçimleri 

Tablo 38. 1946 Belediye Seçimlerine Katılan Kişi Sayıları 

SEÇİM MERKEZİ KADIN SAYISI ERKEK SAYISI 

Bitlis Merkez 5731 5908 

Ahlat 2288 1940 

Tatvan 1479 1568 

Mutki 2816 2587 

Hizan 1840 3739 

 

 Tablo 38'de 26 Mayıs 1946 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde oy 

kullanan kişilerin sayısı verilmiştir. Tabloya göre,  Bitlis Merkez’den 5731’i kadın, 

5908’i erkek olmak üzere 11639 seçmen, Ahlat’tan 2288’i kadın, 1940’ı erkek olmak 

üzere 4228 seçmen, Tatvan’dan 1479’i kadın, 1568’i erkek olmak üzere 3047 

seçmen, Mutki’den 2816’sı kadın, 2587 erkek olmak üzere 5403 seçmen, Hizan’dan 

ise 1840’ı kadın, 1899’u erkek olmak üzere 3739 seçmen seçime iştirak etmiştir. 

Seçimde oy kullanan toplam seçmen sayısı 29.896'dır (Gündoğdu, 2013: 53-54). 

 28.5.1946 tarihli Ulus Gazetesi kamuoyuna Bitlis’te seçime katılma oranı 

%58 olarak açıklamıştır. Bitlis İl Başkanı Arif Özdemir, gazetenin bir hata yaptığını 

ve seçime katılımın il merkezinde %98, ilçelerde ise %95 olduğunu belirtmiştir.. Bu 

yanlış bilginin düzeltilmesi için CHP'nin, Ulus Gazetesi Başyazarlık Müdürlüğü’ne 

yazı göndermesini talep etmiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 107). 

 İçişleri Bakanlığının 25.6.1946 tarihli ve 621-303/8364 sayılı tezkeresiyle 

Cumhurbaşkanı onayına sunulmuştur (BCA: 30-11.1.184-22-12. 1). 29 Haziran 1946 

tarihli geri dönüş dilekçesi (B.C.A.: 30-11.1.184-22-12. 2.) ve Belediyeler kanunun 
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89. maddesine göre Bitlis Belediye Başkanlığına Suphi Menteş seçilmiştir (BCA: 30-

11.1.184-22-12. 3). 

1.6. 1946 Milletvekili Seçimleri  

 Demokrasi; içerik αve αişlevi αbakımından αdevletin αsınıfsal αkarakteriyle 

αve αson αtahlilde αmevcut αtoplumun αüretim αilişkileri αile αbelirlenen, αher 

αyurttaşın αbiçimsel αhukuksal αyönden αeşit αolması αve αazınlığın αçoğunluğa 

αuyması αbiçimindeki αtemel αilkelere αdayanan αdevlet biçimidir (Buhr-

Kosing,1999: 91).  

 Cumhuriyetin ilanından sonra (Taşkıran,1994: 259) Türkiye'ye yerleşen ve 27 

αyıl αdevam αeden (Aydemir, 1966: 285) mevcut yapısal düzen, (Çamuroğlu, 2008: 

171)αgerek dış αkoşullar, (Kaya, 2010: 94)  αgerekse αde αyönetimi αiyice 

αaşındırmış αolan αiç αkoşullar, özellikle de mecliste eleştiri hürriyeti olmaması 

nedeniyle (Lewis, 2013: 376) İkinci Dünya Savaşı'nın (İnce, 2006: 64) sona 

ermesiyle birlikte, ABD ve SSCB arasında başlayan Soğuk Savaş süreci ile birlikte 

dünya ulusları, bir yandan bu mücadele nedeniyle bloklaşmaya içine girerken, diğer 

yandan da Üçüncü Dünya ülkelerinin özgürlük mücadelelerine sahne oluyordu. 

Türkiye'nin düşüncesi ise bu koşullardan etkilenmeden ve aynı zamanda tarafını 

açığa vurmadan demokrasi eksikliğini gidermekti. Nitekim çok partili hayata geçme 

çabası demokratikleşmenin en somut adımıydı. Bir çok araştırmacı; çok partili 

sistemi uygulama çabasının temel nedeni Sovyet tehdidiydi. Türkiye bunu 

gerçekleştirdiği takdirde Batılı ülkelerle bir ittifak kurabilirdi şeklinde 

değerlendirmiştir. Türkiye'nin 1945 yılında demokrasiye geçiş kararı almasında, 

sadece SSCB tehdidinin ortaya çıkardığı bir gereksinin olduğunu söylemek 

yetersizdir. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası iç ve dış siyasetine bakıldığında, 

ülke yönetimini elinde bulunduran İnönü ve kurmayları yönetimine karşı, halkın 

tepkilerini dile getirebilecek bir muhalefetin olmamasıydı. Halka rağmen Halkçılık 

çabaları iktidar ile halk arasında ciddi bir kopuş başlatmıştır. Cumhuriyetin ilanının 

hemen ardından uygulamaya konulan modernleşme projesidir bu durumun güzel bir 

örneği olmuştur. Bu projeyi, halka yayabilmek için başvurulan sert tedbirler ve 

tavizsiz politikalar, halk ile iktidar arasında kopukluk meydana getirmiş ve halk 

adına' yapıldığının öne sürülmesine rağmen, halkın görüşü alınmadan, katkısı 

olmadan gerçekleştirilmek istenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ülke yönetimi 
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ve savaş ekonomisinin meydana getirdiği bunalım ile, halk iktidara olan öfkesini 

saklamaktan çekinmemiştir. Özellikle, II. Dünya Savaşı sırasında artan ekonomik 

sorunlar gitgide bir buhrana dönüşmüş ve farklı zümreler üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmıştır. Savaş sonunda ekonomisi beklentilerin çok aşağısında kalmış, 

sanayileşme durmuş, dış açıklar oldukça yükselmiştir. Savaş döneminde çıkarılan 

ekonomi yasaları ve alınmaya çalışılan tedbirler sonucu, enflasyon yükselmiş, ürün 

kıtlığı artmış ve karaborsacılık önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu olumsuz şartlar 

halinde halk günden güne yoksullaşmış ve bu felaketin sebebi olarak yönetimi 

sorumlu tutmuştur. halkın çeşitli nedenlerle iktidara karşı oluşan bu öfkesini başarılı 

bir biçimde lehine çevirenler ise, savaş sırasında zenginleşen işadamı ve tüccar 

kesimi olmuştur (Avşar ve Kaya, 2012: 115-116). 

 Yoksul, bitkin ve toplumsal sınıf koşullarının çelişki içerisinde olduğu bir 

dönemde Cumhuriyet devrimini gerçekleştirilen Türkiye'de (Göz, 2005: 75), Tek 

αParti αiktidarını αoluşturan αCHP αbir αçeşit αkoalisyon αolarak αkabul 

αedilebilirdi. αCumhuriyetin αkuruluşundan αitibaren αAsker-sivil αbürokrasi αile 

αticaret- αsanayi αerbabı, αeşraf αve αbüyük αtoprak αsahipleri αarasında αbüyük 

αbir αzımnı αkoalisyon αbulunmuştur (Çavdar, 1999: 401). 

 1930-1945 arasında "Parti Devleti" siyasetini uygulayan (Mazıcı, 2009: 556) 

Tek parti idaresi, demokratik sisteme geçiş için bir hazırlık devresi olarak görülse de 

İnönü ve kurmaylarının devleti oluşturduktan sonra vesayetçi özelliği terk etmek 

istemeyişi çok partili yaşama geçişin önemine nazar-ı dikkat çekmektedir. Tek partili 

yönetimlerde esas gaye, demokratik sisteme geçilmesi için, gerekli olan alt yapının 

iktidar tahsis edilmesidir, vakti gelince kendi kendini feshetmelidir ve emaneten 

yürüttüğü bu görevi bırakmalıdır. Çok partili hayata geçiş ancak biçimde 

gerçekleşebilmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yönetici kadro ilerici bir 

anlayışla hareket etmiş ve bu anlayış doğrultusunda, Avrupa'nın siyasal kültürel 

kurumlarını ülkede kurmayı, kendilerine hedef olarak çizmişlerdir. Ancak 22 yıl 

sonra alınan demokratikleşme kararının altında yatan asıl gerçeğin diktatörlükle 

suçlanan rejimin temize çıkarılması olduğu söylenebilir (Avşar ve Kaya, 2012: 117). 

 Tek parti niteliğinden doğan çoğunlukçu demokratikleşme zorunluluğu, üç 

öğe tarafından da destekleniyordu. Birinci öğe, Batı ülkelerinin etkisiydi. Batı, 

Türkiye’yi kendi içine kabul etmek için, düzenini demokratikleştirmeye zorluyordu. 



51 
 

Ayrıca, II. Dünya Savaşı sonunda, baskı rejimlerinin (Nazizm ve Faşizm) yenilmiş 

ve yıkılmış olması da aynı yönde önemli bir etki yapmıştı. İkinci öğe, halkın tek parti 

düzenine karşı gösterdiği olumsuz tepkiydi. Üçüncü öğe de, gerek o zamana dek 

izlenmiş olan devletçi uygulamaların, gerekse savaş ekonomisinin sonucu olarak, bir 

kapitalist sınıfın belirginleşmesiydi. tek parti etkisine ek olarak bu üç öğe hep birlikte 

(Kongar, 2002: 144) demokrasiye ihtiyaç duyan Türk halkına (Burçak, 1994: 9) 

itafen, İsmet İnönü 19 Mayıs 1945'te yaptığı konuşmasında (Çavdar, 1995: 446)  çok 

partili yaşama geçileceğinin sinyalini vermiştir (Şur, 2008: 16).  

 7 Haziran 1945’te Türk siyasi tarihine “Dörtlü Takrir” olarak geçen  Celal 

Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'ın (Karpat, 2012: 486) 

imzalarının bulunduğu bir önerge, CHP Grup Başkanlığına verilmiştir (Şen, 2011: 

75). Önerge içeriği mevcut demokrasi'ye ve özgürlüklere yönelik ciddi eleştireler 

getiriyordu. Parti tüzüğü ve kanunlardaki demokratik olmayan hükümlerin tasfiye 

edilmesi istenmesinin yanı sıra, meclisin hükümeti denetmesi gerektiğine vurgu 

yapmaktaydı. Ayrıca seçimlerin özgür bir biçimde yapılmasını da dile getiren bir 

önergeydi. Kısacası bu önergede CHP’nin bütün parti çalışmalarının demokratik 

kurallarca yapılması istenmekteydi (Yücel, 2001: 49). Özellikle Celal Bayar (Koltuk, 

2008: 38) ve diğer üç arkadaşının CHP içindeki durumları da giderek rahatsız edici 

olmaya başlamıştır (Demirci, 2007: 31). 

  21 Eylül 1945'te Kars milletvekili Fuat Köprülü ve Aydın milletvekili Adnan 

Menderes'in Vatan ve Tan gazetelerindeki yazılarda partiyi tenkitleri üzerine 

CHP’den ihraçlarını eleştiren, Refik Koraltan'da 27 Kasım 1945'te  CHP’den ihraç 

edilenler arasına katılınca Celal Bayar da 2 Aralık 1945'te CHP’deki tüm görevlerini 

bırakmıştır (Tokmak, 2007: 39). Partiden ihraç edilen bu vekiller sık sık bir araya 

gelerek, nasıl bir yol takip edeceklerini tartışmışlardır. Yapılan görüşmelerin 

akabinde yeni bir partinin kurulmasının en doğru tercih olacağına karar verilmiştir. 

(İnal, 2010: 24) Hemen sonrasında yeni parti için harekete geçen Bayar, Menderes ve 

arkadaşları, CHP’nin antidemokratik tavırlar sergilediğini; “Yeter Söz Milletindir” 

sloganı ile dile getirerek, kendilerini demokrasinin gerçek sahipleri olarak 

tanımlıyorlardı (Coşkun, 1995: 313). Bu doğrultuda CHP'ye (Tanilli, 2005: 57)  ve 

onun uygulamalarına karşı olan DP (Payaslı, 2011: 131) 7 Ocak 1946'da kurularak,  

(Koçak, 2008: 181) siyasi hayatına başlamıştır (Altınkaş, 2012: 9). 
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Yeni seçim kanununun kabul edilmesinden beş gün sonra, 10 Haziran’da 

milletvekili seçimlerinin yenilenmesine karar verildi. Normal şartlarda Ekim 1947’de 

yapılması gereken seçim erkene alındı ve seçim tarihi 21 Temmuz olarak belirlendi 

(Ahmad, 1976: 21). 14 Haziran’da iki dereceli seçimle kurulan meclislerin 

sonuncusu olan 7. TBMM’nin tatile girmesiyle beraber, seçim kampanyası başladı. 

DP’nin, seçimlere katılıp katılmama konusunda, parti teşkilatı bulunan bölgelerden 

gelen 60 temsilcinin katılımıyla 16 Haziran’da Ankara’da düzenlediği toplantının 

sonunda, oybirliği ile seçime katılma kararı alındı. Ertesi gün MKP de seçime 

katılma kararı aldığını açıkladı (Cumhuriyet Gazetesi, 18.06.1946: 4). 

Seçim kampanyası sırasında DP, bir yandan CHP hükümetlerinin icraat ve 

politikalarını hatalı buluyor ve iktidar değişiminin gerekli olduğuna vurgu yapıyor; 

bir yandan da CHP’nin milli irade, demokrasi, özgürlükler, çok partili sistem gibi 

hususlarda dürüst davranmadığını, halka ve muhalefete baskı yaparak, kanun dışı 

hareketlerle iktidarını sürdürme niyetinde olduğunu iddia ediyordu. DP sözcüleri 

CHP’lilerin, milletin demokrasi için siyasi olgunluğa erişmediğine inandıklarını, 

DP’ye “demokratik manzarayı tamamlıyan bir süs” gibi, önceden belirlenmiş 

hudutlar dahilinde muhalefet yapmayı telkin ettiklerini ve iktidar partisinin, 

seçimlerin öne alınmasından da anlaşılabileceği gibi, siyasal hayatta muhalefete yer 

vermeme kararı aldığını savunuyorlardı (Cumhuriyet Gazetesi, 19.06.1946: 1). 

DP’nin seçim kampanyasının ilk günlerinden beri tekrarladığı ve bir 

propaganda taktiği olarak da uyguladığı diğer iddialar, devlet memurlarının 

“seçimşlerine tesir edecek mahiyette müdahalede” bulunduğu, jandarma, muhtar, 

nahiye müdürü ve köy öğretmenlerinin CHP propagandası yaptığı, kasaba ve 

köylerde DP’ye üye olmak isteyen vatandaşlara engel olunduğu, CHP’nin millet 

parası ile propaganda yaptığı ve halka karşı baskı uyguladığına ilişkindi (Cumhuriyet 

Gazetesi, 28.06.1946: 1). 

10 Temmuz’da bir beyanname yayınlayan DP, iktidar partisinin muhalefete 

hayat hakkı tanımama doğrultusunda aldığı tüm kararlara rağmen, (kanun dışı 

uygulamaların ve baskıların sonuçlarından korunmak için, seçimlerden çekilme gibi 

bir seçeneği milli menfaate uygun görmediği için) seçimlerden çekilmeyeceğini ilan 

etti. Aynı konuda birkaç gün sonra Ankara’da konuşan Bayar’a göre ülkede yeni bir 
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hayat başlamıştı, fikirlerini serbestçe söyleyen bazı vatandaşlar baskıya uğruyordu 

ancak bu durum geçiciydi (Cumhuriyet Gazetesi, 15.07.1946: 1). 

1946 seçimlerinde CHP’nin uyguladığı başlıca taktik ise, CHP’nin II.  Dünya 

Savaşı gibi dünyanın ağır şartlar içinde bulunduğu bir dönemde çalıştığı, bu süre 

zarfında hatalarının olmuş olabileceği, ancak bu küçük kusurların muhalefetçe 

abarttıldığına dayanıyordu. CHP’liler muhalefetin iddia ettiği gibi tek partili rejimi 

savunduklarını ifade ediyorlar. (Cumhuriyet Gazetesi, 17 Temmuz 1946: 1) yeniden 

iktidar olmaları halinde daha büyük ve daha çok icraatlar yapacaklarını vaad 

ediyorlardı (Cumhuriyet Gazetesi, 09.07.1946: 1). Verilen sözler arasında Türk 

köylüsünün toprak sahibi yapılarak serf durumundan kurtarılması, köylü mahsulünün 

değerlendirilmesi, köylerde ilköğretim davasının ele alınması, memurların geçim 

seviyesinin düzeltilmesi ve adalet mekanizmasının kolay işler hale getirilmesi için 

tedbir alınması vardı. Seçim kampanyası sırasında dikkat çeken önemli konulardan 

bir diğeri, DP’nin kuruluşundan beri eleştirdiği, cumhurbaşkanının aynı zamanda 

parti başkanı olması meselesi idi. Cumhurbaşkanı İnönü, bu duruma kanuni bir engel 

olmadığını, cumhurbaşkanının sorumsuz vaziyetini kötüye kullanması durumunda 

bunun hesabını meclisin soracağına işaret ediyor ve eğer CHP seçimi kaybederse 

veya parti kazanıp kendisi milletvekili seçilemezse cumhurbaşkanlığından 

çekilmesinin doğal bir hareket olacağını belirterek “bu sözlerimle, benden kurtulmak 

istiyen vatandaşlarıma, açık yolu göstermiş oluyorum” diyordu. (Goloğlu, 1982: 45). 

Demokrasi kavramını daha çok dile getiren (Ekincikli, 2012: 161) DP  ünlü 

Yeter! Söz Milletindir! afişini, CHP ise propaganda için “Atatürk, İnönü Cumhuriyet 

Halk Partisinin başlarıdır. Oylarımızı onların partisine vereceğiz.” sloganını taşıyan 

afişi kullanıyordu (Vatan Gazetesi, 05.07.1946). CHP temsilcileri propaganda 

konuşmalarında hem Atatürk’ün partisi imajını tekrarlıyor, hem de İnönü’nün İstiklal 

mücadelesinde ve sonrasında oynadığı tarihi rolü vurguluyorlardı. DP ise 

zihinlerdeki CHP-Atatürk bağlantısına bir alternatif oluşturmaya çalışıyor, bu amaçla 

muhalif gazetelerde sık sık Celal Bayar ile Atatürk’ün beraber çekilmiş 

fotoğraflarına yer veriliyordu. Propaganda süresi boyunca yurt çapında büyük 

mitingler yapan DP’ye karşılık, başlarda daha pasif bir propaganda yapan CHP 

(Cumhuriyet Gazetesi, 11.07.1946), 8000 kişinin katıldığı DP İzmir mitingi ve iki 

gün sonra yine İzmir’de 30.000 kişinin dinlediği Bayar’ın konuşmasından sonra 
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taktik değiştirerek İzmir’de 6000 kişinin katıldığı bir miting düzenlemişti 

(Cumhuriyet Gazetesi, 19.07.1946: 1). 

CHP aday listesi 18 Temmuz’da ilan edilmiş, 162 yeni ismin yer  aldığı 

listede bir önceki dönem milletvekilliği yapmış 152 kişi yeniden aday 

gösterilmemişti (Cumhuriyet Gazetesi, 19.07.1946: 1). DP aday listesinde ise avukat, 

çiftçi, doktor ve tacirler çoğunluktaydı. DP’nin en güçlü adayı seçime DP listesinden 

bağımsız olarak katılan Mareşal Fevzi Çakmak’tı. Seçime CHP, DP ve MKP’den 

başka, LDP, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi de katılıyordu. 

Önce seçime girme kararı alan Türk Sosyal Demokrat Partisi baskı ve tehditler 

sebebiyle seçime katılmama kararı aldığını açıklamıştı. Sadece İstanbul’da 104 

bağımsız aday seçime katılıyordu. Yakın zamana kadar Doğu illerinin bazılarında 

teşkilatı bulunmayan CHP, tüm illerde teşkilatını tamamlayarak seçime bütün illerde 

girmişti.  DP ise Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çoruh, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Kars, 

Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Van olmak üzere 16 ilde teşkilat 

kuramadığı için bu illerde seçimlere katılmıyordu. DP seçime girdiği her ilde tam 

liste halinde aday göstermişti (Tunaya, 1952: 694-707). 

Seçim kampanyasının son günlerinde yaşanan olaylardan en önemlileri, DP 

genel merkezince, Bayar’ın İzmir nutkunun radyoda yayınlanması için, Basın-Yayın 

Umum Müdürlüğüne yapılan müracaatın, incelenen metinlerin yayınlanmaya uygun 

görülmemesi nedeniyle kabul edilmemesi ve seçimden 48 saat önce Aydın’ın 

Çakırbeyli köyü DP Başkanı, Adnan Menderes’in kahyası ve bir öğretmenin 

öldürülmesiydi (Cumhuriyet Gazetesi, 20.07.1946: 1). 

Seçimden iki gün önce yaşanan bir diğer gelişme de, DP Genel Başkanı 

Bayar’ın gazetecilere verdiği bir beyanatta, kime oy vereceğini “hissettirmiş” olan 

halkın tercihinden korkan iktidarın, seçime birkaç gün kala idare amirleri ve 

jandarma kumandanları vasıtasıyla, halka ve DP’ye karşı uyguladığı baskıyı arttırdığı 

ve seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olarak tedbirler aldığını iddia etmesiydi 

(Şahingiray, 1999: 37). 

21 Temmuz günü yapılan seçimlerin (Çufalı, 2012: 1) ilk sonuçlarına göre 

CHP 395, DP 66 ve bağımsızlar 4 milletvekili çıkarmıştı, ancak ertesi gün CHP’nin 
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396, DP’nin 62, bağımsızların 7 milletvekilliği kazandığı açıklandı (Tuncer, 2002: 

151). 

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra DP, seçimlerde yolsuzluk 

yapıldığı iddiası ile seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarda bulundu. Bu itirazlarla, 

seçimlerle ilgili iddia ve söylentilerin basında sıkça yer alması, 24 Temmuz’da 

Sıkıyönetim Komutanlığının “seçim sonuçları hakkında vatandaşları şüpheye 

düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı neşriyatı” yasaklamasına neden olacak ve 

ertesi gün Yeni Sabah ve Gerçek gazeteleri Sıkıyönetim Komutanlığı emirlerine 

aykırı hareketten ötürü süresiz olarak kapatılacaktı (Vatan Gazetesi, 26.07.1946: 1). 

Ancak sandıklara oyların birer gün önceden doldurulduğu, sandıkların sadece 

birkaç saat oy vermeye açık tutulduğu, ölülere oy vermiş gibi işlem yapıldığı gibi 

iddialarda bulunan DP, CHP’nin arzusunun aksine, kamuoyu ilgisinin azalmasına 

izin vermeyecek ve seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla yurdun dört bir 

yanında protesto mitingleri düzenleyecekti. 5 Ağustos’ta yeni meclis çalışmalarına 

başladı. Yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 451 oydan 388’ini alan İsmet İnönü 

tekrar bu göreve getirildi, DP’nin adayı Fevzi Çakmak ise 59 oy aldı. Meclisin ilk 

oturumunda yaşanan en dikkat çekici olay, DP’li milletvekillerinin cumhurbaşkanı 

seçilen İnönü’yü ant içmek için kürsüye gelip giderken alkışlamamaları ve ayağa 

kalkmamalarıydı. Meclis tarihinde ilk kez görülen bu durum DP’lilerce, meclisin 

milli iradeyi temsil ettiği ve en büyük güç olan milli iradenin, cumhurbaşkanına bile 

ayağa kalkmayacağı biçiminde açıklanmaktaydı (Cumhuriyet Gazetesi, 06.08.1946: 

1). 

6 Ağustos’ta Recep Peker bir önceki hükümette görev almış bakanlardan 

sadece dördünün yer aldığı yeni kabineyi ilan etti. Yeni hükümetin ilanından birkaç 

gün sonra, seçimlere yapılan itirazları incelemek için 30 kişilik bir komisyon  

kuruldu. 36 ilde seçimlere toptan itiraz edilmiş, 9’u İstanbul’dan olmak üzere 27 

milletvekili hakkında da itirazlar yapılmıştı. Komisyon 24 Ağustos’ta verdiği 

kararda, seçimlere fesat karıştırıldığına ilişkin gerek DP’nin gerekse CHP’nin 

itirazlarını geçerli görmediğini açıkladı ve iki gün sonra toplanan meclis, tüm 

mazbataları kabul etti (Cumhuriyet Gazetesi, 27.08.1946: 1). 
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Doğruluk payı ne olursa olsun 1946 seçimlerinde yapıldığı iddia edilen 

yolsuzluk ve baskılar, DP tarafından 1950 seçimlerine kadar ve hatta tüm 50’li yıllar 

boyunca CHP karşısında ustalıkla bir propaganda malzemesi olarak kullanılacaktı. 

Seçim yolsuzluklarının var olup olmadığı yada ne ölçüde var olduğundan çok, 

kamuoyunun bunlara ne ölçüde inanmış olduğu önemliydi. İnönü’nün seçimlerden 

önce yayınlanan beyannamesinde belirttiği gibi, “Davanın esası seçimde milletin 

serbest iradesinin meydana çıktığına milletin kendisinin inanması” idi. Bu anlamda 

1946 seçimleri tarihe, millet iradesinin ortaya çıkmadığı şaibeli seçimler olarak 

geçecekti. 

1.6.1. Bitlis İli Milletvekili Başvuru Mektupları 

 1. Abdulgafur Necdet ŞENER: 1312 (1884)'te Bitlis'te doğan Abdulgafur 

Necdet Şener, Taş Mahallesinde ikamet eden Hacı Resul oğullarındandır. Ülkenin bir 

çok ilinde gümrük müdürü olarak görev yapmıştır.  Trabzon Gümrük Müdürlüğünde 

çalıştığı 8 yıl boyunca Türk Hava Kurumu üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. 

İstanbul'da ikamet eden Şener'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne  gönderdiği 7 Haziran 

1946 tarihli talep mektubu ( BCA: 490.1.292.1177.3. 1). 

 Tek dereceli seçim esasının kabulü üzerine Bitlis'li Hemşehrilerimin 

itimatlarına ve intihap kabiliyetime inancım vardır. Ömrümüz yettikçe izlerinde 

yürümeyi borç bildiğim Ebedi Şef Atatürk'ün ve Milli Şef İnönü'nün başında 

bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına Bitlis Milletvekilliğine aday olarak 

gösterilmemin kabuluna müsadelerini rica ederim   ( BCA: 490.1.292.1177.3. 1). 

 2. Suphi GÜNEY: Doğum yeri Bitlis olan Güney, 30 yıl Cumhuriyet 

Savcılığında ve Yargıçlık görevlerinde bulunmuş ve kendi isteğiyle emekliliğe 

ayrılmıştır. İstanbul Fatih Sarıgüzel semt ocağına kayıtlıdır. İstanbul'da ikamet eden 

Güney'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne  gönderdiği 9 Haziran 1946 tarihli talep 

mektubu (BCA: 490.1.292.1177.3. 3). 

 Yenilenmesi kararlaşan bu seferki Büyük Millet Meclisi seçimlerinde her 

ilden tanınmış olgun ve bilgili şahışların seçileceği şüphesizdir. Mensup bulunduğum 

Bitlis ili halkı arasında oldukça tanınmış ve otuz sene süren yargıçlık mesleğinde 

adalet dağıtmış, vatanın ve milletin dert ve ihtiyaçlarını kavramış bir vatandaşım. 

Erzurum ve Kars'ta geçen savcılık ve yargıçlık hayatım boyunca Milli Mücadeleye 
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hizmet etmişimdir. Bu yeni seçimde parti adına Bitlis vekilliğine aday gösterilmemi 

rica ederim (BCA: 490.1.292.1177.3. 2). 

 3. Ziya GEBOLOĞLU: 1934'ten Bitlis'te serbest avukatlık yapmaya 

başlayan Ziya Bey, 7 yıl Bitlis Hazine Avukatlığı yapmıştır. 5 erkek çocuğu olup, en 

büyüğü Bitlis Hükümet Doktorudur. Bingöl ilinde babadan kalma 2 köy, ev, bahçe, 

tarla ve Bitlis'te de ev, bahçe ve ayrıca kardeşleri ile ortaklı bir köy sahibidir. 

Arazilerden ve Doktor oğlunun aylık gelirinden başka avukatlıktan aylık geliri 4.5 

yüz liradır. Maddi hiçbir ihtiyacı yoktur. Babası 42 yıl devlete hizmet etmiş ve 

1927'de yılında kaymakam emeklisi Abdülmecittir. Ziya Bey, Sarfranbolu'da Sorgu 

Yargıcı İken babasının ölümü üzerine izin kullanmak kaydıyla Bitlis'e gelmiş ve bir 

daha dönemediği için memuriyetten ayrılmıştır. Bütün memuriyet ve serbest 

hayatında yüz kızartacak hiçbir suç işlemediğini bildiren Ziya Bey'in Cumhuriyet 

Halk Partisi'ne  gönderdiği 17 Haziran 1946 tarihli talep mektubu (BCA: 

490.1.292.1177.3. 4). 

 Bütün varlığımla Yüce hükümete Bağlı olduğum halde mesleki işimle meşgul 

iken Bitlis'e gelen Erzincan milletvekili CHP Muş bölge müfettişi Sayın Fevzi 

Kalfagil'in çağrısı üzerine Bitlis Halkevlerine giderek görüştüğümde Bitlis'te Yeni 

kurulacak Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare kuruluna üye olarak seçildiğimin 

söylemesi üzerine ilk olarak siyasi hayata atıldım ve belki birçok siyasi zorlukla 

karşılaşacağını bildiğin halde hiç tereddüt etmeden memnuniyetle kabul ettim (BCA: 

490.1.292.1177.3. 4). 

