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ÖZET 

“1950-1960 Yıları Arasında Van’da Siyasi Yaşam”  başlıklı çalışmada 1950-

1960 yıları arası yaşanan siyasi gelişmeler, yapılan seçimler ve bunların Türkiye ve 

Van’daki yansımaları ile birlikte söz konusu dönemde seçilen milletvekillerinin 

faaliyetleri üzerinde durulmuştur. 

1946’da Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinin ardından DP’nin siyasi 

bir figür olarak kurulmasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da siyasi 

yaşam canlanmaya başlamıştır. Ancak DP, Van’da 1946 seçimlerinden bir gün önce 

kurulduğu için seçimlere katılamamıştır. Sonrasında DP, ülkenin genelinde olduğu 

gibi Van’da da genişleme alanı bulmuştur. Ancak 1950 Seçimlerinde 27 yıllık 

iktidarına son verdiği CHP’nin oy oranını Van’da geçememiş ve seçime katılan 3 

milletvekilliğinden sadece 1’ni kazanabilmiştir. Ülkede yaşanan gelişmeler 

doğrultusunda 1954 Seçimlerinden daha da güçlenerek çıkan DP,  Van’da 4 

milletvekilliğinin tamamını alarak kentte siyasi olarak güç kazanmıştır. Daha sonraki 

süreçte ülke genelinde meydana gelen siyasi gelişmeler ve ülke genelinde DP’nin oy 

oranlarında yaşanan dalgalanmalar, doğal olarak 1957 Seçimlerinde Doğu 

Anadolu’nun büyük kentlerinden biri olan Van’daki seçimlere de yansımıştır. Zira 

1957 Seçimlerinde Vanlı seçmenler DP’ye o güne kadar verdikleri siyasi desteği 

kesmiş ve söz konusu seçimlerde 5 milletvekilliğinin tamamını CHP’ye kaptırmıştır.  
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ÖNSÖZ 

 Türkiye’de 1950-1960 yıllarını kapsayan dönem aralığında siyasi yaşam 

üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu dönem aralığı önemli deneyimlerin tecrübe 

edildiği ve düzenlemelerin yapıldığı bir saha olmuştur. Söz konusu dönemde 

yaşananların şehir hayatına da yansımaları olmuştur. Dönemin siyasî yaşamdaki 

yansımaları Van gibi gelişmekte olan ya da gelişmemiş kentlerde daha da belirgin 

hissedilmiştir. 

1950-1960 aralığında Van’da siyasî yaşam üzerine yapılan çalışmaların 

yetersiz olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla hissedilen boşluğu doldurabilmek adına bu 

tarz bir yüksek lisans çalışması yapmak tercih edilmiştir. Kent siyasi yaşamına dair 

yapılan çalışmaların yetersiz ya da az olmasının nedenlerine bakıldığında, konu ile 

ilgili bilgi ve belgelerin kısıtlı olması ile birlikte zaman içinde yok olması ya da 

yanlış tasnif edilmesi gibi fiziki zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu olumsuzluklara 

karşın şehrin coğrafi yapısından kaynaklanan özelikleri ve stratejik yapısı,şehri 

önemli bir kavşak noktası olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

“1950-1960 Yılları Arasında Van’da Siyasi Yaşam” başlıklı bu çalışma; giriş 

ve üç bölümden oluşmuş ve akademik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bölümler dönem 

aralığında yaşanan siyasi gelişmeler ve genel seçimler merkeze alınarak kaleme 

alınmış ve her bölümde hemen hemen aynı sistematik takip edilmiştir. 

Birinci Bölüm’de:Çok partili hayata geçildikten sonra, ülkede ve Van’da 

meydana gelen siyasi gelişmeler, 1950’de gerçekleştirilen genel seçimleri, seçimlerin 

Van’da nasıl cereyan ettiği, Van’daki seçim çalışmaları, partilerin aday belirleme 

süreçleri, seçim kampanyaları, muhtarlık ve belediye seçimleri ve son olarak 

gerçekleştirilen seçimler sonucunda seçilen milletvekillerinin Van’la ilgili 

çalışmaları incelenmiştir. 

İkinci Bölümde; 1950-1954 yılları arası ülke ve kent bazında siyasi yaşam, 1954 

Genel Seçimleri ile birlikte, Türkiye’de DP’nin iktidarını pekiştirmesi ve özelde Van 

boyutu, dönemin karakteristikleri açısından incelenmektedir. Bu bölümde aynı 

zamanda DP'nin oy oranlarındaki yükselişin bölgesel değerlendirmesi yapılarak 

seçim sonrasında, kentte seçilen milletvekillerinin Van’la ilgili çalışmaları ele 

alınmıştır. 



VIII 
 

Üçüncü Bölüm’de ise, 1954-1957 yılları arası siyasi gelişmeler, 1957 Genel 

Seçimlerin sonuçları, seçimlerin Van’da nasıl bir atmosferde geçtiği ile beraber, 

1950-1960 yılları arasında Van’daki diğer önemli siyasi gelişmeler irdelenmeye 

çalışılmıştır.   

Araştırmanın konusu, 1950-1960 döneminde Van’da siyasî yaşam ile ilgili 

olması münasebetiyle bu konuda dönem odaklı bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle 

konuya dair yazılmış müstakil eserler, akademik alanda konu ile ilgili yazılmış kitap, 

tez, makale vb. çalışmalar tespit edilip tasnif edilmiştir. Ayrıca döneme ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi, Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nden temin 

edilen belgeler ve Millî Kütüphanedeki döneme ışık tutan ulusal ve yerel süreli 

yayınlar bütünlüklü olarak taranmıştır. Belge temini esnasında yaşanan zorlukların 

başında kent tarihi ve kentteki siyasi argümanlardaki eksikliklerdir. Çalışma Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kuralları dikkate 

alınarak kaleme alınmıştır. 

“1950-1960 yılları arasında Van’da Siyasi Yaşam” adlı tez çalışmamda bana söz 

konusu başlığı öneren ve hem de çalışmam boyunca yardımını esirgemeyen değerli 

danışmanım Doç. Dr. Güneş Şahin’e teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ: TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜREÇLERİ 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, çok partili siyasal hayata geçiş girişimleri 

olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TPcF) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 

(SCF) bu dönemde kurulmuş ancak daha sonraki süreçte kapatılan partilerdir. 

Bunlardan ilki 1924 yılında kurulan TPcF,  ikincisi ise 1930’da kurulan SCF’dir. 

Ancak her iki partide dönemin toplumsal koşulları içinde meydana gelen olaylar ya 

da ülkenin bu duruma hazır olmadığı ileri sürülerek kapatılmıştır. Bu nedenle ülkede, 

çok partili hayata geçiş denemeleri başarıya ulaşmamış ve bu süreç sonraki yıllara 

ertelenmiştir.1Ertelenen bu süreçle birlikte bunun sonucunda da Türkiye’de, 1923’ten 

1946’ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin tek parti hâkimiyeti egemen 

olmuştur.2 

II. Dünya Savaş’ından sonra dünyada yeni bir hava ve düzen oluşmaya 

başlamıştır. Bu yeni düzen, Türkiye’nin 1945’ten sonraki iç politikasının 

şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Dünyadaki otoriter sistemlere son veren 

Birleşmiş Milletler Anayasası, dünya ile entegrasyonu amaçlayan Türkiye’nin de  tek 

partili sistemden, çok partili sisteme geçmesine zemin hazırlamıştır.3 

Savaş bittiğinde, CHP gözden düşmüş4 halkta iktidar partisine karşı büyük bir 

hoşnutsuzluk oluşmuştur. 1945 yılının Ocak ayında öne sürülen Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu (ÇTK), Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM)’de tartışmaya sunulmuştur.5 Ancak kanun görüşmelerinde, ülkedeki tek 

parti yönetimi sorgulanmış ve ciddi anlamda eleştirilere maruz kalmıştır.Bu 

eleştiriler ve sorgulamaları yapanların başını, mecliste yaptıkları konuşmalarla 

Adnan Menderes ve arkadaşları çekmiştir. Eleştirilerin kaynağını, Milli Şef 

sisteminin sorgulanması, savaş ekonomisi sebebiyle yapılan uygulamalar ve tek parti 

                                                            
1 Abdulvahap Akıncı-Sefa Usta, “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan Dış Faktörlerin 

Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  XXI, 2, 2016, 

276. 

2Enis Şahin-Bilal Tunç, “Demokrat Parti’nin Kuruluş Süreci ve DP-CHP Siyasî Mücadelesi (1945-1947)”, Sosyal 

ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, I,2, 2015, 35. 

3 Bekir Koçlar-Yunus Özdurğun, “Demokrat Parti’nin İktidara Gelişinin Türk Basınındaki Yansımaları”,  

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, IV, 13, 2017, 267. 

4Erik Jan Zürcher, Modernleşen  Türkiye’nin Tarihi, (Çev.:Yasemin Saner), İletişim Yay., İstanbul, 2016, 303. 

5Zürcher, 308. 
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yönetiminin genel politikaları oluşturmuştur.Bu kanun, aynı zamanda uzun zamandır 

sesi çıkmayan muhalefetin, varlık göstermesine vesile olmuştur. Çünkü tek parti 

yönetiminde, görüşme olanağı bulamayan konular, bu görüşmeler sırasında mecliste 

dile getirilebilmiştir. Bu görüşmeler, ülkedeki siyasal muhalefetin grupsal olarak 

vücut bulmasına da ortam hazırlamıştır.6 Toprak yasası TBMM’de 11 Haziran 1945 

tarihinde oylamaya katılan 351 milletvekilinin oybirliği ile kabul edilmiş, oylamaya 

104 milletvekili de katılmamıştır.Yasanın oylamasına Celal Bayar, Adnan 

Menderes,Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Emin Sazak, Cemal Tunca, Hikmet Bayur 

gibi CHP içinde muhalefet yapan isimler de katılmamıştır.7 

Tek parti yönetimine karşı yapılan muhalefetin iyiden iyiye belirginleştiği bu 

süreçte, Celal Bayar, Adnan Menderes, M. Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, hemen 

hemen her alanda hükümete eleştirilerini yöneltmişlerdir. Bu gelişmelerin sonucunda 

bahsi geçen dört isim, 7 Haziran 1945’te CHP Grubu’na ülkede demokrasinin 

yerleşmesi ve ülkede çok partili sisteme geçilmesi gibi istekleri içeren “Dörtlü 

Takrir” olarak adlandırılan önergeyi CHP meclis grubuna vermiştir.8Ancak dörtlerin 

verdiği önerge dolayısıyla talepleri 12 Haziranda CHP grubunda reddedilmiştir.9 

Asıl önemli gelişme bir süre sonra basında yazdıkları eleştirel makaleleri 

nedeniyle Adnan Menderes ve Fuat Köprülünün 21 Eylül’de ve ardından Refik 

Koraltan’ın 27 Kasım’da CHP’den ihraç edilmeleriyle yaşanmıştır. Müstakbel DP 

kurucularının bahsettikleri konular,meclisin hükümeti denetleyebilmesi, insan hak ve 

hürriyetlerinin güvenceye bağlanması, anti demokratik hükümlerin ilgası, baskının 

kaldırılması gibi liberal ve demokratik temalardı.10 

Türkiye çok partili hayata DP’den önce Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli 

Kalkınma Partisiyle(MKP) girmişti. Ancak bu parti, halka açık kuzu ziyafetleriyle 

birlikte düzenlenen propaganda toplantıları nedeniyle “kuzu partisi” diye 

adlandırılmış ve pek fazla dikkate alınmamıştır.11 Parti, 18 Haziran 1945’te 

                                                            
6 Erdal İnce, “Köylüyü Topraklandırma Kanunu’nun Türk Siyasal Yapısının Oluşumu Üzerindeki Etkileri” 

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), V, 13, İzmir, 2006, 61-62.  

7Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti(1946-1960),Phoenik Yay., Ankara, 2004, 23. 

8 Nasrullah Uzman, “Adnan Menderes ve M. Fuad Köprülü’nün Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraçları”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi (TAD), XXXVI, 62,2017, 208. 

9 Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Yordam Kitap, İstanbul,  2017,14. 

10 Eroğul, a.g.e.,15. 

11 İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, Kronik Yay.,İstanbul, 2018, 31. 
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kurulmasına rağmen, İsmet İnönü’nün 1 Kasım 1945’te TBMM’ni açış 

konuşmasında12 “Cumhuriyetin tek eksiği hükümet partisi karşısında bir parti 

bulunmayışı olduğu”13ifadelerinden de bu durum açıkça anlaşılmaktaydı. Ancak 

parti, teşkilatlanma ve muhalefet adına bir emsal oluşturmuş ve kısa süre sonra, 

başka birçok parti teşkilatlanmış, Türkiye’de 1945-50 arası en az 27 parti 

kurulmuştur.14 

30 Eylül 1945’de Milletvekilliğinden istifa eden Bayar, 2 Aralık 1945’de yeni 

bir parti kuracağını açıklamış ve nihayet 7 Ocak 1946’da Bayar, Koraltan, Menderes, 

Köprülü’nün önderliğinde DP kurulmuştur.15 

1946 yılının başında ülkede hızlı bir değişim yaşanmış ve muhalefet ciddi 

anlamda zemin bulmaya başlamıştır. İktidarı elinde bulunduran CHP, bu durumun 

aleyhine dönmesinin önüne geçmek amacıyla çeşitli yollara başvurmuştur. Bu 

amaçla 26 Nisan 1946’da toplanan CHP Meclis Grubu, belediye ve genel seçimlerin 

öne alınmasını kararlaştırmıştır.1946’nın Eylül ayından 26 Mayıs’a alınan belediye 

seçimlerine DP katılmamıştır. Gerekçelerini ise iktidarın yanlılığı ve seçim 

güvenliğinin olmaması olmuştur. DP’nin bütün itirazlarına rağmen, genel seçimler 

21 Temmuz 1946’ya alınınca, DP idarecileri seçimleri boykot edip etmemek 

konusunda bir duraksama geçirmişlerdir. En sonunda bu kararsızlığı aşmak adına 

örgüte danışma kararı almışlardır. Bu konuyu konuşmak için 15 Haziran 1946’da 

Ankara’da bir çeşit küçük kongre toplanmıştır. Toplantı sonucunda seçimlere 

girilmesine karar verilmiştir.16Bakıldığında, kuruluşundan o güne kadar sadece altı 

ay geçmiş bulunan DP aslında seçime hazır değildi. Bu nedenle de DP, 16 ilde 

seçime girmemiştir.Seçimde göstereceği aday sayısı 465’ken sadece 273 aday 

gösterebilmiştir.17 

                                                            
12 Yasama Meclisi Seçimleri ve Siyasi Partiler Kanunları, 1876-2013, (Haz.: Tarhan Erdem), Doğan Egmont 

Yay., İstanbul, 2013, 39. 

13 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 1, C.20, Dönem 7, 01.11.1945, 7. 

14 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu,(Çev.:Boğaç Babür Turna), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2017, 

518-519. 

15 Bekir Koçlar, “Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet ilişkisi”, Türkler Ansiklopedisi, XVI, 

Yeni Türkiye Yay., Ankara, 754-764. 

16 Eroğul, a.g.e.,22. 

17 Yasama Meclisi Seçimleri ve Siyasi Partiler Kanunları, 1876-2013, 44. 
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21 Temmuz 1946’da yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine CHP, DP, MKP 

ile diğer bazı yeni kurulmuş küçük parti katılmıştır.18 

1946 seçim sonuçlarına göre, 465 Milletvekilliğinden 395’ni CHP, 64’ünü 

DP, 6’sını bağımsızlar kazanmıştır. Bu seçimlere katılım oranı ise Türkiye genelinde, 

%85’dir.19 

Ancak DP’lilerin seçim sonuçlarına tepkileri sert olmuş, iktidarı kendilerine 

baskı yapmakla suçlamış ve seçimlerde yolsuzluk yapıldığını öne 

sürmüşlerdir.20Yapılan bu itirazların haksız olmadığı görülür. Şöyle ki uygulanan 

seçimin yöntemi son derece ilginçtir: zira açık oy, gizli tasnif sistemi uygulanmıştır. 

Oyların seçim sonrasında yakılacak olması da önemli olan bir diğer ayrıntı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle yapılan bütün itirazlar peşinen cevapsız kalmaya 

mahkûm olacaktır.21Seçimler sancılı geçse de ve ilk iki denemenin başarısızlığına 

rağmen II.Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, iç ve dış konjonktürün de 

elvermesiyle Türkiye’de çok partili hayata geçiş başarıyla sonuçlanmıştır.22  Çünkü 

DP’nin inşa ettiği çok partili hayatın temeli,  Türkiye açısından somut bir tecrübe 

olmuştur. DP’nin kurulması, Türk siyasal tarihi açısından çok önemli bir kırılma 

noktasıdır. Daha önce kurulan TCF ve SCF’nin varlıklarını sürdürememeleri, 

MKP’nin DP’den hemen önce kurulmasına rağmen, muhalefet partisi olarak 

görülmemesi ve DP’nin kuruluşundan 4 yıl sonra, 1950’de CHP’nin 27 yıllık tek 

parti dönemine son vererek Türkiye’de yeni bir dönem başlatması bunun kanıtı 

olarak gösterilebilir. Bizde ülkede yeni açılan bu dönemle birlikte ülkenin genelinde 

ve Van yerelinde yaşanan siyasi sürecin, özelikle Van boyutu üzerinde durarak 

1960’a kadar irdelemeye çalışacağız. 

                                                            
18 Milletvekili Genel seçimleri, 1923-2003, 4; Sina Akşin,Çağdaş Türkiye Tarihi (1908-1980), IV, Cem Yay., 

İstanbul, 2013, 183.  

19 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yay., İstanbul, 2013, 250-251. 

20 Albayrak, a.g.e.,90. 

21 Celalettin Vatandaş, Cumhuriyetin Tarihi, Pınar Yay., İstanbul, 2016, 355. 

22 Hakkı Uyar, Demokrat Parti İktidarında CHP 1950-1960, Doğan Egmont Yay., İstanbul, 2017, 11. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTEN SONRA ÜLKENİN 

GENELİNDE VE VAN’DA 1950 SEÇİMLERİNE KADAR OLUŞAN 

SİYASİ ORTAM 

1.1. 1946’dan Sonra Ülke Genelinde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler 

 

1946 seçimlerinden sonra, CHP ile DP arasındaki ilişkiler gerginleşmiştir. 

Muhalefet, seçimlerde baskı ve hile yapıldığını iddia etmiş ve hile ve baskı 

yapılmasına zemin hazırlayan seçim kanununun değiştirilmesini istemiştir.Ancak bu 

taleplerin, iktidar tarafından kabul görmemesi ilişkileri daha da gerginleşmiştir. 

Bunun üzerine DP, 6 Nisan 1947’de yapılan ara seçimlere katılmamış ve bu iki parti 

arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Dönemin Başbakanı Recep Peker, 

DP’yi yasa dışı davranmak ve halkı da ayaklanmaya teşvik etmekle suçlamıştır.  

Celal Bayar ise Peker’i tek parti döneminden kalan baskıları sürdürmek ve 

demokrasiye inanmamakla suçlamıştır.  

Ülkede oluşan bu gergin ortamda devreye giren İnönü, yayınladığı 12 

Temmuz Beyannamesi’nde her iki tarafla da görüşmeler yaptığını ve taraflar 

arasında diyalog sağlanması için çaba harcadığını ve konu hakkında da görüş 

belirtmiştir.İnönü, her iki parti arasında ayrım yapmadığını, tarafların haklılıkları 

üzerine tartışmanın doğru olmadığını belirtmiş ve muhalefete bazı güvenceler 

vermiştir.23 

12 Temmuz Beyannamesi, siyasî tarihimiz açısından önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Bu beyanname, her iki partide de kendi doğrularında direten 

kişilerin tasfiyesine yol açmış ve her iki tarafta  da bölünmelere neden olmuştur.24 

DP’nin içindeki bölünmeden sonra kurulan partilerden birisi, 20 Temmuz 

1948’de İstanbul Bağımsız Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak’ın fahri liderliğinde 

kurulan Millet Partisi (MP) olmuştur.25MP, kurulduktan sonra, sadece iktidara karşı 

değil, DP’ye karşı da cephe almıştır. Aşırılığı ve hırçınlığı baş propaganda araçları  

haline getiren MP mensupları, DP’yi CHP’yle danışıklı bir siyaset izlemekle 

                                                            
23 Ahmet Demirel-Süleyman süzen (Ed.), Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 

(AÜAÖF) Yay.,Eskişehir, 2015, 61. 

24 Albayrak, a.g.e. , 121. 

25 Hakkı Uyar, Tek Parti Yönetimi ve CHP, Boyut Yayınları, İstanbul,  2012, 190. 
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suçlamışlardır.26 DP yöneticileri ise muhalefeti bölen bu yeni ne partiye kayıtsız 

kalmamış, kendilerine cephe alan bu partiye karşı hücuma geçmişlerdir.27Öte yandan 

bu beyanname,  DP’nin daha ılımlı bir tavır takınmasında etkili olmuş ayrıca iktidar-

muhalefet ilişkileri açısından da olası gerginliklerin de önüne geçmiştir.28 

 

1.2.1950 Öncesi Van’ın Genel Durumu ve Çok Partili Siyasi Hayata 

Geçişte Kentte Yaşanan Siyasi Gelişmeler 

 

Cumhuriyet Dönemi’ne girildiğinde Van, bir şehir görünümünden ziyade bir 

kasaba görünümüne sahipti. Toplumsal-kültürel yaşamda herhangi bir değişim 

olmamış, kentin geleneksel özelikleri tüm alanlarda korunmuştu. Cumhuriyet’le 

birlikte I. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın izleri silinmeye, toplumsal-kültürel 

yaşamda da canlanma görülmeye başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkede 

yapılan dönüşümler, Van’da dönemin öne çıkan ve eğitim kurumlarına benzer olan 

Halkevleri29aracılığıyla benimsetilmeye çalışılmıştır. Ancak yörenin dışa kapalı bir 

yapıya sahip olması, bulunduğu coğrafyanın geri kalmışlığı, halkın temel ihtiyaçları 

olan barınma, beslenme ve sağlık gibi alanlarda bile ciddi sıkıntılar yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir.30 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada meydana gelen gelişmeler, Türkiye’nin 

de yeni bir sürece girmesine neden olmuş ve bunun sonucunda ülke genelinde siyasi 

bir hareketlenme başlamıştır. Ülke genelinde oluşan bu hava yerelde de kendini 

göstermiş ve CHP’nin iktidarına karşı kurulan partiler yerelde yayılma alanı bulmaya 

çalışmış ve teşkilatlanma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu dönemde ülkede iktidarı 

                                                            
26 Eroğul, a.g.e., 54. 

27 Adem Çaylak, Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi, Atatürk Araştırma Merkezi (AAM),Ankara, 2010, 10. 

28 Albayrak, a.g.e., 121. 

29 Van Halkevi, bölgede Cumhuriyet’in değerlerini yaymak ve yaşatmak açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Bu 

kurum dönemin eğitim kurumları gibi görev almış ve gerek okuma-yazma kurslarıyla gerekse sosyal aktivitelerle, 

bölge insanın eğitimine katkı sağlamıştır. Bu katkının Doğu Anadolu Bölgesi gibi ciddi anlamda kalkınma 

ihtiyacı gereksinimi olan bir bölgede erken dönem Cumhuriyet tarihinde yapılması daha da önemlidir. Van’da 

Halkevlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili geniş bilgi için bkz. Güneş Şahin “Van Halkevi ve Faaliyetleri”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi (TAD),XXXI, 52, Ankara, 2012, 93-134. 