 20 Ekim 1944 tarihinde İl İdare kurulu üyeliği ve kurulca Halkevleri 

başkanlığına seçilerek bu tarihten itibaren siyasi hayatına atılarak görevimi yapmaya 

başladım.Bu siyasi hayatta görevini iyi yapıp yapmadığımı yılda birkaç defa 

bölgesine gelen Sayın Fevzi Kalfagil'in mutaalası ile malum olacağı tabidir. 

Avukatlıktaki mesleki bilginin az veya çokluğunu arz etmekten teeddüt ederim. 

Ancak avukatlık hayatımda yüzlerce şahsi ve 1800 küsür hazine davalarını Ceza, 

Hukuk mahkemelerinde ve İcra Dairesinde %98'ini müvekkillerimin lehine sona 

erdirecek ve birçok yoksullarin vekaletini ücretsiz almak ve bütün davaları günü 

gününe takip etmek suretiyle İl, İlçe, Bucak ve Ocak halkının itimad ve sevgisini 

kazanmak ve bütün mühim Hukuk ve Ceza davalarının bana memnunlukla 

verilmesinin bana verilen kıymetten gurur ve iftihar duyduğumu arzdan da kendimi 
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alamayacağım. Bu maruzatımin yerinde olup olmadığı, mahkeme ve noter kayıtları 

ve başta Vali, Kaymakamlar, Yargıçlar, Emniyet, Jandarma dairelerinden ispat 

mümkündür (BCA: 490.1.292.1177.3. 5). 

 Memlekette sevilmiş, dürüstlükle tanınmış ve 700 yıl önce Buharadan Özbey 

ailesinden ayrılarak Bitlis'e yerleşmiş temiz bir Türk ailesine mensup bir kişiyim. 

Yıllardır bütün amacım Yüce Devlete ve Millete faydalı ve Yüce Partinin canla 

çalışan ve inançla bağlı sarsılmaz bir üyesiyim. 26 Mayıs 1946 Belediye 

seçimlerinde olduğu gibi yenilenecek olan milletvekili seçimlerinde de bütün 

kuvvetimle çalışarak parti ve adaylarını kazandırmak amacında iken 23 Mayıs 1946 

günü CHP il idare kurulu oturumunda Başkan Arif Özdemir tarfından gizli işaretli 

bir yazı okunarak 7 üyeden birisinin Diyarbakır ve diğerinin İstanbul'da olmalarından 

kaynaklı, 5 üyenin mütaleasi sorularak düşünüldükçe: Şimdiki Milletvekillerimiz 

Olan, Sayın Bülent Osma ve Muhtar Ertan'ın temiz ve faydalı birer şahsiyet oldukları 

fakat halkça tanınmadıklarından İlimizce seçim kudretleri olamayacağını bildirmek 

isterim. Bitlis'te Milletvekilliğine, halkça tanınmış Parti Başkanı Arif Özdemir ve 

benim adaylığım konusunda halk, oy birliği bizleri seçmiş ve bende bu suretle 

Yüksek Genel Sekreterliğe bu dilekçeyi yazmış bulunmaktayım. Bitlis il merkezi 

halkından 20 yıldan beri Milletvekili seçilmediğinden halk çok müteesir olmakta ve 

bu teessürlerini her zaman
 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 5) ihsas etmekten geri 

durmaktadır. Bu defa ikimizin aday gösterilmesinin teklifini duyan halk sevinmekte 

ve daha olmadan olmuş nazariyle bakarak tebrik etmektedirler. CHP il idare 

kurulunca adaylıkları arz edilen Arif Bey ve benim aday gösterilmemize kanuni hiç 

bir engel olmadığını bildiğim halde aday gösterilmediğim takdirde bundan yine 

teesür duymayarak başta ben olmak üzere bütün ailem aday gösterilecek kişiye 

oylarımızı vermeye hazır olduğumuzu bildiririm. Maddi bir ihtiyaç isteği ile olmayıp 

siyasi bir şeref olan bu göreve Yüce Partimizce layık görülmeyerek aday 

gösterilmediğim takdirde manen müteessir olmamak kabil değilse de başta milletin 

göz bebeği ve başbuğumuz Cumhurbaşkanı Sayın İnönü olduğu halde bütün 

kalbimle  hayatımı istihkar edercesine bağlı bulunduğum Yüce Parti ve Hükümete 

bağlı kalacağımı ve onun mukaddes yolundan bir an ayrılmayacağımı arz ederim. 

Yıllardan beri halk nazarında kazandığım itimat ve sevginin İl İdare Kurulunca aday 

gösterilmemin bir sonucu olsa da, adaylığımın Yüksek Genel Sekreterlik tarafından 
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kabul edilmemesi, Partinin itimatsızlığı nedeniyle, halkında eski itimat ve sevgiyi 

göstermeyeceğinden dolayı üzüntü duymaktayım. Avukatlık mesleğim, Memuriyet, 

Yargıçlık ve iki yıllık CHP idare kurulu üyeliğim, siyasi hayattaki durumum ve 

bütün il, ilçe, bucak ve ocaklardaki halkın sevgi ve itimadını kazanan ve gizli emriniz 

üzerine il idare kurulunca aday gösterilmesine karar verilerek arz edilen partili bir 

arkadaşın Aday gösterilmesinde kanunu, siyasi bir mahzur olmayacağından bu 

haklara ve yüksek teveccühlerinize güvenerek yeni seçimde Bitlis Milletvekilliğine 

Yüce Parti adayı olarak gösterilmemi üstün saygılarımlar arz ederim 
 
(BCA: 

490.1.292.1177.3. 6). 

 4. Faik POLAT: 1307 (1890)'da Bitlis'te doğan Faik Polat, Samsun İli 

Mektupçusu görevini yürütmüştür. İstiklal Savaşı'na başından sonuna kadar Devlet 

memuru olarak fiilen katılmıştır. Milli görevlerini layığıyla yerine getirmiş ve siyasi 

hayata ilk kez 1919'da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin 

kurulmasına öncülük ederek başlamıştır. Kulp'ta cemiyetin idare kurulu üyeliğine 

seçilerek yazı işleri sorumluluğunu almıştır. Burada iki yıl kaldıktan sonra farklı 

illerde de cemiyet adına faaliyet yürütmüştür. 24 yıl Hakkari, Bolu, Trabzon ve 

Samsun gibi çeşitli illerde Mektupçuluk görevinin yanı sıra Vali vekaletlerinde 

bulunmuştur. Faik Bey'in 10 Haziran 1946 tarihli CHP Yüksek Genel Sekreterliğine 

gönderdiği talep mektubu (BCA: 490.1.292.1177.3. 7); 

  CHP adayları arasında Milletvekili seçilirsem yurda daha faydalı hizmetlerde 

bulunabileceğimi kuvvetle tahmin ediyorum. Bitlis İli adayları arasında yer almamı 

ve adaylığımın konulmasını en derin saygılarımla arz ve rica ederim
 

(BCA: 

490.1.292.1177.3. 7). 

 5. Remzi BUHARALI: Şefika ve Cemil'in çocuğu olan Remzi Bey, 1329'da 

(1911) Bitlis'in Varto ilçesinde doğdu. 1928'de Bitlis Orta okunu bitirdikten sonra 

başladığı Ankara Lisesi'nden 1931 yılında mezun olarak o yıl Ankara Hukuk 

Fakültesine kayıt yaptırdı ve 1934 yılında buradan mezun oldu. 1932 Mayıs'ından 

1936 Aralık'ına kadar Ankara Adliyesi'nde zabıt katiliği ve hakim namzetliği yaptı. 

Aralık 1936'dan sonra Maliye Bakanlığına memur olarak geçti. 1943-45 yıllarında  

Milli Emlak dersi ve 1946'dan itibaren de Maliye ilmi okutmak üzere Maliye 

Bakanlığı'na bağlı, Maliye okulunda öğretmenlik yaptı. Remzi Bey'in 13 Haziran 
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1946 tarihli CHP Yüksek Genel Sekreterliğine gönderdiği talep mektubu (BCA: 

490.1.292.1177.3. 9); 

 Milletvekilliği seçiminde, seçim kabiliyetimi kuvvetli gördüğüm BİTLİS 

ilinden üyesi bulunduğum CHP adına aday gösterilmemi dilerim (BCA: 

490.1.292.1177.3. 9). 

  6. Hasan Fehmi SÜERDEM: Badem ve İsa'nın çocuğu olan Hasan Fehmi 

Bey, 1305 (1887)'te doğmuştur. Kurmay olarak 1340'da (1921)  Harp akademisinden 

bitirdikten sonra 1926'ya kadar Hava kuvvetlerinde Kurmay Binbaşı olarak çalıştı. 

Daha sonra istifa ederek devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1926-1945 

yılları arasında çalıştığı kurumlar; 

1926-1934 yılları arasında Türk Hava Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü,  

1934-1936 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Seferberlik Müdürlüğü, 

1936-1937 yılları arasında Bitlis Valiliği, 

1938-1939 yılları arasında Devlet Hava Yolları genel müdürlüğü, 

1939-1940 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi idare Meclis Reisliği,  

1939-1945 yılları arasında Belediyeler Bankası İdare Meclis Üyeliği görevini 

yürüten Hasan Fehmi Bey'in, 14.6.1946 tarihli CHP Yüksek Genel Sekreterliğine 

gönderdiği talep mektubu (BCA: 490.1.292.1177.3. 8); 

 Milletvekilliği seçiminde, seçim kabiliyetimi kuvvetli gördüğüm BİTLİS 

ilinden üyesi bulunduğum CHP adına aday gösterilmemi dilerim
 

(BCA: 

490.1.292.1177.3. 8). 

 7. Tahir ERGÜN:  Şefika ve İbrahim Fikri'nin çocuğu olan Tahir Bey, 

1316'da (1898) Bitlis'te doğmuştur. Başbakanlık Evrak, Levazım ve Daire 

Müdürlüğünde Dosya Şefliğinin yanı sıra, Mülga Genç Mutassarrıflığı Mektupçuluk 

Kaleminde, Ankara Postai Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğü Muamelat Dairesinde, 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdaresi Dairesinde, Emniyet-i Umumiye Sicil Kaleminde, 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü Kalemlerinde, Devlet 

Matbaasında ve Başbakanlık Levazım Memurluğunda çalışmıştır.  Ankara 

Dikmen'de bulunan Gazipaşa Semt Ocağına kayıtlı olan Tahir Bey'in 13 Haziran 

1946 tarihli CHP Yüksek Genel Sekreterliğine gönderdiği talep mektubu; (BCA: 

490.1.292.1177.3. 10). 
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 Milletvekilliği seçiminde, seçim kabiliyetimi kuvvetli gördüğüm Bitlis 

ilinden üyesi bulunduğum CHP adına aday gösterilmemi dilerim
 

(BCA: 

490.1.292.1177.3. 10). 

 8. Baki BİLGÜTAY:  1311'de (1893) Bitlis'te Doğan Baki Bey, Harbiye'den 

mezun olduktan sonra Yüzbaşı'lık görevinden kendi isteğiyle ayrılarak, Sivas'ta 

ticarete atılmış ve yirmi beş yıldır Sivas'ta yaşamaktadır. İstiklal Savaşına katılmış ve 

terhis olmasının hemen ardından, Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'e katılmıştır. Meclis-i 

Umumi, belediye, ticaret odası, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi çeşitli 

kurumlarda, başkanlık, azalık ve encümenlik yapmıştır (BCA: 490.1.292.1177.3. 12). 

 Sivas'ta ikamet eden ve  Sivas Belediye Meclis Üyesi olan Baki Bey'in 

6.6.1946 tarihli CHP Yüksek Genel Sekreterliğine gönderdiği talep mektubu; 

Dileğimdir. Sivas'ta icrayı ticaret etmekteyim. Muhtasar tercümesi halimle üç kıta 

vesika fotoğrafım ilişiktir. Bitlis'te kudret-i intihabiyem vardır. Bitlis 

Milletvekilliğine partiden aday gösterilmemi diler sonsuz saygı ve bağlılıklarımı 

sunarım (BCA: 490.1.292.1177.3. 11). 

 9. Suphi MENTEŞ: İffet ve Davut'un çoçuğu olan Suphi Bey, 1901'de 

Bitlis'te doğmuştur. Orta ortaokul mezunudur. Milletvekilliği talebinde bulunduğu 

zaman Bitlis Belediye Başkanlığı yapmaktaydı. Asıl mesleği ticaret olan Suphi Bey, 

Bitlis evrak müdürlüğü, Orta okulda öğretmen vekilliği, Trakya V. Müfettişliğinde 

memuriyet, Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumunda başkanlık yapmıştır 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 14). 

 Bitlis Belediye Başkanı olan Suphi Bey'in 10.6.1946 tarihli CHP Yüksek 

Genel Sekreterliğine gönderdiği talep mektubu; Benim üçüncü devre olarak ittifakla 

Bitlis Belediye Başkanlığına seçilmiş olmam, Parti üyeleri arasında en çok sevilen, 

en çok seçim kudretine haiz olan bir partili olduğumun bir delilidir. Sayın Başbakan 

ve Milli Eğitim Bakanı şahsen beni iki defa huzurlarına kabul ile onurlandırmış ve 

direktif vermişlerdir. Alnımın açıklığı geçmiş günlerimin aynasıdır. Vilayet parti 

idare heyetinin namzetleri arasında gösterilmediğimi seziyorum, partimin daha çok 

itinalı ve kudretli bir adayı olarak çıkarak, memleketime daha çok  hizmet edeceğim 

kanısındayım. Kanunu müddet içinde istifa etmek suretiyle aday gösterilmemi ve 

adaylığımı koymamı yüksek müsadenizle istirham ederim (BCA: 490.1.292.1177.3. 

13). 
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 Belediye Başkanı Suphi Menteş'in istifa ederek Milletvekiliği adaylığını 

koyması ile Bitlis CHP il teşkilatında hoş karşılanmadığını dile getiren ve 10 Haziran 

1946 tarihli birinci dilekçeye ek olarak; Partiden Bitlis'e aday gösterilmem için resmi 

müracatımı yapmıştım. Tabii kanunu süre içinde Belediye Başkanlığından çekilmek 

lazım geliyordu. Dilekçemi verdim. Bunun üzerine Bitlis Parti idare Heyetinden aday 

gösterilenler tarafından nahoş bir hava estirilmeye başlandı. bunu gören ve beni 

büyük bir itimatla üçüncü devre olarak Belediye Başkanlığına seçen kadir bilir halk 

önce bendenize, sonra sayın Valimize ve tesadüf eseri o günde Bitlis'i şereflendiren 

sayın Bakanlarla birlikte de gelen Umumi Bölge Müfettişi Avni Doğan'a müracaat 

ederek Belediye Başkanlığından ayrılmamam gerektiğinin teminini dilediler. Sayın 

büyüklerimiz Bayındırlık Bakanı Sırrı Day, Sağlık bakanı Sadi Konuk, Bölge 

Müfettişi Avni Doğan ve Bitlis Valisi Sakıp Beygo bu halk isteğine şahit oldular. 

Muhterem halkın bu asilane hareketi karşısında Bitlis'te bir ikiliğe yer vermemek için 

isteklerine uymak zorunda kaldım ve istifamı geri aldım. Van, Muş ve Siirt illeri 

muhitlerinde de bana bir sevgi beslendiğine eminim. Yukarıda isimlerini saydığım 

sayın Bakanlardan, Bölge Müfettişinden ve Valimizden hakkımda edindikleri 

kanaatları mümkünse lütfen sorarak bu durum önünde bir memleket hizmetinin 

bendenize de verilmesi mümkün ve mütasavvar bulunuyorsa cihet ve yer tayinini 

Parti Yüksek İcra Makamının yüksek takdir ve tasviblerine saygıyla arzediyorum 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 15). 

 Milletvekilliği adaylığı kararından vazgeçen Suphi Menteş CHP Genel 

Sekreterliği’ne yeniden bir dilekçe yazarak milletvekilliği adaylığından vazgeçtiğini 

ve eski görevi olan Belediye Başkanlığı’na dönmek istediğini belirtti ve bu isteği 

kabul edildi (BCA: 490.1.363.1525.1. 107). 

 10. Talip SÜMER: Bitlis'in tanınmış ailelerinden biri olan 

Haznedaroğulları'ndan olan Talip Bey, 1323 yılında Bitlis'te doğmuştur. Ulaştırma 

Bakanlığı'nda müfettişlik görevini yürüten Talip Bey, 1937'de Ankara Hukuk 

Fakültesinden mezun olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı'nın yanı sıra Devlet Demir 

Yolları'nda da müfettişlik yapmıştır. İstanbul'da ikamet eden Talip Bey'in 11 Haziran 

1946 yılında CHP Genel Sekreterliği Yüksek Katına gönderdiği talep mektubu 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 16); 
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 Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ulaştırma Bakanlığı Müfettişliği 

ve 18 senelik memuriyet hayatında bir çok idari vazifelerde bulunmuştur. İyi 

derecede Fransızca bilen Talip Bey, aldığı bir çok telgraf ve mektupla Bitlis halkının 

desteğini aldığını ve milletvekili seçiminde kendisinin aday gösterilmesini istemiştir 

( BCA: 490.1.292.1177.3 17). 

 11. Ali ÖZCAN
 
(BCA: 490.1.292.1177.3. 20.): 12 Haziran 1946 tarihli CHP 

Genel Sekreterliği Yüksek Katına gönderilen telgraf sureti (BCA: 490.1.292.1177.3. 

18); 

 Uzun zaman devlet hizmetinde bulunduktan sonra Birinci Komiserlikten 

emekli olan Ali Bey, Sekiz sene Elazığ Belediye Encümeni ve dört sene Umumi 

Meclis üyeliğinde bulunmuştur. Uzun yıllar CHP teşkilatlarında görev almış ve 

seçimde Bitlis parti adayı olarak gösterildiği takdirde kazanacağımı dile getirmiştir 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 19). 

 12. Hulusi Bitlis AKTÜRK: Nesimi Oğullarından olan Hulusi Bey, 1297'de 

(1879) Bitlis'te doğmuştur. 1941 yılından itibaren Ankara Barosu'na kayıtlı 

avukatlardan biridir. Tahsilini hem devlete bağlı okullardan hem de özel kişilerden 

alan Hulusi Bey, Arapça ve Farsça eğitimi gördükten sonra, Bitlis, Süleymaniye, 

Mardin, Diyarbakır, Malatya, Cebelibereket(Osmaniye) ve Yozgat Hakimliklerinde 

bulunmuştur. Emekli olduktan sonra Ankara Maliye'sinde Temyiz Kazanç 

Komisyonunda raportör olarak çalıştığı sırada, Başbakanlığa bağlı İstanbul Arşiv 

Tasnif Heyetinde de bulunmuştur. Siyasi hayatına İttihad ve Terakki idare azalığıyla 

başlayan Hulusi Bey, Hakimliği sebebiyle cemiyetten ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Bitlis CHP başkanı Arif Özdemir'in talebi üzerine 29 Nisan 1946'da Ankara CHP 

ocaklarından birine kaydolmuştur. Ankara'da ikamet eden Hulusi Bitlis AKTÜRK'ün 

11 Haziran 1946 tarihli CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği dilek talebi (BCA: 

490.1.292.1177.3. 22); 

 Hayatta istibdat, Meşrutiyet, Cumhuriyet gibi üç devrin prensiplerine şahit 

olmuş, her sahada şahsi ihtiraslardan azade yaşamışlardanım. Her Türk vatandaşı 

gibi gayem: Memlekete, hakka, halka, adalete, medeniyete, elden ve dilden geldiği 

kadar sadakatla hüsnü hizmetten ibarettir. Soyadımın ilhamına ve halkımızın talebine 

dayanarak Bitlis Milletvekilliği için Halk Partisinden adaylığımı koymuş 
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bulunmaktayım. Mukadderatımı kudretli partimizin, İsmetşiar halkımızın takdirine 

terk yoluyla hürmetlerimin kabulünü dilerim (BCA: 490.1.292.1177.3. 22).  

 Hulusi Bey'in 11.6.1946 tarihli dilek talebine ek olarak 20 Haziran 1946'da 

CHP Yüksek Sekreterliğine gönderdiği mektupta milletvekiliği görevini yineleyerek, 

Fıtratan demokrat yaratılmış olan Cumhuriyet hükümetinin manen bağlı 

bulunduğunu ve CHP'ye maddeten kayıt için 29 Nisan 1946 tarihinde müracaat 

ettiğini bildirmiş, CHP İsmetpaşa Ocağının 464 numarasına kaydının yapıldığını 

eklemiştir. CHP'ye yeni  üyesi olan Hulusi Bey kendisinin ne karakterde bir vatandaş 

olduğunu ve Bitlis ili için ne dereceye kadar aday gösterilmeye layık bulunduğunu 

evvel ahir vatani asar ve mesaisine yakından vakıf olan Büyük Millet Meclisi 

Başkanımız sayın Abdulhalik Renda'dan icabında sorulmasını istemiştir. Hulusi 

Bey'in Milletvekili adaylığını koyduktan sonra Bitlis'te bir beyanname dağıtarak, 

halka adaylığını ilan etmiştir. Dağıtılan beyannamenin içeriğinde şu sözler yer 

almaktadır. Hayatta istibdat, Meşrutiyete, Cumhuriyet gibi üç devrin prensiplerine 

şahit olmuş be her saha şahsi ihtiraslardan sıyrılmış özgür bir hukukçuyum. 

Beyannamem, sözüm, şartım; her cephede geri kalmış memleketime hakka, halka, 

adalete, medeniyete elimden geldiği kadar hizmet etmektir. Bu şiarla Bitlis 

Milletvekilliği için CHP adına adaylığımı koydum. Her takdir ve intihap salahiyetine 

haiz olan siz sayın vatandaşlarımın dikkat nazarlarına arz eylerim (BCA: 

490.1.292.1177.3.  24). 

 CHP Bitlis İl Başkanı Arif Özdemir'in, Hulusi Bey'in adaylığı esnasında il ve 

ilçe teşkilatlarına gönderdiği gizli beyanname ile oy pusulaların olduğunu ve bu 

davranışının etik olmadığını dile getirerek, 29 Haziran 1946 tarihli şikayet 

mektubunu CHP genel sekreterliğine göndermiştir. Gönderilen mektubun içeriği 

şöyledir; Bitlis Milletvekili olmak için yüksek makamınıza müracaat etmiş olan, 

Ankara Uzunyol, Tunceli Sokağında oturan Mahkeme Azalığından emekli Avukat 

Hulusi Bitlis AKTÜRK' ün bu müracaat ile beraber Partimize, Halkevine, Belediye 

Ticaret Odası ve bazı tanıdığı kişilere 1000 adet beyanname ve oy pusulası 

gönderdiği anlaşılmıştır. Ayrıca 2000'e yakın beyanname ve oy pusulası aldırarak 

partiden saklanmıştır. İlçelere de gönderildiği anlaşılan bu beyanname ve oyların 

icabına bakılması Vilayet makamı ve İlçe Kaymakamlarına yazdırılmış beyanname 
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ve oy pusulasını mektuba ek olarak sunduğumu arz eder tanzimlerini sunarım (BCA: 

490.1.292.1177.3. 21). 

 Hulusi Bey'in 11 Haziran 1946 tarihli mektubuna ek olarak 5 Mayıs 1946 

tarihinde bir mektup göndermiştir.Mektupta şikayete cevaben, Bitlis muhitimizin 

tercihi, en ziyade Bendenizle Arif Bey'dir. Evet, bendeniz dört yüz yıldır doğu 

vilayetlerini Türkiye'ye bağlayan İdris-i Bitlisi'nin tarihi şeref ve sadakatleriyle 

müftehir bir hukukçuyum. Bendeniz hırsa mağlup bir mevki düşkünü değilim. Bu 

mektubumdaki amacım; yine de Türk Milletine, bilhassa ezeli itimat taşıdığım kendi 

memleketime, nezih ve hassas Bitlis halkına, mukaddes Cumhuriyetimize ve  Halk 

Partimize candan hizmettir diyerek ilk mektuptaki taleplerini yineleyerek, kendisinin 

aday gösterilmesini bir kez daha dile getirmiştir (BCA: 490.1.292.1177.3. 25-26). 

 Bitlis İl Başkanı Arif Özdemir'in, CHP Genel Sekreterliğine bildirdiği oy 

pusulası ve beyanname  iddiası üzerine Avukat Hulusi Bey, 15 Temmuz 1946 tarihli, 

Arif Bey'e yergi mahiyetinde, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye gönderdiği savunma 

mektubunda; Manen bağlı bulunduğum İsmetşiar, Kemali Halk Partisine girdim. 

Memleketimin dertlerini dinlemek için Bitlis Milletvekilliğine adaylığımı koydum. 

Gayem altı okun işaret ettiği yolda ilerlemek, halka ve bilhassa partiye hizmet 

etmektir. Ne yazık ki yetişmesine şahit olduğum Bitlis Halk Parti Başkanı ve öz 

yeğenim olan Arif Özdemir, beni rencide ediyor. Rivayete göre kendi vekilliğine 

halel gelmesin varsın ikinci bir vekilimiz Bitlis'li olmasın kanısında bulunuyormuş. 

 Vatan; Vatan da halk efendimiz... Evet: O kim, bu kim? 

 Kimi hakir, esir görür vatandaşını, o öz tekim. 

 Yazık harabe toprağımda yükselen hayat, fidan, 

 Vakit vakit esefle baltalandı tütmüyor duman... 

 Yolundaki terennümatımı Arifler tavsia saik olmasınlar. 

 Bu vesile ile bir kere daha mukaddes ellerinizi öper, bütün ahvalde halk ve 

hak ile payidar olmanızı dilerim (BCA: 490.1.292.1177.3. 27). 

 13. Rauf ÖZDEMİR: 1309 (1891) Bitlis doğumlu olan Rauf Bey, idadi 

tahsiline sahiptir. farklı kaymakamlık ve mektupçuluk görevlerinde bulunmuştur. 

1936 yılında Bitlis Halkevi başkanlığı yapmıştır. Görele Kaymakamı olduğu 

dönemde Serbest Cumhuriyet Fırkasına katılmış ve Görele Belediye Başkan Adayı 



66 
 

olmuştur. SCF'nin kapanmasının ardından 1933'te CHP'ye kaydolmuştur (BCA: 

490.1.292.1177.3. 28). 

 Eski Bitlis Halkevi Başkanı Rauf Bey'in mebusluk talep mektubu; Yurt ve 

Parti ödevini daha verimli ve daha selahiyetli bir şekilde yapmak ve başarmak üzere 

Bitlis ili Milletvekilliğine parti namına adaylığımın tasvip edilmesini niyaz ederim 
 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 29). 

 14. Nafi DURANSOY: Diğer adayların aksine yaşamına dair her hangi bir 

bilgi bulunmayan Nafi Bey'in CHP genel sekreterliğine gönderdiği talep 

mektubunda, kendisine verilen milletvekilliği vaadine dayanarak başvuru yaptığını 

dile getirmiştir. Kendisinin Bitlis ve Sivas'tan seçilme olasılığının olduğunu 

bildirmesi yüksek ihtimal Aslen Sivaslı olup Bitlis'te görev yaptığın göstergesidir
 

(BCA: 490.1.292.1177.3. 30). 

1.6.2. Bitlis Seçim Sonuçları 

 18 Temmuz 1946 tarihinde CHP, 465 kişiden oluşan CHP milletvekili 

adaylarını ilan etti. Bitlis milletvekili adaylığı içinde Bitlis eski milletvekili olan 

Muhtar Ertan ile Bitlis CHP İl İdare Kurulu Başkanı Arif Özdemir seçildi. Diğer 

taraftan yedinci dönem milletvekillerinden 145 kişi bu seçimde CHP tarafından aday 

gösterilmedi. Bunlardan biri de 7. Dönem Bitlis milletvekili olan Bülent Osma’dır 

(Gündoğdu, 2013: 61).  

 Bitlis’te DP burada aday göstermediği, 1946 yılı seçiminde Ankara’da 

Avukatlık yapan Bitlisli Hulusi Aktürk, Bitlis eski icra ve iflas memuru Sürmeneli 

Hakkı Şişmanoğlu, Ulaştırma Bakanlığı Müfettişlerinden Bitlisli Talip Sümer ve 

Muş ili PTT Müdürlüğünden Emekli Bitlisin Ahlat ilçesi halkından Besim Sümer ve 

Ankara İli İdare Kurulu üyesi ve nereli olduğu bilinemeyen Ahmet Cevat Ayın 

olmak üzere 5 kişi Bitlis milletvekilliği için bağımsız adaylıklarını koymuşlardır 

(BCA: 490.1.363.1525-1. 107) . 

Tablo 39. 1946 Genel Seçimlerine Katılan Kişi Sayıları 

KADIN SEÇMENLER ERKEK SEÇMENLER 

17646 17778 

 

 Tablo 39'da Bitlis’te yapılan seçime, seçim kurullarınca tespit edilmiş olan 

17646’sı kadın 17778’si erkek seçmenden sadece 14458’i kadın 13870’i erkek 
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toplamda 28328 kişi seçimlere katıldığını göstermektedir (BCA: 490.1.363.1524.1. 

157). 

Tablo 40. 1946 Genel Seçimlerine Adayların Aldığı Oy Sayıları 

ADAYIN İSMİ ALDIĞI OY SAYISI 

Muhtar ERTAN 28227 

Arif ÖZDEMİR 28265 

Hulusi AKTÜRK (Bağımsız Aday) 46 

M. Hakkı ŞİŞMANOĞLU (Bağımsız 

Aday) 

13 

Besim SÜMER (Bağımsız Aday) 1 

Talip SÜMER (Bağımsız Aday) - 

Ahmet Cevat AYIN (Bağımsız Aday) - 

 

 Tablo 40'ta 1946 genel seçimlerinde adayların aldığı oy sayıları verilmiştir. 

Tabloya göre; CHP adaylarından Muhtar Ertan 28227, İl Parti Başkanı Arif Özdemir 

28265 oy alırken, bağımsız olarak adaylıklarını bırakmış olan Ankara avukatlarından 

Hulusi Aktürk 46, Malatya Eski İcra Memuru Mehmet Hakkı Şişmanoğlu 13, 

İskenderun PTT Müdürlüğünden emekli Besim Sümer 1 oy almış, Talip Sümer ve 

Ahmet Cevat Ayın hiç oy almamışlardır (BCA: 490.1.363.1524.1. 157). 

 Böylelikle 8. Dönem Bitlis milletvekilliğine CHP adayları olan Muhtar Ertan 

ve Arif Özdemir seçilmiştir (BCA: 490.1.363.1524.1. 159). 

 1.6.3 Genel Seçimlerde Seçilen Bitlis Milletvekilleri 

 1. Muhtar ERTAN 

 1912 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Asaf Efendi, annesi Hatice 

Mediha Hanım’dır. 1936 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve VII 

ve VIII. dönemlerde CHP listesinden Bitlis Milletvekilliğine seçildi. 12 Ağustos 

1946 tarihinde ad çekme suretiyle Seçim Tutanaklarını İnceleme Komisyonuna 

seçildi. 12 Ağustos 1946 tarihinde ayrıca TBMM İçişleri Komisyonu üyeliğine de 

seçildi. Bu komisyonun Katipliğini yaptı. 11 Kasım 1946, 5 Kasım 1947 ve 5 Kasım 

1948 tarihlerinde aynı komisyon üyeliğine tekrar seçildi. Bu görevlerin dışında 

ayrıca 17 Ocak 1947 tarihinde TBMM Divan Katipliğine seçildi. Bu görevden 5 
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Mayıs 1947 tarihinde ayrıldı. IX. dönemde tekrar Bitlis milletvekilliğine seçildi. 

Fransızca bilen, Emine Müjgan Hanım’la evlenen olan Muhtar Ertan'ın 1 çocuğu 

vardır (Türk Parlamento Tarihi, 1950: 221-22).  

2. Arif ÖZDEMİR 

 1301 (1885) yılında Bitlis’te doğdu. Baba adı Murat, anne adı Gülşen’dir. 

Bitlis Askeri Rüştiyesini bitirdi. 13 Kasım 1913 tarihinde polis memuru oldu. I. 

Dünya Savaşı’nda hizmetine mükâfaten harp madalyası ile taltif edildi. TBMM’de I. 

dönem Bitlis Milletvekili olarak görev yaptı. Milli harekâtta hizmetine karşılık olarak 

İstiklâl madalyası ile taltif edildi. Daha sonra 12 yıl Bitlis Belediye Başkanlığında, 

17 yıl CHP Başkanlığında, 18 yıl Bitlis Genel Umumi Meclis üyeliğinde, 10 yıl 

Bitlis Daimi Komisyon üyeliğinde bulundu. 1946 seçimlerinde CHP’den Bitlis 

milletvekili seçildi. 12 Ağustos 1946 tarihinde TBMM Gümrük ve Tekel Komisyonu 

üyeliğine seçildi. 11 Kasım 1946, 5 Kasım 1947 ve 5 Kasım 1948 tarihlerinde aynı 

üyeliğe tekrar seçildi. Az Fransızca bilen, evli ve 2 çocuk sahibi olan Özdemir, 

milletvekili iken 17 Kasım 1948 tarihinde vefat etti (Türk Parlamento Tarihi, 1950: 

225-226). 

1.7.  Bitlis İl Genel Meclis Üyeliği Seçimleri 

 CHP, 1 Kasım 1946 Pazar günü yapılacak İl Genel Meclis üyeliği adaylarının 

belirlenmesi için CHP, il idare kurulu ve dört mahalle, semt ocakları üyeleri ile 

belediye asıl üyeleri arasında bir toplantı yapılmasını istemiş, bu talep doğrultusunda 

CHP il idare kurulu üyelerini 1 Ağustos 1946’da toplantıya çağırmıştır. Ancak 

mutlak çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı 13 Ağustos 1946 gününe 

ertelenmiştir. 13 Ağustos 1946 Salı günü saat 10.00 halkevinde yapılan toplantıda 

mutlak çoğunluk sağlanarak İl Genel Meclis üyeliği adaylarının belirlenmesi için 

seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda İl idare kurulu yedek ve belediye asıl üyesi 

olan Zeynettin Eren 28, Ticaret Odası Başkanı Nezir Özel 25, İl idare kurulu üyesi 

Memet Zülfikar 23, Halkevi Başkanı Cemil Okumuş 20, Belediye üyesi Paşo Barut 

18, Belediye üyesi Abdullah Okumuş 17, İl idare kurulu yedek üyesi Avukat Yakup 

Bilgitay ise 10 oy aldı. Yapılan oylama sonunda İl Genel Meclis üyeliği için il 

merkezînden 3 kişinin seçimi gerekli olduğundan en çok oy alan Zeynettin Eren, 

Nezir Özel, Memet Zülfikar asıl aday olarak seçilmişlerdir. CHP İl Genel Meclis 

seçimi için ilçe idare kurulu başkanlarına da yoklama talimatnamesi gereğince 
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ilçelerden üyeliğe kudretli asıl ve yedek olarak 4’er kişinin adlarının idare kurulu 

kararıyla bildirilmesini istendi. Bunun sonucunda Ahlat’tan İsa Aka ve Mustafa 

Sevimli, Tatvan’dan Cemal Avcı ve Abdulbari Eren, Mutki’den İsmail Aslan ve 

Cemil Karakaş, Hizan’dan ise Muhittin Orhan ve İzzet Yavuz aday olarak 

gösterilmiştir. Bağımsız olarak da Bitlis merkezden: Faris Aytekin ve Besim Sümer 

aday olurken Hizan’dan: Rüstem Özdemir adaylığını bıraktı (Gündoğdu, 2013: 55). 

 CHP İl Genel Meclis üyeliği için ilçe idare kurulu tarafından asıl ve yedek 

olarak 2’şer kişinin belirlenmesini istenmişti. Bunun üzerine Ahlat’tan başkan 

Mustafa Sevimli, Yusuf Özdemir, İsa Aka ve Besim Sümer aday olduklarını 

belirttiler. Bu dört kişiden Mustafa Sevimli ve İsa Aka’yın aday olarak 

gösterilmesine karar verilmiştir. Ancak Ahlat’lı Mecit Yüksel adında bir şahıs CHP 

Genel Sekreterliğine Bitlis’ten seçilen adayların çıkarılıp yerine seçilemeyen diğer 

iki şahsın aday gösterilmesini ve böylece yapılan haksızlığın önlenmesini isteyen bir 

telgraf çekmiştir ve bu talebinin bütün Ahlât halkı namına olduğunu izah etmiştir. Bu 

telgraf üzerine, CHP Genel Sekreterlik Bitlis başkanı Ziya Geboloğluna olayı 

bildirmiş ve gerekli incelemenin yapılmasını istemiştir. Bunu üzerine Ziya 

Geboloğlu CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği yazıda: Bu dört kişiden Besim 

Sümer’in partiye kayıtlı olmadığını Bitlis’ten ilgisini keserek Hatay’a gittiğini ve 

Milletvekilliğinde Bağımsız adaylığını koyarak bir oy aldığını, İl genel meclisi 

üyeliği için de daha Ahlat ilçesinden bir karar gelmeden önce seçim kuruluna 

bağımsız adaylığını koyan bu kişi ile hakkında dedikoducu ve parti başkanı 

olmamasından dolayı müteessir ve parti aleyhinde çalışmalarda bulunduğunu rapor 

etmiştir. Diğer aday Yusuf Özdemir hakkında ise Bitlis’te ilkokul öğretmenliğinde 

bulunduğu sıralarda usulsüz hareketlerine şahit olmasından ötürü il genel meclisi için 

uygun bulunmaması nedeniyle diğer iki kişiyi aday olarak gösterdiklerini bildirmiştir 

(Gündoğdu, 2013: 56). 

 Ayrıca telgrafı çeken Mecit Yüksel’in Hizan ilçesi halkından olduğunu ve 15 

yıl önce Ahlat ilçesine gelerek yerleştiğini, Demircilik yaptığını ve emekli öğretmen 

Yusuf Özdemir’in komşusu ve yakın arkadaşı olduğunu bildirmiştir. Gönderilen 

telgrafın ‘Yusuf Özdemir’in tertip ve teşvikiyle çekildiğini hatta telgraf yazısının 

bizzat Yusuf Özdemir’in olduğu, Yusuf Özdemir’in bu teli çekmek için birçok kişiye 

başvurduğu ve kimsenin imzalamaması nedeniyle ancak son günde Mecit Yüksel’e 
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imzalattığını, ilçe idare kurulunun çalışmalarına engel olduğu ve iyi fikir beslemediği 

de bildirmiştir. Ayrıca adları yazılı 4 kişinin aday gösterilmesinde ilce idare kurulu 

tarafından verilen 30 Temmuz 1946 tarihli kararda Yusuf Özdemir’in de imzası 

olduğunu raporda belirtilmiş ve kendi ile aynı karaktere sahip olan Besim Sümer’in 

aday gösterilmemesinden dolayı bu yalan telgrafı demirci Mecit Yüksel’e 

çektirdiğini belirtilmiştir. Telgrafın kendi el yazısı olup olmadığı ilçe parti başkanı 

tarafından hususi şekilde bildirildiğinde resmen teşvik ettirildikten sonra Yusuf 

Özdemir, araştırılmış ve kişinin kendi el yazısı olduğunu tespit etmiştir. Yusuf 

Özdemir, tüzük hükmünün tatbik edileceğini söyleyerek telgrafı yazan Mecit 

Yüksel’in iddiası gibi bir haksılık ve usulsüzlük bulunmadığını bildirmiştir 

(Gündoğdu, 2013: 57). 

 1946 İl Genel Meclis üye seçimlerinde yaşanan diğer olayda CHP üyesi 

olduğu halde bağımsız adaylığını koyan Faris Aytekin olayıdır. Emekli Bucak 

Müdürü ve Bitlisin Hersan mahallesinden olan Faris Aytekin CHP tüzük hükmüne 

aykırı hareket etmiş. Partiye 19 Nisan 1945 tarihinde üye olan ve 246 aday numarada 

kayıtlı bulunan Faris Aytekin CHP’den istifa etmeden bağımsız olarak adaylığını 

koyduğu için hakkında soruşturma açılmıştır. Faris Aytekin 3 Ekim 1946 tarihli 

savunmasında; belediye asıl üyeliğe seçilmemesinin ardından bu defa da il genel 

meclis üyeliğine aday gösterilmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söylemiştir. 

Bundan önceki seçimlerde birçok kez çeşitli görevlerde bulunduğunu ve bunları 

layıkıyla yerine getirdiği ancak bu seçimde aday gösterilmemesinin kendisine 

yapılmış haksızlık olarak gördüğünü belirtilmiştir. Hükümetin doğru, dürüst ve 

namuslu kişileri bulup bunları iş başına getirmeyi prensip edindiğini ancak parti 

işlerinin yerli halkın eline geçtiği tarihten itibaren artık bu prensibin uygulanmadığını 

ve parti işlerinin keyfiyete göre uygulandığı için bağımsız olarak adaylığını 

bıraktığını savunmuştur. Bitlis CHP başkanı Ziya Geboloğlu ise CHP Genel 

Sekreterliği’ne gönderdiği yazıda, Faris Aytekin’in oy kullanan 11639 seçmenden 

ancak 263 seçmen oyunu aldığını ve CHP adayları seçimi kazanmış olsalar da bu 

kişinin parti tüzüğüne aykırı ettiğini bildirdi. Bundan dolayı CHP tüzüğünün 147 ve 

148’inci maddesine aykırı olarak partiden ilişiğini kesmeden tüzüğe uymayan Faris 

Aytekin hakkında tüzüğün 149’uncu maddesinin tart cezasının uygulanmasını istedi 

ve bu isteği CHP tarafından kabul edildi (Gündoğdu, 2013: 58). 
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1.8. 1946 Milletvekili Seçimlerinden Sonra CHP Bitlis Teşkilatı 

 1946 Seçimleri sonrasında Milletvekili için aday gösterilen eski Bitlis CHP İl 

Reisi ve eski Halkevi Reisi Arif Özdemir'in milletvekili seçilmesiyle CHP il 

teşkilatının son hali aşağıdaki gibidir. 

 CHP İl Reisi: Ziya Geboloğlu. 

 Muhasebe ve Büro İşleri: Vehbi Öztekin. 

 Parti Dışı Teşeküller Gençlik ve Sosyal Yardım işleri: Cemil Okumuş. 

 Halkevleri ve Halkodaları: Nezir Özel 

 İstihbarat, Propaganda, Yayın: Ekrem Erdör 

 Dilek İşleri (Her türlü dilekler, şikayetler ve yolsuzluklar): Mehmet 

Zülfikar 

 Seçim İşleri: Fahrettin Fırat 

 Köy İşleri: Muhittin Barut (BCA: 363.1.1524.1. 3) 

1.9. Bitlis Milletvekili Arif Özdemir'in Seçim Bölgesi İle İlgili Soru Önergesi 

 Arif Özdemir'in, Milletvekili seçilmesi sonrası 27 Mayıs 1947 tarihli CHP 

grup toplantısında Bitlis'in, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma, Tarım, Bayındırlık, 

Adalet, Milli Eğitim, Gümrük ve Tekel, İçişleri ve Maliye Bakanlığına bildirdiği 

soru önergesinde; 

 1. İl Özel İdaresine bağlı bulunan Bitlis Hastanesinin, halkın sağlık 

sorunlarını karşılayamadığı ve hastaların genellikle Diyarbakır yada Ankara'ya 

sevkedilmelerinden kaynaklı ilde ciddi sıkıntıların yaşandığını bildirmiştir. Bitlis'in 

Mutki ve Hizan ilçelerinde de aynı durumun gözetildiğini ve bu ilçelerde doktor 

olmamasından kaynaklı bir çok ölüm olayının gerçekleştiğini belirterek, bahsi geçen 

yerlere ne zaman doktor tayin edilip edilemeyeceği (BCA: 30-1-0-0-53-513-3. 1), 

 2. Zirai yönden gereken önemi görmeyen Ahlat ilçesine Tarım Bakanlığınca 

bir memur tayin edileceğinin bildirmesi üzerine henüz atamanın yapılmadığı ve 

atamanın ne zaman yapılacağını (BCA: 30-1-0-0-53-513-3. 1). 

 3. Bitlis, Muş, Hakkari illerinin ekonomik durumlarına zarar veren ve halen 

yapılmakta olan Havil Distumi yolunun ikmal edilip edilmeyeceği ve Duhan ile 

Bitlis arasınındaki yola ne zaman başlanacağını (BCA: 30-1-0-0-53-513-3. 3), 

 4. Bitlis Cezaevi'nin, havalandırma için bir bahçesinin olmadığından ötürü 

mahkumların cezaevi damında jandarma gözetimiyle hava aldıklarını ve burada 
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kavgadan kaynaklı ölümlerin yaşandığını bu yüzden yeni bir cezaevinin yapılmasını, 

yapılmaması halinde cezaevi koşullarının düzeltilip düzeltilmeyeceğini (BCA: 30-1-

0-0-53-513-3), 

 5.  Lisesi olmayan ilde, orta okulun sekiz öğretmenlik kadrosunun sadece 

ikisinin dolu olduğu diğer kadrolara atama yapılması gerektiğini ve sanat okulu 

talebinin ne zaman karşılık bulacağı (BCA: 30-1-0-0-53-513-3. 3-4), 

 6.  Eski bir mektebin Bitlis Hükümet Konağı olarak kullanılması sonucunda 

bu konağın gerekli ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Dairelerin az olmasından dolayı 

birçok bölüm hükümet konağı dışında hususi evlerde vazifelerini yapmalarını 

yüzünden halk evrak takibi için ev ev daire aramaktadır. Bu yüzden halkı bu müşkül 

durumdan kurtarmak için yeni bir hükümet konağının yaptırılmasının gerekli 

olduğunu (BCA: 30-1-0-0-53-513-3, 5), 

 7.  Bitlis’te üretilmesine rağmen sigaraların Malatya adını taşmasının halkta 

büyük üzüntüye neden olmaktadır. Bu durum dikkate alınarak Bitlis’te çıkarılacak 

sigaraların Bitlis adını taşıyarak ve civar illere ihracının gerekli olduğunu dile 

getirmiştir (BCA: 30-1-0-0-53-513-3. 6). 
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2.  1950 SEÇİMLERİ ÖNCESİ BİTLİS'TE GENEL DURUM VE SEÇİMLER 

2.1. Bitlis'te Demokrat Parti'nin Teşkilatlanma Çabaları 

 Cumhuriyet idaresi altındaki Türkiye'de özlem haline gelen bir muhalefet 

oluşturulma çabası 1924 yılına dayanmaktadır. Birçok kez denenmesine rağmen 

başarıya ulaşamayan bu çaba, 1946 yılında DP'nin kurulmasıyla birlikte yıllardır 

ulaşılmaya çalışılan çok partili yaşam arzusunu bir gerçeğe dönüştürmüştür. DP'nin 

teşkilatlanma sürecinin hızlı bir şekilde ilerliyor olması, iktidarın hoşuna gitmeyen 

bir durumdu. 1947'de yapılması planlanan genel seçimler 1946'da yapılmış ve DP 

eşit olmayan şartlar altında seçime girerek, mecliste bir muhalefeti oluşturmayı 

başarmıştır. 1947 yılında DP meclisin tatile girmesiyle beraber özellikle teşkilat 

yapısı kuramadığı illerin bir çoğuna propaganda gezisi yapmıştır. DP Bitlis, Muş, 

Siirt, Van ve Hakkari illeri için İhsan Nuri Olgun'u görevlendirmiştir (BCA: 

490.1.007.39-8. 5).  Bu durum üzerine CHP Genel Sekreteri, Avukat ve aynı 

zamanda Erzurum Milletvekili olan Münir Hüsrev Göle, il teşkilatlarına çok aceledir 

diye nitelendirdiği telgrafları göndererek DP vekillerinin propaganda konuşmalarını  

ve DP'ye yakın kişilerin takip edilmelerini (BCA: 490.1.007.39-8.,4) ve derhal genel 

sekreterliğe malumat verilmesini istemiştir (BCA: 490.1.007.39-7. 1). 

2.1.1. Bitlis CHP Teşkilatının DP'lilere Yönelik İzlenimleri 

  CHP Bitlis İl Başkanı Ziya Geboloğlu,  11 Eylül 1947, 11 Eylül 1948 tarihli 

G/255-G/257 ve 27 Kasım 1948 tarihli G/307 sayılı mektuplarında, Bitlis Demokrat 

Parti İl İdare kurulunun kapatılmaması için çalışan İl Defterdarı Hamdi Özer ve 

Ziraat Bankasında veznedar olan Vanlı Necati Kalay'ın görevlerinden 

uzaklaştırılmasını talep etmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 19).  

 CHP genel sekreteri Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, 18 Nisan1949 

tarihli telgrafında özellikle Bitlis Defterdarı Hamdi hakkında mahalli şikayetlerin 

olduğunu  dile getirmiştir (BCA:490.1.442.1829.2. 6). Şikayetlere göre Hamdi 

Özer'in Bitlis Defterdarlığına atandığı sırada Demokrat Parti lehinde çalışmalar 

yürüttüğü ve bu partinin kapatılmaması için bireysel tüm çabaları gösterdiği dile 

getirilmektedir. Aslen Burdurlu olan ve büyük bir ihtimal Burdur Demokrat Parti 

Milletvekilinin akrabası olduğu şüphesi üzerinde durulan bu zat mesai saatlerinde 

bile dairesindeki işleri ihmal ederek, günün bir çoğunu ya da bir eskici kulübesinde 
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yada bir rakı bayisinde geçirmektedir. Bitlis'te en çok görüştüğü kişi ise 

demokratların başkanı Adil Şerefhanoğlu'dur. Dursunoğlu'nun CHP Bitlis il teşkilatı  

raporuna dayanarak; Hamdi Özer'in, Bitlis Milli Eğitim Müdürüne "Sizi işlerinizde 

pek gayretli görüyorum fakat Halk Partisi ile görüşmenizi hiç beğenmiyorum. 

Yakında demokratlar idareyi ele alacak ve sizde bugün ki hareketlerinizin cezasını 

çekeceksiniz."  diye tehdit edecek kadar zararlı olduğunu da bildirmiştir. Başta vali 

olmak üzere bütün memurlar bu adamdan nefret ve şikayet etmektedir. Bütün halk 

bir defterdarın esas vazifesini ihmal ederek akşama kadar çarşı pazarda dolaşmasının 

uygunsuz olduğunu dile getirmektedir. Her geçen gün hem Hamdi Özer'in hem de 

Bitlisin zararınadır. Bir an evvel bu zat ya Bitlis'ten uzaklaştırılmalı ya da kendisinin 

olgun bir amir ile terbiye edilmesini arz etmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 7). 

 Bitlis Demokrat Parti geçici il idare kurulu başkanı Fevzi Baysal'ın 

istifasından bir ay sonra idare kurulu seçimini yapmak istemiştir fakat sonuç 

alınamamıştır. Bitlis valisininde demokratların il kongresini yapamamasındaki 

nedeni daha önce yapılan kongrenin tüzük hükmüne aykırı bulunduğu ve yeterince 

üye sayısına ulaşamadığından dolayı yapılamadığını dile getirmiştir. Valinin 

Demokrat Parti il idare kurulu başkanı olan Adil Şerefhanoğlu'na bir görüşme 

esnasında köylerdeki ocak teşkilatlarına ait defterlerle ve idare kuruluna kayıtlı 

kişilerin tutanaklarını sorduğunda Adil Şerefhanoğlu, bu tutanak defterlerinin eski 

başkan Fevzi Baysal tarafından götürüldüğü veya imha edildiğini söylemesi üzerine 

vali durumdan şüphelenmiş ve yapılacak il kongresinin tüzüğe uygunsuz olacağını 

söylemiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 15). 

 Demokrat Partililer arasında en çok şikayet alanlardan biride Ziraat Bankası 

Bitlis şubesi veznedarı Necati Kalay'dır. Aslen Vanlı olan Necati Kalay Bitlis'e tayin 

edildiği zaman göğsünde Demokrat Parti rozeti taşıyarak gezmiştir. Bir müddet bu 

şekilde dolaştıktan sonra Bitlis'teki demokratlarla tanışmış ve arkadaşlık kurmuştur. 

Dairesindeki müdür ya da iş yerindeki diğer çalışanların ikazıyla bu rozeti 

çıkarmıştır. Bitlis'te müteşebbis bir heyet halinde kurulan ve bu vaziyette kalan 

Demokrat Partinin il başkanının, partiden istifa ederek ayrılması üzerine tamamen 

kapatılma ile yüz yüze kalmışken bu kapanmayı önlemek için Demokrat Parti adına 

çalışmıştır. İl kongresini toplayamayan ve başkan seçemeyen Demokrat Parti il 

teşkilatı, hiç bir ilçe,bucak ve köyde teşkilatlanamamıştır. Bu durum Ankara 
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merkezinden gelen parti müfettişinin de gözünden kaçmamıştır. Bitlis merkezinde 

10-12 kişinin kendiliklerinden toplanarak bir kongre yapmalarının mümkün 

olmadığını anlayan Necati Kalay, bankaya para çekmek için gelen köylülere; 

"Paranızı öğleden sonra vereceğim. Şimdi sizi hayırlı bir yere ve toplantıya 

götüreceğim."  dedikten sonra köylüleri Demokrat Parti il başkanlığına götürüp 

kendisini başkan seçtirmiştir. Köylüleri ise demokratların köy sorumluları olarak 

atamıştır. Dursunoğlu, bu girişimde bulunan zatın Ziraat Bankası gibi halk ve köylü 

ile her an temasta olan bir teşekkülde olduğunu ve insanları etkilediğini CHP genel 

merkezine bildirerek önlem alınmasını talep etmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 8). 

 Demokrat Parti il idare kurulunun hiç bir başarı gösterememesi ve açık halde 

bulunan Demokrat Parti ocağının kapanması ayriyeten bütün köylülerin CHP'ye 

kaydolmasından dolayı Demokrat Parti teşkilatı istediği sonucu alamamıştır (BCA: 

490.1.442.1829.2. 16). 

 Bitlis CHP İl Başkanı Ziya Geboloğlu, 8 Mart 1949 tarihli ve G/75 Sayılı 

mektubunda, Bitlis'te DP adına faaliyet gösterenlerin görevlerinden 

uzaklaştırmalarını talep ederek, kişilerin ve DP il teşkilat binasının son durumlarına 

ait gözlemlerini şu şekilde aktarmıştır. Hamdi Özer (Bitlis İl Defterdar), arkadaşı 

olan eski Bitlis Emniyet Müdürü Hilmi Süleyman'ın Ağrı'ya tayin edilmesinden 

sonra şehirde yalnız kalmış ve Tekel Başmüdürü Cafer ile arkadaşlık kurmuştur. 

Başmüdür Cafer ile birlikte günün bir çoğunu belediye binasında geçiren bu ikili, 

geceleri ise Demokrat Parti Başkanı Adil Şerefhanoğlu'nun evinde bir araya 

gelmektedir. DP İl İdare Kurulu üyesi ve Bitlis'te lastik tamircisi olan Sıddık 

Şafkat'ın kardeşi ve Tekel Takip Memuru Tahsin Şafkat'te Başmüdür Cafer'le 

ilişkildir (BCA: 490.1.442.1829.2. 19). DP il idare kurulu, eskiden demirci dükkanı 

olan, tek odalı eski bir yapıda faaliyet gösterme çabası içindedir. İl teşkilat üyesi 

Faris Aytekin'in oğlu aylığı 20 liraya odacı olarak çalışmaktaydı fakat o da aylık 

ücretinin verilmemesinden kaynaklı odacılıktan ayrılmıştır. DP İl Teşkilat binasını 

hergün lastik tamircisi Sıddık açmaktadır. Demokrat Parti Başkanı olan Adil 

Şerefhanoğlu, partiden ayrılamak istediğini ancak ileride kendisinin himayesiz 

kalmaması için Kızılay veya Ticaret Odası Başkanlığı gibi bir göreve getirilmesi 

isteğini  ve bu işe memur edilen CHP üyesi ve Ziraat Bankası Müdürü Necip Uygur'a 

bunu bildirdiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi Partimize üye olup başarı 
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gösterdiği takdirde Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmesi için gayret göstereceğim. 

Diğer bir husus ise lastik tamircisi Sıddık Şafkat'in kardeşi, DP'ye üye olduktan sonra 

işsiz kalması sonrasında bana bir mektup ileterek o na iş bulmam konusunda yardım 

talebidir. Kendisiyle yaptığım görüşme ne iş yapabileceğini sordum ve haline 

oldukça üzüldüğüm hataya düşmüş bu muhalife her vatandaş gibi yardım etmek 

borcumuzdur diyerek talebinin karşılacağını bildirdim
 
(BCA: 490.1.442.1829.2. 20). 

  Anlaşıldığı üzere Bitlis CHP teşkilatı, DP’nin teşkilatlanması için çalışan 

kişileri başka bir yere gönderilmesi yoluyla Bitlis'te DP'nin faaliyet göstermemesi ve 

il idare kurulunun kapanması için her türlü sarf edilmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 

21).  DP’yi destekleyen kişiler ya başka bir yere gönderilerek ya da DP bırakıp kendi 

partilerine kayıt yaptırılması suretiyle Bitlis teşkilatlanmasının önüne geçilmek 

istemiştir. Zira bu yöntem işe yaramış olacak ki zaten çok az üyesi bulunan DP den 

önce il idare kurulu üyesi Tahsin Adunan ile Sıddık Türk istifa etmiştir. Daha sonra 

47 kişiden oluşan bir grup bunu takip etmişse de bir süre sonra 17 kişiden oluşan 

başka bir grup takip etmiştir. Bütün bu kişiler DP’den ayrılmakla kalmayıp CHP’sine 

kayıt olmuşlar. Ayrıca DP Genel Başkanı Celal Bayar’a gönderdikleri istifa 

mektuplarında, o vakte kadar hiçbir partiye girmedikleri için Demokrat Partinin 

memleket yararına çalışacağını umarak bu partide çalışmak arzusuyla aralarına 

karıştıkları, fakat geçen zaman zarfında umulan faaliyet göstermemesi yanında bu 

partide idare kurulu başına geçenlerin doğrudan doğruya kendi menfaatlerinden 

başka kaygıları olmadığının ortaya çıktığını, bu yüzden partinin Bitlis’te çökmek 

üzere olduğu diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partini teşkilatının tam bir memleket 

kaygısı ile hareket ederek köylere kadar teşkilatlarını genişlettiklerini ve büyük bir 

başarı ile çalıştıklarını belirtilmekte ve memleket menfaati bakımından CHP 

saflarında yar almayı uygun gördükleri için DP’den istifa ettiklerini bildirmişlerdir 

(Gündoğdu, 2013: 69). 

2.2. 18.3.1948 Tarihinde Bitlis İlçelerinde Yapılan Belediye Başkanlığı Seçimleri 

 6 Mart 1948 tarihli ve 6/8432 sayılı emir doğrultusunda Bitlis ilçelerinde 

Belediye Başkanlığı seçimleri yapılmıştır (BCA: 490.1.363.1525.1. 100). 

 CHP Yerel Meclis Yönetmeliğinin 3.maddesine göre Başkanlığa seçilen 

kişiler CHP il başkanı İl İdare Kurulu üyesi ya da Halkodası başkanları olan kişilerce 

seçilmiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 99) ve görevleri valilikçe onaylanmıştır (BCA: 
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490.1.363.1525.1. 100). Yapılan seçimler sonucunda belediye seçimlerini kazanan 

adaylar (Taşkıran, 1994: 261);  

 1. Ahlat Belediye Başkanlığına, emekli öğretmen ve CHP İlçe İdare Kurulu 

Başkanı olan Yusuf Ziya Özdemir 

 2. Tatvan Belediye Başkanlığını Halk Odası Başkanı Mahmut Karaman  

 3. Hizan Belediye Başkanlığına CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı İzzet Yavuz  

 4.Mutki Belediye Başkanlığına CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı İsmail Arslan 

seçilmiştir. 