30 Yurt Ansiklopedisi, “Van”, Anadolu Yay., İstanbul, 1986, 7604. 
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elinde bulunduran CHP, oluşan bu yeni düzene ayak uydurmaya ve muhalefetin 

yayılma alanı daraltmaya çalışmıştır. 

Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra, yaşanan gelişmeler, özelikle Doğu’da 

çıkan isyanlar, CHP’nin Doğu’da teşkilatlanmasını büyük ölçüde sekteye 

uğratmıştır.31 Daha sonra kurulan Halkevleri, bölgede geleneksel yapıyı dönüştürme 

ve aynı zamanda CHP teşkilatı görevini üstlenmiştir.32 1939 yılına gelindiğinde bile 

CHP teşkilatının olmadığı Van’da,33 da dolayısıyla partinin faaliyetleri, Halkevleri 

eliyle yürütülmüştür.  

1.2.1. CHP’nin Van’da Teşkilatlanma Çalışmaları 

CHP, Van’da parti teşkilatı olarak 1944’te örgütlenmeye başlamıştır. Ancak 

dönemin koşuları içerisinde bu durum hiç de kolay olmamıştır. 1948’e gelindiğinde 

parti, kentte aynı zamanda Halkevi’nin de binası olan yıkık dökük bir binada 

çalışmalarını yürütmekteydi. Bu tarihte, kentte bağlı CHP Ocaklarının çok zayıf bir 

durumda olduklarına şahit oluyoruz. CHP, bahsedilen bu süre zarfında merkezde 

sadece 2 Ocak kurabilmiştir. Merkezin dışında kurulan Ocaklar ise bina, levha ve 

kullanacak eşyadan yoksundu. Bu Ocakların kuruluşları, sadece kağıt üzerinde 

kalmış, bu kısıtlı imkanlar, doğal olarak partinin çalışmalarına da engel teşkil etmiş 

ve CHP, kentin ilçelerinde ciddi anlamda teşkilatlanma sıkıntısı çekmiştir. Kentin 

sekiz ilçesinden biri olan Gürpınar’da 1948 yılına kadar partinin teşkilatı 

kurulmamıştır. Ancak DP’nin bölgede faaliyet göstermeye başlamasıyla CHP de 

bölgedeki faaliyetlerini artırmıştır. Özelikle 1946’dan itibaren CHP Van bölge 

müfettişlik görevini yürüten ihsan Olgun, bu faaliyetlerde önemli bir rol 

üstlenmiştir.34 

1948’de bölgeye giden Olgun, partinin teşkilatlanma işiyle bizzat meşgul 

olmuş ve Gürpınar’da parti teşkilatını kurmuştur. Ancak parti ilçe teşkilatı,  maddi 

imkanların kısıtlı olmasından kaynaklı olarak zor şartlarda faaliyet yürütmek zorunda 

kalmıştır. Olgun, teşkilatın başına da Gürpınar’da sevilen, sayılan CHP Genel Meclis 

                                                            
31 Murat Turan, CHP’nin Doğu’da Teşkilatlanması (1923-1950), Libra Yayınları, İstanbul, 2011, 98-100. 

32 Turan, a.g.e., 134. 

33 Turan, a.g.e., 99. 

34 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi , (BCA).490.1.0.0.718.454.1. 
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üyesi ve Ertuşi aşiretinin reisi olan Ebubekir Ertaş’ı getirmiştir.35Olgunu’nun ilçe 

teşkilatının başına aşiret reisi olan Ertaş’ı getirmesinin nedeni, o dönemde aşiretlere 

mensup kişi sayısının fazlalığı, aşiret reislerinin bu insanlar üzerinde hatırı sayılır 

etkisi ve bölgedeki siyaseti domine etme gücüne sahip olmalarından kaynaklanmıştır. 

Gürpınar’dan sonra başka bir ilçe olan Özal’pa giden Olgun, burada da parti adına 

çalışmalar yapmıştır. Özalp’ın eski merkezi Saray köyünden Kargalı köyüne 

taşındığı için yeni merkez olan Kargalı’da CHP’nin teşkilatı kurulmamıştı. Bunun 

üzerine Olgun, partinin buradaki teşkilatını kurmuş ve yeni ilçe merkezindeki 

Belediye Meclisi seçimleri sonucunda da CHP, 12 üyenin 10’unu kazanmıştır. Diğer 

2 üyeyi ise DP kazanmıştır. İlçenin Belediye Başkanlığına İse CHP’nin adayı Cemal 

Saatçioğlu seçilmiştir.36 Yani Özalp’ın yeni merkezi de CHP’nin elinde kalmıştır. 

Ancak parti, burada da benzer sıkıntılar yaşamıştır. Partinin bir odası ve 

eşyaları olmadığı için parti faaliyetleri, Belediye Başkanı Cemal Saatçi’nin evinin bir 

odasında yürütülmüştür.  Diğer bir ilçe olan Muradiye’de partinin kurulu bir teşkilatı 

olmasına rağmen burada da partinin birçok ihtiyacı vardı. Kentin en büyük ilçesi 

Erciş’te, diğer ilçelere nazaran partinin durumu daha iyiydi ve en azından teşkilat, 

faaliyetlerini yürütebilecek bir odaya sahipti. Burada partinin iyi bir durumda 

olmasında, CHP Erciş İlçe Başkanı Süleyman Erdinç’in önemli katkıları olmuştur. 

Bölge halkı tarafından sevilen Erdinç, bu süre zarfında ilçede partisinin faaliyet 

alanını genişletmek için çok sıkı çalışmış, bu doğrultuda ilçeye bağlı 60 Ocak 

kurmayı planlamış ve bu konuda bir rapor hazırlayıp ilçeyi ziyaret eden Bölge 

Müfettişi İhsan Olgun’a iletmiştir.37 

CHP, kuruluşundan itibaren toplumun önemli bir kesimini oluşturan memur 

kesiminin, teşkilat yapısına dahil olması için büyük çaba göstermiş ve bu politikasını 

başından beri sürdürmüştür.38 Bu politikalar kapsamında, devlet memurların1950’ye 

kadarki süre zarfında, CHP üyesi gibi davrandıkları aşikardır. 1948’ de Van’a Vali 

olarak atanan Nureddin Aynuksan, da bu doğrultuda 31.01 1949’da CHP’nin 

bölgedeki teşkilatları hakkında derlediği bilgileri CHP Genel Sekreterliğine 

                                                            
35 BCA.490.1.0.0.718.454.1. 

36 BCA.490.1.0.0.718.454.1. 

37 BCA.490.1.0.0.718.454.1. 

38 Turan, a.g.e., 139. 
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iletmiştir. Aynuksan’ın verdiği bilgiler, CHP’nin Van teşkilatlanması hakkında 

önemli bilgiler içerdiğinden dikkate değerdir.Bunların içerisinde, o tarihte parti 

hizmetinde çalışanların dereceleri, şahsiyetleri, resmi makamlarla olan ilişkileri ve 

kent halkının partiye olan bakış açısıyla ilgili gibi bilgiler yer almıştır. Aynuksan,  

kentte Vali olarak atandığı zaman, yukarda da bahsettiğimiz gibi buradaki CHP 

teşkilatları, hiç de iç açıcı bir durumda değildi. Bunları kullandığı şu ifadelerden de 

anlayabiliyoruz: 

Bir buçuk sene evvel vilayete vazifeye başladığım zaman, insan 

meziyetlerinden hemen hemen hiç birisi kendisinde görünmeyen ve vazifesi 

merkezce tasdik edilmemiş, Bahri Çağlar isminde bir arzuhalci İl İdare 

Kurulu Başkanı idi. Kurulun üyeleri ise değişik sıfatları yüzünden halkın 

itimadını kazanmamış ve birbirleri ile anlaşamamış şahıslardı.39 

Aynuksan, 1949’da da bu kurula benzer bir kurulun iş başına getirildiğini, 

üyeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ve kurulun partiye de samimi bir şekilde 

bağlı olmadığını ifade etmiştir. Yazdığı yazıda, tıpkı bir partili gibi davranan 

Aynuksan, partinin tüm işleyişi hakkında bilgi vermiş ve kendisinin de partiye bağlı 

biri olduğunu ve CHP Parti Müfettişi İhsan Olgun’la da parti için yapılması gereken 

çalışmalarla ilgili yaptığı bir görüşme hakkında bilgi vermiştir.40 

Kentin ilçelerinde CHP’nin yaptığı çalışmalarla ilgili de izahat veren 

Aynuksan, Özalp ilçesi hakkında geniş bilgiler vermiştir. Özalp ilçesi, sınırda olduğu 

için o tarihte Bakanlar Kurulu kararıyla 20 kilometre içeride olan ve Türkçe konuşanı 

az, 120 nüfuslu Kargalı köyüne nakledilmişti. Bu nedenle Özalp’ın eski merkezinde 

Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanı olan Cemal Saatçi, eski merkezdeki yapının 

olduğu gibi yeni kurulan merkeze taşınmasını talep etmiş ancak kanunen yeni ilçe 

merkezinde bir seçim yapılması gerektiği cevabını almıştır. Aynuksan, yapılan 

seçimler sonucunda Başkan seçilen Saatçi’yi hilekar ve ahlaksız olarak tanımlamış, 

ilçe halkı tarafından istenmediğini ancak CHP Bölge Müfettişi İhsan Olgun ve parti 

teşkilatı desteğiyle seçilebildiğini söylemiştir. Bu durumun ilçede CHP aleyhine bir 

                                                            
39 BCA.490.1.0.0.193.766.1. 

40 BCA.490.1.0.0.193.766.1. 
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hava yarattığını ve ilçede teşkilatı olmayan DP’nin bu sayede bölgede genişleme 

imkanı bulduğunu belirtmiştir.41 

Aynuksan, 1946 seçimlerinde CHP’den seçilen Milletvekilleri hakkında da 

bilgiler vermiştir. Bu Milletvekillerinden biri olan Muzafer Koçak’ın42 merkezden 

kendisi aleyhinde yazılmış mektuplar gönderdiğini ve bu mektupların bölgede 

huzursuzluk ve kargaşa yarattığına dikkat çekmiştir. Diğer bir Milletvekili olan 

Rüştü Oktar’ın43 30 senenin ardından Milletvekili seçildiği için kente geldiğini, kenti 

tanımadığı ve onun da Koçak gibi kendisi aleyhinde faaliyet yürüttüğünü belirtmiştir. 

Ayrıca Milletvekillerin kentteki parti vaziyetine hakim olmadıklarını, kendisinin 

onlardan daha partili olduğunu ifade etmekten geri durmamış ve partinin kentteki 

siyasete daha fazla önem vermesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur.44 Bu yazıdan 

anlaşıldığı üzere tek partinin yıllardır süre gelen iktidar gücünün devlet memurları 

üzerinde kurduğu nüfuzun etkisi tahmin edilebilir. Bu etkinin üst düzey memurlar 

üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, o dönemde yeni kurulan partilerin, 

ülke genelinde karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar da tahmin edilebilir. 

Van Valisi Aynuksan’ın merkeze ilettiği bu şikayetler üzerine, CHP Bölge 

Müfettişi İhsan Olgun, bölgede konuyla ilgili incelemeler yapmıştır. Ancak Olgun, 

genel anlamda Validen şikayetçi olmuştur. Kentteki parti mensuplarının arasında 

sıkıntı olmadığını ve her koşulda işlerini gayet iyi yaptıklarını belirtmiştir. 

Aynuksan’ın ise Van gibi sınır olan, birçok farklı bölgeden insanı barındıran ve 

birçok aşiretin toplandığı bir bölgeyi idare edebilecek yetide olmadığıyla ilgili 

ifadeler kullanmıştır.45 

                                                            
41 BCA.490.1.0.0.193.766.1. 

42Aslen Vanlı olan Koçak, 1889’da Erciş’te doğdu. Ziraatle uğraşan Koçak, 1946 seçimlerinden Van’dan CHP 

Milletvekili adayı olmuş ve seçimlerde 45.229 oy alarak 8. Dönem CHP Milletvekili olarak meclise girmiştir. 

TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, sicil No: 1500. 

43Aslen Vanlı olan Oktar, 1946 seçimlerinden Van’dan CHP Milletvekili seçilmiştir. Oktar, seçimlerde, merkez 

ilçede 9397, Gevaş’ta 2649, Özalp’ta 8400, Çatak’ta 2571, Gürpınar’da 4203, Başkale’de 3819, Erciş’te 7349, 

Muradiye’de 6765;  toplamda da 45.153 oy alarak Milletvekili seçilmiştir. TBMM Arşivi, Milletvekili Seçim 

Mazbatası, 1946. 

44 BCA.490.1.0.0.193.766.1. 

45 BCA.490.1.0.0.193.766.1. 
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1949’un başlarında CHP’nin bölgede sıkı bir faaliyete girdiğine şahit 

oluyoruz. Parti Müfettişi İhsan Olgun, CHP Özalp İlçe Başkanı Cemal Saatçioğlu ve 

CHP eski İl İdare Kurulu Başkanı Bahri Çağlar, Özalp’ta DP’nin genişletmeye 

çalıştığı faaliyet alanına karşılık vermek için partiyi sıkı takibe almışlar ve bu 

çalışmalar sonucunda ilçede 42 Ocak kurulmuştur.46Bu dönemde siyasi faaliyetlere 

ağırlık veren Olgun, Gürpınar’da güçlenmeye başlayan ve üye sayısını artırmaya 

başlayan DP’nin burada daha fazla güçlenmesinin önüne geçmek için burada 

günlerce çalışma yürütmüş, bunun sonucunda partiye mensup 600 kişiyi aşiret 

reisleriyle birlikte CHP safına geçirmeyi başarmıştır. Daha sonra partinin güçlü 

olduğu başka bir ilçe olan Özalp’a geçmiş, burada da DP teşkilatını dağıtmak 

amacıyla Özalp DP ilçe Başkanı Şahvelet Aralan ve iki oğlunu, mahkemeden dosya 

çaldırmak suçundan yetkililerle işbirliği yaparak tutuklattırmıştır. Şahvelet ve 

oğulları hapse girince DP’nin güçlü olduğu Özalp teşkilatı da zayıflamıştır.47 Daha 

sonraki süreçte DP Özalp İlçe Başkanı Şahvelet Aralan ve iki oğlunun hapiste olması 

CHP’nin ilçedeki faaliyet alanı da genişlemiştir.48 

Bölge halkının ihtiyaçlarını da yakından takip eden Olgun, 1949 Haziran 

ayında, Van ve ilçelerinde yaptığı incelemeler sonucunda, 1949’un verimsiz geçtiğini 

bundan dolayı, Van halkının yeterli miktarda ürün alamadığını belirtmiştir. Kent 

yollarının kapandığı zaman halkın aç kalmaması için de Toprak Mahsulleri Ofisi 

(TMO)’ inden acilen 2500 ton buğdayın Van’a gönderilmesi ve gönderilecek 

buğdayın da Van’a nakil masraflarının karşılanması için de Ziraat Bankasından 

Belediye hesabına kredi açılması gerektiğini söylemiştir. Gevaş iskelesinin onarımı 

işi için de Genel Sekreterlikten verilen cevapta: 8827.43 liralık keşif dahilinde Van 

işletmesi tarafından yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.49 

Ancak CHP, kentte DP’nin faaliyet alanını genişletmesinin önüne geçmek ve 

bölge halkıyla daha yakından ilgilenme çalışmaları yapsa da 1949’da kentte birçok 

sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. 1949’da yapılan Gevaş parti kongresi, parti teşkilatı 

içerisinde tam bir krize neden olmuştur. Gevaş Kongresi hakkında yapılan şikayetler 

                                                            
46 BCA.490.01.0.0.193.764.1. 

47 BCA.490.1.0.0.718.451.1. 

48 BCA.490.01.0.0.193.764.1. 

49 BCA.490.1.0.0.718.454.1. 
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üzerine CHP İl İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker,  beraberinde CHP Bölge 

Müfettişi İhsan Olgun ve İl İdare Kurulu üyeleri olan Asım Oktar ve Şaban Boysan 

olmak üzere ilçeye gitmişlerdir. Burada ilçe kongresinin usulsüz yapıldığını söyleyen 

Belediye Başkanı Muslih Görentaş ve taraftarlarıyla, İlçe Başkanı ve aynı zamanda 

kongreye başkanlık eden Rasim Hakan ve İlçe Kurulu üyelerini uzlaştırmaya 

çalışmışlardır. Ancak bunda başarılı olamamışlardır.50 

Bu hadise, sonraki süreçte Gevaş’ta ciddi anlamda sıkıntı yaratacak buyota 

ulaşmış ve ilçeyi tamamen ikiye bölmüştür. Bu olayın sonucunda ilçede yaşayan Ağa 

ve Şeyhler karşı karşıya gelmiş, karşı karşıya gelen her iki tarafın da ilçede beli bir 

kitleye sahip olması ise işleri içinden çıkılmaz hale getirmiştir. O dönem yazılan 

Müfettişlik raporlarında, taraflardan biri olan Belediye Başkanı Rasim Hakan’ın 

uzun yıllar eşkıyalık yaptığı, adının birçok cinayete karıştığı, bunlardan ötürü İran’a 

firar ettiği ve sonrasında çıkan af üzerine ülkeye geri dönen bir isim olduğu 

söylenmektedir. İlçeye bağlı Müküs köyünde Müküs Bey’i olarak anılan ve özelikle 

Müküs nahiyesindeki köylüler üzerinde çok etkili bir isim olduğu bilgisi de yer 

almaktadır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere, Gevaş köylerinin tamamına hakim 

olan Hakan, istediğinde bu köyleri rahatlıkla kendi tarafına geçirebilme gücüne 

sahipti. Diğer taraf olan Belediye Başkanı Müslih Görentaş ise ilçeye kök salmış 

şeyh bir aileye mensuptu ve ilçe köylerinin bir kısmında etkiliydi. İki taraf arasında 

çıkan huzursuzluk, ilçede güç mücadelesine dönüşmüş ve taraflar güçlerini 

göstermek amacıyla da ilçede partiye üye kazandırma yarışına girmişlerdir. Örneğin 

Rasim Hakan, sadece Pişvank bucağına bağlı 1000’den fazla üyeyi CHP’ye kayıt 

ettirmeyi başarmıştı.51 

Müslih Görentaş’ın tarafı da bu güç mücadelesinde, ilçenin genelinde 500 ila 

600 arasında üye kayıt ettirmeyi başarmıştı. Ancak şu da bir gerçektir ki Gevaş ilçe 

kongrenin usulsüzlüğü üzerine çıkan gerginlik bölgede partiye üye kazandırmış ve 

parti üye sayısı açısından fayda sağlamıştır. Kongrenin yapıldığı tarihe kadar  Gevaş 

                                                            
50 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 

51 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 
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merkezde CHP’nin üye sayısı 79 iken bu sayı, kongrenin yapıldığı tarihin sonrasında 

500’ü, 285 üyeye sahip olan Pişvank  bucağının üye sayısı ise 1000’i geçmiştir.52 

CHP İl İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker, 1950 seçimlerine kısa süre kala 

ve partiye sıkıntı çıkaran bu karışıklıktan, Milletvekili Rüştü Oktar’ı sorumlu 

tutmuştur. Çeliker, merkeze yazdığı raporda, Oktar’ın seçim bölgelerini gezerken 

1950 seçimlerini kazanmanın hesaplarını yaptığını ve partinin menfaatini göz ardı 

ettiğini ifade etmiştir. Ancak bu durum Gevaş’la sınırlı kalmamış, benzer durum 

Çatak’ta da yaşanmıştır. Burada da parti kongresinin usulsüz yapıldığıyla ilgili bir 

çok şikayet yapılmıştır. Bunun üzerine, durumu yerinde incelemek üzere Parti 

Müfettişi İhsan Olgun, ilçeye gitmiştir. Olgun, ilçede bazı Ocak kongrelerinin 

yapılmadan ve üyelerin toplantıya çağrıldığını, tutanakların elden tutulduğunu tespit 

ettiğini söylemiş, daha sonra, Çatak’ta yapılan seçimleri iptal ettirdiğini ve Van’dan 

ilçeye gönderilen şahitler huzurunda ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde bütün 

teşkilat kongrelerinin tekrar yapılmasını sağladığını ve bunun sonucunda Çatak’ta 

durumun düzeltildiğini ifade etmiştir.53 Ancak DP’nin bölgede önemli bir genişleme 

alanı bulduğu bu dönem aralığında, çıkan bu karışıklıklar Van’da CHP mensupları 

arasında tartışmalara sebebiyet vermiş ve partiyi olumsuz etkilemiştir. 

CHP için sancılı geçen bu dönemde, 26 Ekim 1949 saat 14:00’te 32 delegenin 

20’sinin katılımıyla CHP’nin il kongresi yapılmıştır. Kongre Başkanlığına Cemal 

Saatçi, İkinci Başkanlığa Muştak Çeliker, Katipliklere de Mehmet Baran, İhsan 

Durmaz seçilmiştir. Gevaş Erciş delegeleri, araç bulamadıkları için kongreye 

katılmamışlardır. Gevaş delegelerinin kongreye katılmama sebepleri ise daha 

önceden yapılan ilçe kongresinin usulsüz yapıldığıyla ilgili yapılan şikayetler 

üzerine, ilçede meydana gelen karışıklıklardan kaynaklanmıştır.54 Kongrede ilk 

etapta 1949 yıllı İl İdare Kurulu mesai raporu okunmuş, raporda okunanlar, kenttin o 

tarihteki görüntüsü, ihtiyaçları ve sorunları hakkında, çeşitli bilgiler sunması 

açısından önemlidir. Raporda, ilk başta değinilen konu, daha önceki kongrede tespit 

edildiği söylenen, kentin okul ihtiyacı olmuştur. Bu konunun Millî Eğitim 

                                                            
52 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 

53 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 

54 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 



14 
 

Müdürlüğüyle birlikte takip edildiği ancak bütçe imkanlarının kısıtlı olmasının bu 

ihtiyacı geciktirdiği belirtilmiştir. Kenttin içme suyu ihtiyacı için yapılan çalışmalar 

neticesinde kentin su tesisatı için İçişleri Bakanlığından 120.000 lira para alındığı 

söylenmiş,55 bu parayla Belediyenin çalışma başlattığı ve Zernebat suyu tesisinin 

genişletilmesi ve uzak mahallelere kadar aktarılması hakkında da çalışmaların devam 

ettiği ifade edilmiştir.56 

Şamran kanalının ıslahı ve halkın bundan verimli bir şekilde fayda sağlaması 

için isteklerinin Genel Sekreterlik vasıtasıyla Bayındırlık Bakanlığına bildirildiği 

belirtilmiştir. Köylülerin ulaşım aracı olarak kullandıkları kağnı yerine kentte dört 

tekerlikli araçların yapılması, bunun için bazı Bucaklarda kurslar açılmasının 

öngörüldüğü ve bunun sonucunda da Tımar Bucak merkezinde bir demircilik ve 

marangozluk kursunun açıldığı söylenmiştir. Bunun sonucunda, kurslardan yetişen 

kişilerin dört tekerlekli araçlar imal etmesi ve kağnının kullanımdan kaldırılmasının 

hedeflendiğine dikkat çekilmiştir. Kentte üretimin artırılması ve köylülerin teknik 

bilgilerinin artırılması için çalışmalar yapıldığı, bu doğrultuda Tarım Bakanlığından 

Marshall yardımı kapsamında alınan ziraat aletleri ve kredinin Van’a da tahsis 

edilmesi üzerine çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmiştir.57 

Şehir yollarının yapılması için belediyenin bütçesinin yetersiz olduğu, bu 

konuda hükümetten yardım istendiği, 1950’de kentte ciddi bir sıkıntı olan yol yapımı 

ve tamir işinin ele alınmasının ümit edildiği belirtilmiştir.58Kentte iş sahasının 

genişletilmesi amacıyla bir suda fabrikası ile yün temizleme, bir de dokuma 

fabrikasının açılması taleplerinin Genel Sekreterlik vasıtasıyla Bakanlığa bildirildiği 

ifade edilmiş,  ancak Van Gölü’nde litrede 5 gram suda, Ara gölünden ise on katına 

çıkan bu oranın, üretim masraflarını karşılamamasından kaynaklı olarak suda 

fabrikasının kurulmayacağı; yün temizleme ve dokuma fabrikası kurulması 

çalışmalarının ise devam ettiği bildirilmiştir. 

                                                            
55 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 

56 BCA.490.1.0.0.193.764.2 

57 BCA.490.1.0.0.193.764.2 

58 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 
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Kenti, memleketin diğer bölgelerine bağlayan Van Gölü’ndeki ulaşım 

araçlarının artırılması ve daha büyük tonajda gemiler işletilmesi için çalışmaların 

devem ettiği, yolların yapılması konusu kapsamında özelikle Van-Karaköse, Van-

Bitlis yollarının yapılması işinin Bayındırlık Bakanlığına bildirildiği, bunlardan Van-

Karaköse, Tatvan-Bitlis arasındaki yollarının yapılmaya başlandığı haber verilmiştir. 

Diğer taraftan Van-Hakkari yolunun da yapımının devam ettiği ve bu yollar için 

1949 yıllı bütçesinden 565.000 lira ödenek ayrıldığı, bu işin partilerinin 

teşebbüsleriyle yapıldığının altı çizilmiştir. 1948 yıllı kongresinde tespit edilen 

kenttin elektrik işinin elle alındığı ve bunun için bakanlığın Belediyeye gönderdiği 

yardımla yeni bir motorun alındığı, böylelikle tesisatın yenilendiği söylenmiştir. 

Kentte bazı maddeler ile ilgili baş gösteren buhranın önlenmesi amacıyla tedbirler 

alındığı ve bu konuda ilgililerle temas halinde olunduğu, maddeler arasında özelikle 

şeker, gaz ve odun gibi maddelerin halkın ihtiyacına arz olunması ve bunların 

sonucunda gaz ve şeker işinin hal edildiği,  bu kapsamda  ilin şeker ihtiyacına 

karşılık olmak üzere 800 ton küp şeker temin edildiği ve Ziraat Bankası ambarlarında 

stoklandığı belirtilmiştir. Gaz ihtiyacının normal bir şekilde temin edildiği, odun 

ihtiyacının temini için çalışmaların sürdüğü dille getirilmiştir.59 

Kent hastanesinin genişletilmesi ve gerek bu hastaneye ve gerekse Doğumevi 

için doktorlar tayin edilmesi için çalışmalar yapıldığı ve hastanesinin yetersizliği 

nedeniyle Sağlık Bakanlığınca yüz yataklı bir devlet hastanesinin yapılmasının 

kararlaştırıldığı, hastanenin inşasına 1950’de başlanacağı ve bu çalışmalar 

neticesinde Özalp’ta bir sağlık merkezi kurulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca kent 

halkının sağlığı için Bakanlığa yaptıkları başvuruların sonucunda, kentte gönderilen 

sağlık ekiplerinin köy köy gezerek köylülerin evlerini dikloro difenil trikloroethan 

(DDT) ile temizlediği, hastalara ilaç verdiği, hastaların kısmen tedavi edildikleri, 

sıtma ve trahom gibi hastalıklarla da mücadele yapıldığı vurgulanmıştır.  

Kentin eğitim ihtiyacı kapsamında, partinin teşebbüslerinin sonucunda bir 

Sanat Enstitüsü ile birlikte bir lise, 1949’da da lisenin 3.sınıfının açıldığı ifade 

edilmiştir. Aynı amaçla bir Kız Sanat Enstitüsü açılması için girişimde bulunulduğu 

ancak bunun ilerde olabileceği, şimdilik bir Akşam Kız Sanat Okulu açılacağı 

                                                            
59 BCA.490.1.0.0.193.764.2 
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belirtilmiştir. Erciş’te bir ortaokul açmayı sağladıklarını, eğitim-öğretim yapabilmesi 

için de Halkevinin iki odasının temin edildiği belirtilmiş, Gevaş’ta ise 80.460 lira 

bedeli bir ilkokul inşası başlatıldığı ifade edilmiştir.Ticari yönden gelişmekte olan 

Erciş’te Ziraat Bankası’nın bir şubesinin açılmasının temin edildiği, 1949’ da şiddetli 

bir kış ve kuraklığın ardından muhtaç duruma düşen çiftçi ve köylülere tohumluk 

verilmesi için Tarım Bakanlığıyla irtibata geçildiği ve halka yardım amaçlı 600 ton 

tohumluk temin edildiği belirtilmiştir. Zeylan yasak bölgesindeki meralarda halkın 

hayvanlarının faydalanması için bölgenin serbest hale getirilmesini hükümete 

duyurduklarını, verilen cevapta, yasağın kaldırılmayacağı ancak devletin kontrolü 

altında halkın meralardan faydalanması için kolaylıklar gösterileceğinin söylendiği 

ve bölgenin şimdi halkın istifadesine açıldığı belirtilmiştir. Ayrıca bölgede 

hayvancılığın ıslahı ve üretilmesi için de bir hara tesis edilmesinin karalaştırıldığının 

da bilgisi verilmiştir. Okunan bu uzun raporun ardından 1949’da kentte yapılanların 

bundan ibaret olmadığı, bu çalışmaların dışında bütün teşkilatlarla ilgilenildiği, 

bölgede partileri aleyhinde yapılan propagandalarla ilgili tedbirler alındığı ve parti 

teşkilatının birliği, beraberliği, için de her türlü vasıtadan faydalanıldığı dille 

getirilmiştir.60 

Daha sonra, delegelerden Muştak Çeliker söz almıştır. Çeliker, Belediyenin 

su işleri için ayrılan 120.000 liranın nereye sarf edildiğini ve bu parayla hangi 

kanalların açıldığını sormuştur. Belediye çalışanlarını maaş alamadığına değinen 

Çeliker, partinin bu iş üzerinde durmasını istemiştir. Kongrede konuşulacak başka 

konu olmadığından seçimlere geçilmiştir.61 

CHP’nin 1949’da yapılan kongreleri, 28.10.1949’a kadar devem etmiş ve bu 

tarihe kadar kongrelerin hepsi tamamlanmıştır. 1949’da 94 Ocak, 5 Bucak ve 8 ilçe 

kongresi gerçekleştirmiştir. Yapılan bu kongrelere parti üyeleri dışında halk da 

büyük ilgi göstermiştir.62 

Van’da 26 Ekim 1949’da yapılan Kongreler Sonucunda, İl İdare Kurulu ve İlçe İdare 

Kurullarına seçilen isimlerin listesi aşağıda gösterilmiştir 

                                                            
60 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 

61 BCA.490.1.0.0.193.764.2 

62 BCA.490.1.0.0.193.764.2. 
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Adı-Soyadı Mesleği İdare Kurulunda 

Aldığı Görev 

Aldığı Oy 

Celal Çeliker 

Bahri Çağlar 

Şaban Boysan 

İhsan Akyol 

Ali Boya 

İhsan Durmaz 

Kınyas Kartal 

Cemal Kahveci 

Aziz Soydan 

Müteahhit 

Avukat 

Müteahhit 

Müteahhit 

Belediye 

Üyesi 

Tücar 

Tücar 

Zürra(Çiftçi) 

Tücar 

Başkan 

Üye 

Üye 

Üye 

Musasip Üye 

Katip Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

14 

Tablo; 1: 1949’da Van’da Yapılan Kongreler Sonucunda CHP İl İdare Kurulu Asil 

Üyeliğine Seçilen İsimler63 

Adı-Soyadı Mesleği Aldığı Görev Aldığı Oy 

Mehmet Baran  

Ahmet Çeliktaş 

Hüsnü Bulca 

Ziya Adıgüzel 

İsmail Metiner 

Celal Kaplan 

Mehmet Kaplan 

Fehim Ceylen 

Tüccar 

Bakkal 

Tüccar 

Tüccar 

Fotoğrafçı 

Terzi 

Zürra (Çiftçi) 

Kahveci 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

20 

14 

10 

9 

8 

4 

3 

2 

Tablo; 2: Kongrede Yedek Üyeliğe Seçilen İsimler64 
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İlçe Adları Adı-Soyadı Mesleği 

Van Merkez 

Erciş 

Muradiye 

Özalp 

Başkale 

Gürpınar 

Çatak 

Mehmet Baran 

Süleyman Erdinç 

Muştak Kahveci 

Cemal saatçi 

Mustafa Akturan 

Ebubekir Ertaş 

Osman Eraslan 

 

Tüccar 

Tüccar 

Tüccar 

Müteahhit 

Tüccar 

Zürra (Çiftçi) 

Zürra (Çiftçi) 

Tablo; 3: Kongrelerin Sonunda Van CHP İlçe İdare Kuruluna Seçilen İsimler65 

Ancak kongrelerin tamamlanmasından sonra, kongrelerin usulsüz yapıldığıyla 

ilgili CHP Genel Merkezi’ne birçok şikayet yapılmıştır. Bu şikayetler, özelikle İl 

İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker ve Parti Müfettişi İhsan Olgun hakkında 

yapılmıştır. Delegeler şikayetlerinde, Çeliker’in kongrelerin yapılması sırasında 

tüzüğün hiçbir hükmüne uygun davranmadığını, bu süreçte toplantı tertip etmeyip 

delegelerin görüşlerine ihtiyaç duymadığını ve ayrıca partiye tahsis edilen paraları da 

kendi isteği doğrultusunda kullandığını belirtmişlerdir.  Çeliker’in kentte sergilemiş 

olduğu bu tavrın, Parti Müfettişi İhsan Olgun tarafından müsamahayla karşılandığı, 

kentteki parti teşkilatlarının bu duruma gücendiği ve kongrelerin tekrarlanmasını 

talep ettikleri belirtilmiştir. Parti Müfettişi Olgun’un taraf olduğu ve bölgede parti 

adına yararlı işler yapmadığını göstermek adına da Olgun’un bazı faaliyetlerini şu 

şekilde sıralamışlardır: Müfettişliği süresince Erciş’in kongrelerine katılmadığı, 

Gevaş İlçe Kongresi yapılacağı sırada Van’dan şahit sıfatıyla gönderilen Bahri 

Çağlar’ın tutmuş olduğu tutanakların Gevaş halkı tarafından kabul edilmemesi 

üzerine, Gevaş’tan il kongresine gönderilecek delegelerin Celal Çeliker aleyhinde oy 

kullanacaklarını düşündüğünden, Gevaş’tan delege gönderilmesini engellemek için 

Gevaş’ta karışıklık çıkardığı söylenmiştir. Gürpınar’dan il kongresine Celal Çeliker 

lehine oy kullanacak 4 delege gönderilmesi karşılığında, Gürpınarlıların isteği 

doğrultusunda İl Jandarma Alay Komutanının görev yerini değiştirdiğini ve 

Karaköse’ye gönderdiğini ifade etmişlerdir. İlçe teşkilatına bağlı Ocakların ilçe 
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kongrelerinde delege seçilip il kongresine göndermeleri gerekirken buna hiçbir 

şekilde uyulmadığı, kısacası Olgun’un kentteki teşkilatları hiçe saydığı, kongrelerin 

usulsüz yapılmasına göz yumduğu ve bundan rahatsızlıklar dille getirilmiştir.66 

Gevaş’taki karışıklıktan ve kongrelerin usulsüz yapılmasından sorumlu 

tutulan Olgun, 1949’un sonunda CHP Van İl İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker ile 

birlikte partilerinin Gevaş’taki durumunu öğrenmek için bölgeye gitmiş, burada 

yaptığı çalışmalarda, partilerinin durumunun iyi olduğunu ve hatırı sayılır bir üye 

sayısına ulaştığını söylemiştir. Ayrıca DP’nin burada bir şubesinin olduğunu, ancak 

çok kısıtlı alanlarda faaliyet yürüttüklerini belirtmiştir. Olgun, Gevaş’ta bulundukları 

zaman içerinde, DP Gevaş İlçe Başkanı Feyyaz Feyat ve arkadaşlarının kendilerini 

ziyaret ettiğini söylemiş ve DP mensuplarıyla yaptıkları konuşmaların olumlu bir 

havada geçtiğini ifade etmiştir.67 

Aynı zamanda Gevaşlıların kendisine ve beraberindeki heyete ilettiği, ilçenin 

ihtiyaç listesini Genel Sekreterliğe rapor etmiş ve bu ihtiyaçların da bir an önce 

giderilmesini istemiştir. Bu ihtiyaçlar arasında: Köyün sulama suyu olan ve köylerde  

üretimin artmasına yardım edecek olan (Bey Arkının) hükümetin yardımıyla 

açılması, keşif ve tahlili yapılmış olan Gevaş içme suyunun bir an evvel getirtilmesi, 

Gevaş-Van, Gevaş-Tatvan yolu üzerindeki köprülerin tamir edilmesi, yıkılmaya yüz 

tutmuş Gevaş Hükümet Konağının tamiri, Gevaş’ta tütün ekimine müsaade edilmesi, 

Gevaş iskelesinin tamiri, hazineye, Özel İdareye ve vakfa ait arazinin bir an önce 

toprağı olmayan halka dağıtılması, 1949 senesinde üretimin azlığından dolayı 

hükümetin halka 50 ton buğday yardımı yapması ve Ziraat Bankası’na ait borçların 

ertelenmesi, ilçeye askerlik şubesinin açılması bulunmaktaydı. Ayrıca Erciş’e bağlı 

Zeylan yasak bölgesinin serbest bir bölge haline getirilmesi, Özalp ve Başkale 

ilçelerine bağlı ve İran sınırına yakın olmaları nedeniyle zamanında boşaltılan 

köylerin boş bırakılmaması için tekrar iskan edilmesi, Belediye bütçeleriyle temini 

mümkün olmayan şehir planı, su, elektrik gibi hizmetlerin hükümet eliyle 

hazırlatılması, Van Göl’ündeki sodalı sudan soda ihracı için bir soda fabrikası ile bir 

yün fabrikasının açılması, Van Göl’ündeki taşıma araçlarının ihtiyaca yeter hale 
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getirilmesi, Eski Saray köyünden Kargalı köyüne nakledilen Özalp ilçe merkezine bir 

an önce su getirilmesi de ihtiyaçlar arasında yer almıştır.68 

Bu ihtiyaçlar hükümet nezdinde karşılık bulmuş, ilgili Bakanlıklar, İhsan 

Olgun’a ihtiyaçlarla ilgili cevap yazmıştır. İhtiyaçlar listesinde yer alan Gevaş-Van 

ve Gevaş-Tatvan yolları üzerindeki köprülerin tamiri için Bayındırlık Bakanlığından 

yazılan cevapta, bu köprülerin tamiri için yollar 9. Bölge Müdürlüğüne talimat 

verildiği, Gevaş’ın 8 köyüne sulama suyu sağlanması için “Bey Arkı” denilen tesisin 

inşasına ait etütlerin yapılması için de Su İşleri Şube Müdürlüğüne tebligat yapıldığı 

söylenmiştir.69 

Ancak talepler arasında yer alan ve sonraki süreçte de sıkça gündeme gelen 

ilçede askerlik şubesi açılmasıyla ilgili, Millî Savunma Bakanlığınca yazılan cevapta: 

Gevaş’ta kadro darlığı nedeniyle ilçede bir askerlik şubesinin açılmasına imkan 

görülmediği belirtilmiştir.70 

1.2.2. Van’da Teşkilatlanma DP’nin Çalışmaları 

Van’da,geniş bir faaliyet alanına sahip olan ve bölgedeki siyaseti domine 

eden CHP’nin dışında teşkilat çalışmaları başlatan ilk parti, DP olmuştur. DP, 

Van’daki ilk teşkilatını 20 Temmuz 1946’da kurmuş, İl İdare Kurulu Başkanlığına da 

Müteahhit Ahmet Metin getirilmiştir. Ancak partinin kentteki teşkilatlanma 

çalışmaları CHP’nin tazyikleri nedeniyle Ocak 1947’ye kadar kent merkeziyle sınırlı 

kalmıştır.71Bu durum, 1947 yılının başında Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli için 

geçerli olmuş ve DP, bu tarihe kadar sadece Van ve Muş merkezlerinde teşkilatını 

kurabilmiştir. Yeni kurulan partinin faaliyet alanını genişletmesine imkan vermeyen 

CHP yetkilileri ise bu durumu, bölgedeki insanların sağduyusu olarak 

değerlendirmişlerdir.72 
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DP, 1946’da yeni kurulmasına ve hazırlıksız yakalanmasına rağmen, 1946 

seçimleri esnasında, ülke genelinde olduğu gibi Doğu’da da bir hareketlenme 

yaratmıştır.Ancak sonraki süreçte CHP’lilerin çalışmaları sonucunda bu 

hareketlenme bastırılmıştır. Bu nedenle DP’nin Van ve Muş’ta kurduğu teşkilatları 

da CHP karşısında ciddi bir varlık gösterememiştir.73CHP’nin, bu partiye kurulan 

yeni bir parti gibi değil de göstermelik olarak kurulan bir parti gözüyle bakması ve 

bundan ötürü partinin ülke genelinde genişlemesine karşı çıkması ve hatta bunu 

engellemeye çalışması da bunda etkili olmuştur.  

CHP’nin parti üzerinde kurmaya çalıştığı baskı, bölgede DP aleyhine yaptığı 

tahkikattan anlaşılıyor. 1947’de CHP İl İdare Kurulu Başkanı Bahri Çağlar’ın Genel 

Sekreterliğe ilettiği tahkikat raporu, DP’liler hakkında ne denli bir çalışma 

yapıldığıyla ilgili fikir verir niteliktedir. Çağlar, DP Parti Başkanı Ahmet Metin ile 

parti muhasibi Bahri Toktamış, Yazgan Orhan Kayhan’ın Vanlı olmadıklarını; diğer 

üyeler olan Ahmet Özbayram, Burhan Aktürk, Halil Aktürk ve Bahri Oskay’ın Vanlı 

olduklarını ancak Ahmet Özbayram’ın DP’de istenmediği için CHP’ye geçmesinin 

güçlü bir ihtimal olduğunu söylemiştir. Halil Aktürk ve Bahri Oskay’ın da küçük bir 

teşebbüsle CHP’ye geçebileceklerini ifade etmiş ve bahsi geçen isimlerin partiye 

alınması için merkezden onay istemiştir. Bunun üzerine CHP Genel Sekreterliğinden 

alınan cevapta, ismi geçen şahısların CHP’ye geçişlerinde herhangi bir sakınca 

görülmediği halde, DP’den ayrılmaları için her türlü teşebbüste serbest oldukları 

söylenmiştir.74 

1947 yılının sonuna kadar bu durum devam etmiş, kentin ilçelerinde teşkilat 

çalışmalarını genişletmeye çalışan DP, CHP’nin engellemelerine ve sıkı takibine 

maruz kalmıştır.Daha önce maliye varidat kâtibi iken istifa eden ve Özalp’ta DP ilçe 

teşkilatını kurmaya çalışan ve Selahattin Bey’in75 ilçede teşkilat kurmasını 

engelleyecek birilerini Özalp’a gönderip ilçede DP aleyhine çalışmalar yapması 

öngörülmüştür.76Ancak DP idare heyeti, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 

1948’kadar Gürpınar’ın dışında, Van merkez ve ilçelerde olmak üzere 
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teşkilatlanmasını bitirmiştir. Bu teşkilatlanma çalışmalarında önemli katkıları olan 

DP merkez İlçe Başkanı olan Şükrü Altaylı, asker kökenli, idare heyeti de ticaretle 

uğraşan şahıslardan oluşmaktaydı. İdare heyetinde bulunan Hilmi Durmaz, halkla 

geniş irtibatı olan ve aynı zamanda CHP’nin güvenilir bir üyesi olan İhsan 

Durmaz’ın da kardeşiydi. Bu nedenle CHP’lilerin çekindiği bir isim olmuştur.77 

Ancak partinin 1948’den sonra, yayılma alanını genişletmesi ve halktan da 

ilgi görmesi CHP’yi ciddi anlamda rahatsız etmiştir. DP’nin bölgede kurulması, CHP 

tarafından hoş görülen bir durum olmamış, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunu 

engellemeye de çalışmıştır. CHP’nin bölgede DP’yi baskılaması ve yayılmasını 

engellemeye çalışmasındaki önemli etkenlerden biri de partinin buradaki halkın 

milliyetçi duygularını körüklemesinden duyduğu endişe olmuştur.78 Daha önceden 

bahsettiğimiz gibi dönem zarfında devlet kademesinde çalışanlar, CHP üyesi gibi 

çalışmış ve bölgedeki gelişmeleri merkeze rapor etmişlerdir. 