  Ahlat ve Tatvan Belediye Başkanlarının görevi 5 Ocak 1948, Hizan Belediye 

Başkanının görevi 3 Ocak 1948, Mutki Belediye Başkanının görevi ise 24 Aralık 

1947 tarihinde onaylanmıştır (BCA: 490.1.363.1525.1. 100). 

2.3. 1950 Seçimleri 

 Şubat 1950’de yeni seçim kanununun kabul edilmesiyle sona eren seçim 

kanunu tartışmalarından sonra, DP-CHP anlaşmazlığı, DP’nin (seçimlerde yaşanacak 

muhtemel) baskı ve usulsüzlüğe dair iddia ve tehditleri ile, CHP’nin DP’nin şiddet 

politikası uyguladığına dair iddiaları ekseninde devam etmiştir. DP, 1946 

seçimlerinde yaşanan baskı ve usulsüzlüklerin tekrarlanması halinde seçimlere 

katılmayacağını belirtmiş ve iktidara, milli hakimiyet esasının çiğnenmesi halinde 

vatandaşın meşru müdafaa hakkının doğacağı şeklinde bir uyarı yapmıştı. CHP ise  

bu açıklamaları kendisine karşı yapılmış bir tehdit olarak görüp, bu tür bir şiddet 

politikasının ülkede kardeş kavgası çıkmasına neden olacağını savunmuştu. DP 1950 

seçim kampanyasını hak ve hürriyetler, millet iradesi ve iktidarın hataları üzerine 

kurmuştur. DP ileri gelenleri iktidara gelmeleri halinde ekonomide liberal usuller 

getirerek, devlet müdahalesini en aza indireceklerini, devri sabık zihniyeti 

yaşatmayacaklarını vurgulamış ve 1946 seçimlerinde yaşanları hatırlatmışlardır. 

CHP hatipleri ise iktidarda kaldıkları sürede hatalar yapıldığını, ancak bunların 

nedeninin dünya meseleleri olduğunu, yeniden iktidara gelmeleri halinde yeni bir 

hamle yapacaklarını, Anayasanın değiştirileceğini, altı ilkenin Anayasadan 

çıkarılacağını belirtmiş, politik tecrübesi olmayan DP’nin seçimi kazanması halinde 

başarısız olacağını iddia etmişlerdir. CHP propagandasında ayrıca gerek nutuklarla 

sözel olarak, gerek afişlerle görsel olarak Atatürk-CHP bağlantısına dikkat 

çekilmiştir. 13 Mayıs 1950 günü yapılan seçimlere yüzde 88.88 oranında katılım 
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olmuş, seçim sonucunda Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak seçimle iktidar 

değişmiş, 27 senelik CHP iktidarı sona ermiştir. 1950 seçimi uzun seneler süren tek 

parti rejimi sonrası iktidarın demokratik usullerle değişmesi bakımından tarihsel bir 

öneme haizdir. CHP demokratikleşme vaadlerine ve DP ile devletçilik konusu hariç 

büyük farklar taşımayan ideallerine rağmen; uzun yıllar süren CHP iktidarının halk 

üzerinde yarattığı bıkkınlık, 1946 seçimlerinde yaşananlar ve seçimden birkaç gün 

önce ölen Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölüm haberine devlet radyosunun duyarsız 

kalması gibi geniş çaplı tepki çeken uygulamaları nedeniyle seçimleri kaybetmiştir. 

Seçim kampanyası boyunca, seçmenle doğrudan iletişimi temel alan DP ise, bu tip 

propaganda usullerini CHP’nin aksine ustalıkla kullanmış, halkın özgürleşme, 

demokratikleşme ve değişim talep ve ihtiyacını doğru biçimde kavramıştır. Aralık 

1949’da meclise gönderilen seçim kanunu tasarısı Ocak ayında meclis karma 

komisyonunda, Şubat ayında ise mecliste görüşülmüş; DP’nin ve CHP’nin kabul, 

MP’nin red oyu verdiği tasarı 16 Şubat’ta kanunlaşmıştır. Seçim kanununu 

inceleyecek olan karma komisyon 9 Ocak’ta Denizli milletvekili Behçet Uz’un 

başkanlığında toplanarak çalışmalarına başladı. Görüşmeler sırasında DP adına söz 

alan milletvekilleri hükümetin tasarısını başarılı bulduklarını, prensipler konusunda 

hükümetle mutabık olduklarını,  ancak ayrıntılarda bazı görüşlerinin farklı olduğunu 

söylüyorlardı. MP milletvekilleri ise DP’lilerden farklı olarak tasarıyı seçim sistemi 

açısından da eleştiriyor, ülke şartları açısından daha adil sonuçlar yaratacağına 

inandıkları nisbi temsil usulünü savunuyorlardı (Cumhuriyet Gazetesi, 10.01.1950, 

s.1-3) . 

Muhalefetle iktidar arasındaki seçim kanununa ilişkin farklı görüşlerin 

kaynağı, iktidar ve muhalefetin adli teminat ilkesinden birbirinden farklı anlamlar 

çıkarmasıydı. Muhalefet adli teminatı, sadece seçimlerin yargısal denetimi olarak 

değil, adli nezaret olarak da görüyordu ve adli teminatı tüm seçim faaliyetinin yargıç 

nezaretinde gerçekleşmesi şeklinde benimsemişti. CHP ise Memurin Muhakemat 

usullerinde yapılan değişiklikle seçim suçlarının yargı tarafından normal şekilde 

takip edilmesinin, prensipte yargı denetimini sağladığını düşünüyordu (Ulus 

Gazetesi, 10.02.1950: 1). Görüşmeler sırasında en sık tartışılan, yüksek seçim 

mahkemesi ve yetkileri, seçim kurullarında yer alacak hakimlerin durumu, il seçim 

kurullarının yetkileri ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi gibi konuların 
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temelinde, adli teminat ve seçim emniyeti konusundaki görüş farklılıkları yatıyordu 

(Ulus Gazetesi, 10.02.1950: 3).  

28 Ocak’ta çalışmalarını bitiren komisyonca, tasarının birinci maddesi yani 

seçimlerin tek dereceli, çoğunluk usulüne göre, genel, eşit ve gizli oyla yapılması ile 

sayımın açık yapılması aynen kabul edildi. Tasarıda yer alan, 800 seçmenli her 

köyün bir sandık bölgesi kabul edilmesi usulü değiştirildi ve nüfusu 150’den fazla 

olan her köyün bir sandık bölgesi olması kararlaştırıldı. 40.000 nüfusa bir 

milletvekili seçilmesi usulü kabul edildi ve 50.000 nüfusa bir milletvekili seçilmesi 

talebi, tek meclis olduğundan milletvekili sayısı çok azalacağı için reddedildi. Ayrıca 

adayların belirlenmesine ilişkin 26. maddenin siyasi partilerin ancak teşkilatları olan 

yerlerde aday gösterebileceklerine ilişkin fıkrası tartışmalara rağmen kabul edildi ve 

tasarının, milletvekilliğine adaylığını koyan belediye başkanlarına seçimden önce 

istifa etme zorunluluğu getiren hükmü tasarıdan çıkarıldı (Zafer Gazatesi, 

12.01.1950: 1). 

Seçim zamanında propagandanın nasıl yapılacağına ilişkin olarak kabul 

edilen hükümlere göre ise radyoda yapılacak propaganda oy verme gününden 10 gün 

önce başlayıp 3 gün önce bitecek ve partiler radyodan günde beşer dakika 

yaralanacaklardı. Propaganda için asılan duvar ilanları üzerinde Türk bayrağı, dini 

ibareler, Arap harfleri ve resim bulundurulmayacaktı. Tasarı bu ilanlar için belediye 

ve köylerde hazırlanacak özel yerlerin dışında ilan yapıştırılmasını ve oy verme 

gününden iki gün öncesinden itibaren ilan, beyanname, tamim, açık mektup gibi 

matbuatı dağıtmayı ve yapıştırmayı yasaklıyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 19.01.1950: 

1) . 

Mecliste seçim kanunu tasarısının görüşülmesine 7 Şubat’ta başlandı. Tasarı 

meclise gelmeden önce çok aşamalı bir hazırlık dönemi geçirilmişti. İlk olarak diğer 

ülkelerin seçim kanunları Türkçe’ye çevrilerek bir arada toplanmış, 1876’dan 

1950’ye kadar kabul edilmiş seçim kanunları da toplanarak bir kitap hazırlanmıştı. 

Daha sonra başkanlığını Başbakanlık Müsteşarının yaptığı ve Adalet ve İçişleri 

Bakanlıklarının elemanlarından oluşan bir teknik komite oluşturulmuş, bu komite bir 

öntasarı hazırlamıştı. Daha sonra oluşturulan ilim heyetince bir tasarı hazırlanmış, bu 

tasarı hükümetçe gözden geçirilmiş; hükümetçe ayrıntılarında değişikliklere gidilen 
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tasarı bir sonraki aşamada muhalif milletvekillerinin de katıldığı ve meclisçe 

oluşturulan geçici komisyonda incelenerek, son olarak meclise getirilmişti 

(Cumhuriyet Gazetesi, 08.02.1950: 1).  

Seçim tasarısının meclisteki birinci müzakeresinde subaylar, askerler ve 

zabıta amirlerinin de oy verme hakkına sahip olmalarına, 50.000 vatandaşa bir 

milletvekili seçilmesine, milletvekili tutanakları aleyhine şikayet ve itirazda 

bulunanların devlet hazinesine depozit yatırmasına ve milletvekili seçimlerinden 

önce muhtar ve belediye seçimlerinin yapılmasına dair yapılan teklifler reddedildi 

(Cumhuriyet Gazetesi, 11.02.1950:4).  

Diğer yandan 6. maddede yer alan, meclisin seçimi yenileme  kararından 

sonra seçime kadar geçen hazırlık süresinin 37 günden 45 güne çıkarılmasına, bir 

kimsenin iki yerden birden adaylığına koyabilmesine, Yüksek Seçim Kurulunun 

evrakları incelenmesine ilişkin olan 125. maddeye kurulun gerek gördüğü tahkikatı 

da yapabileceğine dair bir fıkranın eklenmesine ilişkin teklifler kabul edildi. 10 

Şubat’ta sona eren birinci müzakerelerde ve 16 Şubat’ta başlayan ikinci 

müzakerelerde yukarıda sayılanlardan başka birkaç küçük değişikliğe gidildi ve bazı 

maddelerdeki kelimeler düzeltildi (Cumhuriyet Gazetesi, 11.02.1950: 3). 

Tasarı hakkındaki en önemli tartışmalar toplu olarak sözlü propaganda 

yapılacak kapalı yerlere sadece milletvekillerinin, milletvekili adaylarının, bunların 

vekaletnamesine sahip temsilcilerinin ve o seçim çevresi seçmenlerinin 

katılabileceğine ilişkin olan 43. madde ve kapalı yer toplantılarını düzenleyenlerin 

önceden kuracakları üç kişilik heyete, en yakın zabıta amir veya memuruna haber 

verme zorunluluğunu getiren 44. madde ile yüksek seçim mahkemesinin yetkilerinin 

görüşülmesi sırasında yaşandı (Zafer Gazetesi, 09.02.1950:1).  

Yeni seçim kanunu 16 Şubat’ta 341 kabul, 10 red oyu ile kabul edildi. CHP 

ve DP’nin beyaz, MP’nin kırmızı oy verdiği kanunun kabulünden sonra bir konuşma 

yapan Başbakan Günaltay, ülke için anayasa kadar önemli olan seçim kanununun 

TBMM tarihinde daima hürmetle anılacağını, bu kanunun kabulü ile ülkede halk 

idaresinin kuruluşunun temelinin atıldığını belirtti ve bu temelin atılmasında iktidar 

ile uyumlu hareket eden DP’ye teşekkür etti. Başbakan kanunun seçimle ilgili 

gözetim ve denetlemeyi tamamen adliye mensuplarına bıraktığını, bu nedenle adliye 
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teşkilatının hem içte hem dışta büyük bir sınav vereceğini, idarecilerin görevinin ise 

vatandaşın oy verme konusunda hiçbir korku ve baskı altında kalmamasını sağlamak 

ve ülkede seçimin güvenle gerçekleşmesi için huzur ve sükunu korumak olduğunu 

dile getirdi (Goloğlu, 1982: 293). 

Seçim kanununun Resmi Gazete’de yayınlanarak 21 Şubat’tan itibaren 

yürürlüğe girmesi ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları harekete geçti. Adalet Bakanlığı 

il ve ilçe kurullarına başkanlık edecek yargıçların listesini hazırladı ve bu yargıçlara 

seçim kurullarının 15 gün içinde toplanarak sandık yerlerini tesbit  edeceği 

konusunda telgrafla bildirimde bulunuldu. Adalet Bakanlığı ayrıca bir başkan ve altı 

üyeden oluşacak Yüksek Seçim Kurulunun oluşturulması için Danıştay ve Yargıtay’a 

birer tezkere yazarak, kurulu oluşturacak üyelerin seçimini bildirdi. Kanuna göre 

Yüksek Seçim Kurulu için Yargıtay 6, Danıştay 5 kişi seçecek ve bu 11 kişi daha 

sonra toplanarak bir başkan ve  bir başkan vekili seçecek, 4 üye ise yedeğe 

ayrılacaktı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı seçim kimliklerini yetkililere dağıtmaya 

başladı. Aynı zamanda seçmen kartlarının basılmasına da başlandı. Ertesi gün 

Danıştay ve Yargıtay üyeleri seçildi. Birkaç gün sonra yeni seçim kanunu valiliklere 

tebliğ edildi. Bir yandan il seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçlar tesbit 

edilirken, bir yandan seçim kütükleri hazırlanıyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 

25.02.1950: 2).  

DP İkinci Büyük Kongresince kabul edilmesinin üzerinden altı aya yakın 

zaman geçmesine rağmen Milli Husumet Andı 1950 yılında da iktidar-DP ilişkilerini 

biçimleyen başlıca konulardandı. Özellikle basında Husumet Andı üzerinden sert 

tartışmalar yaşanıyordu. CHP çevreleri özellikle Ulus gazetesi Husumet Andını 

şiddetle eleştiriyordu. Hüseyin Cahit Yalçın andı “kan kokan, memleket  içinde 

kardeş kavgası çıkarmak istiyen” bir karar olarak görüyor, DP ileri gelenlerini 

gerçekleri söylememekle suçluyor ve DP’ye Husumet Andını silerek, af dilemesini 

öneriyordu. Yalçın’a göre 12 Temmuz beyannamesinden sonra normalleşen iktidar 

muhalefet ilişkileri, MP’nin muvazaa suçlamalarından korkarak, muvazaa 

yapmadıklarını ispatlamak için CHP’ye yerli yersiz saldırmaya başlayan DP 

tarafından bozulmuştu (Ulus Gazetesi, 07.01.1950: 1). Peyami Safa’ya göre ise 

muhalefet birkaç kişi hariç “politika ve muhalefet okulunun yeni öğrencileri”nden 

oluşuyordu ve 3-5 yaşında olduğunu unutan “politika bebekleri” iktidara 
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gelemeyeceklerdi. İktidara gelseler bile bu durum ancak çocuk bayramlarında vali 

koltuğunun yarım saatliğine bir çocuğa bırakılmasına benzeyecekti (Safa, 1950: 1).  

Buna karşılık DP yanlısı basın iktidarın Milli Andı kullanarak DP’yi 

sindirmeye ve yıpratmaya çalıştığını savunuyordu. Zafer’den Mümtaz Faik Fenik 

eşitlik ve tarafsızlığa dair verdiği sözleri tutmayan iktidarın fazla etliye sütlüye 

karışmayan, mecliste az bir çoğunluk ile temsil edilen, iktidarı tehdit etmeyecek bir 

muhalefetle görüntüde demokrasi yaratmak istediğini, oysa DP’nin kendileri için 

gerçek bir rakip olduğunu görünce Hürriyet Misakı ve Milli Andı kullanarak DP’ye 

yüklendiğini, sindirme politikası uyguladığını ifade ediyordu (Fenik, 1960: 5). 

Fenik’e göre asıl husumeti, DP’ye oy vermenin ülkenin ihtilale sürüklenmesi 

anlamına geleceğini iddia eden hükümet ve hem Atatürk devrimleri üzerinde tekel 

kuran hem iman partisi olduğunu söyleyen hem de alimler, profesörler, vatanseverler 

partisi olduğunu savunan CHP gösteriyordu. Fenik ayrıca Hüseyin Cahit Yalçın’a 

cevap vererek, Yalçın’ın sinir savaşını devam ettirmek için büyük kongre kararlarına 

mahiyeti dışında bir takım ağır manalar atfettiğine işaret ediyor ve 1946 seçimlerinde 

yaptıklarından dolayı asıl af dilemesi gerekenin CHP olduğunu belirtiyordu (Fenik, 

1950: 4). 

Her iki parti taraftarları basın aracılığıyla birbirini suçlamaktaydı. Ulus DP’yi 

ülkenin istikrarını bozmak, idareyi kötüleyerek Türkiye’yi demokratik Avrupa’dan 

ayırmaya çalışmak gibi komünist propaganda taktikleri izlemekle (Ulus Gazetesi, 

10.01.1950: 1). Zafer ise CHP ileri gelenlerini konuşmalarında dini siyasete alet 

etmekle suçluyordu (Zafer Gazetesi, 10.01.1950: 1).  

7-9 Ocak tarihleri arasında toplanan DP Küçük Kongresinin amacı seçim 

kanununun meclisten güvenceli olarak geçmesi için iktidarı etkilemekti. 8 Ocak’ta 

kongrede konuşan Bayar iktidarın memurları ve idare amirlerini DP aleyhine tahrik 

ettiğini söylemekle beraber, idare amirlerini toptan suçlamadıklarını ve idare 

amirlerine düşman olmadıklarını vurguluyordu. “DP iktidara geldiği zaman nahiye 

müdüründen valisine kadar hepsini silip süpürüp atacakmış. Bu katiyen doğru 

değildir.” sözleri ile bunun bir CHP propagandası olduğunu ifade ediyor ve yeni 

seçim kanununun seçim emniyeti bakımından geçen kanunlara nazaran ileri bir adım 

olduğunu, bu nedenle seçimlere katılacaklarını müjdeliyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 
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10.01.1950: 1).  

Ancak kongrenin son günü konuşan Menderes, iktidarın 1946 seçimlerinde 

yaşananları tekrarlaması durumunda, DP’nin seçime girmeme kararı alabileceğini 

veya meclise girmeyebileceğini belirtecekti. Menderes’in konuşmasını yorumlayan 

Zafer, seçimlerde hile yapılması durumunda DP’nin meclise girmemesine ilişkin 

alınan kararın, DP’nin iktidar peşinde koşmadığının ve demokrasinin gelişmesi için 

çalıştığının bir delili olduğunu savunuyordu. Seçimlere katılmama taktiğini birçok 

kez kullanan DP meclisten çekilme tehdidini böylece ilk kez kullanıyordu. Kongre 

sonunda yayınlanan tebliğde de, seçimlerde baskı yapıldığı takdirde DP’nin seçime 

girmemek zorunda kalabileceği vurgulanıyordu. Buna göre iktidar,  DP 2. Büyük 

Kongresi sonunda kabul edilen Milli Anda, “Husumet Andı” adını vererek ve onu 

istediği şekilde yorumlayarak, andı bir tehdit ve baskı aracı olarak kullanmıştı. 

İktidarın amacının, genel seçimlere karanlık ve sinirli bir hava içinde gitmek ve andı 

bahane ederek seçimlerin baskı altında yapılmasını sağlamak olduğu ifade edilen 

tebliğde şöyle deniliyordu: Demokrasilerde seçimlerin sükun ve siyasi emniyet 

havası içinde cereyan etmesi şarttır.Hükümetlerin bu ana şartı tahakkuk ettirmeleri en 

mühim vazifeleridir. Eğer iktidar seçimlere tehdit ve baskı havası içinde gitmenin 

kendi lehine bir sonuç yaratacağını düşünüyorsa, DP’nin ülke için çok ağır ve 

felaketli sonuçlar yaratacak böyle bir duruma karşı, ülkenin selametini korumak için 

genel seçimlere girmeyebileceği vurgulanıyor, bu düşüncelerin bir tehdit değil 

samimi bir ikaz olduğunu da belirtiliyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 13.01.1950: 3). 

Bu tebliğle CHP çevrelerinin umduğunun aksine, Milli Husumet Andı iptal 

olmamış, onaylanmıştı. DP’nin hala seçime katılmama ihtimali üzerinde durması 

hükümetin tepkisini çekiyordu. Kayseri il kongresinde DP tebliğine cevap veren 

Nihat Erim’e göre, DP şimdiye kadar seçim kanununun eksik olduğu veya kötü 

uygulanacağını iddia etmekteydi, ancak yeni seçim kanunu tasarısı karşısında bu 

bahaneyi tekrar öne süremediği için bu sefer siyasi emniyet havasını bahane ederek 

seçime girmemek ve meclise katılmamak tehditlerine başvuruyordu. Erim 

Demokraside hiçbir parti bensiz bu işler olamaz, diyemez. diyerek, her türlü 

güvenceyi içeren bir seçim kanunu var oldukça, milletin temsil edilmesi görevinden 

bir parti kaçarsa yerini başka bir partinin alacağına dikkat çekiyor ve CHP’nin, çok 

partili hayatın devamı ve mecliste türlü fikirlerin temsil edilmesi için gerekirse aday 
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listelerinde bağımsızlara yer verebileceğini bildiriyordu (Barutçu, 2001: 946). 

Bu açıklama DP çevrelerince, Erim’in de dahil olduğu ve CHP içinde 

muhalefeti yok etmek isteyen baskı ve şiddet politikasını eleştirmeyi amaçlayan 

35’ler grubunun fikirlerinin geçerliliğinin kalmadığı ve Erim’in gitgide Recep 

Peker’e benzediği şeklinde yorumlandı (Zafer Gazetesi, 21.01.1950: 1). DP yanlısı 

basında da Erim’in Kayseri nutkunu eleştiren yazılar çıkıyor; Zafer başyazarı Fenik, 

Erim’in CHP aday listelerinde bağımsızlara yer veriyor gibi görünüp, yeni bir 

müstakil grup yaratmayı, böylece de çok partili hayatı ve demokrasinin işlediğini 

kanıtlamayı planladığını, oysa DP’nin seçimlere veya meclise katılmaması halinde 

meclisin milli iradeyi temsil etmiş olmayacağını savunuyordu (Fenik, 1950: 2).  

Tartışma gitgide şiddetlenirken, Kırşehir DP kongresinde konuşan Celal 

Bayar bir yandan seçim kanunu tasarısından memnun olduklarını, eğer kanun ilmi 

heyetin verdiği esaslar dahilinde çıkarsa mevcuda göre ileri bir kanun olacağını 

belirterek, iktidarla tüm bağları koparmamaya çalışıyor; diğer yandan hem iktidarın 

seçimlere doğru gittiğini söyleyerek teşkilata hazırlanmalarını tavsiye ediyor, hem de 

seçimlere fesat karıştırılıp, hile yapılırsa seçimlere girmeyebileceklerini, girmeleri 

durumunda ise seçimlerin fesatla yapıldığına inandıkları takdirde meclise 

girmeyebileceklerini tekrarlıyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 18.01.1950: 3). 

Hilmi Uran’ın seçimlerin öne alınması için bir karar alınmadığına dair 

açıklamasına rağmen, kanun tasarılarının bir an önce tamamlanıp meclise 

gönderilmesinin istenmesi, bazı milletvekillerince seçimlerin öne alınacağı şeklinde 

yorumlanıyordu (Zafer Gazetesi, 12.01.1950: 1). Basında da meclisin Mart’ın ilk 

haftasında tatile gireceği ve 23-30 Nisan tarihleri arasında genel seçimlerin 

yapılacağı tahminlerinin yer almasıyla beraber partiler hazırlıklara başladılar 

(Cumhuriyet Gazetesi, 13.01.1950: 1).  

Ocak başında İstanbul gazetelerinde, CHP Kurultayının seçimlerden önce 

toplanıp toplanmayacağı konusunda CHP içinde bir ihtilaf olduğu dedikoduları yer 

alıyordu. İktidar partisi içindeki yenilikçi grup ile Kurultayın seçimlerden önce 

toplanmasını isteyenler arasında bir görüş ayrılığı olduğu, bazı genç bakanlar ile parti 

genel merkezi çevrelerinin Kurultayın seçimlerden sonra toplanması lehinde 

oldukları söylenmekteydi. Seçimin erkene alınmasına karşı çıkanlar ise, on binlerce 
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partilinin seçim çalışmalarının sarsılmasından endişe ettiklerini açıklıyorlardı. 20 

Ocak’ta bu konuda bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Vekili Hilmi Uran 

dedikoduları yalanlayarak hükümetle partinin uyum içinde çalıştıklarını söyledi. 

Ertesi gün Sadi Irmak da CHP içinde gruplaşmalar olduğu iddialarını yalanladı 

(Cumhuriyet Gazetesi, 20.01.1950: 4).  

Muhalefeti en çok endişelendiren nokta seçim tarihiydi. DP, seçimlerin Nisan 

ayında yapılmak istenmesini iktidarın bir seçim taktiği olarak görüyor, bahar 

aylarında çamur nedeniyle köylülerin seçim sandıklarına kolayca gidemeyeceklerini, 

yolların kapalı olması nedeniyle DP’nin propaganda yapamayacağını hatta oy 

pusulalarını bile gönderemeyeceğini savunuyordu. Oysa elinde devlet radyosu,  

devlet telefonları ve telgrafları olan CHP, oy pusulaları ve propaganda broşürlerini 

dağıtmak için resmi araçlardan faydalanabilecek, kendi taraftarlarını sandık başlarına 

ulaşım araçlarıyla götürebilecek ve seçim tarihini önceden bildiği için, daha önceden 

çeşitli tedbirler alabilecekti. DP açısından, genel seçimlerin muhtar ve belediye 

seçimlerinden önce yapılması, çoğu CHP üyesi olan muhtarlar iş başındayken genel 

seçimlere gidilmek istenmesi anlamına geliyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 

22.01.1950). 

Meclisin Mart’ın ilk haftasında seçimleri yenileme kararı vermesine kesin 

gözüyle bakılmaya başlanmasıyla, iktidar ve muhalefet partileri seçim hazırlıklarını 

bu tarihe göre ayarladılar. CHP mevcut bölge müfettişlerine ek olarak her ile ayrıca 

bir seçim müfettişi tayin ediyor, bu müfettişler daha çok yerel parti teşkilatının seçim 

kampanyası için kendisinden fayda umduğu milletvekillerinden seçiliyordu 

(Cumhuriyet Gazetesi, 06.02.1950: 1). Muhalif çevrelerin en büyük endişesi olan 

iktidarın seçimlere bir emrivaki şeklinde gitmesi olasılığı ise, 15 Şubat’ta yapılan 

Günaltay-Bayar mülakatında Başbakanın daha seçim tarihi hakkında bir karara 

varılmamış olduğu ve böyle bir karar alınması durumunda kendisine haber verileceği 

konusunda Bayar’ı temin etmesi üzerine yatıştı ve partiler aday tesbiti çalışmalarına 

başladılar. Genel merkezlerce gösterilecek adaylar hakkında karar verildiği ancak 

adayların son ana kadar açıklanmayacağı anlaşılmaktaydı. Zaten birkaç gün sonra da 

resmi olmayan ilk haberlere göre seçimin 14 Mayıs Pazar günü yapılacağı belli 

oldu(Ağaoğlu, 1993: 387). 
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2.3.1. 1950 Seçimleri Öncesi Bitlis'te Siyasi Durum 

 04 Temmuz 1946 gün ve G8/3145 sayılı emir karşılığında 1950 seçimlerinin 

CHP lehinde sonuçlandırmak için gerekli tüm tedbir ve çalışmaların yapılması için 

CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran tarafından tüm CHP il teşkilatlarına yazı 

gönderilerek kati suretle titiz çalışmaları istenmiştir. Bu yazı doğrultusunda, CHP il 

Başkanı Ziya Geboloğlu, 1950 seçimlerini kazanmamız için çalışmaların esası her 

şeyden önce halkın sevgi ve saygısının kazanılması şarttır. Partinin küçük 

kademeleri, halkın sevgi ve saygısını kazanmak için partimiz kuruluş tarihi olan 20 

Ekim 1944 tarihinden bu güne kadar elden gelen her türlü fırsatı kullanarak halkın 

sevgi ve saygısını sağlamış bulunmakta ise de bu kökleşen sevgi ve saygıyı sonuna 

kadar muhafaza etmemiz ve sarsılmaması ancak verilen vaatlerin yerine getirilmesi 

ile mümkündür. Bu nedenle 7 yıldan beri verilen vaatlerin hemen yerine 

getirilmemesi ve tahakkuk ettirilmemesi sebebiyle, oyalayıcı ve aldatıcı durumuna 

düşmemek için  Şehir yönünden; 

 1. İyi, dürüst, tecrübeli, kudretli, partiye hürmet eden ve halkı partiyle 

bütünleştiren kişilerin olmasını. 

 2. Hükümetin aldığı yada alacağı tüm kararlara saygı duyması ve yapılması 

mümkün olacak vaatlerde bulunulmasını. 

 3. İşini aksatmayan ve  şehrin yıllardır yapılmayan şosesi için çalışmalarda 

bulunmasını (BCA: 490.1.363.1525.1. 73).  

 4. İktisadi tedbirlerde, memleket ölçüsünde hareket ederek,  yanlış 

uygulamalarla halkı haklı şikayetlere yönelten kifayetsiz ve yetersiz kişiler karşısında 

partiyi zor durumda bırakmamasını. 

 5. Bugüne kadar yolu olmamasından dolayı, Rahva Ovasında kışın yoğun kar 

yağışından dolayı boğularak yada arabaların devrilmesi sonucunda kişilerin hayatını 

kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin gerekmektedir. Okul olmadığı için eğitim 

hayatına devam edemeyen çocuklar için gerekli çalışmaların yapılmasını istemiştir. 

Ayrıca Ziya Geboloğlu, 19 Temmuz 1949 gün ve 55 sayılı karar atfen; Milletvekili 

seçimlerinin 2. evresinden ititbaren merkezden adayı olarak gösterilen kişiler, halkça 

tanınmadığı halde seçerek, Parti ve  Hükümete candan bağlılıklarını göstermişlerdir. 

CHP 7. Büyük Kurultayında alınan sonuca göre Milletvekili Adaylarının %70'i il 

genelinden %30'unun Merkezden aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Bütün halkça 
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memnunlukla karşılanmış olan bu durum iki Milletvekili çıkaran illere bu tüzüğün 

tatbik edilmeyerek birinin mahalline ve birinin de merkeze bırakılmasında isabet ve 

adalet olmadığından halk bundan müteesir bulunmakta ve her iki adayında il 

genelinden seçilmesi istenmektedir (BCA: 490.1.363.1525.1. 74). 1950 seçimlerinde 

Partimizin halkça sevilen iki adayın il genelinden seçildikleri takdirde hiçbir itiraz ve 

tereddüte gerek kalmadan halkın büyük bir kısmının seçeceğini belirterek, 6 Ekim 

1946 tarihinde İl merkezinde kurulan Demokrat Parti'nin hiç bir başarı 

gösteremeyeceğini ve 18 kişilik DP İl yönetiminde seçim sonrası istifa edeceklerini 

bildirmiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 75).   

2.3.2 Bitlis Milletvekili Arif Özdemir'in Ölümü Üzerine Yapılan Ara Seçim  

 Bitlis Milletvekili Arif Özdemir'in 17 Şubat 1948 Çarşamba günü tedavi 

gördüğü Gülhane Hastane'sinde vefat etmesi üzerine (BCA: 30-10-0-0-77-508-15. 4)  

Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre bir başkasının seçilmesinin Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığından alınan 3 Aralık 1948 tarih ve 3919/2565 sayılı teskerede 

bildirilmiş (BCA: 30-10-0-0-77-508-15. 1) ve yerine başkasının seçilmesi talep 

edilmiştir (BCA: 30-10-0-0-77-508-15. 2).   

 Bitlis milletvekili Arif Özdemir’in ölümü üzerine CHP milletvekilleri seçim 

kanununa göre bir başkasının seçilmesi kararını almıştır. Ara seçim Yedinci 

Kurultayca kabul edilen tüzük değişikliğine göre Milletvekilleri adaylarının 

%70’inin tespiti mahalli teşkilata aitti. Bu husustaki yönetmelik hükümlerine göre 

mahallî Parti İl ve ilce idare kurulları, parti bucak başkanları, İ1 ve ilçeler partili 

belediye başkanları ve seçilmiş, Belediye encümen üyeleri, genel meclisin partili 

üyeleri, il merkezlerindeki Ticaret, Sanayi ve Esnaf odalarının partili olan 

başkanlarından oluşan yoklama kurulu tarafından % 70 nispeti gizil oyla ve salt 

çoğunlukla seçilecekti. Bitlis’te 16 Ekim 1949 yılında yapılacak olan ara 

milletvekilliği için mebus adayları; 

 1. Ziya Geboloğlu: Avukat ve Bitlis CHP İl Yönetim Kurulu Başkanı  

 2. Suphi Hayri Menteş: İl belediye Başkanı ve CHP İl Yönetin Kurulu üyesi  

 3. Kadri Kemal Kop: Garanti Bankası neşriyat ve propaganda müdürü  

 4. Hulusi Bitlis Aktürk: Avukat  
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 5. Hamdi Namik Gür: Birinci Büyük Millet Meclisi Eski İzmit Milletvekili ve 

Mülkîye Müfettişi  

 6. HüseyinCahit Gürkaş: Denizli İline bağlı Tavas Ceza Hâkimi  

 7. Asaf Çuhruk: Emekli Danıştay Üyesi  

 Yukarıda adları yazılı olan milletvekilliği için başvuran adaylar arasından 

Arif Özdemir’in vefatı üzerine VIII. Dönem Bitlis Milletvekilliğine Bitlis Hazine ve 

Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Avukatı ile Bitlis CHP İl Yönetim Kurulu 

Başkanı Ziya Geboloğlu seçilmiştir. Seçime Bitlis merkezden 19805 seçmenden 

9421 kişi, Ahlat’ta 5102 seçmenden 4448 kişi, Hizan’da 6705 seçmenden 4995 kişi, 

Tatvan’da 4467 seçmenden 4088 kişi, Mutki’de ise 5832 seçmenden 5593 kişi oy 

kullanmıştır. Seçime katılma oranı ise % 69’dur (Gündoğdu, 2013: 63-64). 

2.4. 1950 Seçimleri Bitlis CHP Milletvekili Aday Adayları Listesi 

 Seçimlerde Bitlis Milletvekilliği için %70 il geneli adaylığı için Bitlis CHP İl 

Teşkilatına adaylık için başvuranlar; 

 1. Selahattin İnan 

 2. Ziya Geboloğlu 

 3. Bilge Tahir 

 4. Remzi Buharalı 

 5. Kadri Kemal Kop 

 6. Remzi Korukluoğlu 

 7. Hakkı Şişmanoğlu (BCA: 490.1.363.1525.1. 43) 

 Seçimlerde Bitlis Milletvekilliği için %30 merkez adaylığı için CHP Genel 

Merkezine adaylık için başvuranlar; 

 1. Muhtar Ertan 

 2. Hulusi Bitlis Aktürk 

 3. Remzi Buharalı 

 4. Mehmet Hakkı Şişmanoğlu 

 5. Tahir Ergün 

 6. Ziya Geboloğlu 

 7. Kadri Kemal Kop 

 8. Cahit Apaşık 
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 9. Suphi Menteş 

 10. Talat Acar 

 11. Baki Bilgütay  

 DP'den Bitlis Milletvekili Adayları ise;  

 1. Rıza Geboloğlu 

 2. Ziya Şerefhanoğlu (Gündoğdu, 2013: 85-86). 

2.4.1. Aday Yoklaması 

 CHP 7. Kurultayında, çok partili sistemin gereklerine kendini yeniden 

uyarlamaya çalıştı. Parti örgütü koyu merkeziyetçilikten uzaklaştırıldı. Parti 

görevlileri artık geçmişte olduğu gibi atanmakla değil, seçimle gelmeye başladı 

(Kılç, 2012: 196). Bu doğrultuda; 

  9 Mart 1950 gün ve 2/3200 sayılı telgrafa karşılık, Bitlis İli, Ahlat, Tatvan, 

Hizan ve Mutki İlçeleri genel kurul üyeleri, belediye başkanları, daimi encümen 

üyeleri, bucak başkanları ve ocak başkanlarından oluşan 102 kişilik liste (BCA: 

490.1.363.1525.1. 49). 

 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Bitlis İl Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

 1. Paşa Barutçu: CHP İl Başkanı, Genel Meclis Üyesi, Baş Encümen Üyesi, 

Büyük Kurultay Üyesi. 

 2. Nezir Özel: CHP İl İdare Kurulu Üyesi, Genel Meclis Üyesi. 

 3. Zeynettin Eren: CHP İl İdare Kurulu Üyesi, Genel Meclis Üyesi. 

 4. Vehbi Öztekin: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 5. Suphi Menteş: Belediye Başkanı, CHP İl İdare Kurulu Üyesi, Büyük 

Kurultay Üyesi.  

 6. Mehmet Zülfikar: CHP İl İdare Kurulu Üyesi, Ziraat Odası Başkanı. 

 7. Yusuf Kumaş: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 8. Ekrem Erdor: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 9. Fahri Fırat: ,CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 10. Şahabettin Karayılan: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 11. Cemil Okumuş: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 CHP İl İdare Kurulu Yedek Üyeleri;  

 1. Zeki Sezer: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  
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 2. Tahsin Oto: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 3. Mahmut Olcay: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 4. Sabri Günal: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 5. Yusuf Yetişkin: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 6. Tevfik Özel: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 7. Akif Akbulak: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 8. Şefket Kazancı: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 9. Mustafa Özdemir: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 10. Talat Güner: CHP İl İdare Kurulu Üyesi.  

 11. Sabri Oto: CHP İl İdare Kurulu Üyesi (BCA: 490.1.363.1525.1. 49). 

 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Merkez İlçe Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

     1. Abdullah Okumuş: CHP Merkez İlçe İdare Kurulu Başkanı, Belediye 

Encümen Üyesi.  

     2. Ali Özdemir: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi.  

     3. Çerkes Barut: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi  

     4. Zeki Oto: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi.  

                5. Memduh Gelibolu: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi.  

                6. Sıddık Türk: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi.  

     7. Nizam Sözen: CHP ilçe İdare Kurulu Asıl Üyesi.  

     8. Abdullah Zülfikar: büyük Kurultay Üyesi.  

     9. Asım Tuğçu: CHP Çukur Bucağı Başkanı.  

     10. Abdulhamit Dalkılınç: CHP Simek Bucağı Başkanı.  

     11. Mehmet Açık: CHP Narlıdere Bucağı Başkanı.  

     12. Mehmet Sıddık Yakupoğlu: CHP Şetek Bucağı Başkanı.  

     Merkez ilçesi ocak teşkilatından kura ile ayrılan ocak başkanları; 

     1. Şerif Söylemez: CHP Parhan Ocak Başkanı.  

     2. Kemal Zülfikar: CHP Zeydan Ocak Başkanı.  

     3. Mevlüt Karayılan: CHP Taş Ocak Başkanı.  

     4. M. Şerif Subaşı: CHP Çapkis Ocak Başkanı.  

                5. Ali Kızak: CHP Kermate Ocak Başkanı (BCA: 490.1.363.1525.1., 55.) 
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 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Hizan İlçe Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

    1. Rüstem Özdemir: CHP İlçe Başkanı, Partili Belediye Başkanı  

    2. M. Sait Yavuz: CHP İlçe Kurul Üyesi  

    3. Mehmet Güngör: CHP İlçe Kurul Üyesi  

    4. Mehmet Bulduk: CHP İlçe Kurul Üyesi  

    5. Abdulgaffar Çakmak: CHP İlçe Kurul Üyesi  

    6. İzzet Yavuz: Partili Genel Meclis Üyesi  

               7. Hasan Günaşan: Belediye Encümen Üyesi 

               8. Şuayip Yıldırım: Belediye Encümen Üyesi  

               9. İhsan Özbek: CHP Hizan ilçesine bağlı Uçum Bucak Başkanı  

               10. Halil Yılmaz: CHP Hizan ilçesine bağlı Hakif Bucak Başkanı  

     CHP Hizan ilçesine bağlı ocak teşkilatından kura ile ayrılan ocak 

başkanları;  

     1. Lezgi Gülman: CHP Raşan Ocak Başkanı  

     2. Agit Özdemir: CHP Obin Ocak Başkanı  

     3. Ahmet İnan: CHP Hişit Ocak Başkanı  

     4. Nusret Yıldırım: CHP Salluh Ocak Başkanı  

            5. Mehmet Aydın: CHP Horus Ocak Başkanı.   

                Selahattin İnan: Büyük Kurultay Üyesi (BCA: 490.1.363.1525.1. 51) 

 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Ahlat İlçe Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

     1. Yusuf Özdemir: CHP İlçe Başkanı, Belediye Başkanı  

     2. Mustafa Sevimli: CHP İlçe Asıl Üyesi  

     3. Bekir Işık: CHP İlçe Asıl Üyesi  

     4. İbrahim Azap: CHP İlçe Asıl Üyesi  

     5. Osman Erkoç: CHP İlçe Asıl Üyesi  

     6. Hüseyin Koca: Belediye Encümen Üyesi  
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     7. Behçet Hurasan: Belediye Encümen Üyesi  

 8. İsa Saka: Ahlat ilçesi Genel Meclis Üyesi 

 9. Bekir Yiğit: CHP Adilcevaz İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Büyük 

Kurultay Üyesi  

     10. Ali Mehmetoğlu: Purhus CHP Bucak Başkanı  

     CHP Ahlat ilçesine bağlı ocak teşkilatından kura ile ayrılan ocak 

başkanları;  

 1. Ömer Kobat: CHP Hulik Ocak Başkanı 

     2. İbrahim Doğan: CHP Deyelik Ocak Başkanı  

     3. Tevfik Kaplan: CHP Hasük Ocak Başkanı  

     4. Reşit Karabaha: CHP Purhus Ocak Başkanı  

                5.Abdullah Altıntaş:CHP Ağceveran Ocak Başkanı (BCA: 

490.1.363.1525.1. 52) 

 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Mutki İlçe Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

    1. İsmail Arslan: CHP İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Genel Meclis Üyesi  

    2. Şevket Güzelsoy: CHP İlçe Üyesi, Belediye Encümen Üyesi  

    3. Feti Birlik: CHP İlçe Üyesi, Belediye Encümen Üyesi  

    4. Mehmet Kaya: CHP İlçe Üyesi  

    5.  Tayyip Dilek: CHP İlçe Üyesi  

    6. Selahattin Gülbardak: CHP İlçe Üyesi  

    7. Yusuf Düzyol: CHP İlçe Üyesi  

    8. Rüstem Seyhan: CHP Huvat Bucak Başkanı  

    9. Selim Akın: CHP Meydan Bucak Başkanı  

              10.  Necmettin Sözügüzel: CHP Iğık Bucak Başkanı 

   Mutki İlçesinde Kura ile farklı yerlerde görevlendirilen ocak 

başkanları;  

   1. Tahir Oral: CHP Tatvan Ocak Başkanı  

   2. Halil Kol: CHP Batılmış Ocak Başkanı  
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   3. Selahattin Güzel: CHP Kölanıs Ocak Başkanı  

   4. Mecit Duygu: CHP Körsuvak Ocak Başkanı  

              5. Maaz Özel: CHP Keyburan Ocak Başkanı
 
(BCA: 490.1.363.1525.1. 53) 

 Milletvekilliği yönetmeliği gereğince Tatvan İlçe Teşkilatından aday 

tespitinde bulunacak kişiler: 

 1. Emin Kopmaz: CHP ilçe Başkanı  

 2. Mahmut Karaman: CHP İlçe Asıl Üyesi, Belediye Başkanı, Büyük 

Kurultay Üyesi  

 3. Hızır Öztürk: CHP İlçe Asıl Üyesi  

 4. Cemalettin Kürüm: CHP İlçe Asıl Üyesi  

 5. Sıddık Suay: CHP İlçe Asıl Üyesi  

 6. Bahri Eren: CHP İlçe Asıl Üyesi  

 7. Şerif Konakçı: CHP İlçe Asıl Üyesi  

 8. Cemil Ayaz: CHP Patrılı Belediye Encümen Üyesi  

 9. Ömer Karalı: CHP Patrılı Belediye Encümen Üyesi  

 10. Cemal Avcı: CHP Patrılı Genel Meclis Üyesi  

 11. İsmail Aydemir: CHP Reşadiye Bucak Başkanı  

 12. Yusuf Baran: CHP Kotum Bucak Başkanı  

 CHP Tatvan ilçesine bağlı ocak teşkilatından kura ile ayrılan ocak 

başkanları;  

 1. Abdurrahim Aygün: CHP Şükranis Ocak Başkanı  

 2. Kamil Aldanmaz: CHP Sapor Ocak Başkanı  

 3. Hamza Taşkın: CHP Ziğak Ocak Başkanı  

 4. Abdulkahhar Atlıhan: CHP Avatağ Ocak Başkanı  

            5. Kayıs Şirin: CHP Engesor Ocak Başkanı (BCA: 490.1.363.1525.1. 54) 

           Aday belirleme seçimi 9 Nisan 1950 Pazar günü saat 10'da 101 üyenin 

katılımıyla ve Parti  Müfettişi Rauf Bayındır'ın Kurul Başkalığıyla Bitlis Halkevi'nde 

yapıldı. Adaylık için başvuruda bulunanların isimleri tahtaya yazıldı. Kurul üyeleri 

seçiminin açık oyla yapılmasına karar verildikten sonra, Kurul Başkan vekilliğine 

Suphi Menteş, Katipliklere de Mahmut Karaman ve Kemal Zülfikar seçildi. 

Milletvekiliği için adaylığını bırakan Bitlis Belediye Başkanı Suphi Menteş, 
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CHP'den adaylığını çekti ve geriye kalan 7 adayın kısa özgeçmişleri ve sicilleri 

heyete sunuldu. Seçim öncesinde sandığın boş olduğu kurul üyelerine gösterildikten 

sonra delegelerin isimleri birer birer okunarak oy vermeleri istendi. Mühürlü zarflarla 

ve kapalı oy usulune göre yapılan seçimde oy verme işlemi bir buçuk saat sürdü.    

Kura ile seçilen beş kişilik tasnif heyeti oyları saydı ve seçim sonucu rapor halinde 

kurula takdim edildi. Selahattin İnan ve Ziya Geboloğlu arasında geçen seçimde, 101 

delegenin 57'sinin oyunu alan Selahattin İnan mutlak bir farkla adaylığa seçildi. Ziya 

Geboloğlu'nun 44 oy aldığı seçimlerde diğer adaylar oy alamadılar (BCA: 

490.1.363.1525.1.  44). 

 CHP'nin 7. Kurultayı sonucu yapılan il seçimini göre Selahattin İnan 

kazanırken, CHP'nin merkez adayı olarak Muhtar Ertan'ı seçmiştir. CHP'den 

adaylığını geri çeken Suphi Menteş Bağımsız, Rıza Geboloğlu ve Ziya Şerefhanoğlu 

DP'den Milletvekili adayı olmuştur (Gündoğdu, 2013: 86). 

 CHP'nin, Bitlis'te ismi geçen adaylarla seçim kararı alırken, Bitlis İl 

Teşkilatı ve halen olan Milletvekili Ziya Geboloğlu, CHP Genel Sekreterliğine tepki 

telgrafları çekerek seçilen adayların tekrar gözden geçirilmelerini talep etmiştir. CHP 

Bitlis İl Başkanı Paşa Barut, CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği telgrafta 

Selahattin İnan hakkında; Çankırı Milletvekili Sayın Abdülhalik Renda'nın 1329 

yılında Bitlis valisi olduğu dönemde Hizanlı Şeyhlerin şeriati ve dini alet ederek 

silahla Bitlis'e saldıran ve Hükümeti devirme girişimde bulunduktan sonra 

yakalanarak idam edilen Seyit Ali'nin oğludur. Kendiside idama mahkum edilmişse 

de yaşının küçük olmasından kaynaklı 15 yıl cezaya mahkum edilip Sivas Cezaevine 

gönderilmiş, birkaç yıl ceza çektikten sonra af ile cezaevinden çıkmıştır. Genel 

savaştan sonra jandarma öldürmek ve sair suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nce 

mahkum edilerek 5 yılda Kastamonu cezaevinde tutuklu kalmıştır. Buradan da tekrar 

af ile çıkmıştır ve Şeyh Sait isyanı ile ilgisinin olduğu ortaya çıkarılarak Bursa'ya 

sürgün edilmiş ve 12 yıl Bursa'da ikamet etmiştir. 1948 yılında af ile Bitlis'e 

dönmüştür. Birçok can kasteden, idam mahkumu ve şeyhlik adı altında bir çok ocak 

söndüren kişi halen şeyhlik adı altında halkın sırtından geçinen arkadaş, halkı 

korkutmak ve birçoğuna para vererek oyları kendi lehinde toplayarak seçimi 

kazanmıştır. İdama mahkum bu kişinin Milletvekili seçilmesinin doğru olmayacağını 
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bildirerek, 44 oy alan Ziya Geboloğlu'nun aday gösterilmesini istemiştir (BCA: 

490.1.363.1525.1.  37). 

Adaylığı kazanan Selahattin İnan hakkında şikayetini, Konya Milletvekili ve 

CHP Genel Sekreteri Tevfik Fikret Sılay aracılığıyla CHP Genel Başkanvekili Hilmi 

Uran'a sunan mağlup aday Ziya Geboloğlu (BCA: 490.1.363.1525.1.  36); 

 9 Nisan 1950 pazar günü yapılan aday yoklamasına katılan ve 8 adaydan 

biri olan Belediye Başkanı Suphi Menteş yoklamaya 10 dakika kala adaylıktan 

çekilmiş ve kendisini destekleyenlerin Şeyh Selahattin İnan'a oy vermesi sonucunda 

Şeyh Selahattin İnan 57 oyla kazanmış ve bunun karşılığında ise Şeyh, Bağımsız 

Aday Suphi Menteş'in kazanmasını temin maksadıyla anlaşmaya vardıkları tespit 

edilmiştir. Suphi Menteş Halk Partisine esasen candan bağlı olmayıp, Demokrat 

Parti'nin Bitlis'te kurulmasını isteyip icabında onlardan faydalanmayı düşünmüş ve 

menfii çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Selahattin İnan ise, gözü dönmüş, kör 

gayet cebbar ve katil, cani, hunhar olarak tanınan, fırsat düşkünü ve hükümetin zayıf 

zamanında meydana çıkmış bir adamdır. 1913 yılında Bitlis'te çıkan isyana fiilen 

katılmış ve ailesinden bir çok kişi idam edilmiştir. Kendiside küçük olduğundan 

dolayı 15 yıl ağır hapse mahkum edilmiştir. Genel savaş sonrasında Bucak 

Müdürlüğü ve hatta kaymakamlık görevlerinde bulunmuş bu görevleri sırasında 

birçok soygun yaparak devlete isyan edip dağa çıkmış biridir. Genel savaş sonrasında 

mahkumiyetine ait dosyalar kaybolsa da Sivas ve Kastamonu cezaevinde yattığına 

dair belgeler ile aday olamayacağı aydınlanacaktır. Sürgününün afla bitmesiyle 

Bitlis'e geri dönen Şeyh Selahattin İnan, eskisi gibi halka zorluk etmeye başlamış ve 

iki yıl içerisinde halktan yüz binlerce lira para, hayvan ve hediyeler toplayarak tam 

bir derebeyi gibi davranmaya başlamııştır. Aday yoklaması için Hizan'dan gelecek 

olan 15 arkadaşın yanında 200 kişiyide getirerek bunları otel odasına kapatmış ve 

kimselerle görüşmesine müsaade etmeyerek bunları aday yoklaması için getirmiştir 

(BCA: 490.1.363.1525.1. 38). 

 Bir çok delegeye kendisine oy vermeleri halinde hediye ve para vererek 

seçimi lehine çevirmiş ve 7 oy fazla alarak Milletvekili Adayı seçilmiştir. Seçimden 

çekilip Bağımsız Aday olan Suphi Menteş ile anlaşarak, %30'dan ilan edilecek Parti 

adayının kazanmaması için Suphi Menteş adına çalışarak partimize ihanet edecektir. 
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Bağımsız adayın seçilmesi durumda dahi meclise kabul edilmemesi şarttır. Aksi 

takdirde muhalif partilerin bunu bahane ederek gazete sütunlarında çok çirkin 

yazacaklarına şüphe edilmemelidir. Ben aday yoklamasında seçilmediğimden birçok 

teklife rağmen asla bağımsız aday olarak siyasete devam etmeyecek ve Demokrat 

Parti'den adaylığımı bırakmayacağım, ölünceye kadar partime sadık kalacağım. Buna 

başta Bitlis valisi ve Parti Müfettişi Rauf Bayındır olmak üzere bütün halk şahittir. 

şeklinde dile getirerek kendisinin %30 adayı gösterilmesini istemiştir (BCA: 

490.1.363.1525.1. 39). 

 Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu, aday belirleme seçimlerinde kazanan 

Şeyh Selahattin İnan'ın milletvekili seçilemeyeceğini ve çıkan sonuçtan memnun 

olmadığını 18 Nisan 1950 tarihli Ulus Gazetesine gönderdiği yazısında ise şu şekilde 

dile getirmiştir; Bitlis'te yapılan aday yoklamasında 8 aday arasından 57 oy alarak 

seçilen Şeyh Selahattin İnan, İsyana teşvik eden ve idamedilen bir adamın oğludur. 

Kendiside bir idam mahkumu olduğu fakat yaşının küçük olduğu için 10 yıl ağır 

hapse mahkum edildiğini belirtmekte fayda vardır. Ayrıca 1920 ve sonrasında halen 

yanında bulunan Ermeni asıllı eşi ile Devlet Kuvvetleri'ne karşı gelmek ve bir kaç 

jandarmayı öldürmek ve yaralamak suçuylada ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Anayasa'nın 12'nci maddesine göre ağır cezaya mahkum edilen edilen kişilerin 

milletvekili seçilemeyeceğini ve bu durumun TBMM başkanlığı tarafından 

incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca %30 içinden seçilen adayların tekrar gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. 8 yıldır Bitlis Milletvekili olan Muhtar Ertan'ın bu defa 

başka bir ilden aday gösterilerek onun yerine benim aday gösterilmem 

gerekmektedir. Muhtar Ertan 8 yıldır Bitlis Milletvekili olsada bu müddet içerisinde 

Bitlis için hiçbir fayda sağlayamamış ve halkın kendisine karşı hiç bir sevgi ve 

saygısı bulunmamaktadır. Aday gösterilmediğim için üzün üzgün değilim, 16 yıldır 

yaptığım Avukatlık mesleğime devam etmek için bir kaç gün içinde hazırlığımı 

tamamlayıp Bitlis'e gideceğim. Tek üzüntüm burada otel köşelerinde sahipsiz 

bırakacağım çocuklarım içindir (BCA: 490.1.363.1525.1. 30). 

 Şahsıma yapılan bu haksızlık karşısında CHP'ye hiç gücenmedim aksine 

daha da bağlandım. Bitlis'te parti teşkilatına kayıtlı kalacağım fakat hiç bir görevde 

yer almayacağım. Muhtar Ertan'ın Bitlis adaylığına seçilmesi durumunda, toptancılık 
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işleriyle uğraşan ve halkın isteğiyle, 8 Nisan 1950 tarihinde DP'den Bitlis 

Milletvekili adayı olan kardeşim Rıza'nın seçilmemesi için elimden gelen tüm çabayı 

sarfedeceğim. Kazansa bile bu işten vazgeçireceğim. Şeyh Selahattin İnan'ın, 

mahkumiyet durumu hakkında Yüksek Seçim ve Bitlis İl ve İlçe Kurulları 

Başkanlıklarına yazı ile arz edilecektir, milletvekili olmasında hiçbir engel olmadığı 

takdirde her gibi bende Şeyh Selahattin İnan'ın milletvekilliğini kabul edeceğim. 

Ayrıca Şeyh Selahattin hiçbir okul mezunu olmadığı halde adaylık beyannamesinde 

Mülkiye ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olduğunu el yazısıyla yazmış, bu 

yazılarının birini CHP Bitlis İl İdare Kurulu Başkanlığına diğerini de CHP genel 

sekreterliğine sunarak resmi makamlara yalan beyanatta bulunmuştur
 

(BCA: 

490.1.363.1525.1. 31). 

 Milletvekili Ziya Geboloğlu ve CHP İl Başkanı Paşa Barut'un iddialarına 

karşılık Şeyh Selahattin İnan 21 Nisan 1950 tarihli telgrafında; Geboloğlu'nun 

durumundan münfail olan Parti İ idare Kurulu Başkanı Paşa Barut, Rıza 

Geboloğlu'nu DP'ye geçirerek ve Halk Partisinden aldığı kuvvetle her tarafa 

adamlarını dağıtmak suretiyle Geboloğlu'nu desteklemeye başlamıştır (BCA: 

490.1.363.1525.1. 27). 

 Partimize karşı görülmemiş bir nankörlük yapan bu muhtehavvil insanlarla 

yalnız başıma kalsam dahi mücadeleden geri kalmayacağım ve bir ferdi bulunduğum 

büyük partimizin muhafazayı şerefi uğrunda tüm mevcudiyetimle çalışacağım. 

Esasen bu bizim için namus ve şeref borcudur. Son günlerde yapılmakta olan kara 

propaganda çok garip bir şekil almış ve bu propagandadan faydalanıp bağımsız ve 

karşı taraf (DP) lehine çalışmalar yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Parti Müfettişinin bir 

an evvel buraya gelmesi
 
(BCA: 490.1.363.1525.1. 28) ve partimizin şerefi için 

çalışmalarda bulunması şarttır (BCA: 490.1.363.1525.1. 29). 

 Hizanlı Şeyh Selahattin İnan'ın adaylığına tepki sadece Bitlis İl Teşkilatı ve 

Milletvekilinden gelmemişti. 25 Nisan 1950 tarihli bir telgrafta Selahattin İnan'ın 

öldürdüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Makbule Özevin'den gelmişti. Özevin 

telgrafında şu ifadelere yer vermiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 15); 
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 İdama Mahkum birisi iken sürgün edeilen Hizanlı Selahattin Halk Partisi 

adına Bitlis Milletvekilliği adaylığını duyunca çok şaşırdım. Bu haber bütün vicdan 

ve adalet hislerimi sarsmıştır. Kardeşim ve oğlunu öldüren bu katil ve şakinin parti 

listesinde bulunması kadar acı ve elim bir hal yoktur. Kanunun ve adaletin hakim 

olduğu bir memlekette bu hadisenin (BCA: 490.1.363.1525.1. 16) onayı, partinin 

işlevsiz hale geldiğini teyit etmektedir. Kanun ve adalet namına durumun icabını 

istirham ederim (BCA: 490.1.363.1525.1. 17). 

 CHP'ye gelen şikayetler sonrası Genel Sekreterlik durumun incelenmesi 

için CHP Bölge Müfettişi Rauf Bayındır'ı görevlendirmiştir. Bayındır yapılan 

görüşmeler sonrası Bitlis Adayı Selahattin İnan hakkında ortaya atılan, "Bağımsız 

Adaylarla işbirliği hakkında" söylentinin asılsız olduğunu ve ilçelere yapılan 

ziyaretlerin parti lehine faydalı olduğunu bildirmiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 13). 