Bu doğrultuda çalışan Valisi Nurettin Aynuksan da 1948’de DP’nin kentin 

merkez ve ilçelerinde teşkilatlarını genişletmesi üzerine:“…Hudut vilâyeti için 

ilerliye ait duyduğum endişeyi ve alınmasını uygun gördüğüm tedbirleri aşağıda arz 

ediyorum” demiş ve parti yeni kurulan parti hakkında yapmış olduğu tahkikatı 

İçişleri Bakanlığına bildirmiştir. Aynuksan’nın, parti İdare Heyeti üyeleri ve 

çalışmaları hakkında aktardığı bilgilerden, CHP’nin bölgede DP üzerinde kurduğu 

baskı ve partinin genişlemesinden duyduğu rahatsızlık anlaşılabilir. Aynuksan, 

öncelikle DP İl Parti Başkanı Ahmet Metin ve İlçe Başkanlarıyla ilgili bilgiler 

vermiştir. Metin için:“Taahhüt işleriyle uğraşan, zeki, iş adamı, menfaatini çok 

gözeten, ruhen bozguncu, itimada layık olmayan, karışık ve cahil bir adam” 

ifadelerini kullanmıştır. DP Özalp İlçe başkanı Yusuf Kaplan’dan yol kesmek, ırza 

geçme gibi suçlardan sanık olan biri diye bahsetmiştir. Vali Aynuksan’ın  Kaplan’ın 

diğer arkadaşları için cahil köylüler ibaresini kullanması,79o tarihlerde bölge halkına 

olan bakış açısı hakkında açıkça fikir vermektedir. Çünkü o dönemde bölge insanının 

tamamına yakını köylerde yaşıyor ve eğitim durumları yoktu.Aynuksan, devamla DP 
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Gevaş İlçe Başkanı Fevzi Feyat’ın iftira suçundan 3 ay hapis yattığını ve ayrıca 

Kızılay paralarını da çalmaktan zanlı bulunduğunu belirtmiştir.80 DP Başkale İlçe 

Başkanı bulunan Tahir Öztürk’ün 1927-1930 yılları arasında Nahiye Müdürlüğü 

yaptığını ancak aşiretlerle olan bağından dolayı tasfiye edildiğini ifade etmiş, sonraki 

süreçte birkaç sene boşta kaldıktan sonra, Belediye Katipliği görevine geldiğini 

ancak buradan da görevi kötüye kullanmaktan kovulduğunu yazmıştır. Sonradan 

Maliye Tahsil Memuru olduğunu ve yine benzer suçlardan memuriyetten 

çıkarıldığını belirtmiştir. Ayrıca Şikak aşireti reisi olan Ömer Han’ın akrabası 

olduğunu, aşiret hakkında ise şu ifadeleri kullanmıştır: 

Bu aşiretin nüfusu 16.000’dir. Başkale’nin karşısında Rızaiye ile 

aramızdaki mıntıkada; vâsi bir sahada otururlar. Koyu Kürtçüdürler. Bizi hiç 

sevmezler. Kürt istiklâli davası üzerinde çalışırlar. Bunların reisi olan Başkale 

DP reisi akrabası Ömer Han’dır. Bu adamın da 1945 yılında Ruslar tarafından 

tertip edilen Kürt kongresine davet edildiği bilinmektedir.81 

DP’nin teşkilat çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri vermiştir:partinin merkeze 

bağlı Edremit, iskele köyleri; Gevaş’a bağlı Müçkanis ile Pugniş köylerinde birer 

Ocak kurduğunu söylemiş, bu Ocakları teşkil eden halktan cahil diye bahsetmiş ve 

memleket için tehlike arz edebileceklerini ifadelerine eklemiştir.  

Oluşabilecek tehlike için: …Demokrat ruhu ile memleket menfaati, bu 

sınır ilinin mukadderatı, hükümet ve halk irtibatının hakiki bir partici olarak 

manasını anlamaktan uzak cahillerdir. Kendilerinden devlet ve halk 

idaresinde zarar beklenebilir. Aralarında milliyetlerinden şüphe edilenler 

bulunduğu için yurt bütünlüğü bakımından Demokrat maskesi ile fena rol 

oynayabilirler. Kasti veya gayri kasti devlet memurunu mazide veya halen 

yaptığı hataları dillerine dolayan bu şahısların yaratacakları tenkit havasının 

tesiri, manası ve yapacağı aksülameller çok tehlikeli olabilir….ifadelerini 

kullanmıştır.  

Devamla Rusların önceden İran’da özel bir amaçla halka iyi davranmasının, 

bölge sınırındaki ilçe ve köylerde ülke aleyhine bir hava yaratığına dikkat çekmiştir. 

İran’la olan sınırın karşı tarafında, Başkale’den Çaldıran’a kadar Şikak, Diri, Milen, 

Bürükanlı, Haydaranlı ve Celâli aşiretlerinin bulunduğunu belirtmiştir. Bu aşiretlerin 

reislerinin Türkiye’de birçok ağa akrabaları olduğunu ve bunların da karşı tarafla 

irtibata geçtiklerine dikkat çekmiştir. En büyük tehlikenin bu sınırdan gelmesinin 
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muhtemel olduğunu, DP adına yapılacak propagandaların da tehlikeli olabileceğini 

söylemiştir.82 

Aynuksan, son olarak bölgedeki CHP teşkilatları arasında ciddi sıkıntılar 

yaşandığını, kendisinin idare amir olması sebebiyle tarafsız görünmesi gerektiğini 

söylemiş, durumun daha da kötüye gitmemesi için de tedbir alınması gerektiği 

konusunda  tavsiyelerde bulunmuştur.83 

Aslında Aynuksan’ın değindiği aşiretler konusunda hükümet hep hassas 

davranmış, faaliyetleri ve bölge halkı üzerindeki etkileri de yakından takip edilmiştir. 

Çünkü bu dönemde bölgenin yapılanmasında aşiretlerin ciddi bir etkisi söz 

konusuydu. O dönem aşiretlerin bölgedeki yayılma alanlarına baktığımızda bu 

durum açık bir şekilde anlaşılabilir. Son iskan kanununun değişikliğinden 

faydalanarak vaktiyle Batı’ya gönderilen Halikan aşiretine mensup 500 nüfuslu geniş 

bir aşiret kafilesi Aydın ve civarındaki iskan yerlerinden ayrılarak Van’ın Erciş ve 

Muradiye ilçelerinin İran’a sınır olan köylerine yerleşmişlerdi. Bu aşiretlerin önemli 

bir bölümü de İran topraklarında ve Türkiye sınırına yakın mıntıkalarda 

oturmaktaydı.84 Bu aşiretin reisi Ömer Halikanlı İran’da ikamet etmekteydi ve 

Türkiye’de oturan Halikan aşiretiyle sürekli irtibat halindeydi. Sınıra yakın oturan 

Halikanlılar, Erciş mıntıkasında Halikanlılarla sürekli görüşüyor ve onları İran’a 

geçirmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda İran’daki aşiret mensupları, İran 

hükümetiyle de temasa geçmiş ve hükümetin uygun görmesi halinde ise Türkiye’de 

yaşayan Halikanları İran’a yerleştirileceği de İranlı kaynaklardan öğrenilmişti.85 Bu 

aşiret, o dönemde bölgede çıkardığı asayişsizlik ve karışıklıklarla ülkede nam salmış 

ve bu yüzden hükümetin yakın takibine alınmış ve faaliyetleri üzerinde 

durulmuştur.86 
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1949’da kentte yaşanan bir olay ise aşiretlerin bölgedeki faaliyetleri ve 

ulaştıkları güç buyotları doğrultusunda devletle restleşmeye kadar gidebildiklerini 

doğrular niteliktedir. Bu olay, şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Van’a bağlı Gürpınar ilçesinin Norduz bucağında oturan Giravi aşireti 

reisi Ebubekir ve Gürpınar’ın Dim köyünden Halit oğlu Cemil kardeşi 

Şehvan Irak’a o dönemde kaçak yollardan koyun götürmüş ve Irak’tan kaçak 

eşya getirirken Hakkari’den Faraşin karakolunda kaçak eşya ile 

yakalanmışlardır. Halil oğlu Cemil ve kardeşleri yakalandıkları zaman kaçak 

eşya yüklü hayvanlarını bırakarak kaçmış ve bunları yakalama görevi 

Gürpınar’daki jandarma Üsteğmeni Rıza Yalın’a verilmiştir. Rıza Yalın 

firarileri yakalamak için Giravi aşireti mensuplarına çok ağır muamelede 

bulununca, aşiret reisi, aynı zamanda CHP Gürpınar İlçe Başkanı ve Belediye 

Başkanı Ebubekir Ertaş,  Rıza Yalın hakkında şikayete bulunmuştur.87 Bu 

durumdan rahatsız olan Rıza Yalın, takipten Gürpınar’a dönünce, aşiret reisi 

ve mensuplarına saldırı da bulunmuş, bu arada silahlı bulunan aşiret 

mensupları da Gürpınar Halk Odası’na sığınmıştır. Halkodasının jandarmalar 

tarafından sarılması, iki grup arasında çatışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Tam o 

sırada aşiret reisinin düşmanlarından Sıddık Aslan’ın jandarmaya destek 

vermesi, ortalığın daha da karışmasına sebep olmuştur. Bu duruma içerlenen 

aşiret reisinin kayınbiraderi, dayanamayarak Halkodasından dışarı çıkmış ve 

Sıddık Aslan’ın atığı kurşunla başından vurularak öldürülmüştür. İki grup 

arasında silahlı çatışma araya giren ilçe Kaymakamının müdahalesiyle 

önlenmiştir. Sonrasında Jandarma, olay yerinden çekilmiş, aşiret reisi ve 

mensupları Halkodasından uzaklaştırılmış ve olayın daha fazla büyümesinin 

önü alınmıştır. Bir aşirete mensup Sıddık Aslan’ın öldürdüğü kişi, Başkale’de 

oturan Şerafan aşiretine, mensup olduğu için iki aşiret arasında ciddi bir 

anlaşmazlık belirmiş ve birbirlerine karşı silahlanma yarışına girmişlerdir. 

Ayrıca bölgede Giravi aşireti ve jandarmayla arasında da durum iyice 

kızışmış ve bu durum hükümet nezdinde takibe alınmıştır.88 

Bu gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla o dönemde bölgenin yapılanmasında 

ciddi bir rol oynayan aşiretlerin, kendilerine ait birer egemenlik alanı kurdukları ve 

bu alanlarda devlete meydan okuyacak kadar da güçlüdürler. Hatta devletin bunları 

sıkı takibe almasının nedenlerinden birinin de bunların bölgedeki güçlerinin farkında 

olması ve çıkaracakları herhangi bir isyan karşısında üstünlük kuracaklarına inanmış 

olmalarından kaynaklanmıştır.89 Çünkü bölgedeki bu yapılanma, devletin bölgede 

yaşayan halk üzerinde otorite kurmasını engellemiş, ayrıca bölgedeki ulaşım sorunu, 

bölgenin diğer bölgelerle bağlantısını kesmiş ve bölgenin dışa kapalı bir hal almasına 
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sebebiyet vermiş ve bu sıkıntıları körüklemiştir.90 Bu durumun temel nedeni de  

Doğu Anadolu’nun diğer kentlerine benzer biçimde ekonomik ve sosyo-kültürel 

yönden ihmale uğramasından kaynaklanmıştır. Bu yüzden o dönemki mevcut 

gelişmişlik seviyesi, hiçbir zaman ülkenin-özellikle batı bölgelerindeki gelişmişlik 

seviyesiyle-paralel bir seyir izlememiştir.  

1.2.3. Dönemin Aralığında Kentin Genel Durumu 

1948’de ilin genel nüfusu, 62.175’i kadın, 63.967’si de erkek olmak üzere 

126.142 nüfustan ibareti. Kentte nüfus artış oranı %7’ydi. İlin bütün köylerinde 

nüfus az ve bunları da fakir halk oluşturmaktaydı. İran ve Kafkasya’dan gelen 

muhacir ve mültecilerin çoğunun elinde toprağı yoktu. Bu durum halk arasında 

büyük bir huzursuzluğa sebebiyet veriyordu. Bunun için devletin Toprak Kanunu’nu 

bölgede hızlı bir şekilde uygulamaya koyması ve az nüfuslu köyleri de büyük köyler 

halinde teşkil etmesine ihtiyaç duyuluyordu.91Konu ile ilgili arşiv belgelerinden 

temin ettiğimiz ve ilin genel durumu hakkında bilgi veren 1948’e ait müfettişlik 

raporlarında ise kentin bu eksiklikleri nüfusun çoğunluğunu Kürt kökenli yurttaşların 

oluşturması ile alakalandırılmış ve: 

Van’ın bir kısım kazalarında %90’dan fazla Kürt ekseriyeti vardır. 

Eski milliyetleri ne olursa olsun bunlarla aramızda millî birliğin en esaslı 

âmili olan dil birliği yoktur. Bu realiteyi açık olarak bilmek lâzımdır. Bu kütle 

yüz yıllardan beri kendi ananelerini muhafaza ederek aramızda 

yaşamaktadırlar. Bunun için memleketin büyük bir kısmında yabancı bir 

unsurun toplu olarak yaşadığını bilmek ve itiraf etmek ve buna göre tedbirler 

alma mecburiyeti vardır.92 

Böylelikle yöre halkının geri kalmışlığı, dil birliğinden yoksun olmaları ile 

ilişkilendirilmiş ve devletin bu konuda önlem alması gerektiği vurgulanmıştır. 

93Bölgenin yapısı hakkında geniş bilgi veren başka bir kaynak ise CHP 

Milletvekillerinin partileri adına yaptıkları çalışmalardır.Bu çalışmalarda geniş 

bilgilere  ulaşmak mümkün. Özelikle 1946 seçimlerinde Van’da CHP’den seçilen 3 

Milletvekilinden biri olan Rüştü Oktar’ın bu dönem zarfındaki çalışmaları dikkate 
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değerdir. Oktar’ın çalışmalarını, 1946’dan 1950’ye kadar bölgede tespit ettiği 

sıkıntıları ve yürüttüğü faaliyetleri kaleme aldığı rapordan anlıyoruz. Oktar, 

raporunda: 1946 seçimlerinde Van’dan Milletvekili seçildikten sonra kentte 

geldiğini, Genel Sekreterliğin emrinde müfettiş yardımcısı olarak partinin Van ve 

Hakkari kongrelerini yaptırdığını ifade etmiş ve bölgeyi ziyaretinin kentin ilçe ve 

merkezinde büyük heyecan yarattığını söylemiştir. Bunun nedeninin ise kentin ilçe 

ve köylerinde yaşayan halkın, yıllardır karşılarında Milletvekili görmemelerine ve 

Milletvekili yüzüne hasret kalmalarına bağlamıştır. 1946’da kentte yaşanan deprem 

nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinmiş ve kentin depremden %60 oranında yıkıma 

uğradığını belirtmiştir. Bunun üzerine devletin yardım için Diyarbakır’dan 700 metre 

küp kereste getirdiği ve halka da yardımın artırıldığını söylemiştir. Oktar, 1946’da 

seçildikten sonra bölge halkının en büyük sıkıntısı olan eğitim sorununa el attığını 

ifade etmiş,  bu doğrultuda  Vanlı fakir ve başarılı öğrenciler için okutma derneği 

kurduğunu ve bu sayede 6 Hukuk, 1 İktisat, 1 Doktor, 2 lise ve 1 de Yüksek Sanat 

Okulu öğrencisi olmak üzere 11 öğrencinin eğitimine katkı sunduklarını, ayrıca 

dernekte 1946’dan itibaren her sene Van’ın kurtuluş gününün kutlandığını, bu 

vesileyle radyoda yapılan konuşmalar sayesinde kentin tanıtımına katkı sunduklarını 

da belirtmiştir.94 

Oktar, 1947’de ziyaretinde aynı şekilde kentte halkın dertlerini dinlemiş ve 

bunların haledilmesi için de çalışmalar yapmıştır. Bölgede ciddi bir sıkıntı olan 

sağlık işine el atan atmış, özel muhasebeye ait 30 yataklı hastanenin durumu 

hakkında Bakanlığa bilgi vermiş ve hastane için 10.000 lira temin etmiştir. Aynı 

şekilde, merkezde bir Sanat Okulu, Erciş’te orta okul açılması üzerinde durmuş ve bu 

konuda Millî Eğitim Bakanlığıyla temasa geçmiştir. Kentin en önemli 

problemlerinden biri olan ulaşım sorunuyla da ilgilenmiş ve kentin ulaşım yolu olan 

Bitlis-Tatvan ve Van Erciş-Patnos transit yoluna bağlama çalışmaları yapmıştır. Van 

Belediyesi ve Özel Muhasebeye yardım yapılması işi için Van ve ilçelerine fondan 

400 bin lira aktarılmasını sağlamış ancak bu paranın 280.000’ni alınabilmiştir. 

Yasaklı bölge statüsünde olan ve halkın şikayetçi olduğu Zeylan bölgesinin serbest 

bölge haline getirilmesi konusu üzerine de Başbakanlık ve Genel Kurmay Başkanlığı 
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ile irtibata geçmiş ve bölgenin durumu hakkında bilgi vermiştir.1948’de geçirdiği 

hastalık nedeniyle kentte gelemeyen Oktar, yine de bölgeyle alakalı çalışmalarına 

devam etmiştir.95 

21.08.1948’de Genel Sekreterliğe yazdığı yazı üzerine, Muradiye Halkodası 

inşası için 5.000 ve van Halkevinin tamiri için de 3.000 bin lira tahsis etmiştir. 

Ayrıca Gevaş Halkevi için de bir radyo temin etmiştir. Erciş’te bir orta okul ve Ziraat 

Bankası ajansının açılmasını sağlamıştır. 1948’de rahatsız olan Oktar’a Van’dan  bir 

çok telgraf ve  mektup yollanmıştır. Bu süre zarfında yalnız bırakılmayan Oktar, 

1949’da kentte geldiğinde, kent halkı ve öğrenci grupları tarafından yoğun ilgiyle 

karşılanmıştır. O da bu ilgiye kayıtsız kalmamış, merkez dahil olmak üzere ilçe, köy 

ve tüm Bucakları gezmiş, buralarda da yoğun sevgiyle karşılaşmıştır.  Bölgeyi 

gezerken 1949’da tüm ülkede baş gösteren kuraklığın bölgedeki etkilerini 

gözlemlemiş ve bunları en aza indirmek için çalışmalarda bulunmuştur. Bunun için 

Başbakan yardımcısı Nihat Erim ve Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına yazdığı 

yazılarla köylerde ekin ekilmesini sağlamıştır. Ayrıca Toprak Ofisi’nin (TP) kentte 

bir şube açmasını temin etmiştir.96 1930’da Özalp’ta Şerefhane ve Hoçik dahil 9 köy 

ve Başkale’de 5 köy olmak üzere boşaltılan, çevre köylerde sefalet içinde yaşayan 

sakinlerinin tekrar köylerine yerleştirilmelerini, iki sene çalıştıktan sonra 

sağlamıştır.97 

1949’da ülke genelinde olduğu gibi Van’da da partilerin birbirlerini yıpratma 

faaliyetleri, 1950 seçimlerinin yaklaşması nedeniyle iyice hızlanmıştır.Özelikle 

CHP’lilerin DP parti teşkilatlarını hedef almasından kaynaklı bundan dolayı, 26 

Aralık 1949’da Gürpınar ilçesine bağlı  Ahuwan,  Pagan, Çalık,  Lis, Gulutaga, 

Nerevan, Aşağı Ahulan, Helezo, Calyan, Tamiran, sokan, Belesih, Dernik, Pakmanis, 

Galares, köylerinde DP’ye kayıtlı 675 kişi, Bucak idare kurullarıyla birlikte 

partilerinden istifa edip CHP’ye kaydolmuşlardır.98 CHP’liler özelikle DP 

teşkilatlarını çözmek için büyük gayret sarf etmişlerdir. Hatta DP’nin Özalp’ta 

kurduğu, 66 Ocağın çözülmesi için Özalp İlçe Başkanı Şahvelet Aralan’la irtibata 
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geçmişler ve beli bir para karşılığında bu Ocakların CHP’ye intikal ettirilebilmesi 

üzerine anlaşma yolu aramışlardır.99 CHP’nin DP’ye tazyikleri, 1950 seçim 

sonuçlarının açıklanmasına kadar devam etmiştir. Aynı şekilde DP’de bu süreçte 

tepkisiz kalmamış ancak tam anlamıyla rahat bir nefes alması ise iktidarı 

devralmasıyla olmuştur. 