  Selahattin İnan ayrıca, söylentileri çıkaran kişinin DP'ye geçen Geboloğlu 

ve gizli hedeflerine hizmet eden akraba ve hemfikirlerinin olduğunu, Bağımsız aday 

Suphi Menteş ile kendisinin değil Geboloğlu'nun ittifak halinde olduğunu dile 

getirmiştir (BCA: 490.1.363.1525.1. 14). 

 Seçim süreci boyunca en çok konuşulan olaylardan biri olan Rıza 

Geboloğlu'nun DP'den adaylığıydı. Ziya Geboloğlu, kardeşiyle görüşerek adaylığını 

geri almasını istemiştir, kardeşi  Rıza Geboloğlu'da durumu CHP İl Başkanı Paşa 

Barut'a sunarak, adaylığını geri çekmek istemiştir fakat İl Başkanı bu durumu İl 

Valisi ile görüşmek istemiştir. Valinin verdiği karar doğrultusunda Rıza 

Geboloğlu'nun aday olarak kalması istenmiştir. Bu kararın sebebini Ziya Geboloğlu; 

30 Nisan 1950 tarihinde Bitlis'e geldim ve Vali ile görüşmek istedim... Kardeşimin 

neden adaylıktan istifasına mani olduğunu sordum, oda bağımsız adaylığını bırakan 

Suphi Menteş'in oylarının azalması ve bir kısım oyların DP adaylarına dağılacağı 

eğer kardeşin aday olmazsa oyların tek bir adaya gideceğini söyleyerek kardeşi Rıza 

Geboloğlu'nun adaylığına açıklık getirmiş. 

 2.5. Adilcevaz'da Yapılan DP Mitingi 

 CHP Adilcevaz Bucak Başkanlığının 1 Nisan 1950 tarihli CHP Genel 

Sekreterliğine gönderdiği dilekçede, Demokrat Parti Müfettişi olduğu iddia edilen 
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Kemal Obus'un Adilcevaz'da verdiği mitingde halk üzerinde nefret duygusu 

uyandıran söylemlerde bulunduğu ve halkı DP saflarına davet ettiği belirlenmiştir. 

Bucakta görev yapan ve halen iktidar partisinin birer memuru olan öğretmenlerinde 

DP fikirleri doğrultusunda hareket ettiği tespit edilmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 

23). 

 28 Mart 1950 tarihinde Ahlat DP İlçe Teşkilatının açılış töreni yapılmıştır. 

Açılış sırasında DP lehine ve CHP aleyhine bir miting düzenlenmiştir. On dört saat 

süren bu mitingde Adilcevaz Bucağı İlkokul Başöğretmeni İhsan Ersan, öğretmenler 

Ahmet Ören, Hamit Kesciler, Hikmet Çakmak ve DP saymanı olan Ahmet Erişhan'ın 

kardeşi ve öğretmen vekili Salih Erişhan'ın mesai saatleri içerisinde bu mitingde yer 

aldığı ve CHP aleyhinde söylenen sözleri alkışlamışlardır. Bu durumu bizzat Bucak 

Müdürü Ekrem Gömürcü'de görmüştür. Bitlis CHP İl Başkanı Paşo Barut, her gün 

DP binasında vakit geçiren ve herkesi DP'ye kayıt etmek için çalışan öğretmenlerin 

başka yerlere gönderilmelerini talep etmiştir (BCA: 490.1.442.1829.2. 24). 

2.6. Seçim Sonuçları 

 14 Mayıs 1950 Pazar günü saat 8:00’da başlayıp saat 17:00’da sona eren 

seçimde, 8905743 seçmenden 7953055’i sandıklara giderek oy kullandı. Zorlayıcı bir 

neden olmaksızın vatandaşlar coşkulu ve gönüllü olarak sandık başına koştu. 

Seçimde 

 1. CHP, 3176650 oyla 69 sandalye kazanarak, oyların %39,9’unu, 

sandalyelerin de %14.17’sini,  

 2. DP, 4241393 oyla 408 sandalye kazanarak, oyların 94.83.34’ünü, 

sandalyelerin %83.78’ini,  

 3. MKP, 250414 oyla 1 sandalye kazanarak, oyların %3,1’ini, sandalyelerin 

%0.21’ini,  

 4. Bağımsızlar, 383282 oyla 9 sandalye kazanarak, oyların %4,8’ini, 

sandalyelerin %1.85’ini aldılar.  

 Yukarıdaki verilerden anlaşıldığı üzere CHP oyların %39,9’unu almasına 

karşın, toplam sandalye sayısının ancak %14.17’sini almıştır. Uygulanan seçim 

sistemine göre seçim çevrelerinde her parti liste halinde adaylarını göstermekte, en 

çok oy alan parti listesi o ildeki milletvekillerinin hepsini kazanmaktaydı. Seçimler 

sonunda toplam 487 sandalyenin yalnız 69’unu kazanan CHP iktidarı, 408 
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milletvekilliği kazanan DP’ye devretti (Türk Parlemento Tarihi, 1950-1954: 677). 

Demokrat Parti kullanılan oyların %53.35’ini CHP ise %38.38’ni almıştır. Aradaki 

%15’lik farka rağmen Meclise 480 Demokrat Partili milletvekili girerken CHP 

sadece 39 milletvekili girmiştir (Ahmad, 2008: 132). Bu dunun CHP dönemi seçim 

yasalarından kaynaklanmış fakat Demokrat Parti’nin olduğundan daha güçlü olarak 

iktidarı ele geçirmesine sebep olmuştur. CHP’nin kaybettiği bu seçimde toplumda 

oluşan sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra Demokrat Parti’nin siyasal merkezi 

taşraya kaydırmasının da rolü büyüktür. Siyasal merkezin taşraya kaydırılmasında en 

önemli araç ise genel oy du. Demokrat Parti iktidarında genel oy ve tek dereceli 

seçimlerin uygulanmasıyla birlikte siyasal merkez parçalanarak taşraya doğru 

kaymıştır. 1950 seçimleri ile doğan siyasal merkez-çevre siyaseti ayrımı günümüze 

değin etkilerini sürdürmüştür (Karaman, 2008: 173). 

 Bitlis seçim sonucunda ise CHP adayları Selahattin İnan 16878, Muhtar Ertan 

15173 oy aldı (BCA: 030.10.0.0.77.511.2. 4). DP adayları olan Ziya Şerefhanoğlu 

8248, Rıza Geboloğlu 7490 oy alırken, Bağımsız Suphi Menteş ise 4707 oy aldı. 

Böylelikle 1950 Bitlis seçimlerinde kazanan CHP oldu (BCA: 490.1.442.1829.2. 56). 

 Selahattin İnan 

 1897 (Aslı : 1312/1887' (Tashih : 1303) de Bitlis'in Hizan İlçesi Gayda 

Köyünde (Sırmaçek) (029/01, 1,1) doğdu. Babası Şeyh Celalettin oğlu Seyit Ali 

efendi, annesi Fatma hanımdır. Celal-Meryem kızı Saadet (1899-1987), Şerefhan kızı 

Feride (1896-1938), Selim-Mutavafiye kızı Vasfiye (1894-1960), Ömer-Zinnet kızı 

Tevrat (7-1956), Abdullah-Hava kızı Mecbure (1894-1984) hanımlarla evli; 

Müzeyyen (1922), Abidin (1923-1990), Zahide (1925), Kamran (1929) ve Avdet'in 

(1927) babasıdır. Özel medrese öğrenimi gördü. 6 Temmuz 1916'da Bitlis'in Uçum 

Bucağı Müdür Vekaletine atandı. 30 Mayıs 1918'de Kuvayı Milliye Kumandanlığı 

ile Van ileri harekâtına katılmak üzere ayrıldı. Bu savaşlarda sağ gözünü kaybetti. 29 

Haziran 1920'de Hizan Kaymakam Vekilliğine getirildi, aynı yılın 21 Temmuzunda 

asaleti onaylandı. Bu görevde 12 Aralık 1922'ye kadar kaldı. Bir süre sonra iaşe 

şefliği ve milli korunma kontrolörlüğü yaptı. Milletvekili olmadan önce 

memleketinde tarımla uğraşıyordu. Harp Madalyası sahibidir. Darüşşafaka 

Mektebine maddi yardımda bulunmuştur. IX. Dönem seçimlerine katıldı. Yapılan 

seçimde 16 878 oyla Bitlis'ten milletvekili seçildi. Seçim tutanağını 16 Mayıs 
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1950'de alıp, 22 Mayıs 1950'de Meclise katıldı. Tutanağı 14 Temmuz 1950'de 

onaylandı. Tarım ve Ulaştırma komisyonlarında çalıştı. X., XI. dönemlerde de 

Bitlis'ten milletvekili seçilen Selahattin İNAN, Yassıada Yüksek Adalet Divanınca, 

Anayasayı ihlal suçlaması ile müebbet ağır hapis cezasına çarptırıldı. 11 Ekim 

1969'da öldü  (Türk Parlamento Tarihi, 1950-1954: 167-168). 
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3. 1954 SEÇİMLERİ ÖNCESİ BİTLİS'İN GENEL DURUMU VE SEÇİMLER 

3.1. Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın Ölümü ve 1951 Ara Seçimleri 

 2 Temmuz 1951 tarihinde ölen Bitlis Milletvekili
 

(BCA: 

030.10.00.00.77.513.19.1. 1) Muhtar Ertan'ın, Devlet Demir Yolları Hastanesinde 

kalp krizinden vefat ettiği ve yerine Milletvekili Seçim Kanunu gereğince bir 

başkasının seçilmesi gerektiği TBMM Başkanlığına sunulmuştur (BCA: 

030.10.00.00.77.513.19.1. 2). 

 Bitlis dahil, 16 Eylül 1951 tarihinde 20 ilde yapılan seçimlere, 3.168.423 

seçmenden 1.778.857'i katılmıştır. Toplam katılma oranının %54.14 olduğu 

seçimlerde; DP: 937,288 oy ve %52.69 oranla birinci parti olurken, CHP, 687.668 oy 

ve %38.65'lik oran ile ikinci parti olmuş. Sonuca göre DP açık bulunan Milletvekili 

koltuklarının 18'ini, CHP ise 2'sini almıştır. M.P ve Bağımsız Adaylar seçimde 

herhangi bir başarı gösterememişlerdir (Türk Parlamento Tarihi, 1950-1954: 5513). 

 CHP'nin Bitlis'ten aday göstermediği ara seçimi (Gündoğdu, 2013: 91), 

17022 oy alan Nusrettin Barut kazanmıştır. Bu DP'nin Bitlis'teki ilk seçim zaferidir 

(Gündoğdu, 2013: 93).   

 Nusrettin Barut 

 1902' (1318) de Bitlis'in Yükseliş (Taş) Mahallesinde (010/02, 22, 67) doğdu. 

Babası Yasin ağa, annesi Zuleyha hanımdır. Güli ağa-Keve kızı Hazal (1913-1960) 

hanımla evli; Ali İhsan (1933), Azize (1933), Ayten (1934), Afet (1935-1936), 

Şentürk (1937-1979), Nurten (1942-1943), Öztürk (1942-1943), Sevim (1942-1943), 

Güldane (1944-1945) ve Öztürk' (1944) ün babasıdır. Lise öğrenimi yaptığını beyan 

etmiştir. 18 Ocak 1919'da Bitlis Vergi Müfredat Kitabeti Vekâleti ile devlet 

hizmetine girdi. 18 Ağustos 1920'de Bitlis Vergi Kalemi Mümeyyizliğine, 1 Mart 

1923'te Mutki Tapu Memurluğuna, 14 Haziran 1923'te Hizan Tapu Memurluğuna 

atandı. 15 Kasım 1923'te askerlik görevine başladı. Bitlis Jandarma Kıtası Merkez 

Bölüğünde Süvari Çavuşu rütbesiyle askerlik görevini tamamlayarak 15 Haziran 

1926'da terhis edildi. Aynı yıl; Ağrı'nın Patnos, 1929'da Muş'un Karaköy, 1930'da 

Bitlis'in Huyut, 1938'de Hakif, 1939'da Uçum, 1941'de Simek, 1947'de İğik, aynı yıl 

Kotum ve 1950'de Çukur Bucağı müdürlüklerinde bulundu. 5 Temmuz 195l'de istifa 

etti. 26.10.195l'de isteğiyle emekli oldu. IX. Dönem ara seçimlerine girdi. Yapılan 

seçimde 17 022 oyla Bitlis'ten milletvekili seçildi. 18.9.195l'de seçim tutanağını alıp, 
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1 Kasım 195l'de Meclise katıldı. Tutanağı 14 Kasım 195l'de onaylandı. Ulaştırma 

Komisyonunda çalıştı. X. ve XI. dönemlerde de Bitlis'ten milletvekili seçilen 

Nusrettin BARUT, Anayasayı çiğnediği suçlamasıyla Yassıada Yüksek Adalet 

Divanınca yargılanarak beraet etti. 15 Kasım 1962'de öldü. Bitlis'te toprağa verildi 

(Türk Parlamento Tarihi, 1950-1954: 163-164). 

3.2. 1954 Seçimleri Öncesi Bitlis'teki Mevcut Problemler 

3.2.1. Okul ve Öğretmen Problemleri 

 1948'ten itibaren Bitlis’teki genel sorunlar özellikle okul ve öğretmenlerin 

durumu hakkında dönemim bölge müfettişi olan Fevzi Kalfagil tarafından CHP genel 

sekreterliğine raporlar halinde sunulmuştur gönderilen raporlara göre; Bitlis köyleri 

ufak ve az nüfuslu olduklarından ilköğretimi temin için, yatılı bölge okulları açılması 

uygun görülerek köyler 53 bölgeye ayrılmış ve o kadar okul binası yapılması 

lüzumlu bulunmuştur. Bu okulların öğretmenleri ancak 5 yıl sonra gelmeye 

başlayacağı için binaların bu müddet zarfında bitirilmesi yolunda gerekli tedbir ve 

kararlar il makamınca şöylece alınmıştır:  

 1: Üç yıl içinde her bölgenin köy bütçelerine okul binaları için tahsisat 

koydurulacak, bu paralar köylüye taksim edilerek toplanıp bankaya yatırılacaktır. Bu 

vehiçle üç yılda binaların paraları bankaya yatmış bulunacaktır.  

 2: Arsalar hazırlanacak, tapuya bağlanacak ve iki yıl içinde taşları, üçüncü yıl 

içinde de ağaçları hazırlattırılacaktır. 

 3: Bu yıldan itibaren her bölge okulu yapılacak köyde okul ve eğitmen için 

lazım olan toprak tedarik edilecek, tapuya bağlattırılacak.  

 4: Dördüncü ve beşinci yıllarda da binalar yaptırılacak ve öğretmenlere hazır 

bulundurulacaktır (BCA: 490.1.0.0.508.2040.2. 16 ). 

 1950 yılı itibariyle Bitlis’in bütün ilçede 15 İlkokul ve 1 ortaokul vardır. 1941 

sayımına göre okul çağında 6484 kız, 8149 erkek olmak üzere toplam da 14653 

çocuk varken 1942-1943 yılında I64 kız, 948 erkek olmak üzere toplamda 1112 

çocuk, 1943-1944 yılında ise 157 kız, 1033 erkek toplamda 1190 çocuk okula kayıt 

edilmiştir. İlde bulunan 15 ilkokulun 11 kasabada 4 tanesi ise bucak merkezî olan 

köylerdedir. Kasabadaki okullar ise yeterli ve sağlıklı değildir. Bucak okullarına 

gelince: Merkeze bağlı Simek ve Çukur bucak merkezlerinde Maarif Bakanlığının 

gönderdiği plâna göre sağlam binalar yapılmış Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye bucak 
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merkezîndeki bina dört yıl önce yapılmıştır. Mutki ilçesinin Huyut Bucak 

merkezindeki okul binası bu sene yaptırılacağı için çocuklar muvakkat bir binada 

okutulmaktadırlar. ilkokul öğretmen kadrosu 32 iken 16 Haziran 1944 tarihinde 9 

tanesi asker, 10’u münhal idi. Ders döneminde 13 asil ve 14 vekil öğretmenle 

çalışılmış, vekil öğretmenler ehliyetli olmadığı ve ehil de bulunmadığı için hiçbir 

fayda sağlamamıştır. Asil Öğretmenlerin de bir kısmında uzun bir süre İstifade 

edilmemiş, dördü uzun süre hastalanmış, ikisi toprak mahsulleri vergisi işinden sui 

istimalleri görüldüğünden 6 Mayıs 1944’de tevkif ve mahkum edilmiş olduklarından 

1943-1944 ders yılında iyi bir sonuç alınamamıştır. Bitlis şehir okulları ile her dört 

ilçeden 945 öğrenciye karşılık 93 mezun, bucaklarda ise 250 öğrenciye mukabil 12 

mezun. Yani umumi ilden 1190 öğrenciye karşı ancak 105 mezun verilmiştir. 1944-

1945 yılı ilkokul kadrosunu teşkil eden 32 öğretmenden 5’i asker, biri mahkûm, biri 

mevkuf biri hasta, 10’u münhal olmak üzere 18’i yok. Yalnız 14’ü vazife başında 

bulunuyordu. Ortaokul öğretmen kadrosu 10’dur. 1943-1944 ders yılında 4 asil, 6 

vekil öğretmenle idare edilmiş, 1944-1945 ders yılında ise 8 asıl öğretmeni mevcut 

olup diğer iki kadro açık bulunmuştur. Bitlis gibi doğu illerinde askerliğini 

yapmamış, yeni mezun öğretmenler tayin edilmekte, bunlar derhal askere alınarak 

okullarla alakaları kesilmekte ve terhislerinde de başka bir yere nakledilmek üzere 

yerleri vekil öğretmenlerle idare edilmektedir. Hal böyleyken Fevzi Kalfagil eskiden 

beri ihmal edilmiş olan bu bölgede çoğu Türkçe bilmeyen vatandaşlara Türkçeyi 

öğretmek için bu okulların münhal kadroların asıl ve tecrübeli öğretmenlerle 

doldurulmasını ve nüfusu çok olan köylerde ilkokulları olmayan köylerin merkezi bir 

yerinde bölge yatılı okulların biran evvel yapılmasını CHP Genel Sekreterliğe 

bildirdi (BCA: 490.1.0.0.508.2040.2. 17). 

 1951-1952 yılları arasında Bitlis'te 15 okul inşaatı bitmiş ve bu okullar için 

devlet bütçesinden 226.800 Türk Lirası harcanmıştır (Wofford, :1952: 19). 

3.2.2. Sağlık Problemleri 

 Bitlis’in sağlık durumu hakkında dönemim bölge müfettişi olan Fevzi 

Kalfagil’in raporlarına göre: ilde yirmi yataklı bir hastane mevcut olup bu hastanede 

bir doktor ile sekiz kişilik memur ve hizmetli kadrosu bulunuyordu. İlde bulunan 

doktorun Edirne’ye tayininden sonra yerine başka biri gönderilmemiş ve yerine 

ihtisas sahibi olmayan sağlık müdürü vekalet etmişse de halkın ihtiyaçlarını 
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karşılayamamıştır. Bu yüzden hastane halkın sağlık durumunu karşılayamadığından 

bazı mühim hastalar Diyarbakır veya Ankara’ya sevk edilmek zorunda kalınmış ve 

bu sevkler sırasında birçok hasta yollarda vefat etmiştir. Ayrıca ildeki tek eczacının 

da gitmesi ve yerine kimsenin talip olmaması da ilde ilaçların temininde sorun 

yaratmıştır. Hükümet Tabipliğinde bulundurulan ecza dolabı da halkın ihtiyaçlarına 

cevap verememiştir. Ağır kış şartlarının yaşanması sebebiyle de ilaçların 

Diyarbakır’dan getirilmesi, hem zaman almakta hem de fazla masrafa yol 

açmaktaydı. Bitlis Hastanesinin durumu hakkında Fevzi Kalfagil yazdığı raporda zor 

durumda olan Bitlis halkının bu durumdan kurtulması için acilen bir doktorun buraya 

gönderilmesini ve eczane işine de bir çözüm bulunmasını talep etti (BCA: 

490.1.0.0.508.2040.2. 18). 

3.2.3. Yakacak Problemleri 

 Uzun ve ağır kış şartlarından dolayı Bitlis halkının başlıca sorunlarından biri 

de vaktinde muhtaç oldukları odun ve kömürün temin edilmesi meselesidir. Bitlis’te 

Orman İşletmesinin kurulması sonucunda (Bitlis Gazetesi, 23 Nisan 1945: 1) halkın 

yakacaklarını temin etmesi daha zorlaşmıştır. İşletme kurulması ile bu işletme odun 

ve kömür tedarik ve nakliyatını yasakladı. Halkın bu önemli ihtiyaçları ile mükellef 

olan bu işletme ayrıca odun ve kömür teminini kışın bitimi olan Nisan ayı sonu ile 

kışın başlangıcı olan Ekin ayı arasındaki 5 aylık devrede teminini de yasakladı. 

Ayrıca bu işletmenin kurulmasından sonra evvelce kilosu 1 kuruşa elde edilen 

odunun işletmece satın alınmasından sonra 1,5 kuruşa köylüden alınmasına rağmen 

halka 3,5 kuruşa satılmıştır. Evvelce kilosu 7 kuruşa temin edilen kömür ise de yine 

bu işletmenin kurulmasından sonra kilosu 12 veya 13 kuruşa temin edilmeye başladı. 

Bütün bunların yanında Bitlis’in dört mahallesinden (Taş, İnönü, Hersan, Zeydan) 

sadece Taş Mahallesinde ambarın bulunması halkın yakacak masraflarının daha da 

artmasına neden olmuştur. Bitlis halkının yaşadığı bu sorunlar üzerine bölge 

müfettişi  Fevzi Kalfagil CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği raporda bu konuya 

da değinerek konuyla ilgili gerekli tedbirlerinin bir an evvel alınmasını istedi. En 

azından dağınık ve inişli-çıkışlı olan Bitlis’te Taş Mahallesi dışındaki diğer 

mahallelerde de ambar açılarak en azından halkın nakliyat masraflarının azaltılması 

konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmiştir (BCA: 490.1.0.0.508.2040.2. 

8-11 ). 



106 
 

3.2.4. Diğer Problemler 

 1950 sonrası Bitlis’in tespit edilen problemlerine ve talep edilen ihtiyaçları 

için verilen cevaplar şunlardır:  

 1.Ahlat, Mutki ve Bitlis Hükmet Tabiplikleri için birer gezici sağlık memuru 

tayini istenmiş, bu istekler kabul edilerek adları geçen yerlere birer sağlık 

memurunun tayini sağlanmıştır.  

 2. Bitlis Belediye Tabipliğine bir tabip ve Ahlat ilçesine bir ebe ile Trahom 

Savaş Tabibinin tayini istenmiş ve bu talepler kabul edilmiştir (BCA: 

30.01.0.0.117.737.6. 19).    

 3.Tatvan ilçesinde yapılan polis karakolunun inşası için 5000 lira istenmiş, bu 

istek üzerine Tatvan polis karakolunun yapımı için 5000 lira gönderilmiştir (BCA: 

30.01.0.0.117.737.6. 7).  

 4. Yerli halktan topraksız olanların ihtiyaçlarının temini ve ilçeye 

gönderilecek göçmenlerin yerleştirilmesi için Ahlat ilçesinde tapulama kanunun 

uygulanması istenilmiştir. Kadro olmadığından dolayı bu istek gerçekleştirilememiş 

ise de kadroların tezyidi için bir kanun hazırlanmıştır. TBMM tarafından bu kanun 

çıktığı takdirde bu talebin yerine getirileceği bildirilmiştir (BCA: 

30.01.0.0.117.737.6. 3).   

 5. Ahlat ilçesine bağlı Karmuç ve Purhuz köylerine tarım aleti almak için para 

istenmiş ve İller Bankası Kanununa göre İller Bankası safi kazancından köy 

kalkınmasına ayrılan paydan 5540,47 lira tahsis edilmiş (BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 

6).   

 6. Bitlis Merkez, Hizan, Ahlat Birlikleri ile il jandarma komutanlığı binasının 

onarımı için istenilen 77,613 lira, ödeneğin 1951 yılı bütçesinin kabulünden sonra 

istendiği için red edilmiştir (BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 11).   

 7. Köylerdeki halkın su ihtiyaçlarının giderilmesi için istenilen yardım 

üzerine vilâyet emrine 53.000 lira gönderilmiştir (BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 16).    

 8. Ahlat ilçesinde bir Toprak Ofisinin kurulması talep edilmiş, bu istek Genel 

Müdürlükçe yapılan araştırma sonucunda teşkilâtın kurulması şartlarının uygun olup 

olmadığı hakkındaki araştırmalardan sonra karara bağlanacağı belirtilmiştir (BCA: 

30.01.0.0.117.737.6. 18).   
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 9.Bitlis’te Paşa Barut (Eski CHP İl Başkanı) ve ortakları tarafından işletilen 

1940 yılında Milli Savunma Bakanlığınca istimlak edilen Bitlis il merkezindeki un 

fabrikasının halkın ihtiyacını karşılayamadığı gerekçesiyle halk bu fabrikanın eski 

sahiplerine verilmesi istemiş. Ancak sözü geçen fabrikanın Bitlis, Van, Muş 

bölgelerindeki birliklerin ihtiyaçlarını karşıladığı ve ikmal bakımından ehemmiyetli 

bir yer işgal eden bu fabrikanın önem arz etmesi sebebiyle fabrikanın bakanlıkça 

çalıştırılmasına karar verilmiştir ( BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 38).   

 10. İl merkezinde mevcut hükümet konağı 1329 (1911) yılında o zaman vali 

bulunan Mustafa Abdülhalık Renda tarafından yatılı okul olarak inşa edilen bir 

binada bulunmaktadır. Bitlis ilçelerinde bulunan hükümet konakları yeniden inşa 

edildiği halde merkezde yeni bir hükümet konağı yapılmamıştır. 1945 yılında talep 

edilen bu isteğin gerçekleşmemesi üzerine bu talep yine yapılmış, ancak bu istek 

tasarruf maksadıyla alınan tedbirler arasında, mali imkanlar elde edilinceye kadar 

hükümet konaklarının inşaatı durdurulması kararı alınmasından dolayı bu istek kabul 

edilmemiştir  (BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 24).   

 11. Hükümetin Mutki Tekel İdaresinin kapanması kararı alınmasından sonra 

halk bu fabrikanın kapatılması ile kışın yedi ay il ile irtibatı kesilen bu ilçede tekel 

maddelerinin kaçak suretiyle fahiş bir fiyatla satılacağından dolayı bu tekel 

idaresinin kapatılmamasını istedi. Halkın bu isteğini Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

tarafından incelenmiş ve sonunda Mutki Tekel İdaresinin kapatılması işi 

durdurulmuştur (BCA: 30.01.0.0.117.737.6. 18).   

3.2.5. Bitlis'in Temel Geçim Kaynağı Tütün ve Tekel İşletmesi Problemleri 

 Bitlis’in kalkınması için önemli bir yere sahip olan Tekel Başmüdürlük 

binası, evvelden otel olan bir binada çalışmakta ve bu binanın yeterli büyüklükte 

olmamasından dolayı yılda birçok icar verilerek uzak ve semtsiz yerlerde ambarlar 

kiralamak suretiyle iş görülüyordu. Ancak bu yüksek maliyete neden olduğu için eski 

CHP İl Başkanı Ziya Geboloğlu öncülüğünde Bitlis’te yeni bir Tekel Başmüdürlük 

binasının yapılması rica edilmiş (BCA: 490.01.0.0.466.1910.1. 35). 

 Bu istek kabul edilmiş ve 1949'dan sonra yeni bir Tekel Başmüdürlük binası 

ve bir ambar yapılması kararlaştırılmıştı. Bu inşaata uygun alan seçmek için keşifler 

yapılmış. Bu keşifler sonucunda Paşa Barutçu’ya ait bir kilise binası ile birçok şahsa 

ait dükkanın bulunduğu alan uygun olduğu tespit edilmiş ancak fazla maliyeti 
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önlemek için Paşa Barutçu’ya ait bir kilise binasının uygun olduğu kararlaştırıldı. Bu 

durum Bitlis halkını sevindirmişse maalesef daha sonraki süreç halkı üzmüştür. Zira 

hükümetçe alınan inşaat işlerinden zaruri olmayanların durdurulması kararı 

sonucunda 1949 yılında Bitlis’te yapılması tasarlanan Bitlis Tekel Başmüdürlük 

binasının yapılmasını durdurmuş. Tekel İdaresince 1952 yılı programına dahil edilen 

Bakımevi ve İşleme evi inşasının yapılması bölgenin önemi ve hususiyeti göz önüne 

alınarak bu binaların yapılması ön plana alındı (BCA: 490.01.0.0.466.1910.1. 21). 

 Ancak bu karar Bitlis halkını memnun etmedi. Ziya Geboloğlu hem 6 ay kar 

altında işsiz kalan halka iş imkanı sağlamak hem de yıllardan beridir bir tek resmi 

inşaat yapılmayan il merkezinde bu binanın yapılmasıyla Bitlis’in yeni ve modern bir 

yapıya kavuşmasını sağlamak adına bu kararın geri alınmasını istedi (BCA: 

490.01.0.0.466.1910.1. 21). 

 Bitlis için önemli bir yere sahip olan tekel için Bitlis Valiliği de harekete 

geçti. 7 Ekim 1950 yılında yaptıkları toplantı sonunda Bitlis Valiliği Bitlis Tekel 

Müdürlüğü’nün iktisadı kalkınmasını sağlamak için bazı tedbirler alınması gerektiği 

kararına vardı. Bu kararları Gümrük ve Tekel Bakanlığı’na göndererek gerekli 

ihtiyaçların giderilmesini talep etti. Talep edilenler;  

 1.Bir ıslah istasyonu açılması, tütün eken halka modern usullerin öğretilmesi,  

 2.Tekel alış Hatlarının arttırılması,  

 3.Tasarlanmış olan ancak yapılmayan yaprak tütün bakımevi ve ambar 

inşaatının yapılması  

 4. Gerek işçinin sıhhati, gerekse atölye ve motorların su ihtiyacı, yangın 

tehlikesi açısından bozuk suyolunun hemen tamir edilmesi,  

 5. Malatya fabrikasında fazla mesai yapılacağına kış şartları yüzünden yarıyıl 

çalışamayan Bitlis atölyesine verilen işlenecek 4000 kg tütünün arttırılması bu 

suretle maliyetin ucuzlamasını işçi refahının, iktisadi kalkınmanın temini,  

 6.Bitlis sigaralarının doğu sigaralarının mevcut pazarları arasına Diyarbakır’a 

da ithali, bu suretle kaçakçılığın önlenmesini sağlamak,  

 7.1948 yılında istimlak edilen arsalar üzerine Tekel Başmüdürlüğü binasının 

inşası,  

 8. İlimizin, nüfus itibari ile diğerler ilçelerden pek farklı olmayan ve merkeze 

diğerlerinden daha uzak olan Hizan ilçesinde tekel memurluğu yoktur. Yıllık satış 



109 
 

itibari ile bir memurluğun masrafını karşılayacak durunda görüldüğünden ve 

kaçakçılığı önleyeceğinden burada bir tekel memurluğunun kurulması talep 

edilmiştir (BCA: 30.10.0.65.437.12. 6). 

   Gümrük ve Tekel Bakanın bu talepler için Bitlis Valiliği’ne verdiği 

cevaplara baktığımızda;  

 1. Ait oldukları bölgelerin tütünlerini ıslah etmek ve zirai denemeler yapmak 

gayesiyle Tekel Genel Müdürlüğü’nce tesis edilmiş bulunan tütün ıslah istasyonları, 

muayyen bir program dahilinde çalışmaktadır. Güney-Doğu çevresi tütünlerinin 

ıslahı ve saf tohum üretimi ile uğraşan Malatya Islah İstasyonu, bulunduğu mahal 

itibariyle bu işlerin yapılması için gerekli şartları bulundurmaktadır. Nitekim bu 

istasyonun yıllardan beri dağıtmakta olduğu numaralı çelikan tipi tütün tohumu, 

gerek ekici ve gerek alıcı tarafından büyük rağbete mazhar olmaktadır. Esasen Bitlis 

tütüncülüğünün ayrı bir hususiyet taşıdığı göz önüne alınarak, bu ilde 1951 yılında 

bir deneme tarlası kurulması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, ıslah 

istasyonunun çalışmalarında elde edilen neticeler, Ziraat Bölge Teşkilatı vasıtasıyla 

Bitlis’te de aynen tatbik ve takip edilmektedir. Bu itibarla İlinizde ayrıca ikinci bir 

ıslah İstasyonu kurulmasına teknik bir lüzum görülmemektedir. Islah istasyonları ve 

bölge teşkilatlarının daha teşkilatlı bir hale getirilesi için de çalışmalara devam 

edilmektedir.  

 2. Bitlis tütünleri için tatbik edilen satın alma nevi ve fiyatları, şark 

mıntıkasına dahil diğer bölgeler mubayaa fiyatlarına kıyasen, en yüksek fiyatlardır. 

Tekel İdaresi eksperleri tarafından mubayaa zamanında tütünlerin vasıflarına göre 

takdir olunan fiyatlar mütalaaya değil, teknik bilgi ve tecrübeye dayanmakta olup, 

diğer bölgelerde de mubayaa bu şekilde yapılmaktadır.  

 3. 5113 Sayılı Kanunun verdiği salahiyete dayanılarak hazırlanan 5 senelik 

yaprak tütün bakım ve işleme evleri inşaatı programı gereğince, Bitlis’te de 10,000 

balya istiap edecek bir ambar inşaatı mukarrer bulunmaktadır. Sıraya konulmuş olan 

bu inşaata yeterli ödenek sağlandığında inşaatı başlatılmıştır.  

 4. Bitlis tütün atölyesinin su ihtiyacının karşılanması için 1945 yılında 

yapılan keşfinde 106.942,17 lira tutan bu işin, bütçe durumunun yetersizliği 

nedeniyle bir müddet için ertelenmiş daha sonra ödenek temin edilerek inşaata 

başlanmıştır.  
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 5. Bitlis atölyesinin senede 8-9 ay çalışması, bu mıntıkanın şiddetli kış ve bu 

yüzden yolların kapanarak atölye de işlenen mamulât sevki imkânı olmamasından 

ileri gelmektedir. Bu maksatla atölye hinterlandının kış ihtilaçlarının da, icabında 

fazla mesai yaptırılmak suretiyle yaz aylarında imal ettirilerek kış basmadan evvel 

hinterlanda sevk yerine zaruri bulunmaktadır.  

 6. Tütün Fabrikaları, memleketimiz nakliye sistemine göre tespit edilmiş olan 

ve en ekonomik şekilde çalışmayı sağlayan hinterlantları beslemektedirler. Bitlis 

Tütün Atölyesinin de normal yani İktisadı hinterlandı Bitlis, Van ve Siirt Tekel 

Başmüdürlükleri mıntıkaları ile Malatya Başmüdürlüğüne bağlı Bingöl ve Karlıova 

ilçelerinden ibaret bulunmaktadır. Diyarbakır ve Mardin bölgeleri ise, Malatya Tütün 

Fabrikasının normal hinterlandı dahilinde olduğundan. Bitlis tütününü bu bölgelere 

de teşmil edebilmek için. Bitlis atölyesinin kapasitesini arttırarak bu atölyeye iktisadı 

olmayan bir hinterlant tesis etmek icap edecektir ki, bu durum Malatya Fabrikasının 

verimli çalışmalarına da engel olacaktır. Bu itibarla, mücavir mıntıkalarda da 

aranmakta olan Bitlis Tütününün istihsali önümüzdeki yıllarda daha fazla arttığı 

takdirde, rekoltenin sarfı için, satış nispetine göre Malatya fabrikası İle Bitlis 

atölyesinde işlenmekte bulunan ayni isimdeki mamulatın, halen Bitlis atölyesinde 

tatbik edilen harman reçetelerinin Malatya fabrikasında da tatbiki suretiyle her iki 

tesiste de ayni mamulatın aynı harmandan yapılması yoluna gidilmesi daha uygun 

görülmüştür.  

 7. Yazınızda da belirtildiği Üzere, Bitlis Tekel Başmüdürlüğü binasının hali 

hazır durumu göz önüne alınarak yeni bir bina İnşası için gerekli istimlak yapılmış 

ise de, 1948 yılında hükümetçe alınan tasarruf kararı dolayısıyla bu inşaat geri 

bırakılmıştır. Müteakip senelerde de yine bütçede alınan tasarruf tedbirleri 

dolayısıyla programa alınmış olan İdare binaları inşaatı için ödenek temin 

edilememiş ve 1951 yılı bütçe teklifinde de yalnız inşaatın ikmalini sağlayacak 

ödenek talep edilmiştir. Bitlis’te yeni bir İdare binası inşaatının tamamlanması 1951 

yılında gerçekleşmemiştir.  

 8. Hizan’da bir idare teşkilatı kurulması durumuna gelince; evvelce bu 

konuda Hizan Kaymakamlığından gönderilen 16 Aralık 1949 günlü bir yazı üzerine 

yapılan incelemede, bu ilçenin ve köylerinin mamulât ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

mukavele akdedilmiş olan baş satıcıya tütün, kibrit, çav ye İçki için bir senede 
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ödenen nakliye ücretinin 1.500 lira tutmasına karşılık, Tekel memurluğu kurulması 

halinde asgari masrafın 5.000 lira olacağı sonucuna varılmış olduğundan, Hizan’da 

İdare teşkilatı kurulması uygun görülmemiştir (BCA: 30.10.0.65.437.12. 2-3). 

3.3. Bitlis'in Meclis Gündeminde Görüşülen Problemleri 

3.3.1. Bitlis'in Mutki İlçesinden Garba Nakledilen Köylülerin Problemleri 

 Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Iğık bucağına bağlı Sılınt ve aynı ilçeye bağlı 

Meydan bucağında bağlı Herpi, Kerbo ve Şinik köyünde yaşayan halk 2510 sayılı 

kanunla garba nakledilmiş ve köyler boşaltılılmıştır. Dönemin milletvekili Ziya 

Geboloğlu, İçişleri Bakanına itafen; son çıkan yasayla beraber köylerine dönmek 

isteyen halk ilgili makamlara müracaatından sonra köylerine yerleştirilmediğini ve 

bir çoğu ortada kaldığını belirtmiştir. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Emin Erişirgil, 

Geboloğluna cevaben; adı geçen köylerin önceden Mutki ilçesine bağlı olduğunu ve 

1936'dan itibaren Sason'a bağlandığını belirtmiştir. 5098 sayılı kanun gereğincede 

yasaklı olan bölgeye girişlerin olmadığını ve bahsi geçen köylerde yaşayan 75 

hanenin Ahlat ilçesine bağlı sigort köyünde iskanına karar verdiğini söylemiştir. 

Ayrıca burada iskan ettirilen köylülere kanun gereği toprak, pulluk, çift hayvanı, 

tohumluk, yiyecek ve 270 lira nakdi yardım yapıldığını söylemiş ve bölgedeki 

yasağın bir an evvel kaldırılacağını bildirmiştir (TBMM, 1949: 463-464). 

3.3.2. Bitlis Orman İşletmesinin Durumu Hakkındaki Soru Önergesi 

 Orman kanunlarına getirilen, belirli kişilere tarife bedeline karşılık ruhsat 

verilmesi husunda Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu, Tarım bakanı Cavid Oral'a 

itafen; getirilen bu kanun değişikliğinin Bitlis'te uygulanmamasının zor olduğunu 

Bitlis'in diğer şehirler gibi nakil araçları bakımından yeterli olmadığını ve her evin 

önüne yol gitmediğini bu suretle yapılan kanun değişikliği gereğince sadece motorlu 

taşımacılara ruhsat verilmemesinden kaynaklı Bitlis halkının zor durumda 

bırakıldığını söylemiştir. Ayrıca Bitlis Orman İdaresinin, ormancılıkla uğraşan 

kişilerden alması gereken bedeli kanun kapsamında bu işi kağnılarla yapan 

ormancılara izin verilmemesinden kaynaklı ücret tahsis edemediği ve bu yüzünden 

her yıl zarar ettiğini, merkezden destek alarak, işletme çalışanlarına maaş ödediğini 

belirtmiştir. Devletten alınan bu yardımın bütçeye zarar verdiğini fakat Bitlis'teki 

işletmenin kaldırılmamasını talep etmiştir (TBMM, 23.12.1949: 420-421). 
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 Geboloğlu ayrıca ormanlar ve istif yerlerinin değişikliğinden kaynaklı da 

halkın sorun yaşadığını bildirerek bu konu hakkında Tarım Bakanından açıklama 

istemiştir. Cavid Oral Geboloğluna cevaben; ülke genelinde uygulanan bu hükmün 

Bitlis'te de uygulanacağını ve bu konuda tahkikatının devam edeceğini söylemiştir. 

Halkın kanunla beraber mağdur olmadığını aksine Bitlis ormanlarına 10 km. 

mesafede bulunan köylerde yaşayanlara ihtiyaçlarını karşılaması ve belli bir miktar 

satış yapma imkanının sağladığını bildirerek ayrıca bu geçimini bu işten yapan 

köylüye kerestelik tomruk verildiğini dile getirmiştir. Odun satışı yapılan istif 

bölgelerin başka bir yere taşındığını ve sayılarının arttığını belirten Oral, 3 olan istif 

bölgesi 6'ya çıkarıldığını da söyleyerek hali hazırda bulunan istif bölgelerinin 

Bitlis'in ihtiyacını fazlasıyla karşıladığının altını çizmiştir. Bitlis Orman İşletmesinin 

devlet güvencesinde bir daire olduğunu söyleyen Bakan Oral, iktisadi bir işletme gibi 

görülmemesini istemiştir (TBMM, 23.12.1949: 421). 

 Tekrardan söz alan Geboloğlu; 3116 sayılı kanun gereğince halkın ormancılık 

yapamadığını ve bu yüzden sadece ormancılıkla geçinen kişilerin temel tüketim 

maddelerini dahi temin edemediğini tekrarlamıştır. Ayrıca istif yerlerinin şehir 

merkezinden uzak olması nedeniyle normalde 5 liraya mal olan odunun bu sebepten 

ötürü 55 liraya malolduğunu belirtmiştir (TBMM, 23.12.1949: 423). 

3.3.3. Topraklandırma Kanunu ve Bitlis Orman İşletmesi Talebi 

 Doğu illerinde ziraatin ve ormanların geliştirilmesine yönelik yapılan meclis 

toplantısında söz hakkı alan Ziya Geboloğlu iki konu üzerinede ki görüşlerini şu 

şekilde dile getirmiştir; Genel savaş döneminden itibaren olağan hal gölgesi 

bölgelerin devlet hazinesine intikali sebebiyle köylüye dağıtılması ön görülen 

toprakların, topraklandırma kanunu gereğince çiftçiye verilmesini sevinçle 

karşıladığını dile getiren Geboloğlu, kanunun bir an evvel faaliyete girmesini ve 

toprakların hakeden kişilere verilmesi temennisinde bulunmuştur. Diğer konu ise, 

Bitlis'te bulunan ormanlık alanın sadece baltalık ağaçlardan oluştuğunu söyleyen 

Geboloğlu, orman kanunu ile yapılan değişikliğin odun fiyatlarını yükselttiğini ve 

bakanlığın bir an evvel tedbir alması gerektiğini dile getirmiştir (TBMM, 

24.02.1950: 1144). 
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3.4. Halkevlerinin Kapatılması 

  19 Şubat 1932’de açılan halkevleri (Güneş, 2012: 141), DP’nin muhalefet 

olarak meclise girmesinden sonra Halkevleri de tartışılır bir konu haline gelmiştir. 

Çünkü Evler zaten CHP’nin kuruluşları gibi görülüyor ve bu konuda eleştiri 

alıyorlardı. Gerçekten de CHP ile Evler arasında güçlü bir bağ vardı. Bu konu elestiri 

nedeni olmuştur. Ancak Evleri kuran ve gelisimi ile yakından ilgilenen organın CHP 

olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.CHP yeni duruma adapte olamamış, eski 

tutumunu devam ettirmişti. CHP’nin bu tutumu haklı olarak Demokrat Partililer 

tarafından eleştiriye tabi tutulmuştu. Çünkü Halkevlerinin gelirleri genellikle devlet 

tarafından sağlanıyordu. Dolayısıyla bir devlet kurumu imajı ortaya çıkmıştı. Bu 

durum DP'nin de bu kurumdan en azından tarafsızlık bekleme hakkını yaratmıştı 

(Zeyrek, 2006: 101-102). 

 Yapılan eleştiriler sonucunda 25 kisiden mütesekkil bir komisyon 

oluşturulmuş, çalışmalar sonucunda Evlerin tesis haline getirilmesi konusu üzerinde 

durulmuştur. Ancak Evler hiçbir zaman tesis haline getirilmemiştir. DP’lilerin 

Evlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması teklifi de söz konusu olmuştur 

(Zeyrek, 2006: 109). 

 1949 yılında yeniden açılan Türk Ocakları, Halkevlerine devredilen mal 

varlıklarını geri istemişlerdir. Bu nedenle eski Türk Ocakları Baskanı Hamdullah 

Suphi Tanrıöver, Halkevlerinin Rusya’daki Narodni dom’lara benzediğini ileri 

sürerek kurumu eleştirmiştir. Bu iddiaya karşılık Halkevlerini savunan CHP’li Cevat 

Dursunoğlu neden sadece Rusya örneğinin ileri sürüldüğünü sorarak, Almanya’da 

Volkhausların bulunduğunu ve bu kurumların da birebir Halkevi olduğunu, bunların 

neden görülmediğini söyleyerek Halkevlerini savunacaktır (Çeçen, 2000: 202-203). 

 Çok partili hayata geçince Halkevlerine olan maddi yardımlar önemli oranda 

kesilmiştir. Bunun gerekçesi ise Evlerin CHP’nin bir organı gibi görülmesidir. Bu 

nedenle sadece Londra ve büyük merkezlerdeki evlere yardım edilmiş, bunun 

sonucunda Halkevlerinin faaliyetleri zayıflamıştır. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP 

iktidar olmuş, CHP ise henüz daha saşkınlığını üzerinden atamamış ve bunun geçici 

bir durum olduğunu düşünmüştür. Oysa DP, 27 Mayıs 1960 Darbesine kadar iktidara 

hakim olacaktır. DP’nin iktidar olması ile birlikte Halkevleri tartışması şiddetlenerek 

devam etmiştir. CHP’liler Evleri savunan konusmalar yapmıslar ve onların parti 
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ayrımı gözetilmeksizin tüm gençlere ve tüm halka açık olduğunu vurgulamışlardır. 

Fakat uzlaşmaya varılamamış ve Evlerin kapatılması için önerge verilmistir. Aslında 

geriye dönüp bakıldığında Başbakan Adnan Menderes’in de geçmişte bir Halkevli 

olduğu görülmektedir. Uzun yıllar Aydın Halkevi baskanlığını yürütmüş ve o 

dönemde bu kurumları övmüştü. Fakat şimdi kapanması için uğraşıyordu. Bu siyasi 

hayatın Halkevlerine oynadığı bir oyundu. Halkevlerinin kapatılmasına neden olan 

yasa 8 Ağustos 1951 tarihinde 5830 sayılı yasa ile toplam üye sayısı 468 olan 

Mecliste 340 evet oyu almıştır. Yasa 11 Ağustos 1951 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece Halkevleri tarih olmuştur. Evlerin 

kapanmasından sonra mal varlıklarına dahil olan binaların bir kısmı yeniden açılmıs 

olan Türk Ocaklarına verilmiş, bir kısmı ise hazineye devredilmiştir. Kütüphane, 

arşiv, fotoğraf vb. malzemelerin korunması için herhangi bir önlem alınmamış ve 

bünyesinde barındırdığı kültürel mirasın yok olup gitmesi büyük bir kayıp olmuştur 

(Arıkan, 1999: 279). 

3.5. 1951 ve 1952 Yılında Çeşitli Bakanlıklarca Bitlis'te Yapılan Çalışmalar 

 1. Bitlis Valiliğinin 14 Temmuz 1951 tarihinde Sanayi Bakanlığına başvuruda 

bulunarak yıllık 15 yon olan çimento ihtiyacının 30 tona çıkarılmasını istemiş, hatta 

gerekirse 1952 Ocak, Şubat ve Mart ayının kontenjanlarını bu sene içerisinde 

istemişse de durumun yetersizliği nedeniyle talep Sanayi İşleri Genel 

Müdürlüğünden red cevabı alınmıştır. Bundan dolayı yapılmakta olan bir çok inşaat 

yarım kalmıştır (BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4. 1). 

 2. 1951 yılında  Bitlis Valiliğince Adalet Bakanlığına başvuruda bulunulmuş, 

yeni bir cezaevinin bir an evvel faaliyete girmesini ve şehirde hüküm veren 

hakimlerin başka bir yere nakilleri istenmiştir. Bu telgraf neticesinde cezaevi inşaatı 

hızlandırılmış, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Sulh Yargıcı ve Yargıç 

Yardımcıs başka şehirlere sevkedilmiştir (BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4. 4). 

 3. 1951'de valilikçe Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğüne, Bitlis'te 

varolan hastanenin yetersiz olduğunu, insanların daha iyi bir şekilde tedavi 

olmalarının sağlanması için yeni bir hastane binasına ihtiyaç duyulduğu 

bildirilmiştir. Gelen cevap doğrultusunda gerekli ödeneğin bütçeye dahil edildiği ve 

yeni bina inşaatı için Bayındırlık Bakanlığının işi ihaleye sunduğu belirtilmiştir 

(BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4. 20). 
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 4. 1951'de Bitlis'te patlak veren sıtma hastalığı nedeniyle Sıtma Savaş İşleri 

Müdürlüğüne, coğrafi koşulların kısıtlı olması nedeniyle hastalığın görüldüğü 

alanlara zamanında müdahale edilmediği bildirilmiştir. 21.059 nüfusa sahip şehirde 

sadece 389 kişi sıtma tedavisi gönderilmiştir. 1951'in ikinci yarısına kadar yapılan 

Marshall yardımlarının hastalık tedavisine yetmediği bildirilmiştir. Bunun sonucunda 

Sıtma Savaş İşleri Müdürlüğü Bitlis'in taleplerini yerine getirmek için çalışmalar 

başlatıp, şehre 49 kişilik ekip, iki adet mikroskop, laboratuvar malzemesi ve ulaşımı 

hızlandırmak için bir adet romörklu Jeep göndermiştir (BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4., 

21). 1951 ve 1952 yılları arasında Bitlis'e yapılan sağlık yardımları şu şekildedir. 

Yaklaşık 24.000 lira Bitlis merkeze, 5000 lira ilçelere nakdi yardım yapılmıştır. 

Ayrıca bu yıllar arasında frengi hastalığı için 200 şişe penisilin gönderilip, doktor 

tayin edilmiştir (BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4. 22). 

 5. 1951'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilen telgrafta Ahlat 

ilçesinde tapulama kanunun uygulanarak ilçede tapuların halka dağıtılması 

istenmişse de yeterli kadro olmadığından dolayı talep yerine getirilememiştir (BCA: 

30.11.1.0.21.9.42.4. 3). 

 6. Veteriner İşleri'nin Bitlis'te yürüttüğü çalışmalarda 31 çeşit bakteriyel virüs 

ve parazitli hastalık ile mücadele edildiği ve hayvanlar için gerekli serumlama, 

aşılama ve ilaçlamanın yapıldığı, hayvanlardan kaynaklı bulaşıcı hastalıkları 

önlemek için şarbon aşılamalarının yapıldığı bildirilmiş ayrıca tüberküloza karşı 

mezbahanelerde hayvan muayenelerinin sistemli bir şekilde yapılmıştır (BCA: 

30.11.1.0.21.9.42.4. 25-26). 

 7. Zirai Donatım Kurumuna gönderilmiş bir telgrafta şehre traktör ve çeşitli 

ziraat aletlerinin gönderilmesi talep edilerek yine aynı telgrafta üretilen ürünlerin 

satışının yapılması için bir mağazanın açılması istenmiştir (BCA: 

30.11.1.0.21.9.42.4. 29). 

 3.6. 1952 Yılı Bütçe Tasarı Programında Görüşülen Bitlis Meseleleri  

 1. Bitlis'te şehirlerarası konuşmalar için beşlik manyetonlu bir santralin 

olduğunu, buraya yüzlük bir santrali, 

 2. Bitlis-Muş, Bitlis-Van ve Bitlis-Siirt-Diyarbakır arasına birer telefon 

devresi, 
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 3. Diyarbakır-Siirt arasına tek kanallı bir kuranportör cihazı tesisinin 

kurulması istenmiştir.  

 Ayrıca Bitlis PTT binasının kiralık olduğu bunun yerine modern bir binanın 

inşa edilerek PTT müdürlüğünün taşınarak, posta seferlerinin çoğaltılması istenmiştir 

(BCA: 30.11.1.0.21.9.42.4. 30). 

3.7. 1954 Seçimleri Öncesi Genel Durum ve Seçim Sonuçları 

Seçim yılı olan 1954'te başında iktidar muhalefet ilişkilerinin gerginleşmesine 

neden olan temel mevzusu, DP’nin muhalefete karşı aldığı tedbirler olmuştur. Aralık 

1953’de CHP’nin mallarını hazineye devreden bir kanun çıkarılmış, Ocak 1954’de 

MP kapatılmış, neşir ve radyo yolu ile işlenecek suçlara verilen cezalar 

ağırlaştırılmıştır. Bu dönemde CHP DP’yi partizan bir idare yaratmak ve demokratik 

ideale ihanet etmekle suçlamış, DP ise CHP’nin muhalefete geçtikten sonra “aşırı 

hürriyetçilik hastalığına” tutulduğunu belirtmiştir. Diğer yandan CHP seçim öncesi 

çıkarılan yabancı sermaye kanunu ile petrol kanununu eleştirerek, bu kanunların 

kapitülasyon niteliğinde olduğunu iddia ederken, DP bu kanunlarla Türkiye’nin hızla 

gelişmesinin sağlanacağını savunmuştur. Seçim kampanyası süresince DP sözcüleri, 

DP iktidarınca gerçekleştirilen hizmetleri ve icraatları öne çıkarmış, seçimleri 

kazanmaları halinde hizmetlerin devam edeceğini vurgulamışlardır. Ayrıca tek parti 

dönemi anıları tekrar canlandırılarak halkın CHP’den soğuması amaçlanmıştır. CHP 

ise yabancı sermaye ve petrol kanunları başta olmak üzere, partizan idare, radyonun 

taraflı kullanımı,  israf ve plansızlık meseleleri üzerinde durmuştur. CHP ve DP 

liderlerinin, nutukları sırasında 1946 seçimleri, Kuvayi Milliye ve İstiklal Savaşı 

dönemi anılarını propaganda malzemesi olarak kullanmaları dikkat çekicidir. 2 

Mayıs 1954’te yapılan seçimlerde DP’nin 503 milletvekili, ana muhalefet partisi olan 

CHP’nin ise 31 milletvekili çıkarması, DP’nin gelecek dönemde kendinden daha da 

emin kararlar alıp uygulamaya geçmesine neden olmuştur. Hemen seçimlerin 

ertesinde CMP’ye oy veren Kırşehir ilçe yapılarak cezalandırılmış, seçim kanunu 

değiştirilerek; muhalefet partilerinden aday  olan devlet memurları, muhalefetin 

seçim kampanyası sırasında radyo aracılığıyla yaptığı propaganda, siyasi partilerin 

ortak liste halinde aday göstermesi ve karma liste gibi DP iktidarını rahatsız eden 

hususlar düzenlenmiştir. 1954 seçimlerinde DP’nin geçen seçimde aldığı oy oranını 

arttırmasının temel sebebi, dört yıllık iktidarı süresince gerçekleştirdiği icraatlardan 
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halkın genel anlamda memnun olmasıdır. Diğer yandan seçimler sonucunda 

partilerin aldıkları oy oranları ile çıkardıkları milletvekili sayıları arasındaki büyük 

oransal fark ve iktidar lehine yaşanan aşkın temsil seçim sistemi tartışmalarına neden 

olmuştur. Seçim öncesinde gündemi meşgul eden ve iktidar-muhalefet ilişkilerinin 

gerginleşmesine neden olan ana konular, CHP’nin mallarının hazineye 

devredilmesine ilişkin bir kanun çıkarılması ve MP’nin kapatılması idi. DP 

iktidarının seçim öncesi rakiplerini zayıflatmak için yaptığı bu hamlelere cevaben, 

CHP ile -MP’nin kapatılması ertesinde kurulan- CMP işbirliği yapmayı denemiş, 

ancak bu girişim başarılı olamamıştı. Ocak ayında kabul edilen Yabancı Sermaye 

Kanunu ile Mart ayında kabul edilen Petrol Kanunu, seçime giden süreçte CHP ile 

DP’yi karşı karşıya getiren başlıca konular olacaktı. DP’nin, iktidara geldikten birkaç 

ay sonra CHP’nin mallarına karşı böyle bir niyet ve hazırlık içinde olduğu iktidar 

yanlısı gazetelerde çıkan yazılardan ve DP Meclis Grubunda yapılan konuşmalardan 

anlaşılıyordu. DP’ye göre, CHP aslen millete ait olan bu malları gasbetmişti. Aslında 

iktidarın korktuğu şey, CHP’nin tek parti döneminde edindiği mal varlığı sayesinde 

sağladığı ekonomik gücüyle, iktidarı yeniden ele geçirmesiydi. İlk olarak Ağustos 

1951’de çıkarılan 5830 sayılı yasayla CHP’nin mallarının bir bölümü ile 

Halkevlerinin tüm mallarına el konuldu ve hazineye devredildi. Ancak CHP’nin 

kalan servetine de el koyarak, onu mali olarak daha güçsüz hale düşürmek isteyen 

DP, seçim tarihinin de yaklaşmasıyla CHP’nin malları konusunu yeniden gündeme 

getirdi. CHP’nin bir bildiri yayınlayarak, hükümetçe alınan MP’nin kapatılması 

kararını eleştirmesi ve MP’yi destekler bir tutum alması ile CHP’nin 14 Kasım 

1953’te Uşak’ta yapılan ara seçimleri kazanması, DP’nin hızla harekete geçmesine 

neden olacaktı. Nihayet 14 Aralık 1953’te 6195 sayılı “CHP’nin Haksız 

İktisaplarının Hazineye Devri Hakkında Kanun” kabul edildi. Kanuna göre CHP’nin 

sahip olduğu tüm menkul ve gayrimenkuller hazineye devredilecekti (Albayrak, 

2004: 208-221). 

Bu kanun muhalefetin büyük tepkisine yol açtı ve yaklaşan seçimlerin en 

büyük tartışma konusu oldu. CHP, iktidarın muhalefeti yok etmeyi amaçladığına 

inanıyor ve rejimin tehlikede olduğuna dikkat çekiyordu. CHP ileri gelenleri DP’nin, 

iktidarı elden kaçırmamak için demokratik mücadeleyi göze alamadığını bunun için 

de ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak için tedbirler aldığını belirtiyorlardı. 
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Partinin mallarının hazineye devredilmesinin basit bir hukuki işlem  değil, 

demokratik rejimin geleceğini ilgilendiren ve insan hak ve hürriyetlerine ilişkin bir 

dava olduğu vurgulanıyordu. Buna göre CHP’nin mallarını hazineye devreden 

kanun, Anayasaya ve insan haklarına aykırıydı ve iktidarın tek parti rejimine doğru 

gitmek niyetinde olduğunu açıkça gösteriyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 04.01.1954: 

1). 