1.3.1950 Seçimleri Öncesi Van’ın Genel Durumu ve Siyasi Atmosfer 

 

1950’ye gelindiğinde Van’ın görüntüsü pek değişmemiş, şehir on iki 

mahallesiyle dağınık, küçük bir kasaba görünümünde,  evleri kerpiç ve düz damlıydı. 

Şehrin merkezinde yer alan Cumhuriyet caddesinin  her iki yanında, küçük dükkân, 

mağaza, otel, lokanta ve bazı resmî binalar yer alıyordu. Kentin genelinde de ileride 

dolacak boşluklar mevcuttu. Bu görünüşüyle Van henüz gelişmekte olan bir şehir 

izlenimi veriyor100 ve birçok alanda ihtiyaçlarının olduğu somut bir biçimde göze 

çarpıyordu. Bu ihtiyaçları arasında, önceki dönemlerde yapılmayan ve bakımsız 

bırakılan yollar ilk sırada yer alıyordu. Çevre illere bağlantı sağlayan yollar, ne kışın 

ne de yazın işleyebilecek durumda değildi. Bu yüzden özelikle de kışın kenttin 

dünyayla bağlantısı kesiliyordu. Çoğu ilçe, bucak ve köylerini birbirine bağlayan 

yollar yoktu, olanlar da bozuktu. Kenttin içindeki yollar, motorlu araçların dışında 

tekerlekli araçların bile geçemeyeceği durumdaydı. Gerek içme suyu ve gerekse 

araziyi sulama işleri için su tesislerine ihtiyaç duyuluyordu. Kenttin ekonomisinde ilk 

sırada yer alan tarım için köylünün elinde yeterli toprağı yoktu. Modern tarım 

araçlarının101 kullanılmaması, halkın tarım usulleri hakkında bilgi sahibi 

olmaması,ekili alanlardan istenilen verim alınamazken söz konusu şartlar üretimin az 

olmasına sebep olmaktaydı. 
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100 Orhan Kılıç, “Van”,İslam Ansiklopedisi,  XLII, Türk Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2012, 510. 

101 Van’da 1970’lere kadar modern tarım araçlarının kullanımı çok az olmuştur. Bu sayı 1970’lerde bir miktar 

artıysa da yine de sınırlı kalmıştır. Yurt Ansiklopedisi,a.g.m., 7575.  
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Cumhuriyet Caddesi Şehir Parkı Civarının Eski Bir Görüntüsü 

 

Büyük Cami Arkasından Önde Halkevi (Şehir Sineması Belediye Binası), 

Belediye Binası (Bugün Merkez Bankası) ve Geri Planda İki Kat PTT Binası (1952). 
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Van’ın Eski Bir Görüntüsü 

Başlıca üretim maddeleri olan yağ, yün, hububat ve hayvan gibi maddelerin 

işlenmiş hale getirilmesi için kentte fabrikaların kurulması gerekiyordu.Ekonomik 

anlamda ilin ihtiyacını karşılayacak herhangi bir sanayi kuruluşunun olmayışı, 

işsizlik sorununu ortaya çıkartmıştı.102 Kent ekonomisinin tarımdan sonra, en 

ağırlıklı paya sahip olan ticaretin canlandırılması, bunun için meslek kuruluşlarının 

kurulması ve kent ticaretinde önemli yer tutan İran’la ilişkilerde, Van-İran demiryolu 

bağlantısına ihtiyaç duyulmaktaydı.103Ayrıca imar, eğitim, sağlık alanlarında da 

yapılması gereken birçok zaruri gereksinim vardı.Özelikle mevcut okulların eğitim 

ihtiyacını karşılayamaması, kentin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden 

biriydi. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin son derece geri kaldığı kentte, okuma 

yazma bilenlerin oranı sadece %10’du. Kenttin merkez ve ilçelerinde, hemen hemen 

her yerde Kürtçe konuşulmakta ve köylerde feodal yapılanma biçiminin bir örneği 

olan aşiret hayatı, tüm gelenekleriyle devam etmekteydi. 104 Kentin bu durumunu 

özetlemek adına, 1950’li yılların başında kentti ziyaret eden Yaşar Kemal, kentte 

gördüğü manzara karşısında: “kim demiş Van’a şehir diye? Adı çıkmış Van’ın. Ben 

şehirdir diyemiyorum. İnadımdan mı? İnanın ki değil. Van, şehir değil de ondan. Van 
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dağınık, koskocaman bir köydür. Yirmi otuz doğu köyünü bir araya getiriniz, oldu 

işte size Van”! sözleri ile kentte modernleşme ve şehirleşme adına bir şey 

görmediğini, çok geniş olan Şerefiye caddesinin bile yarı yarıya parke döşeli 

olduğunu, birkaç resmi bina dışında105 camilerin, evlerin, bahçe duvarlarının, 

caddelerin kısacası her şeyin topraktan inşa edildiğini belirterek fiziki yapının 

yetersizliklerinden bahsetmiştir.106 

Bu ihtiyaç ve imkansızlıklar içerisinde kent, 1950 seçimleri arifesinde  

oldukça hareketlenmiştir. DP’nin Van’da kurulmasıyla birlikte, başlayan bu 

hareketlenme 1950’de seçim çalışmaları doğrultusunda devam etmiştir. Bu vesileyle 

CHP’nin çalışmaları sonuç vermiş ve 1950’nin Ocak ayında 15 köyde toplam 675 

kişi idare heyetleriyle beraber DP’den istifa ederek CHP’ye kayıt olmuşlardır.1071950 

Şubat ayında Gevaş’ın Nokkıs köyünde, Itıbarı ilçesi ile Vurkanıs köyündeki DP 

Ocaklarından CHP’ye geçişler olmuştur. Gevaş’taki CHP teşkilatlarının, Muhrabıt ve 

Hurustus köyünde bulunan Bucak Başkanlıklarının sıkı çalışmaları, CHP’yi burada 

güçlü bir konuma getirmiş ve bu süreçte DP’den istifa edip CHP’ye geçen üye sayısı 

500 geçmiştir.108 Yine bu tarihlerde DP’nin ciddi anlamda genişleme alanı bulmaya 

çalıştığı Özalp ilçesinde Pisvanik, Varkanis, İsgirt, Mickanis, Karutis köylerindeki 

DP Ocak Teşkilatları çözülerek topluca CHP’ye geçmişlerdir. CHP’nin yürüttüğü 

faaliyetler, Gevaş’ta da etkisini göstermiş, Gevaş İlçe Teşkilatı’na bağlı Horotos Köy 

Ocak Teşkilatı, DP’den istifa ederek CHP’ye katılmışlardır.109Kentte yaşanan bu 

olumsuz gelişmeler DP’lileri yıldırmamış, CHP’nin partilerine uyguladığı bu baskı 

karşında yine de çalışmalarını devam ettirmişlerdir.Parti buradaki teşkilatlanma 

çalışmalarını köylere kadar genişleterek CHP karşısında varlık göstermeyi 

başarmıştır. DP’liler çalışmaları sırasında, bölgenin tüm geri kalmış yönleri üzerinde 

durmuş, söz konusu fiziki yetersizlikleri sıklıkla dillendirmiş ve bölge halkına 

bundan CHP’nin sorumlu olduğunu anlatmaya çalışmışlardır. 

Kentte, CHP ve DP arasında geçen siyasî mücadele devam ederken başka bir 

parti olan MP de söz konusu siyasi mücadeleye dâhil olmuştur. MP’nin kentteki 
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teşkilatını ise DP’den topluca istifa eden, DP Gürpınar Hosap Bucak Teşkilatı’nın 

497üyesi kurmuştur.110 

 

1.4.1950 Seçimleri 

1950’de önceki yıllarda yaşananlar doğrultusunda, tartışılan en önemli konu 

seçimlerin güvenilirliği olmuştur. Özellikle 1946 seçimlerinde uygulanan gizli sayım 

ve değerlendirme esasları çok tartışılmış ve seçim güvenilirliğini ciddi anlamda 

sarsmıştır. Bunların neticesinde 16 Şubat 1950 tarihinde yeni bir seçim yasası olan 

5545 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu çıkarılmıştır.111Tasarı CHP ve DP 

Milletvekillerinin oyları ile kanunlaşmış.112MP ise seçim kanunun Meclis 

görüşmeleri sırasında en uzlaşmaz tavır takınan parti olmuş ve kanuna karşı 

çıkmıştır.113 

Yeni seçim kanunu, tek dereceli eşit, gizli oy açık tasnif, adli denetim esasları 

içermekte ve çoğunluk sistemine dayanmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti  

vatandaşlarından her kırk bin kişi için bir milletvekili seçileceği belirtilen kanunla 

seçmen yaşı yirmi iki, seçilme yaşı ise otuz olarak belirlenmiştir. Ayrıca en az beş 

ilden aday gösterebilen muhalefet partilerinin radyodan yararlanmaları, Yüksek 

Seçim Kurulu’nun (YSK)oluşturulması, seçimlerin yargıç güvencesi altında 

yapılması, idare amirleri, memurlar,  askeri kişiler ve milletvekillerinin görev 

yaptıkları yerin seçim bölgesindeki seçim kurullarına seçilememesi, siyasi parti ve 

bağımsızların sandık başlarında gözlemci bulundurması, oyların kapalı alanda 

kullanılması, seçim sonuçlarının hemen açıklanması, kazanan adayların listelerinin  

asılması, oy pusulalarının sulh hukuk mahkemelerinde korunması ve TBMM ya da 

YSK’nın isteği dışında nakledilmemesi, YSK’nın on bir kişiden oluşması ve 6 

üyesinin Yargıtay, 5’ininde Danıştay üyeleri arasından, gizli oy ile seçilmesi gibi 

yenilikler getirmiştir.114Seçim Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra 4 Mart 1950’de 

                                                            
110 Mehmet Pınar, “Van’da Demokrat Parti Teşkilatlanması”, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü, Atatürk Dergisi, II, 1, Erzurum, 2013, 33-39. 

111 Şanser Vurgun, “1950-1960 Dönemi Seçim Sistemlerinin Meclise Yansıması”,Anadolu BİL Meslek 

Yüksekokulu Dergisi (ABMYO), 37, 2015, 4. 

112 Vatan, 17 Şubat 1950, 1. 

113 Çaylak, a.g.e., 134. 

114 Resmî Gazete,  21. II.1950, Sayı: 7438, 511-549. 
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YSK’nın oluşturulması için oylama yapılmış ve Seçim Kurulu Başkanı ile üyeleri 

tespit edilmiştir.115Kurulun da atanması ile ülkede genel seçim havası iyice 

belirginleşmiştir.11624 Mart 1950’deTBMM Genel Kurul’una getirilen seçimlerin 

yenilenmesi kararı,11722 redde karşı 299 oyla kabul edilmiş ve seçim tarihi de 14 

Mayıs 1950 olarak belirlenmiştir. TBMM aynı tarihte kendini feshederek118Türkiye 

genelinde seçim kampanyasını resmen başlatmıştır. 

 

1.4.1.Van’da 1950 Seçim Çalışmaları 

 

16 Şubat 1950’ye gelindiğinde seçim kanunu artık bir sorun olmaktan 

çıkmıştır. Bu tarihten itibaren gayri resmi seçim çalışmaları en hararetli anına 

girmiştir119 Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da seçim havası oluşmaya 

başlamıştır. Hızlanan çalışmalarla evlerin tespiti yapılmış, nüfus miktarı belirlenmiş, 

seçim kütük listeleri hazırlanmıştır.120İl ve ilçelerdeki seçim faaliyetlerini yürütecek 

olan İl Seçim Kurulu 21 Mart’a teşkil edilmiştir121 Van İl Seçim Kurulu başkanlığına 

atanan122 Ağır Ceza Reisi Hilmi Uluca başkanlığında hükümet konağında toplanan 

üyeler, Seçim Kanunu’nun 64.maddesi gereği il seçim kurulu üyelerini, partilerden, 

il genel meclisi, belediye meclislerinden gösterilen üyeler arasından kura ile ikişer 

asil birer yedek olarak seçmişlerdir. Seçilen adayların isimleri şöyledir: 

CHP:  İhsan Akyol,  Abdurahman Cengiz (asil); Mehmet Çilingir (yedek). 

MP: Şükrü Koçak, Zekeriya Erdinç (asil); Ahmet Metin (yedek). 

DP:Halil Aktürk, Fikri Erman (asil); Lütfi Dinçer (yedek). 

Belediye Meclisi: Cemil Yörük, Mehmet Zeki Özalp (asil); Abdülaziz Sadyan 

(yedek). 

                                                            
115 Cumhuriyet, 5 Mart 1950, 1. 

116 Çağatay Benhür, “14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinde CHP ve DP'nin Seçim Kampanyalarının Ana Hatları”, 

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 17, Konya, 2007, 63. 

117 Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, (1950-1954),I, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1998, 1. 

118 Cumhuriyet, 25 Mart 1950,1. 

119 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980),(Çev.: Ahmet Fethi), Hil Yay., 2015, 49. 

120 Van Sesi, 8 Mart 1950, 1. 

121 Van Sesi, 22 Mart 1950, 1. 

122 Van Sesi, 9 Mart 1950, 1. 
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İl Genel Meclisi: Baha Argun, Cemal Kahvecioğlu (asil); Mesut Görentaş 

(yedek) olarak belirlenmiştir. Toplantı sonrası bir konuşma yapan Başkan Hilmi 

Uluca, üyelere; adaletli bir iş yapmaları, kanun ve vicdan emrine uyarak hareket 

etmelerinin lüzumunu dille getirmiş ve başarılar dilemiştir.123 

24 Mart’ta TBMM’nin seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına karar vermesinin 

sonrasında,seçim hazırlıkları hızlanmış124ve partilerin önde gelenleri seçim 

hazırlıkları yürütmek için kenti ziyarete başlamıştır. 27 Mart’ta Çorum Milletvekili 

CHP Bölge müfettişi Süheyip Rumî Karafakıoğlu,125CHP Milletvekili Muzaffer 

Koçak’la kentte gelmiş, burada kenttin ileri gelenleri ve büyük bir halk kitlesi 

tarafından karşılanmıştır.126 

 

(1887-1967)Süheyip Rumî Karafakıoğlu, (1891-1981) Muzaffer Koçak 

3 Nisan’da CHP milletvekilleri Rüştü Oktar ve İbrahim Arvas da seçim 

propagandası için bölgeye gelmişlerdir.127  4 Nisan’da da DP Bölge Müfettişi Kemal 

Obüs gelmiş,  böylece hızlanan seçim hazırlıkları köylere kadar uzanmıştır.128 

                                                            
123 Van Sesi, 22 Mart 1950,1-2. 

124 Van Sesi, 27 Mart 1950, 1. 

125 Süheyip Karafakıoğlu,1950 yılının Şubat ayında, kentte 1946’dan itibaren CHP Van Bölge Müfetişi olarak 

görev yapan İhsan Olgun’un yerine atanmıştır. Karafakıoğlu’nun bölgeye atanması CHP İl İdare Kurulu ve halk 

arasında büyük sevinç yaratmıştır. Karafakıoğlu, 21.7.1937-15.5.1942 tarihleri arasında Van Valiliği yaptığı 

sırada kenttin yol, okul,  içme suyu gibi birçok ihtiyacını karşılamış ve Vanlıların sevgisini kazanmayı başarmıştı. 

Şehri iskeleye bağlayan 7 km yol da onun döneminden kalmadır. Dolayısıyla kent halkının tanıdığı bir isimdi. 

BCA. 490.1.0.0.193.766.1;Van Sesi, 4 Şubat 1950, 1; Mustafa Çuhalı, Türk Parlamento Tarihi, III, TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yay., 2012, 323. 

126 Van Sesi, 28 Mart 1950,1. 

127 Van Sesi, 4 Nisan1950,1. 

128 Van Sesi, 5 Nisan 1950, 1. 
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           (1884-1965) İbrahim Arvas            (1887-1957) Rüştü Oktar 

 

1.4.1.1. Partilerin Van’da Milletvekili Adaylarını Belirleme Süreci 

 

Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da partilerin hazırlıkları tüm hızıyla 

devam ediyordu. Hazırlıklar kapsamında, CHP Genel Sekreterliği il başkanlıklarına, 

Milletvekilliği için yapılacak müracaatların 8Nisan 1950 günü saat 17:00’ye kadar 

geçerli olduğunu iletmiştir. Bunun üzerine Van CHP İl İdare Kurulu adayların 

başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Adaylık müracaatlarının 8 Nisan'da sona 

ermesinin ardından129 CHP’nin önceden adaylarını tespit edeceğini bildirdiği il 

yoklama kurullarının toplanma tarihi olan 9 Nisan’da130 CHP’nin aday yoklaması 

toplantısı yapılmıştır. Saat 10:00’da CHP bölge müfettişi Süheyip R. Karafakıoğlu 

başkanlığında Halkevi’nde, CHP İl İdare Kurulu, Merkez İlçe İdare Kurulu, ilçeler 

İdare Kurulları, bucak ve Ocakların temsilcileri, partili meclis üyeleri ve siyasi 

olmayan cemiyetlerin başkanlarının katılımıyla gizli yapılmış, üyeler dışında kimse 

alınmamıştır. Öncelikle kurul divan seçimi açık oyla oluşturulmuştur.Yoklama, CHP 

yoklaması talimatnamesince yapılmış, adaylar bu şekilde belirlenmiştir. 

Kurulda olması gereken 118 kişiden 106 kişi hazır bulunmuş, Milletvekilliği 

için adaylık başvurusu yapanların sayısı 8 olarak belirlenmiştir.1311950 seçimlerinde 

                                                            
129 Recep Murat Gecikli, 1946-1960 Yılları Arasında Erzurum'da Siyasi Hayat, Atatürk Üniversitesi, Atatürk 

İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2007,97-102. 

130 Akşam,  26 Mart 1950, 1-2. 

131 Van Sesi, 10 Nisan 1950. 
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Milletvekilliği için CHP adaylarının belirlenmesinde merkezin etkisi % 30, % 70 hak 

da partinin taşra teşkilatlarına bırakılmıştı. Bununla halkın üzerinde etkili olacak 

isimlerin belirlenmesini sağlamak hedeflenmiş ve tüm teşkilatların aday belirlemeye 

katılması uygun görülmüştü. Ancak bütün Ocakların yoklamalara katılmaları 

mümkün olmadığından her ilçeden 5 Ocak Başkanı ve İl İdare Kurulu yedeklerinin 

de kurula katılmaları uygun görülmüş ve böylelikle aday belirlemelerinde katılım 

alanı genişletilmiştir.132 

Van’dan seçilecek 3 milletvekili için de CHP adayları bu doğrultuda 

belirlenmiştir. Adaylardan 2’sinin %70 tespit edildiği toplantıda oylama sonunda 

Ferit Melen, 79 oy, Celal Çeliker 53 oy almıştır. Yoklama talimatnamesine göre salt 

çoğunluğu sağlayan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü Ferit Melen aday 

olmuş, CHP İl İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker çoğunluğu sağlayamamıştı. 

Talimatnameye göre tekrarlanan oylama sonunda 62 oy alan Celal Çeliker ikinci 

aday olmuştur. Kalan 1 adayın da genel merkez tarafından seçilmesine karar 

verilmiştir.133CHP Genel Merkezi ise %30 hakkını kullanarak Rüştü Oktar’ı134Van 

Milletvekili adayı göstermiş ancak Oktar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 

adaylıktan çekilmiş yerini Balıkesir Milletvekili Orgeneral Kazım Özalp’a 

bırakmıştır.135 

DP,ise seçimlerde adaylarının %20’sini genel merkezin,  geriye kalanın ise 

taşra teşkilatları tarafından belirlenmesine karar vermişti. DP’nin 26 Nisan’da aday 

listesi açıklanmış, buna göre, DP’nin adayları DP İl Başkanı Emekli Subay Şükrü 

                                                            
132 CHP Milletvekili Adaylık Yönetmeliği, BCA.490.01.0.0.10.53.6. 

133 Van Sesi, 10 Nisan 1950. 

134 Rüştü Oktar’ın sağlık sorunlarını gerekçe gösterip adaylıktan çekilmesi siyasî çevrelerde pek inandırıcı 

görülmemiştir. Çünkü Oktar, 1950 seçimleri öncesi, Van Belediye Başkanı Salih Türkoğlu ile kongrelerin usulsüz 

yapıldığı hakkında anlaşmazlık yaşamış ve her iki taraf da birbirleri hakkında genel merkeze şikâyetlerde 

bulunmuştur”. BCA. 490.01.0.0.193.764.2; “Oktar, şikâyet yazılarında, Van’daki partililerin başsız kaldıklarını, 

menfaat peşinde koştuklarını ve sayıları on beşi geçmeyen bir zümre oluşturduklarını ve bu zümrenin de amaç ve 

mevki için her türlü kötü yolla başvurduğunu yazmıştır”. BCA.490.01.0.0.718.454.1; “Ayrıca CHP İl İdare 

Kurulu’yla da arası iyi olmayan Oktar’ın hakkında İl İdare Kurulu Başkanı Celal Çeliker, Genel Merkeze 

şikâyete bulunmuştur. Oktar’ın partiye zarar verdiğini ve dört sene boyunca bölgede başarılı faaliyetleri bulunan 

Bölge Müfetişi İhsan Olgun’un 1950 Şubat ayında görevden alınmasında etkisinin olduğunu, kendileri ve diğer 

parti mensupları hakkında iftiralarda bunduğunu bunun için cezasız kalmaması gerektiğini belirtmiştir. BCA. 

490.1.0.0.193.766.1. 

135 Van Sesi, 22 Nisan1950, 1-2. 



38 
 

Altaylı, Emekli Albay İzzet Akın.136Tüccar Hamit Kartal olarak belirlenmiştir.137 

MP’nin aday göstermediği ve bağımsızları destekleyeceği tahmin edilen 

seçimlerde,138 İbrahim Arvas ve Emekli Kurmay Binbaşı Şefik Karcıoğlu da 

bağımsız aday olmuştur.139 

1.4.1.2. CHP’nin 1950 Seçim Kampanyası ve Van 

DP’nin kurulması, CHP’nin Van’a olan ilgisini artırmıştır. 1946 

seçimlerinden hemen sonra Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illeri de kapsayan bir yurt gezisine çıkmıştır.  

İnönü, bu illerdeki parti teşkilâtlarını denetlemiş ve bölgedeki teşkilâtların baştan 

başa gözden geçirilmesi gerektiğiyle ilgili bir değerlendirmeye varmıştır. İnönü, bu 

değerlendirmesini, CHP’nin 1947 yılında düzenlenen 7. Kurultayı’nda dile 

getirmiştir. İnönü’nün, CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki etkinliğinin 

artırılması ve partinin bölgedeki teşkilâtlarının geliştirilmesi gerektiği düşüncesini 

açıklaması, CHP Hükümeti’nin bölgeye bakışında ciddi bir değişim meydana 

getirmiş ve Hükümet bölgeye daha fazla önem vermeye başlamıştır.140 Dolayısıyla 

CHP, 1950 seçimlerine bu somut koşullar çerçevesinde hazırlanmıştır.  

1945’dan itibaren Türkiye’de başlayan ve 1950’de DP’nin iktidara gelmesiyle 

sona eren “Çok Partili Hayata Geçiş” dönemi içerisinde, CHP’nin en önemli 

önceliği, ülkede yeni oluşan rekabetçi siyasi düzene adapte olmaya çalışmak 

olmuştur. Bu amaçla, öncelikli olarak partinin tüzük ve programlarında bazı 

değişikliklere gidilmiş, yetkili organların eliyle de sorunlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır.141 

CHP,1950 seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber, seçimlerden başarılı çıkmak 

adına bazı hamleler yapmıştır. 16 Şubat'ta kabul edilen yeni Seçim Kanunu, 22 

                                                            
136 Güner Sarısözen,  D.P. Milletvekili Albümü (1946-1950), Ankara, 1998, 365. 

137 Van Sesi, 27 Nisan 1950, 2. 

138 Van Sesi, 20 Nisan 1950, 2. 

139 Van Sesi, 1 Mayıs 1950, 2. 

140 Barış Ertem, “1950 Genel Seçimleri Sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti’nin Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Teşkilâtlanması”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, IX, 19, 

2017, 171-172.   

141 Fevzi Çakmak, “Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş 

Raporlarına Göre Parti Teşkilatının Karşılaştığı Sorunlar (1945-1950)”,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 

Dergisi (ÇTTAD), XVII, 34, 2017,323.  
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Martta kısmi affın çıkarılması ve aynı tarihte ÇTK’da yapılan değişiklikler,142yine bu 

ay içersinde memurlara vergi indirimi ve ikramiye verilmesi gibi uygulamalar bu 

hamleler arasında yer almıştır. CHP’nin amacı bu süreçte halka sevimli görünmek ve 

seçimlerde başarılı sonuçlar almaktı. Tabi o zamanlar partinin en önemli kozu, 

ülkede bir dönem Milli Şef unvanını almış olan Cumhurbaşkanı İnönü 

olmuştur.Nitekim İnönü, CHP’nin seçim kampanyasında ön planda yer almış ve 

partinin Genel Başkanı olduğunu seçmene özelikle belirtmiştir.143CHP, bu süreçte 

hem iktidar olmanın hem de bu iktidarı uzunca bir süredir sürdürmenin verdiği 

tecrübeye ve halkın kendilerine olan alışkınlıklarına güvenerek hazırlanmıştır. Aynı 

zamanda çok partili hayata geçişin verdiği rekabet ortamında, halkla yönelik 

açılımların ve reformların seçimi kazanmalarına yeteceğine inanmışlardır.144 

Hüseyin Cahit Yalçın da CHP’nin yayın organı Ulus’ta yazdığı yazıda: “Bu 

satırların yazıldığı dakikada seçim neticelerine dair hiç bir haber alınmamış 

bulunuyor. Bizim intibalarımız Halk Partisi’nin büyük bir ekseriyet kazanacağını 

göstermektedir”145ifadeleriyle CHP’nin seçimi kazanacağına olan inancını 

göstermiştir.  

CHP’nin Van’daki seçim kampanyası da genel merkezle aynı söylem 

doğrultusunda yapılmıştır. CHP, burada da seçim sonucunun kendi lehlerine 

gerçekleşeceğine inanmış ve seçim kampanyasını benzer ifadeler çerçevesinde 

başlatmıştır.Seçim faaliyetleri ile birlikte kentte nüfuz sahibi olan II. V. VI. VII. ve 

VIII. dönemde CHP milletvekili olan İbrahim Arvas,seçim çalışmalarına katılmak 

için3 Nisan’da Van’a gelmiş ve CHP’nin 11 Nisan’da Halkevinde yapılan 

toplantısında bir propaganda konuşması yapmıştır. 800 kişinin katıldığı toplantı, saat 

15:00’te başlamıştır. Arvas,yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaş’ı sürecindeki 

çalışmalarına değinerek Sevr Antlaşması imzalandığında, bir heyetle Van valisi 

Haydar Bey’i ziyaret ettiklerini ve bölge halkının Sevr’i tanımayacağını,düşmanı asla 

Van’a sokmayacağını Padişah ve Sadrazama iletmesini istediklerini belirtmiştir. 

Sözlerine:Vanlıların o sıkıntılı dönemde yurt savunmasına ciddi 

katkıları olmuştur. Millî mücadele ruhunun ilk oluşumları da Van’da ortaya 

                                                            
142 Geniş bilgi için bkz, Resmî Gazete: 27.III.1950, Sayı: 7467 

143 Benhür,a.g.m., 67-68. 

144 Benhür, a.g.m., 72. 

145 Hüseyin Cahit Yalçın, “Mukadderat”, Ulus, 15 Mayıs 1950, 1. 
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çıkmıştır. Uzun dönemden beri ülkeyi yöneten CHP hükümetleri, ülkeyi 

başarıyla yönetmiştir. Bu ülke ve halkı, II. Dünya Savaş’ı gibi bir badireyi 

bile CHP’nin akılıca yürüttüğü siyaset sayesinde atlatmıştır. 

 

 Bunun da CHP’nin başarısı olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştır. Söze 

başbakanın selamlarını getirdiğini söyleyerek devam eden Arvas, Başbakan’ın Van 

havaalanına çelik pist yapılacağını vaat ettiğini, son olarak da imam,vaiz ve 

müezzinlerin maaşlarının vakıflardan alınarak diyanet işlerine geçtiğini ve 

artırıldığını, kendisinin İslam dinine bağlı bir birey olduğunu, bu din için de hep 

çalışacağını ve din yolundan gideceğini belirtmiştir.146Arvas’ın TBMM’deki 

çalışmalarında da dini konularda söylem ve çalışmaları olmuştur.Diyanet İşleri 

Başkanlığınca İmam ve Hatip ve Vaiz okulları açılması ve Üniversitede İlahiyat 

Fakültesi kurulması hakkında kanun teklifi vermiş,147İlkokullarda din öğretimi ile 

imam ve hatip kursları ve İslam İlahiyat Fakültesi hakkında soru münasebetiyle148de 

söz almıştır. Arvas’ın bu söylem ve çalışmaları, CHP’nin politikaların aksine daha 

muhafazakâr bir politika güttüğüne dair yorumların yapılmasına neden 

olmuştur.Sonrasında partisiyle görüş ayrılıkları yaşamış ve tüzük hükümlerine aykırı 

olarak ısrarla bağımsız aday olmak istediği gerekçesiyle 20 Nisan’da CHP Genel 

İdare Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiştir.149 

25 Nisan’da da CHP İl İdare Kurulu başkanı Celal Çeliker ve yanında birkaç 

üyeyle seçim çalışmaları için Hoşab’a gitmiştir. Sonrasında CHP İl İdare Kurulunun 

hazırlamış olduğu programa göre 1 Mayıs’tan başlanan propaganda gezileri 

düzenlenmiştir.150 Bu doğrultuda CHP İl İdare Kurulu başkanı Celal Çeliker, 

CHP’nin milletvekili adayları CHP Parti Müfettişi Süheyip Karafakıoğlu, Erciş ve 

Muradiye’ye giderek bu ilçelerde açık hava toplantısı yapmış aynı zamanda oradaki 

köylerde de halkla temaslarda bulunmuşlardır.1512 Mayıs’ta Erciş ve Muradiye’den 
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dönen heyet152aynı gün yanlarında bir grupla partinin güçlü olduğu ilçelerden biri 

olan Özalp’a gitmiş, ilçede propaganda konuşmaları yapılmıştır.153 

CHP’nin kentte önem verdiği açık hava toplantılarından biri de seçimlere bir 

hafta kala 8 Mayıs’ta Halkevi’nin önünde yapılmıştır. Van halkı, toplantıya büyük 

ilgi göstermiş, toplantıya binlerce kişi katılmıştır. Saat 17:00’de başlayan toplantıda 

coşkulu konuşmalar yapılmış, toplantıda ilk sözü CHP milletvekili Muzaffer Koçak 

almıştır. Koçak, amacının muhaliflere laf yetiştirmek olmadığını söyleyerek 

muhaliflerin partilerine yönelttiği eleştirileri bilinçsiz ve gerçek dışı olarak 

nitelendirmiştir.Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan tüm sıkıntıların, asayişsizliklerin 

CHP sayesinde bertaraf edildiğini, bu dönemleri yaşamayanların bunları inkar 

etmesinin nankörlük olduğunu vurgulamıştır.Muzaffer Bey,“…Muhalifler, hırsla 

hareket ediyor, yıllarca partiye emek veren bir bağımsız, hırsına yenik düştü ve 

partisine ihanet etti” ifadeleriyle kısa süre önce partisiyle görüş ayrılıklarına düşen 

ve CHP’den ihraç edilen İbrahim Arvas’ı hedef almıştır. Koçak’tan sonra söz alan 

Van CHP milletvekili adayı Ferit Melen, konuşmasını bölümlere ayırarak yapmıştır. 

Öncelikle demokrasinin inceliklerine ve ne demek olduğuna değinmiş ve Cumhuriyet 

kurulduğu zaman, Osmanlı’dan devralınan birçok sıkıntıdan bahsetmiştir. Melen 

“…Ülke, iktisadî ve ticari alanlar başta olmak üzere her şeyde dışa bağımlıydı.CHP 

hükümetleri, ilk dönemlerden itibaren bu durumu tersine döndürmüş, ülkedeki refah 

seviyesini de artırmıştır” diyerek, örnekler vermiştir.Yapılan inkılâplara değinerek 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923’te kurulan CHP’nin kendisine 

prensip olarak benimsediği altı ilkesini saymıştır. “Partimiz sağlam temeller üzerine 

kurulmuştur. Bu yüzden halkı aldatıcı bir gayemiz yoktur. Ancak muhalifler, bize 

acımasızca eleştiriler yöneltiyorlar” ifadelerini kullanmıştır.154 

Melen, hükümetin doğunun kalkınmasına ayrı bir özen ve önem gösterdiğini, 

bunun için de özel bir program hazırlayarak uygulamaya koyduğunu belirtmiş ve 

şimdiye kadar birçok işin de tatbik edildiği üzerinde durmuştur.Son olarak sözü 

DP’ye getirmiş, “…onlar ülkenin yönetime talipler ancak 27 yıldır bu ülkeyi çok iyi 

yöneten CHP karşısında şansları yoktur. Çünkü onların ülkeyi CHP gibi yönetecek 
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tecrübe ve kabiliyeti yoktur, iktidara gelirlerse ülke için hayırlı olmaz” ifadelerini 

kullanmıştır.155 

Melen’den sonra da sözü, CHP Van milletvekili adayı Kazım Özalp156 

almıştır.Özalp,“35 yıl önce burada görevdeydim. Kent, o zaman ülkenin en illeri 

kentlerinden biriydi ancak I. Dünya Savaşı sırasında yakılıp yıkıldı ve bu yüzden 

halk, memleketlerini terk etti. Ben, o zamandan beri bu kentte ayrı bir sevgi 

duyuyorum” ifadelerinden sonra, partisinin bölgeye ayrı bir hassasiyet gösterdiğini 

ve 26 seneden beri ülkede başarılı bir siyaset yürüttüğünü belirterek toplanan 

kalabalıktan CHP’ye destek istemiştir. Toplantıda son sözü CHP Parti Müfettişi 

Süheyip Karafakıoğlu almıştır. Karafakıoğlu kentte Valilik yaptığı döneme değinerek 

çalıştığı dönem zarfında halkla yakın bir bağ kurduğunu, halkın kendisini sevdiğini-

saydığını, duyguların karşılıklı olduğunu söylemiştir. Partisinin ve kendisinin ülke 

için iyi temennilerde bulunduğunu, bu iyi dileklerin gerçekleşmesi için seçmenin 

CHP’ye destek vermesi gerektiğini belirterek sözlerine son vermiştir.157 

CHP’nin Van’daki seçim kampanyasına baktığımızda, ülke genelinde olduğu 

gibi genel anlamda üzerinde durulan ve vurgulanan konular arasında, DP’nin 8 

Mayıs 1950’de yayınlanan seçim beyannamesinde değinilen vergi indirimi, iş 

hayatını sekteye uğratan bürokratik kısıtlamalar, yabancı sermaye ağırlığı, işçi ve 

köylü sorunları, daha demokratik bir siyasi düzen ve Anayasa’da bazı demokratik 

değişiklikler yer almıştır.158 CHP’liler bu vaatlerin şuursuz, temelsiz ve halkı 

oyalamak için birer oyalama ve aldatma vasıtası olduğunu sıklıkla dillendirmişlerdir. 
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156 Kazım Özalp, I. Dünya Savaşı öncesi, Balkan Savaşı cephesinden Doğudaki Ermeni terörü mücadelesine karşı 

Van’a gönderilmiş, I. Dünya Savaşı, başladığındabinbaşı rütbesinde bulunuyor ve Van’daki Jandarma Alay 

Kumandanıydı. Bölgedeki jandarma taburlarıyla hudut bölgelerini de emri altına almış; böylece, Van Seyyar 

Jandarma Fırkası’nı kurmuştu. Bu fırka ile Dilmen, Rumiye, Hoy, Saray ve Van yakınlarında, Ruslarla başarılı 

çarpışmalar yapmış ve bu nedenle de Kaymakamlığa (yarbay) terfii etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Özalp’ın 

Binbaşı olarak Van Seyyar Jandarma Alay Komutanlığı görevi yaptığı esnada Ermeni Terörüne karşı koruduğu 
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gösterilmiş ve seçilmiştir.Geniş bilgi için bkz. Kâzım Özalp, Millî Mücadele (1919, 1922,I, Türk Tarih Kurumu 

(TTK) Yay., Ankara 1985. 
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CHP’lilerin propaganda konuşmalarında değindikleri konulardan bir diğeri 

Van havaalanın toprak olan pistinin beton yapılmasıydı. Bu konu üzerinde seçimlerin 

hemen öncesinde önemle durmaya başlayan hükümet, Van Hava Yolları Meydan 

Müdürü Fethi Oğuz’u Ankara’ya davet etmiş, kendisine alanla ilgili yapmayı 

planladıklarıyla ilgili bilgi verilmişti. 28 Nisan’da Van’a dönen Oğuz, Ankara’da 

havaalanıyla ilgili yürüttüğü temaslar hakkında basına bir demeç vermiştir.  

Demecinde: Yapılan bir davet üzerine Ankara’ya gittim. Umum 

müdürlükle temaslarda bulundum bu temasların ve görüşmelerin gayesi, 

meydanımızın düzenlenmesi ve burası için gerekli işlerin ve noksanların 

yapılıp ikmal edilmesiydi. Van Hava meydanında beton pist yapılması kabul 

edilmiştir. Bunun için Umum müdürlük gerekli hazırlıkları bu yıl zarfında 

ikmal edecek ve gelecek yıl meydanın beton işi yapılacaktır. Esasen şimdilik 

iki meydan üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birisi Yeşil Köy meydanının 

tevsii, diğeri de Van meydanının beton pistidir. Umumiye’nin hava yollarının 

yaz tarifesi 1 Mayıs’tan itibaren tatbik edilecek ve seferlere başlanacaktır. 

Yalnız toprak meydanlarda iniş ve kalkışın yapılıp yapılmayacağı bir heyet 

tarafından tetkik edilecektir. Bu heyetin vereceği rapordan sonra Van ve diğer 

toprak meydanlara uçak seferleri başlayacaktır. Bu da bu ayın ya beşinde 

veya onunda yapılacaktır. Van Meydanına büyük ehemmiyet verilmektedir159 

ifadelerini kullanmıştır.  

 

Bu haber kent halkı ve basınında heyecan ve sevince neden olmuştur. Çünkü 

pistin toprak olması, bırakın kış mevsimini yağmur yağdığı zaman bile meydanın 

çamurla dolmasına ve uçak seferlerinin durmasına sebebiyet veriyordu. Bu durum 

hemen hemen dünyayla ulaşım bağlantısı hiç olmayan kent için büyük bir ızdırap 

haline geliyordu. Planlanan işler hayata geçirildiği takdirde, yağışlı havalarda ve kış 

mevsiminde kentte duran uçak seferlerin yapılmasına olanak verecekti. Bu haber 

yerel basında ise şu ifadelerle yer bulmuştu: “Her yerde olduğu gibi Van hava 

alanının da beton olacağını, dolayısıyla kış mevsiminde müsait havalarda uçak 

seferlerinin yapılacağından duyduğumuz sevinç nihayetsizdir”.160 

1.4.1.3.DP’nin 1950 Seçim Kampanyası ve Van 

Seçim kampanyası sırasında ülke genelinde, DP’nin uğraşmak zorunda 

kaldığı en önemli meselelerden birisi, MP’nin muhalefeti olmuştur. Bu süreçte 

MP,DP için “muvazaa” partisi söylemini geliştirmiş ve bunu her platformda 

savunmuştur.  Ancak bu süreçte DP lehine gelişmeler de olmuştur.Partinin lehine 
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gelişen en önemli konulardan birisi seçim öncesi parti safına geçen isimler 

olmuştur.Bu isimlerin arasında Ali Fuat Cebesoy,Korgeneral Fahri Belen, Yargıtay 

Başkanı Halil Özyörük, Amiral Rıfat Özdeş, Sinan Tekelioğlu ve Suat Hayri Ürgüplü 

yer almıştır. Bu isimlere ek olarak Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver 

ve Nadir Nadi gibi isimler de DP listelerinden bağımsız olarak aday olmuşlardır. Bu 

da seçimler öncesi, yeni bir parti olan DP için hatırı sayılır bir başarı olmuştur.161 

DP, yeni bir parti olmasına rağmen büyük kitlelere hitap etmeyi başarmış ve 

bu vesileyle seçim kampanyası için de büyük mitingleri ön planda tutmuştur. 

Kampanyaları sırasında CHP’yi dini kullanmak, muhalefete baskı uygulamak ve 

plansız bir yönetim sergilemekle suçlamıştır. DP’liler, 4-10 Mayıs 1950 tarihleri 

arasında da hemen hemen her zeminde, halkın geleceğiyle ilgili pek çok vaatte  

bulunmuşlardır.162 

Propagandaları sırasında, DP’nin çok büyük kabalıklar toplaması, iktidarı 

oldukça tedirgin etmiştir. Propagandalar sırasında bazı yöneticilerin kişisel 

tutumlarından kaynaklanan engellemeler dışında, önemli bir olay ile 

karşılaşılmamıştır.163 DP seçim propagandasının son günü olan 10 Mayıs’ta, İstanbul 

ve İzmir’de iki büyük miting yaparak seçim gününü beklemeye başlamıştır.164 

DP, Van’daki kampanyasının esasını,ülkenin genelinde yaptığı gibi CHP’nin 

uzun süren iktidar dönemini eleştirmek, bölgenin bu partinin eliyle geri bırakıldığını 

vurgulamak söylemine oturtmuştur. DP, bu doğrultuda, Van’daki seçim 

kampanyasının ilk toplantısını 10 Nisan’da yapmıştır. DP İl İdare Kurulu tarafından 

yapılan toplantı Pazar meydanında yapılmış, 600 kişinin katıldığı toplantıyı CHP ve 

MP mensupları da takip etmiştir. Saat 13:30’da başlayan toplantıda ilk sözü, DP İl 

Başkanı Şükrü Altaylı almış, Altaylı,  sözlerine CHP’yi eleştirerek başlamış ve: “25 

seneden beri gönderdiğimiz mebuslar çocuklara süt vermemişlerdir. Eğer bu 

mebusları tekrar seçecekseniz hiç seçmeyiniz daha iyi olur” demiştir. Kendilerinin 

halka umut ve gelecek vaat ettikleri için CHP tarafından ihtilalci ve iğtişaşçı olmakla 

suçlandıklarını ancak uzun süredir ülkeyi yönettikleri halde, kentteki açlığı, 

susuzluğu gidermediklerini ve bölgenin kalkınmasında en ufak bir gelişme 
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olmadığına dikkat çekmiştir. İl özel idaresine değinerek:“özel idarenin borcu 

olduğunu söylüyorlar, madem borcu var neden dört tane vali konağı yaptırdı” diye 

eleştirilerde bulunmuştur.165 

Altaylı’dan sonra DP üyesi Hüseyin Kılıç da benzer bir konuşma yapmıştır. 

Daha sonra söz alan DP müfettişi Kemal Obüs, halkın dini duygularına hitap eden bir 

konuşma yapmıştır. Obüs, islamla başlayan demokrasi hareketlerini zikrederken 

peygamberin sözlerinden örnekler vermiştir.Kur’an’dan bahsedip bir ayet de 

okumuştur. İslam idaresinin hüküm sürdüğü zaman dünyada, demokrasi ruhunun 

bulunduğunu, bu demokrasi ruhu sayesinde islamiyetin yayılma imkanı bulduğuna 

vurgu yapmıştır.  Sonrasında, toplumları bir arada tutan demokrasi zihniyetinin bazı 

bölgelerde değiştiğini, bunun sonucunda da birtakım İslam birliklerinin de yıkıldığını 

söylemiştir. Osmanlı Devlet’inde, 19. yüzyılda ortaya çıkan demokrasi 

hareketlerinden bahseden eden Obüs, Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı için önemi 

belirtmiştir. İttihat ve Terakki’nin kuruluşuna, üyelerine ve cemiyetin prensipleri 

hakkında analizlerde bulunmuştur. 1908’in iç yüzünden başlayarak 1945’e kadar 

olan süreci de izah etmeye çalışmıştır.Obüs,ülkenin Birleşmiş Milletler Cemiyetine 

üyeliği için:“…CHP, İnsan Hakları Beyannamesi’nin hükümlerini ve çok partili 

sistemi de mecburen kabul etti, bu parti, ülkede 25 yılın sonunda, açlık ve 

gözyaşından başka bir miras bırakmamıştır”  ifadelerini kullanmıştır. 