CHP lideri İnönü, iktidarın çoğunluk kuvvetini haksızca kullanmasının 

gelecek seçimleri kaybetmesine neden olacağını ifade ediyor; demokrasilerde 

muhalefetin de iş görmesi gerektiğini, muhalefetin emniyet içinde olmadığı, 

susturulduğu ortamlarda demokrasiden söz edilemeyeceğini, bu gibi durumların 

rejim değişikliği anlamına geldiğini ve iktidarın yıprandığında ısrar etmeyip  

çekilerek muhalefet görevini yerine getirmesi gerektiğini dile getiriyordu (Yeni Ulus 

Gazetesi, 18.01.1954: 1). 

Yeni Ulus’un sahibi Nihat Erim’e göre ise DP, rejimi, vaat ettiğinin tam tersi 

yöne doğru, geri götürmekteydi. Erim DP iktidarı döneminde kanunlara yeni 

güvenceler konmayıp, eskiden kazanılmış güvencelere saldırıldığına, Anayasanın 

eksik yönleri düzeltilmeyip, bunlardan faydalanılarak denetimsiz bir sistem 

yaratılmaya çalışıldığına, partiler ve gazeteler üzerinde baskı kurulduğuna 

(Cumhuriyet Gazetesi, 04.01.1954: 4) ve parlamentoda fiilen tek parti çalışıyormuş 

gibi bir durum yaratıldığına işaret etmekteydi. Erim’e göre tüm bu uygulamalar 

Peron rejiminin taklit edilmesinden ibaretti ve bundan sonraki aşama serbest 

seçimlerin kaldırılmasıydı (Yeni Ulus Gazetesi, 11.01.1954: 1). 

DP ise CHP mallarının alınmasının bir zaptetme şeklinde değil meşru olarak 

yapıldığını savunuyordu. Buna göre CHP, iktidarda bulunduğu yıllarda hazineden, 

özel idare, belediye ve köy bütçelerinden milyonlarca lira almıştı ve partinin 

mallarının hazineye devri kanunu ile bir haksızlık düzeltilmiş oluyordu (Zafer 

Gazetesi, 03.01.1954). Tek parti idaresini geri getireceği iddialarına karşı DP, aynı 

silahı kullanıyordu. CHP’nin iktidara gelmesi halinde 25 senelik diktatörlüğü tekrar 

kuracağı, demokrasinin devamı için diktatörlük zihniyeti ile idare edilen CHP’nin bir 

daha asla iktidara gelmemesi gerektiği savunuluyor; partiler arasındaki mücadelenin, 

aslında demokrasi ile diktatörlüğün mücadelesi olduğu belirtiliyordu (Cumhuriyet 

Gazetesi, 04.01.1954: 1). 
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CHP’nin mallarına ilişkin kanun, DP-CHP ilişkilerini gerginleştirmekten 

başka, meclis çoğunluğuna dayanarak alınan kararların meşruiyetine ilişkin bir 

tartışmanın başlamasına da neden olmuştu. CHP’ye göre bir meclisin meşru olması, 

onun aldığı tüm kararların mutlaka hukuka uygun sayılacağını göstermiyordu ve bu 

nedenle kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek mekanizmalar 

kurulmalıydı (Yeni Ulus Gazetesi, 12.01.1954: 1). 

Yeni yılın ilk günü İstanbul’da bu konuyu da içeren bir nutuk veren CHP 

lideri İnönü, müsadere olayını unutmayı, gelecekte bu tür olayların yaşanmasını 

önleyecek tedbirlerin alınması durumunda, kabul edeceğini bildirdi ve iktidara üç 

teklif sundu. Teklifler Anayasa mahkemesi kurulması, siyasal partilerin (suç iddiası 

karşısında kalmaları durumunda) güvenceli usullerle yargılanabilmesi için kanun 

çıkarılması ve radyodan adil yararlanılmasına ilişkindi. CHP ileri gelenleri yaptıkları 

konuşmalarla bu tekliflerin iktidarca kabul edilmesi halinde siyasal hayatta bir 

rahatlama sağlanacağını, seçimlere güvenle gidileceğini savunuyorlardı (Yeni Ulus 

Gazetesi, 04.01.1954: 3). 

İnönü’nün nutku hakkında konuşan Türkiye Köylü Partisi (TKP) (Tuyana, 

1952: 744-748) Genel Başkanı Remzi Oğuz Arık teklifin esasında İnönü ile mutabık 

olduklarını açıklamıştı (Yeni Ulus, 05.01.1954: 1). Ancak iktidar İnönü’nün 

tekliflerini benimsemiyordu. DP’ye göre muhalefetin çözülmesini istediği iç politika 

buhranı, CHP idarecileri tarafından yaratılıyor ve sürdürülüyordu (Cumhuriyet 

Gazetesi, 04.01.1954: 1). 

DP Anayasa mahkemesinin milli egemenlik prensibi ile bağdaşmadığına ve 

böyle bir mahkemenin kurulmasının meclisin yetkilerine saldırı anlamı taşıyacağına 

inanıyor; Anayasa mahkemesi kurulmasına dair talebin, milli irade anlayışına, 

Cumhuriyet prensiplerine ve Anayasaya aykırı olduğunu savunuyordu. Milletin oyu 

ile seçilmiş 400 küsur milletvekilinin yaptığı kanunlar hakkında, 3-5 kişilik bir heyet 

doğru yanlış diye karar veremezdi. Ayrıca meclisin hata yapma ihtimaline karşılık, 

meclisi denetleyecek kurul da hata yapabilirdi (Cumhuriyet Gazetesi, 19.01.1954: 4). 

DP ileri gelenlerince aleyhte öne sürülen diğer konular, Anayasa Mahkemesi kabul 

eden milletlerin çoğunun Demir Perde gerisinde kalanlar olduğu ve iki meclisli 

yapılarda iktidarların iş çıkarmasının güç olduğuydu (Zafer Gazetesi, 05.01.1954: 1). 
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Tekliflerine resmi bir cevap alamayan İnönü, emniyet içinde olmadığını 

belirttiği partisinin taleplerini tekrarlıyordu. CHP haksız uygulamaların sona 

ermesini, Anayasaya aykırı ve özel maksatla hazırlanmış kanunların çıkarılmaması 

için bir kanun müeyyidesi getirilmesini istiyordu. Böylece mevcut iktidar seçimle iş 

başından gittiği zaman, yeni gelecek iktidar intikam tedbirleri alamayacaktı (Yeni 

Ulus Gazetesi, 18.01.1954: 1). 

3.7.1. Meclisin Tatile Girme Sürecine Kadar Gerçekleşen Propaganda 

Faaliyetleri  

1954 yılının seçim yılı olması sebebiyle, tüm siyasi partiler Ocak ayı 

başından itibaren hem toplantılarıyla hem de gazeteler aracılığıyla propaganda 

çalışmalarına başlamıştı. Bu dönemde DP, iktidarı süresince yapılan olumlu 

icraatlara dikkat çeken (Zafer Gazetesi, 22.01.1954: 1) ve bunların, iktidarda kalması 

halinde sürdürüleceğini vaad eden bir strateji güdüyordu. Vurgulanan ana başlık DP 

iktidarı altında kalkınan Türkiye’ydi. Bu propagandanın başarısı için bir yandan, 

ihaleler, açılışlar ve temel atma törenleri düzenleniyor (Cumhuriyet Gazetesi, 

05.01.1954: 1), bir yandan da hükümet üyeleri DP’nin iktidarda bulunduğu dört yılda 

yaptıklarını, CHP döneminde yapılanlarla karşılaştırıp, gelecek dönemlerde 

yapılacak işler hakkında rakamlar veriyorlardı. Buna göre Türkiye, DP iktidarı 

altında ve DP’nin atak politikaları sayesinde kalkınmış, köşeyi dönmüştü (Zafer 

Gazetesi, 13.01.1954: 1). 

İktidarın, ekonomik ilerlemeye ve kalkınmaya ilişkin propagandasının aksine 

CHP, dört senede ülkede hiçbir ilerleme yaşanmadığı, hatta bazı alanlarda 

gerilemeler görüldüğünü iddia ediyordu. (Cumhuriyet Gazetesi, 19.02.1954: 4) Buna 

göre DP iktidarı altında hayat pahalılığı artmış (Yeni Ulus Gazetesi, 02.02.1954: 2) 

hükümetin yanlış uygulamaları neticesinde ülkenin mali, ticari ve siyasi itibarı 

sarsılmıştı (Yeni Ulus Gazetesi, 11.01.1954: 4).  

CHP, DP’nin elindeki en önemli koz olan yeni yatırımların, CHP iktidarı 

zamanında yapılmaya başlandığını, ancak kurdeleyi kesen DP’nin bunları kendi 

icraatıymış gibi gösterdiğini öne sürüyordu. Şeker ve çimentoya ağırlık verilmesinin 

nedeni de bu endüstrilerdeki çalışmaların CHP döneminde başlatılmış olmasıydı. 

İşletmeye açılan şeker fabrikalarının 5-6 yıllık geçmişi vardı (Yeni Ulus Gazetesi, 

12.01.1954: 1). 
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Ana muhalefet partisince değinilen bir diğer konu, 1950 seçimlerinden önce 

de bahsedilen DP’nin ilkesiz ve programsız bir parti olduğuyla ilgiliydi (Yeni Ulus 

Gazetesi, 04.01.1954: 1) Diğer yandan DP’nin ahlaki olmayan bir tarzda hareket 

ederek yalan söylediği, vaadleri ve CHP aleyhindeki yalanları ile kamuoyunun 

gözünü boyayıp seçimi kazanmayı amaçladığı da iddia ediliyordu (Yeni Ulus 

Gazetesi, 02.02.1954: 4). 

Muhalif partilerce en çok üzerinde durulan diğer konular, iktidarın anti- 

demokratik uygulamaları, partizan idare ile siyasi huzursuzluk ve emniyetsizlikti 

(Yeni Ulus Gazetesi, 26.02.1954: 1). CHP, iktidarı, müsadere kanunu örneğinde 

olduğu gibi Anayasaya aykırı kanunlar çıkarmak ve muhalefeti mecliste ve meclis 

dışında baskı altında tutmakla suçluyordu. Muhalefet partilerinin mecliste denetim 

hakkını kullanmasının engellendiği, radyonun iktidarca tek taraflı olarak kullanıldığı, 

iktidarın icraatlarını övecek besleme bir basın yaratıldığı ve iktidarla muhalefetin 

seçimlere eşit şartlar altında girmediği savunuluyordu. İnönü’ye göre demokratik 

rejimin temelini oluşturan başlıca konular, adalet teminatı ve partizan idareden 

tamamen kurtulmuş bir hayatın sağlanmasıydı. CHP bu konulardaki sorunların 

üstesinden gelinmesi için Anayasa mahkemesi kurulmasının ve tek parti sistemine 

göre hazırlanmış Anayasanın değiştirilmesinin gereğini belirtiyordu (Cumhuriyet 

Gazetesi, 08.03.1954: 4). 

CHP iktidara gelmesi halinde şikayet ettiği tüm işleri düzelteceğini, radyonun 

adil kullanılacağını, rakip olan siyasi parti aleyhine dava açılamayacağını, siyasi 

partilerin yüksek dereceli mahkemelerde muhakeme edilebileceğini, işçi ve küçük 

esnaf lehine düzenlemeler yapılacağını ve işçiye grev hakkının tanınacağını vaad 

ediyordu (Cumhuriyet Gazetesi, 20.02.1954: 1). 

CMP de ana muhalefet partisine benzer biçimde vatandaş hak ve 

hürriyetlerini teminat altına alacak ve çoğunluk partisinin Anayasaya aykırı kanunlar 

çıkarmasının önleyecek bir Anayasanın hazırlanması, iki meclis sisteminin temini, 

hükümetten bağımsız bir adalet cihazının kurulması ve hakimlerin doğrudan doğruya 

yüksek hakimler heyetine bağlı bulunacağı bir sistemin kabulü taraftarıydı 

(Cumhuriyet Gazetesi, 08.03.1954: 1). 

Seçim tarihi yaklaştıkça propaganda savaşı da şiddetleniyordu. Bu savaşta en 

sık kullanılan iki silah din ve Atatürk’tü. Her iki parti de kendisini Atatürk’ün 
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mirasçısı olarak gösteriyordu. Din ise, Milli Selamet Kanununa rağmen bir 

propaganda aracı olarak kullanılmaya devam ediyordu. İktidara gelmesinin hemen 

akabinde Arapça ezan yasağının kaldırılması örneğinde olduğu gibi, dini, halk 

desteği sağlamak için kullanan DP, seçim kampanyası sırasında diğer icraatları gibi 

dini konulardaki uygulamalarını da bir seçim yatırımı olarak kullanıyor, parti 

toplantılarında partinin dine verdiği öneme vurgu yapılıyordu. Din sömürüsü ve dinin 

propaganda aracı olarak kullanılması her zaman doğrudan partiler tarafından 

yapılmıyordu. Hem DP hem CHP ileri gelenleri hakkında çeşitli dedikodular 

üretilerek, vatandaşların bu kişiler ve partilerden soğutulması amaçlanıyordu 

(Cumhuriyet Gazetesi, 06.03.1954: 1). 

3.8. 1954 Seçim Sonuçları 

Adalet Bakanlığı 22 Mayıs’ta seçimlerin resmi sonuçlarını ilan etti. Buna 

göre toplam seçmen sayısı 10.262.063, seçime katılan seçmen sayısı 9.095.617, 

seçime katılım oranı ise %88.63’dü. Oyların 5.313.659’unu alan DP 503 milletvekili 

çıkarmıştı. DP’nin aldığı oy oranı %58.42’ydi. Oyların 3.193.471’ini alan CHP 31 

milletvekili çıkarmıştı. CHP’nin aldığı oy oranı %35.11’di. Oyların 480.249’unu alan 

CMP 5 milletvekili çıkarmıştı. CMP’nin aldığı oy oranı %5.28’di. Oyların 50.935’ini 

alan TKP milletvekili çıkaramamıştı. TKP’nin aldığı oy oranı % 0.56’ydı. Oyların 

910’unu alan İşçi Partisi milletvekili çıkaramamıştı. İşçi Partisi’nin aldığı oy oranı 

yüzde 0.01’di. Oyların 56.393’ünü alan bağımsız adaylarsa 2 milletvekili 

çıkarmışlardı. Bağımsız adayların aldığı oy oranı % 0.62’ydi (Cumhuriyet Gazetesi, 

23.05.1954: 1). 

Adalet Bakanlığınca yayınlanan tebliğde partilerin hangi illerde kaç 

milletvekili çıkardığı belirtilmemekteydi. Dönemin gazete haberlerinden CHP’nin 3 

ilde tam liste halinde kazanarak 28 milletvekili çıkardığı anlaşılmaktaydı. Bu iller 

şunlardı: Malatya(12), Sinop(6) ve Kars(10). Erzincan’da CHP 1, DP 4 milletvekili, 

Tunceli’de CHP 2, DP 1 milletvekili çıkarmış, böylece 28+1+2 olmak üzere CHP 

toplam 31 sandalye kazanmıştı. CMP ise Kırşehir’de tam liste halinde kazanarak 5 

milletvekili çıkarmıştı. Bingöl’den bir bağımsız ve 2 DP’li aday milletvekili 

seçilmişti (Yeni Ulus Gazetesi, 05.05.1954: 1). 

DP toplam 64 ilin 56’sında tam liste halinde kazanmıştı. Bu iller şunlardı: 

Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, 
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Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çoruh, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, 

Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İçel, 

Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, 

Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Seyhan, Siirt, Sivas, 

Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak. Ancak partilerin 

meclise gönderdikleri milletvekili sayıları, iki seçim çevresinden birden seçilen 

milletvekilleri ile parti listesinden aday gösterilip seçilen bağımsızlar nedeniyle, 

yukarıda verilen ve seçim sonuçlarına göre belirlenmiş rakamlardan farklı olmuştu. 

DP kurucuları iki seçim çevresinden birden aday gösterilmiş ve seçilmişlerdi. Bu 

milletvekilleri ve tercih ettikleri iller şöyleydi: Celal Bayar(İstanbul, Bursa) 

İstanbul’u, Refik Koraltan(İçel, Kayseri) İçel’i, Fuad Köprülü(İstanbul, Zonguldak) 

İstanbul’u, Adnan Menderes(İstanbul, Aydın) İstanbul’u tercih etmişlerdi. Bu 

durumda 503 olan DP milletvekili sayısı 499’a düşüyordu Ayrıca DP listesinde 

bağımsız aday olarak yer alıp seçimi kazanan 9 milletvekili vardı. Bu isimler 

şunlardı: İhsan Hamid Tiğrel(Diyarbakır), Lütfi Kırdar(İstanbul), Ali Fuat 

Cebesoy(İstanbul), Nadir Nadi(İstanbul), Hamdullah Suphi Tanrıöver(İstanbul), 

Behçet Uz(İzmir), Hikmet Bayur(Manisa), Cavit Oral(Seyhan), Nuri Demirağ(Sivas) 

(Tuncer, 2003: 154). Bu milletvekilleri, DP’nin toplam milletvekili sayısı olan 

499’dan çıkarılıp, bağımsızlara eklenince, DP’nin mebus sayısı 490’a düşüyor, 

bağımsızlarsa 11’e yükseliyordu. Tunceli’den milletvekili seçilen Aslan Bora ve 

Fethi Ülkü’nün 6 Mayıs’ta CHP’den istifa edip DP’ye geçmesiyle (Cumhuriyet 

Gazetesi, 06.05.1954), CHP’nin 31 olan milletvekili sayısı 29’a düşmüş ve DP’nin 

490 olan mebus sayısı 492’ye yükselmişti. Bu hesaplamalara göre mecliste DP’den 

492, CHP’den 29, CMP’den 5, bağımsızlardan 11 olmak üzere toplam 537 

milletvekili yer alıyordu (Tuncer, 2003: 153). 

1954 seçimlerinde Bitlis'ten milletvekili olarak seçilen kişiler, bir önceki 

dönem CHP listesinden meclise giren Selahattin İnan ve 1951 seçimlerinde DP 

listesinden seçilen Nusrettin Barut olmuştur (Parlamento Tarihi, X. Dönem: 192). 
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3.9. Başbakan Adnan Menderes'in Bitlis Ziyareti ve Bitlis Belediye Başkanlığı 

Seçimi  

3.9.1. Başbakan Adnan Menderes'in Bitlis Ziyareti 

Belediye seçimlerinden sonra yurt gezisine çıkan Adnan Menderes doğu 

ziyaretleri sırasında önce Muş'a daha sonra da Bitlis'e ziyarette bulunmuşlardır. 

Yanında bulunan meclis başkanı Refik Koraltan ve bayındırlık bakanı Kemal 

Zeytinoğlu ile gerçekleşen bu ziyerette, halk Hükümet Konağı miting alanını 

doldurarak alkışlar eşliğinde Başbakan ve arkadaşlarının konuşma yapmasını 

istemiştir. Halkın ısrarı üzerine Koraltan ve Menderes balkona çıkarak halkı 

selamlamış ve Bitlis milletvekili Nusrettin Barut'un şehir halkı adına konuklara 

hoşgeldiniz demesinden sonra, Koraltan, Zeytinoğlu ve Menderes kısa bir hitabette 

bulunmuşlardır. Koraltan yıllardan beri Bitlis'i görmenin hasreti içerisinde olduğunu 

bildirerek şimdi bu hasretin giderilmesinde ki memnuniyeti dile getirmiştir. Daha 

sonra Zeytinoğlu, memleketin her tarafında yapılan işlerin kurulmakta olan tesislerin 

bir bilançosunu yapmış Bitlis'inde ihtiyaçlarının tespit edildiğini ve bunların zaman 

içerisinde karşılanacağını söylemiştir. Son olarak Menderes yüksek alkış sesleri ve 

ıslıklarla kürsüye gelerek, programa dahil olmadığını ve Bitlislilerin arzularını yerine 

getirmek için Bitlis'e geldiğini belirten Menderes bunun sayılmamasını ve tekrardan 

Bitlis'e geleceğini bildirmiştir. Bitlis'in yakın bir mazide büyük bir merkez olduğunu 

ve Bitlis'in bu şanlı ve şerefli mazisine layık bir istikbale kavuşacağının bildirmiştir 

ve konuşmasına son vermiştir (BCA: 030.01.00.2.14.7.9. 3). 

3.9.2. Bitlis Belediye Başkanlığı Seçimi 

Dahiliye vekaleti'nin mahalli idareler genel müdürlüğüne gönderdiği 21 

Aralık 1955 tarihli teskereyle, Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilen karar sureti 

(BCA: 030.11.1.00.255.5.11. 1) gereği Bitlis Belediye Başkanlığına Abdullah 

Okumuş'un Belediye kanunun 89. maddesince onaylanmıştır (BCA: 

030.11.1.00.255.5.11. 2). 
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SONUÇ 

  Türkiye’de Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk’ün en çok istediği şey 

siyasi hayatı olgunlaştırmak olmuştur. Ancak birkaç deneme yapıldıktan sonra 

herhangi bir neticeye ulaşılamamış ve tek partili siyasi hayat devam etmiştir. Ülkenin 

siyasal yaşamında bir tek partinin olması beraberinde çeşitli sorunları getirmiştir. 

Hükümetin denetlenememesi, tek parti üzerinden siyasetin yapılması ve en önemlisi 

demokratik bir rejimin ilan edilip ancak demokrasi kavramının sistem içine 

yerleştirilmemesi problemlerin bir kaçıdır. Ulu önderin teşvik edip parti kurdurması 

demokrasiye verdiği önemin açık bir göstergesidir. Ne yazık ki o dönemin şartlarının 

oluşmaması ve halkın demokrasi kavramına uzak olup belli siyasi istemlerin halk 

tabanlı olmaması çok partili siyasi hayatı Türkiye’de geciktirmiştir. 

 Demokratikleşme siyasi insanlar tarafından istenmesi belki de toplumda halen 

oturmayan demokratik yaşamı etkileyen en önemli unsur olmuştur. Kurulan bazı 

partilerin ve muhalefetin zamanla cumhuriyet rejimine karşı cephe alması, partilerin 

kuruluş amaçlarından sapması da Türkiye’nin çok partili hayata geçiş aşamalarını 

baltalayan unsurlardan biri olarak gösterilebilir. 1923’ten 1950 yılına kadar ülkeyi 

tek partinin yönetmesi siyasi hayatın ve rejimin toplum tabanında destek 

görmemesine de etki ettiği gibi toplumda da özgür seçim yapmanın tam olarak 

yerleşmediği açıktır. Ülkemizin tek partili siyasi hayattan çok partili siyasi hayata 

geçiş sürecini iç etkenlerin etkilediği gibi dış faktörlerinde etkisi büyüktür. Bu açıdan 

bakıldığın da dünya üzerinde birçok ülkenin olması ve bu ülkelerinde birbirlerinden 

yalnızca sınırlar ile ayrılması bilinmektedir. Dini, ırkı, dili, sosyal yapısı ve siyasi 

yaşamları birbirlerinden ayrı olsa da dünya siyasetinde yaşanan bir takım olaylar 

farklı ülkeleri aynı derecede etkileyebilir. Mesela II. Dünya savaşından sonra iki 

farklı bloğun oluşması ve dünya siyasetine yön verecek ülkelerin ortaya çıkması 

gibidir.  

 Bu bağlamda Türkiye’nin siyasi hayatına bakılacak olursa tek partili bir 

cumhuriyet rejiminin II. Dünya Savaşından sonra dünyaya hâkim olan demokrasi ve 

liberal kavramların arasında yaşama ihtimalinin düşük olduğu görülmüştür. Dış 

baskılar sonucu dönemin yönetimi ve iktidar partisi olan CHP 1945’ten sonra 

muhalefet partisinin eksikliğini hissetmeye başlamıştır. Bu dönem zarfında Türkiye 

yanında olacak bir güç bloğu aradığı için çeşitli konferanslara gönderilen temsilcilere 
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demokrasinin gereği olan çok partili siyasi hayata en yakın zamanda geçileceğini 

söylemelerini vurgulamıştır. Genel politika böyle iken tek parti içinde muhalefet 

kendini göstermeye başlamış CHP’li birkaç milletvekili parti kongrelerinde alınan 

kararlara karşı durmuştur. Meclise verilen Toprak Reformu Kanunu üzerine toprak 

ağalına sahip olan Adnan Menderes, Celal Bayar ve beraberindeki, Refik Koraltan, 

Fuad Köprülü karşı çıkararak Türk siyasi tarihinde çok partili hayata geçileceğinin 

sinyallerini vermişlerdir.  

 Bu olayın yaşanmasında muhalefet partisi kurmak gibi düşünceleri akıllarında 

yokken kendi çıkarları için böyle bir muhalif harekete geçmiş olan bu şahıslar tarih 

sahnesine unutulmayacak Dörtlü Takrir ’in kurucuları olarak çıkmışlardır. CHP’den 

ihraç edilen dörtlü muhalefet partisinin temellerini atmışlardır. 1946 yılında yaşanan 

bu olay ülke gündemine oturmuş ve dış dünya da bile yankılanmıştır. Muhalefet 

partisinin kurulması bazı kesimler tarafından hoş karşılanmamış ancak kimi 

kesimlerde de bu kurulan partinin anlaşmalı muhalefet olduğu gündeme gelmiştir. 

Anlaşmalı bir muhalefet olgusu demokrasi kavramına ters olduğu için parti 

kurucuları ve başbakan tarafından yalanlanmıştır. 

 Türk siyasi tarihinde önemli bir adım olan ve çok partili hayata geçişte köprü 

vazifesi gören DP’nin kurulması ülke çapında taraftar bulmasında etkili olmuştur. 

Tek parti ve Milli şef dönemimde yaşanan sıkıntılardan ve savaş dönemi 

bitkinliğinden dolayı kısa sürede halk DP’yi benimseyeme başlamıştır. Milli şef 

döneminde yapılan aksaklıkların onarılması ve toplumun dini yanına dokunacak 

atılımlar yapan Adnan Menderes ve Celal Bayar yeni bir oluşum için mücadelelerine 

hız kazandırmıştır. 1946 yılında yapılan seçimlerde istediğini bulamayan DP, bu 

seçimlerin hileli seçim olduğunu vurgulayarak itiraz etmişlerdir. CHP’li vekillerin 

görev aldıkları bölgelerde halka baskı uyguladıkları gündeme getirilmiş ve mecliste 

konuşulmuştur. İktidar olarak muhalefete baskı yapan CHP’sini eleştiren DP 1950 

seçimlerinde iktidar olarak siyasete devam etmiştir. Muhalefette iken iktidarın yanlış 

siyasetini ortadan kaldırmak için iktidara geldiklerini ve Yeter Söz Milletin 

propagandasıyla halkın refahını istediklerini açıklamışlardır. Ancak kendileri 

muhalefetteyken iktidarın yapmış oldukları hataları olduğu gibi tekrarlamış ve Milli 

Şef dönemi yerine Menderes Dönemi’ni yaşatmışlardır. 
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Ülkedeki bu siyasi değişiklikler ülkenin her yerinde olduğu gibi Bitlis’te de 

bir dizi hareketlenmelere neden olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi buradaki 

teşkilatlanmalara daha fazla özen göstermeye başlamış, Cumhuriyet Halk Partisi, 

Bitlis merkez teşkilatlanmasında yenilenme faaliyetine gittiği gibi ilçe ve 

mahallelerdeki ocak sayısını da arttırmış, CHP'nin Bitlis’te yürütmüş olduğu bu 

çabalar sonucunu vermiştir. Zira ülkenin her yerinde DP'nin teşkilatlanmasında hızlı 

ve olumlu çalışmalar yaşanırken, Bitlis’te de DP ilgili gelişmeler yaşanmamıştır. 

Hatta Bitlis çok partili hayata geçiş döneminin ilk seçimi olan 1946 yılında DP'nin 

aday göstermediği 16 il içerisinde yer almıştır. Bu durum çok partili hayatın 

başlangıcı olan ve o döneme kadar tek Parti olan CHP'nin iktidarına son veren 1950 

seçimlerinde bile Bitlis’te DP bahsedilemezdi. 

1950'de ezici meclis çoğunluğunu elinde bulunduran DP aday bile 

gösteremediği 16 ilde çalışmalarını çoğaltarak CHP'nin işini daha zorlaştırmıştır. 

1951'de eski Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın ölümüyle yapılan ara seçimleri 

kazanan DP, ilk kez Bitlis siyasi hayatında yerini almıştır. Bu yıl içerisinde ülkede 

yaşanan siyasi gelişmeler Bitlis'i de etkilemiş ve ülkenin her yerinde faaliyet 

gösteren Halkevleri kapatılmıştır.  

Bitlis'te DP'yi daha da güçlendiren durumlar mecliste bulunan Bitlis 

Milletvekili Nusrettin Barut'un çalışmaları olurken, 1952'de Başbakan Adnan 

Menderes'in ve bakanların şehre süpriz ziyareti halkın DP'ye ve Menderes'e olan 

hayranlığını artmıştır. 1952 ile 1954 yılları arasında Bitlis'te pek siyasi gelişme 

yaşanmazken, CHP'nin izleri silinmeye çalışılmıştır. iktidar ve şehrin yönetim 

kadrolarında ki görüş farklılığı sebebinden kaynaklı Bitlis'te herhangi bir gelişmenin 

yaşanmaması halkı iktidar partisine yönelten diğer bir sebep olmuştur. 

Seçim yılı olan 1954'te şehirde seçim atmosferinin yaşanmadığını söylemek 

doğru olacaktır, 1954'te yapılan genel seçimlerinde Türkiye'nin hemen hemen 

tamamında ezici çoğunluğu sağlayan DP, Bitlis'te bu başarıyı göstererek tam liste 

olarak girdiği seçimleri kazanmıştır. 
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