Bundan sonra ülkenin ekonomi politikasına sözü getirmiş ve ülke halkını, 

çektikleri sıkıntı ve sefaletten dolayı dilenci sürüsüne benzetmiştir. Halkın sağlık 

alanında çektiği sıkıntıları dille getirmiş,166 özelikle dünyada ve Türkiye’de bir 

döneme damgasını vurmuş salgın hastalık olan ve Türkiye’de 1940 senesinden sonra 

artış gösteren167 verem hastalığına dikkat çekmiştir.Hastalığın ülkeyi saran bir bela 
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haline geldiğini hükümetin bu konuda hiçbir tedbire başvurmadığını söylemiştir. 

1948’de 881 bin doğumdan, bakımsızlık ve gıdasızlık yüzünden 526 bininin ölümle 

sonuçlandığını, bu konuda iktidarın hiçbir çareye başvurmadığını ifade etmiştir. 

DP’nin tüm bu sıkıntılara değineceğini, halkı refaha kavuşturmak için çalışacağını, 

bunun için de seçmenlerin kendilerini tercih etmelerini istemiş ve sözlerini 

sonlandırmıştır.168 

DP İl İdare Kurulu, Nisan ayının son haftasında seçime kısa süre kala, bir 

gezi programı hazırlamıştır. Bu doğrultuda DP Van milletvekili adayı İzzet Akın bir 

grup üyeyle birlikte Özalp’a gitmiş, burada bir hafta kalan grup, parti teşkilatlarını 

gezmiş, halkla temasa geçerek partinin propaganda çalışmalarını yürütmüştür.169 

Van’da, DP İl İdare Kurulu tarafından yapılan DP’nin ikinci açık hava 

toplantısı 28 Nisan’da Pazar meydanında yapılmış, saat 13:00’te başlayan toplantıya 

binden fazla kişi katılmıştır. Bu toplantıda da bir konuşma yapan DP İl Başkanı 

Şükrü Altaylı, CHP’ye eleştirilerini sürdürmüştür. Altaylı konuşmasında:“ …uzun 

süredir iktidarda olmalarına karşın kentte, hiçbir icraata sahip değiller. Halkın 

isteklerini, sıkıntılarını duymazdan geliyorlar, okul, hastane, yol gibi hayati derecede 

önemli konularda bile ihmalkar davranıyorlar” sözleri ile söz konusu durumun, 

partinin güttüğü zümre zihniyeti siyasetinin açık bir sonucu olduğuna dikkat çekmek 

istemektedir. Sonrasında, sözü DP adayı İzzet Akın almış ve I. Dünya Savaşı’ndan 

önce kentte görev yaptığını ancak aradan bunca zaman geçmesine kentte rağmen 

değişen hiçbir şey görmediğini,bunun da bölge için üzücü olduğunu 

belirtmiştir.Akın’da Altaylı gibi CHP’’nin ülkede zümre idaresi güttüğünü söylemiş, 

Van’da devlet memurlarının ve Valinin dahi CHP üyesi gibi davrandığını, partinin 

çalışmalarına katıldıklarını iddia etmiştir. Ülkede demokrasinin tesisi adına iktidarı 

elinde bulunduranların tarafsız kalmalarının gerekliliğinden bahsetmiştir.İktidar 

partisinin seçim vaatleri sıralamış olmasının bir anlam ifade etmediğini ve bunların 
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kesinlikle temelsiz olduğu üzerinde durmuştur.170İzzet Akın:“bunları 4 yılda 

yapacaklarını söylüyorlar, bunca yıldır iktidarda olmalarını karşın neden 

yapmadılar? Bu iktidar 400 yıl daha geçse bu vaatlerini yerine getirmez” ifadelerini 

kullanmıştır. Akın’dan sonra DP üyeleri Dündar Kılıç ve Hüseyin Kılıç benzer 

konuşmalar yapmışlardır.171 

1 Mayıs’ta DP İl Başkanı Şükrü Altaylı, DP adayları İzzet Akın, Hamit Kartal 

ve DP üyesi Dündar Kılıç, Erciş ve Muradiye’ye gitmişlerdir. Bu ilçelerde halkın 

büyük ilgisiyle karşılanan grup, açık hava toplantıları düzenlemişlerdir. DP grubu, 

daha sonra ilçedeki köyleri ziyaret etmiş, köylülerle temasa geçmiş ve DP’ye destek 

istemişlerdir.172 Dönüşte bir otobüsle Gürpınar’a giden DP heyeti, burada 

seçmenlerle temasa geçmiş ve halka meydan konuşmaları yapmışlardır.173Van’da 

partilerin seçim mesaisi,  seçim propagandalarının son bulduğu tarih olan 10 

Mayıs’a174 kadar devam etmiştir. Tüm bu seçim faaliyetlerinden anlaşılacağı üzere 

DP, Van’da ve ilçelerinde seçimi kazanma yolları aramaktadır. Bunu yaparken de 

özellikle bölgenin geri kalmışlığı ve gelişmemiş olması üzerinden bir siyaset takip 

etmiştir. Türkiye’de siyasi rekabet anlayışının temellerinin atıldığı tarih olarak 

nitelendirebileceğimiz 1950 seçimleri özellikle taşrada bahsetmeye çalıştığımız bir 

atmosferde geçmiştir. Burada siyasetin etkinlik alanı belirgin bir biçimde, aileler ve 

kişisel bağlar üzerinden şekillenmiştir. 

 

1.4.2. 1950 Seçimlerinin Türkiye Geneli ve Van’daki Sonuçları 

14 Mayıs 1950 seçimleri öncesi Türkiye’de, 3 büyük, 22 de küçük olmak 

üzere, toplam 25 parti vardı. CHP ve DP ülke genelinde seçime katılırken; MP, 22 

ilde aday göstermiştir. MKP, İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ’da; Toprak Emlâk ve 

Serbest Teşebbüs Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Çiftçi Partisi ise 

yalnızca İstanbul’da seçime katılmışlardır.175 Seçimler, 14 Mayıs Pazar günü saat 

                                                            
170 CHP,seçim öncesi, köylerin eğitim, sağlık, ekonomik,  ulaşım ve tarım alanlarında kalkındırılmasıyla ilgili bir 

dizi vaat sıralamıştı. Süleyman Güngör, “14 Mayıs 1950 Seçimleri ve CHP’de Bunalım”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi (SDÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21,Isparta, 2010,200. 

171 Van sesi, 29 Nisan1950, 1-2. 

172 Van sesi, 3 Mayıs 1950, 1. 

173 Van sesi, 4 Mayıs 1950, 1. 

174 Ulus, 11 Mayıs 1950, 1. 

175 Albayrak, a.g.e., 170. 
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08:00’de başlamış, saat 17:00’de sona ermiştir.176 8.905.743 seçmenin 7.953. 055’i 

oy kullanmış, seçime katılım ise % 89.30177 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık 40.000 sandığın kullanıldığı seçimlerde178 zorlayıcı bir neden olmaksızın 

gönüllü olarak sandık başına giden vatandaşların çoğunluğunun kadın olması ise 

dikkat çekmiştir.179 

Bu seçimlerde partilerin oy ve sandalye dağılımı ile yüzde oranları aşağıdaki 

şekilde gerçekleşmiştir. 

 CHP,  3.165. 096 oyla 69 sandalye kazanarak, oyların % 39.98’ini, 

 DP, 4.242. 831 oyla 408 sandalye kazanarak, oyların % 53.59’unu,  

 MP, 240.209 oyla 1 sandalye kazanarak, oyların % 3.03’ini,  

 Bağımsızlar, 267.955 oyla 9 sandalye kazanarak, oyların %3.40’ını 

almıştır.180 

 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimler DP’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. 

Seçimler, önemli olaylar çıkmadan ve genel kanıya göre, gerçekten serbest ve dürüst 

bir ortamda gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sonuçları açıklandığında herkes şaşkına 

dönmüştü.CHP ülkenin daha kalkınmış olan batı bölgesindeki tek bir vilayete dahi 

üstünlük sağlayamamıştı ve dolayısıyla kazandığı bütün vilayetler Ankara’nın 

doğusundaydı. Bu durum büyük ölçüde, az gelişmiş bölgelerde CHP’ye sadık olan 

eşraf, aşiret reisleri ve büyük toprak sahiplerinin kullanılan oyları denetlemiş 

olmasından kaynaklanmaktaydı.181 

1950 seçimlerinin Van’daki görüntüsüne baktığımızda DP, Van’daki 

teşkilatını, 1946 seçimlerden bir gün önce kurduğu için teşkilatlanma fırsatı 

bulamamış ve seçimlere girmemiştir.Ancak DP, 1950 seçimlerine kentin genelinde 

ciddi bir teşkilatlanma ve hazırlıkla girmiştir.182 Böylelikle kentte CHP’nin 

karşısında güçlü bir rakip ortaya çıkmış ve seçimler daha da çekişmeli bir hal 

almıştır.1950 seçimlerinde halkın oy kullanacağı sandık sayısı, 690 olarak 

                                                            
176 Ulus, 15 Mayıs 1950, 1-2. 

177 BCA.030. 01. 44.265.13. 

178 Albayrak, a.g.e., 170. 

179 Cumhuriyet, 15 Mayıs 1950, 1; Ulus, 15 Mayıs 1950, 1. 

180 BCA.030.01.44.265.13. 

181 Zürcher, a.g.e., 318. 

182 Albayrak, a.g.e., 89. 
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belirlenmiş,183Kent merkezine 61184 sandık kurulmuştur. 14 Mayıs 1950’de yapılan 

seçimlerde, herhangi olumsuz bir olay yaşanmamış, seçimler sükûnet içinde, 

geçmiştir.185İlde bulunan 51.500 seçmenden, 45.417’si oy kullanmış, seçime katılım 

oranı %88.2 olarak tespit edilmiştir.186 Seçmenlerin oylarını güven içinde vermeleri 

için tüm tedbirler alınmış, Seçim Kanunu’nun kusursuz işlemesi için de seçim 

kurulları büyük dikkat göstermişlerdi. Sabah erkenden oy verme işleminin başladığı 

kentte, ülke genelinde olduğu gibi oylarını kullanmak için sandıklara giden 

kadınların çokluğu dikkat çekmiştir. Saat 17:00’de oy verme işleminin bitmesinin 

ardından saat 18:00’de neticeler alınmaya başlanmıştır.187Alınan sonuçlara göre, 

                                                            
183 Van Sesi, 29 Mart 1950, 1. 

184 Van merkez, sandık alanlarını gösteren liste: Şerefiye Mah: Küçük Camisokağı, Hastane, Öncüler, 

Cumhuriyet Cad. Eski Hükümet Cad. , Çavuşbaşı Sok., Subaylar Sok., Tuğay Sok., Gümrük Sok.; Orta Mah.: 

Demirciler Sok., Çağlar Sok., Belediye Cad.; Bahçıvan Mah.: Bahçıvan Sok.,Uzun Sok., Yüzbaşı 

Sok.,TürkoğluSok.,Banka sok., Sıhke Cad.; Tepe Başı Mah.: Gündüz Sok., Hastane Sok., Veteriner Sok. 

;Çavuşbaşı Sok., Dere Sok., Toprak Kale Sok., Değirmen Sok., Müftü Sok., Gül Sok.; Değirmen Sok., Müftü 

Sok.; Gül Sok.;YukarıNorşun Mah.: Ekinci Sok., Bayram Ağa Sok., Sıhke Sok., Orta Cami Sok., Sıhke Cad.; 

Yukarı Norşun: Memurlar Sok., Suvar oğlu Sok.,Sıhke Cad., Perihan sok.,Yeni Yol Sok.; Şabaniye Mah.: 

Çakmak sok., Acar Sok., PenbeciMieze Sok.; Hanik oğlu Mah.: HanikSok.,Emniyet Sok., Erek Sok.,Mercimek 

Sok., Ödemiş Sok.; Nalbant Mah.: Nalbant Sok., Hafiziye Sok., Barutçu Sok.; Selimbey Mah.: Selimbey Sok., 

Altun Sok., Tepriz Kapı Sok., Sıra Sok.; Halil Ağa Mah.: Halil Ağa Mah., Topçu oğlu Sok.; Edremit: Edremit 

Sok., Hacı Mehmet Sok.,Buzhane Sok., Eminpaşa Sok.; Çallık Mah.: Çalık Sok., Dere Sok., Güner Sok.; 

Akköprü: Akköprümahallesi sandık alanına bağlı köyler; Sıhke Köyü: Sıhke, Lamizgirt; Zirvandanis: Çoravanis, 

Kopanis, Zirvadanis; Değirmen Köyü: Değirmen,Faruk, Eskipak; Şuşanis: Şuşanis, Yedikilise; Kurubaş: 

Kurubaş,  Zevik,  Kastik; İskele Köyü: İskele Köyü; Kalecik Köyü: Kalecik, Şahbağı, Avarek, Bardakçı; 

Mıhginir: Mıhginir, Çobanoğlu, Anzav; Edremit Köyü: Edremit Köyü; Yeniköy:Yeni köy; Zivistan: Zivitan, 

Siverek; Keşiş oğlu: Keşiş oğlu, Pertek; İşhanıküm: İşhanıküm,Hörküm,Suvartan: Meşkeldek: Meşkeldek, 

Köşk;Gim: Gim, Engil, Keravanis: Erçek Köyü: Erçek, Aktaş; Karagündüz: Karagündüz; Lim: Lim, Zeranis; 

Seyvan:Seyvan; İrmanis:İrmanis; Memadan: Memadan, Arnik, Dibakli; Ağzıkara: Ağzıkara, Mezrükler; 

Kürdivan: Kürdivan, Keçanis; Germik: Çermik, Aşağı Esbişat, Yukarı Esbişat; Gedelava: Gedelava, Nebat; 

Kozluca: Kozluca, Kozluca, Yalnızağaç; Hino: Hino, Adıyaman, Derik, Aşağı Pağazik, Yukarı Pağazik; Ala: Ala 

Köy, Havins; Molla Kasım: Molla Kasım; Anavenk: Anavenk, Mermit, Al, Maşat, Haraba, Zekter; Göllü: Göllü, 

Dirleşin, Köçeni; Şahageldi: Şahageldi, Sorsural, Noravanis; Şeyhkara: Şeyhkara, Şeyhayne, Bayrek; Kasım 

oğlu: Kasım oğlu, Poğani, Kulsatan; Satibey: Satibey, Haraşik, Adıgüzel; Akçaviran: Akçaviran, Zorava, Koç; 

Piragarip: Piragarip, Hıdır, Köm, Hanege: Derebey: Derebey; Mirek Köyü: Mirek, Başdaşan, Karaağaç; Çakır 

Bey: Çakırbey, Ponz, İkice, Kalecik, Taşoğlu, Kelle; Canik:Canik; Adır: Adır, Norşun; Büyük Amik: Büyük 

Amik, Küçük Amik, Ayanis; İrinin:İrinin, Hiçis.Van Sesi, 8 Mayıs 1950, 2. 

185 Yeni Sabah, 15 Mayıs 1950, 5; Van Sesi, 15 Mayıs 1950, 1. 

186 Milletvekili Genel Seçimleri, 1923-2011,90. 

187 Van Sesi, 15 Mayıs 1950, 1-2. 
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CHP adaylarından General Kazım Özalp 20.349,188Ferit Melen 24.622,189 DP’den 

İzzet Akın 17.986,190oy almışlardır. Bu sonuçlara göre: CHP’den General Kâzım 

Özalp ve Ferit Melen; DP’nin adaylarından da191 Emekli Albay İzzet Akın192 

Van’dan milletvekili seçilmişlerdir.193 

 

(1889- 1971)İzzet Akın,(1882-1968)Kazım Özalp,(1906- 1988) Ferit Melen 

                        14 Mayıs 1950 Seçimlerinde Van’da Seçilen Milletvekilleri 

 

Seçime katılan diğer adayların aldıkları oylar ise şöyle olmuştur: Şükrü 

Altaylı, 3209; Hamit Kartal, 3191;Celal Çeliker 2863, Bağımsızlardan İbrahim Arvas 

1651 ve Şefik Karcıoğlu ise 3 oy almışlardır.194 

1950’de yapılan seçimlerin ardından kentte, ülkede ortaya çıkan tablonun 

aksine bir tablo ortaya çıkmıştır. Seçimler sonunda Türkiye’deki oyların %54’ünü 

alarak CHP’nin 27 yıllık iktidarına son veren DP, burada CHP’nin aldığı oyu 

alamamıştır. DP, 1946 seçimlerine, Van’da teşkilat çalışmalarını tamamlamadığı için 

girmemişti. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimleri, partinin kentteki ilk deneyimiydi. Bu ilk 

deneyimi öncesinde, CHP’yle mücadele etmiş ancak iktidar gücünü elinde 

bulunduran ve bölge halkının ciddi desteğine sahip olan partiyi geçememiştir. Ancak 

Van’da ortaya çıkan bu tablo,CHP’nin ülke genelinde başarılı olduğu bölgelerin 

haritasını da yansıtması açısından önemlidir.CHP, seçimlerde 63 illin sadece 

10’nunda seçimi önde bitirebilmiştir. Seçimi kazanabildiği 10 il arasında; başta Doğu 
                                                            
188 TBMM Arşivi, Milletvekili Seçim Mazbatası, 19 Mayıs 1950. 

189 TBMM Arşivi, Milletvekili Seçim Mazbatası, 19 Mayıs 1950. 

190 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, sicil No:1908. 

191 Van Sesi, 16 Mayıs, 1950, 1-2. 

192 Sarısözen, a.g.e., 365. 

193 BCA. 030.10.77. 510. 11. 

194 Van Sesi, 15 Mayıs 1950, 1-2. 
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Anadolu bölgesinde bulunan Malatya, Hakkâri, Bitlis, Bingöl, Van, Kars ve Erzincan 

geliyordu ki bu iller Türkiye’de en geri kalmış iller arasındaydılar.  Dolayısıyla 

CHP’nin seçimi kazabildiği iller neredeyse Doğu Anadolu ile sınırlı sayılabilirdi.195 

Yani DP, feodal yapılanma biçimine benzer bir yapılanmanın geçerli olduğu, sosyal 

ve ekonomik yaşam düzeyinin düşük olduğu doğu illerinde seçimi kaybederken, bu 

illerde CHP kazanmıştır. Bunun nedeni, ülkenin genelinde ortaya çıkan tablodan da 

anlaşıldığı gibi az gelişmiş bölgelerde oy kullanan seçmenin CHP’ye bağlı 

kalmasından kaynaklanmıştır.196 

   Tablo;4.14 Mayıs 1950 Van’da Genel Seçim Sonuçları.197 

 

DP’nin Van’da çıkarttığı tek milletvekili olan, İzzet Akın, seçim sonuçları 

nedeniyle bir mesaj yayınlamıştır.  

Yayınladığı mesajda: Aziz hemşerilerime; Hakkımda gösterdiğiniz 

tevvecüh ve itimadınızın minnettarıyım. Değerimin üstündeki bu yüksek 

teveccüh benim için en büyük bir kıymettir. İtimadınıza layık olmaya 

çalışmak borcumdur. Hemşerilerimi ayrı ayrı ziyaret ederek teşekkürlerimi 

iblâğ etmek isterdim. 20 Mayıs 1950 günü yapılacak grup toplantısına iştirak 

mecburiyeti acele hareket etmeme sebep oldu. Hepinizi hürmetle 

selamlarım198 sözleri ile teşekkür etmiştir. 

 

1.5. IX. Dönem Van’da Seçilen Milletvekillerinin TBMM’de Van’a 

Yönelik Faaliyetleri 

Van’dan CHP milletvekili seçilen 3 isimden biri olan Ferit Melen’in199 kentin 

siyasî hayatında olduğu gibi Türk siyasî hayatında da çok önemli bir yeri vardır. 

                                                            
195 Cemil Koçak, Demokrat Parti Karşısında CHP, Timaş Yay., İstanbul, 2017, 146. 

196 Mehmet Çelik, Cumhuriyetin Tozlu Rafları, Hayat Yay., İstanbul, 2015, 430; Zürcher, a.g.e., 318. 

197 Milletvekili Genel Seçimleri, 1923-2011,90. 

198 Van Sesi, 18 Mayıs 1950, 1-2. 

199 Geniş bilgi için bkz. Rıdvan Süslü, Türk Siyasî Hayatı’nda Bir Portre: Ferit Melen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2017.  

Seçmen Sayısı                    51.500 Katılım Milletvekili Sayısı. 

Oy Kullanan 

Seçmen Sayısı   
                  45.417 88.2 3 

Parti Adı     
              Oy  Sayısı 

 
 

Kazanılan 

Milletvekili sayısı 

DP                    16.785 41.0 1 

CHP                     20. 653   50.5 2 

BĞMZ                    10.374 8.5 0 
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Melen, 1950 seçimleri öncesi hem DP’den hem de CHP’den Milletvekilliği teklifi 

almıştı. Ancak CHP’yi tercih etmiştir. Kendisine neden CHP’yi seçtiği sorulduğunda 

ise partinin Atatürk’ün partisi olduğunu, tüm idealistlerin İnönü’nün yanında yer 

aldığı için kendisinin de tercihini bu yönde kullandığını belirtmiştir. Ayrıca:“DP,yeni 

bir partiydi ve biz bu parti karşısında kaybedeceğimize inanmıyorduk. Sürpriz oldu. 

Tabii bu hadise bende bazı tesirler meydana getirdi. Evvele siyasî hayata girerken 

bakan olmak falan gibi düşüncelerim vardı. Bu rüyam sona erdi”200ifadeleriyle de 

hayal kırıklığını belirtmiş oluyordu. Ancak söz konusu şartlar Melen’i Van’a hizmet 

etmekten alıkoymamış, partisi mecliste muhalefete düşmesine karşın yine de IX. 

Dönem boyunca Milletvekili seçildiği Van’ın ihtiyaç ve sorunlarını TBMM 

gündemine taşımaya çalışmıştır. 

Van Gölü, Doğu illeri arasında her zaman çok önemli bir ulaştırma vasıtası 

olmuştur. Coğrafi olarak Van, Hakkâri ve kısmen de Ağrı illerini yurdun diğer 

kısımlarına bağlayan anayol Van Gölünden geçmekteydi. Bu sebeple göl üzerinde 

yapılmakta olan nakliyat, bölgedeki nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin gün geçtikçe 

artması nedeniyle201  Tatvan’la Van arasında ulaşımı sağlayan vapurlar artık ihtiyaca 

cevap vermiyordu. Askeri erzak ve halkın eşyası, haftalarca Tuğ iskelesinde nakliyatı 

bekliyordu. Bunların dışında göl işletmesinde daimi bir düzensizlik vardı. Kent halkı, 

göl işletmesinde büyük suiistimaller yapıldığıyla ilgili sürekli şikâyetlerde 

bulunuyordu.202Bölge halkı için sıkıntı vermeye başlayan ve kentin ulaşım 

imkânlarını daha da zorlaştıran bu sıkıntıyı, Melen, TBMM’de şu sözlerle dile 

getirmiştir: 

Gölde sefer yapan ve Devlet Denizyolları idaresine ait bulunan 

gemilerden (Van) gemisi motorundaki arızadan bir müddet evvel seferden 

kaldırılmıştır. (Bitlis) gemisi sık sık tamire ihtiyaç gösterecek bir hale 

gelmiştir. 1949 yılında inşa olunan (Tatvan) gemisinin malzeme noksanı 

sebebiyle yakında sefer yapamayacak bir duruma düşmesinden 

korkulmaktadır. Geçen yıl inşasına karar verilen 400 tonluk bir posta gemisi 

ile üçer yüz tonluk iki şilebe henüz başlanmamıştır.203 

 

                                                            
200 İhsan Eren, “Ferit Melen’le Her Şey Üzerine Bir Konuşma, Maliye Yazıları Dergisi, 13, 1988, 146-147.  

201 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 82, C. 7, Dönem 9, 28.05.1951, 480. 

202 BCA.490.0.1.0.0.718.454.1. 

203 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 82, C. 7, Dönem 9, 28.05.1951, 480. 
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Bu konuda hükümetin düşüncelerini ve konu hakkında ne gibi tedbirlere 

başvuracağıyla ilgili Ulaştırma Bakanı’na bir soru yöneltmiştir. Ulaştırma Bakanı 

Seyfi Kurtbek, Melen’in sorduğu soruya verdiği cevapta, ülkedeki bütün ulaştırma 

hizmetlerinde olduğu gibi, deniz ulaştırma işlerinin de halkın ihtiyaçlarını 

karşılayamadığını, bunun için de çok önemli bir kalkınma hamlesine ihtiyaçları 

olduğunu söylemiştir. Hükümetin Denizyolları idare teşkilâtı ve çalışma faaliyetlerini 

köklü bir reforma tâbi tutuğunu, bunların içerisinde Van Gölü işletmesinin başlı 

başına ayrı bir konu olduğunu ve halkın ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayacak 

durumda olmadığına vurgu yapmıştır. Van Gölü gibi çok önemli bir ulaştırma 

vasıtasının geliştirilmesinin bu bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacağına ifade 

eden Kurtbek, Van Gölü’nü ulaştırma vasıtası olarak geliştirmek için iki önemli 

hususa değinmiş, bunlardan birincisinin Göl’ün demiryoluna raptı,  ikincisinin ise 

Göl’ün içindeki ulaştırma vasıtalarının ıslahı ve takviyesi olduğunu belirtmiştir. 

Gölü, ülkenin ana ulaştırma vasıtası olan demiryoluna bağlamalarının ülkenin 

ekonomik ve sosyal kalkınmasında çok önemli olacağını, demiryolunun göl kenarına 

varmasıyla da buradan sahilin çeşitli noktalarına açılacak olan ulaştırma şebekesinin 

bölge için de çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceğini umduklarını 

sözlerine eklemiştir.Bakan Kurtbek, bu konuda, hükümetin 1951’de yapılmasını 

kararlaştırdığı, kısmen de olsa yapmaya başladıklarını ve 1952’de yapmayı 

planladıklarını da şu şekilde sıralamıştır: 

Mevcut iskelelerin esaslı olarak  tamiri, yeni iskeleler, antrepo ve 

yolcu salonu yapılması, yeni gemi, römorkör ve dubalar inşası, hususiyle 300 

tonluk bir gemi yapılması, kızak tesisi, seferlerin haftada ikiye çıkarılması, 

Deniz vasıtalarınız elden geçirilmiştir. Atölyelerin yeni tezgâhlarla takviyesi 

işi eldedir. Memur ve işçi lojmanları inşası başlamıştır. Van gemisinin yedek 

motorları satın alma işi bilir tahkikat dolayısıyla gecikmiştir. Süratle intacına 

çalışılıyor. Diğer gemilerin malzeme noksanları ikmal edilmektedir204 

örnekleri ile icraatları sıralamıştır. 

Melen, çalışmaları sırasında, Van’ın ilçeleriyle de hep yakından ilgilenmiş, 

bu konuda çalışmaktan geri durmamıştır. 1952’de Van’ın sınır komşusu olan İran’da 

büyük yıkıma yol açan veba hastalığı ortaya çıkmıştı. Bu hastalığın İran’a yakın olan 

Van’ın Başkale ilçesinde de son iki ay içerisinde yayıldığı ve bu hastalıktan 500 

kişinin de öldüğüne dair Başkale’den Melen’e bir mektup iletilmişti. Mektupta, ölüm 

                                                            
204 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 82, C. 7, Dönem 9, 28.05.1951, 481 
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vakalarının olduğu yerler, Başkale, Enbi, Elezi, Kikota, Saradin köyleri olarak 

verilmişti. Ayrıca hükümetin bu konuda herhangi bir tedbire başvurmadığı,  ilçede 

doktor ve sağlık memurunun olmadığı da yazılıydı.205Melen, mektupta yazılanların 

doğruluk derecesini öğrenmek, hastalığın aslının ne olduğuna, hükümetin hastalığın 

yayılmasını önlemek için alınan başvurulan tedbirlere ve ilçede doktor ve sağlık 

memuru olup olmadığına yönelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 

Üstündağ’a bir soru yöneltmiştir. 

Melen’in sorusunu cevaplandıran Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 

Hayri Üstündağ, bu mektubu aldığında, Melen’in bu hastalığın gerçekten mevcut 

olup olmadığını telefonla bakanlıktan sorduğunu, Bakanlıktan kendisine, ne Başkale 

ilçesinde ne de Türkiye’nin her hangi başka bir yerinde bir veba hastalığı ve buna 

benzer bilinmeyen bir hastalık olmadığını ve bunların yanlış haber olduğunun 

kendisine iletildiğini belirtmiştir. Ancak iki gün sonra Melen’in bu  konuyu meclise 

taşıdığını, bunu doğru bir davranış olarak görmediklerini ifade etmiştir. Memleketin 

partiler üstü kalması lâzım gelen bu gibi hayati meselelerine değinirken daha ihtiyatlı 

davranmasını tavsiye etmeyi hem vatani ve hem de siyasi bir vazife olarak 

gördüğünü eklemiş ve böyle bir hastalığın mevcut olmadığını söylemiştir.206 

 

Bunun üzerine Melen, tekrar söz almış ve :…Ben mektubu alır almaz 

Sağlık Umum Müdürlüğüne durumu sordum. İran'da bu hastalık mevcuttur, 

bize de ulaşma ihtimali var. Böyle bir hastalık var mıdır? Dedim.  Verdikleri 

cevapta ekiplerimiz var, böyle bir hastalık olsaydı haber alırdık, dediler. 

Başkale'de ekibiniz var mıdır diye sordum. Hayır, Başkale’ de yok, fakat 

Özalp’ta var, dediler. Bunun üzerine ben de Başkale’deki bir dostuma telefon 

ettim. Böyle bir hastalıktan bahsediyorlar, hakikaten var mıdır, diye sordum. 

Gelen cevapta; 500 kişi ölmüştür, Hükümetin de hiçbir tedbiri yoktur, 

deniliyordu. Ben vazifemi yaptım, bir soru önergesi verdim 207 ifadelerini 

kullanmıştır. 

 

                                                            
205 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 59, C. 14, Dönem 9, 09.04.1952, 305. 

206 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 59, C. 14, Dönem 9, 09.04.1952, 302-303. 

207 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 59, C. 14, Dönem 9, 09.04.1952, 305-306. 
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DP’in Van’da girdiği ilk seçimlerde çıkarttığı tek Milletvekili olan İzzet 

Akın,208dönem aralığında partisinin de iktidar da olmasından kaynaklı, kentin 

sorunları ve ihtiyaçlarını en çok dillendiren vekil olmuştur. Konuyla ilgili de 

TBMM’de yoğun mesai harcamıştır.  

1949-1950 yıllarında, ülkede meydana gelen kuraklık ve uzun yaşanan kış 

yüzünden birçok yerde vatandaşların muhtaç duruma düştükleri, o tarihlerde 

valiliklerce hükümete bildirilmişti. Bu durum karşısında, İçişleri Bakanı 1949-1950 

tarihinde Başbakanlığa bir teklif yapmıştı. Başbakanlık 16.02.1950 tarih ve 6/580 

sayılı bir yazıyla muhtaçlara yardım için Kızılay Derneği Genel Merkezi emrine 

tahsis edilip sarf edilmeyen 177 bin liranın bu amaçla kullanılması yetkisini İçişleri 

Bakanlığına vermişti. Bunun üzerine Vali ve Kaymakamların başkanlığında kurulan 

komisyonlar tarafından mahallî ihtiyaçlar tespit edilen miktara göre Ziraat 

Bankası’nda açılan hesaptan halka para dağıtılmıştı. Bu parayı alanlar 1950 Kasım 

ayı sonuna kadar Kızılay Derneği hesabına ödemeleri gerekiyordu. Fakat maddi 

durumları ödeme yapmaya yetmeyenlerden para alınmamıştı.Bu paraların 15.000’ni 

1950 seçimlerinin hemen öncesinde yardım amacıyla Van’da dağıtılmıştı. Ancak 

Akın, bu paraların dağıtımının seçimlerin hemen öncesine denk getirilmesinde başka 

bir amaç olduğunu ve konunun aslını öğrenmek için meseleyi TBMM’ye 

taşımıştır.Kızılay tarafından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat Bankası’na yatırılan 

paraların gerçekte ne amaçla dağıtıldığıyla alakalı İçişleri Bakanı Rükneddin 

Nasuhioğlu’na bir soru yöneltmiştir. Aynı soruyu DP Erzurum milletvekili Sait 

Başak da sormuştur. 

İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, bu paraların yardım amaçlı 

dağıtıldığını, bunun dışında başka bir amaçla dağıtıldığına ilişkin kendilerine bir 

şikâyet gelmediğini, ayrıca bu paraların amacı dışında kullanıldığına dair soru 

sahiplerinin herhangi bir açıklamaları olması halinde ise bu konunun takipçisi 

olacaklarını söylemiştir.209 

                                                            
208 Geniş bilgi için bkz. Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, 1950-1954,VII, TBMM Vakfı Yayınları, 

Ankara, 1998, 1132. 

209 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 5,C. 2, Dönem 9, 13.11.1950, 52-53. 
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Akın ise bu paraların yardım amaçlı dağıtılmasına sözlerinin olmadığını, 

ancak bu paraların neden seçimlerden hemen önce dağıtıldığını sorguladıklarını ifade 

etmiştir. Kendilerine göre bu paraların amacı dışında kullanıldığını, yolsuzluk 

yapıldığını ve başka yerlerde nasıl dağıtıldığını bilmediklerini fakat Van’da buna 

şahit olduklarını söylemiştir. Van’da seçimlerden önce vali tarafından para 

dağıtıldığını duyduklarını, bunun üzerine konuyu araştırdıklarını, paraların valinin 

emrine Ziraat Bankasında açılmış olan bir hesaptan ödendiğine ve paranın 

ödenmesinde hiçbir malî formaliteye uyulmadığını belirtmiştir. Bundan 

anladıklarının bu paranın bütçe ile ilgili bir para olmadığı olduğunu söylemiştir. 

Hatta o dönemde Van Valisinin seçime çok fazla karıştığını, bundan dolayı da 

kendisine Van’da çıkan bir gazetede acık mektup210yazdıklarını ve bu mektupta da 

bu parayı da sorduklarını, ancak o zaman ne kendilerinin ne de Van halkının ne 

olduğunu bilmediği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken bu paraların, ne yazık 

ki önceki iktidar döneminde seçim yatırımı yapıldığını, ağalara, muhtarlara ve 

seçimde kendilerinden hizmet beklenen kimselere verildiğini ifade etmiştir.211 

Van’ın o dönem de önemli meselelerinden biri de ilçelerindeki askerlik 

şubelerinin yokluğuydu. Kenttin sekiz ilçesinden sadece üçünde askerlik şubesi 

vardı. Mevcut iki ya da üç ilçe bir askerlik şubesine bağlıydı. Bundan dolayı çok 

uzak mesafelerden askerlik işleri için şube merkezlerine gelip gitmek zorunda 

bırakılan vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyorlardı. Aynı durumdan işlerini zamanında 

ve düzenli olarak yapamadıkları ve çok yoruldukları için şubeler de şikâyetçiydi. 

Akın, TBMM’de kenttin askerlik şubesi bulunmayan 5 ilçesinde, bu teşkilâtın 

                                                            
210 Van DP İl Başkanı Şükrü Altaylı da Van Valisi Niyazi Dalokay’a gönderdiği mektupta: “Muhtarları yer yer 

toplayarak, makamınıza çağırarak tazyik ediyorsunuz. Nüfuzlu kimseleri, ağaları merkeze celp ederek baskı 

yapıyorsunuz. Gevaş Kaymakamı Halk Partisi’nin arabasına binerek propagandacılarla köy köy dolaştı. Tımar 

Nahiye Müdürü Halk Partisi propagandacıları ile beraber köylerde dolaşıyor. Sayın memurların köylerde 

propaganda yapıyor. Parti propagandacılığı yapmaktan; vilâyet halkından tohumsuz, acı, hasta olanların 

dertleriyle meşgul olmaya vakit bulamıyorsunuz. Ziraat Bankasında Vilâyet namına açılan hesaptan dağıtılan 

paralar kimlere ne maksatla verilmektedir? Vatandaşlar bu durumdan cidden endişe duymaktadırlar. 

Demokrasiye ve hürriyete susamış olan asil Türk milletinin siyasî hürriyetleri ve vicdanları ile bu derece 

oynamak çok tehlikelidir. Buna sebep olanlar halkın umumî vicdanında suçludur, mahkûmdur. Kanuna aykırı ve 

bir taraflı hareketler durmadığı takdirde, galeyanda bulunan efkârı umumiyenin aksülamelinden yalnız siz mesul 

olacaksınız” İfadelerini kullanmıştır. Van Sesi, 6 Mayıs 1950, 1-2. 

211 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 5, C. 2, Dönem 9, 13.11.1950, 54. 
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kurulması için ne düşünüldüğüne dair Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen’e bir 

soru yöneltmiştir.Millî Savunma Bakanı Hulüsî Köymen, Akın’ın sorusuna cevap 

verirken: 

Ülkenin genelinde 54 ilçede askerlik şubesi yoktur. Ancak bu 54 

ilçede askerlik şubeleri açmak imkânlarımız dâhilinde değildir. Bunun için 

Bakanlığın hem personel hemde ödenek yetersizliği bakımından bu ilçeler 

arasında bir sınıflama yaptık, yaptığımız bu sınıflamaya göre de nüfusu fazla 

olan yerlerde askerlik şubesi açılması yoluna gittik. Van’ın Muradiye ilçesi 

bu sınıflamada yer aldı ve senenin sonuna kadar da burada bir şube 

açacaklarını söylemiştir.212 

Ancak Akın, durumun ciddiyetini ve halkın çektiği sıkıntıyı anlatmak için 

tekrar söz almış ve: 

Sayın Bakan nüfusa göre sınıflama yapıldığını söyledi. Van’ın nüfusu 

az fakat yüzölçümü itibariyle büyük iller arasındadır. İlçe ve köyleri 

birbirinden uzak mesafelerle ayrılmıştır. Vatandaşlar, 100-150 kilometre gibi 

uzak mesafelerden, ufak tefek askerlik işleri için her mevsimde günlerce yaya 

yürümek zorunda kalıyor. Ancak buranın halkı çok fakir ve işlerini görmek 

üzere gittikleri zaman yolda ve kalacakları yerlerde harcayacak paraları da 

yoktur. Bu yüzden nüfus azlığı bu memleket için bir bahane olamaz.  

Şubelerin açılmaması durumunda yöre halkı için bu çilenin devam edeceğini 

ifade etmiş ve bu sıkıntının giderilmesini istemiştir.Akın’ın bu sözleri üzerine, Millî 

Savunma Bakanı Hulûsî Köymen: 

Çok sayın arkadaşımın bir vatandaş haysiyetiyle deşip de burada ifade 

ettiği ıstırapları bendeniz, bir vazifeli olmak sıfatıyla, daha ileri bir üzüntü 

halinde hissettiğimi itiraf edersem kendilerinin da bana inanmalarını rica 

edeceğim. Kendilerini tatmin için diyeceğim’ ki, bu sene zarfında Van 

Vilâyetimizde askerlik şubeleri açılmamasından dolayı mevsimin en mihnetli 

zamanlarında sıkıntıya uğrayan vatandaşlarımızı askerlik şubesi açmak 

suretiyle bu sıkıntıdan kurtaracağız. 

Böylece kenttin önemli sorunlarından birine dikkat çekilmiştir. 

Akın’ın ülkede sulama teşkilâtı olan yerlerde halktan alınmakta olan sulama 

ücretlerinin oranıyla buna ait tarifenin uygulama şekline ve 1950 yılı için Van’ da 

alınan sulama ücretleriyle ilgili de çalışmaları olmuştur. Bu konu üzerine TBMM’de 

yapılan çalışmalarda söz almıştır. Akın konuşmasında, su ücreti olarak bir miktar 

para almanın hükümetin hakkı olduğunu ancak uygulamada ciddi adaletsizlikler 

yapıldığını ifade etmiştir. 1950’de hem adaletsizlik, hem de haksızlık yapıldığını, 
                                                            
212 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 95, C. 8, Dönem 9, 27.06.1951, 412-413. 
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Van’ın verimsiz toprağıyla Çukurova ve Ege’nin verimli topraklarının bir 

tutulmasının doğru olmadığına dikkat çekmek istemiştir.Akın, bu bölgeler arasında 

çok büyük farklar olduğunu ve Van’da hava şartları iyi olsa ve toprakları tam 

zamanında yeterince sulansa bile bu bölgelerden elde edilen ürünle aynı miktarda 

alınmayacağını vurgulamıştır. Sulama ücretlerinde tarife yapılırken de bu farkların 

dikkate alınmadığı üzerinde durmuştur.  

Akın: …kentte ürün bol ve ihtiyaçtan fazla olsa bile vatandaşlar, bundan 

faydalanmaz. Çünkü kentte vatandaşların ürünlerini satacağı bir pazar yoktur. 

Civar pazarlara da ulaşım sıkıntısı vardır. Hükümet bu konuda bir yardımda 

bulunmuyor. Hububat piyasasını düzenleyen ofisin bu bölgede teşkilâtı yok, 

Van’a en yakın demiryolu İstasyonu Kurtalan’dır. Bu istasyona kadar kilo 

başına 13-15 kuruş nakliye ücreti veriliyor. Bu ağır ekonomik şartlar altındaki 

bir bölgede yaşayan vatandaşların sıkıntılarıyla ilgilenmenin zamanı gelmiştir 

şeklinde devam etmiştir.213 

Ayrıca hükümettin, çok fakir ve bu durumdan şikâyetçi olan halktan biraz da 

haksız olarak alınan, 1950 senesine ait olan ücretlerin alınmamasını gerektiğini 

söylemiştir.214Akın’ın yıllardan beri yıkık ve harap bir durumda olan ve bundan 

ötürü Van’da posta işlerinin bir barakada yürütüldüğü Van Postanesi idare binasının 

yerine yeni bir bina yapılıp yapılmayacağı ve o dönemde toprak olan Van hava 

alanının inişe ve kalkışa uygun olarak yapılmasıyla da ilgili TBMM’de çalışmaları da 

olmuştur.215 

İzzet Akın’ın oldukça aktif çalışmalar yürüttüğünü gözlemlemek 

mümkündür. Zira Akın’ın çalışmaları, TBMM’yle sınırlı kalmamıştır. Milletvekilliği 

süresince kentin ihtiyaçları ve sıkıntılarını gidermek için türlü yollara başvurmuştur. 

1953’ün Nisan ayında, Van’ın ihtiyaçlarını uzun bir dilekçeyle Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’a iletmiştir. Söz konusu yazı kentin ihtiyaçlarını derli toplu ve de gerçekçi 

olması bakımından olduğu kadar çalışmamız açısından da bize yön gösterici 

niteliktedir. Akın,havaalanın toprak olduğunu ve bu yüzden seferlerin aksadığını, 

kentin ülke içi tek ulaşım vasıtası olan havayolunun bir an önce yapılmasının 

gerekliliğinden bahsetmiştir. Ağrı-Erciş-Van yolundaki çalışmanın çok ağır 

                                                            
213 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 95, C. 8, Dönem 9, 27.06.1951, 414-415. 

214 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 95, C. 8, Dönem 9, 27.06.1951, 414-415. 

215 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 50, C.13, Dönem 9,28.02.1952, 1172. 
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ilerlediğini ve daha Erciş’e daha 40 kilometre mesafe kaldığını söyleyerek 

çalışmanın hızlandırılması isteğinde bulunmuştur. Göl güney yolunun kent için en 

kısa ulaşım yolu olduğunu ifade etmiş ve turistik değer taşıdığına da değinerek 

bakıma alınması hususunda uyarıda bulunmuştur.  Emlak Kredi Bankası’nın bir şube 

veya ajansını açmak yada bazı yerlerde olduğu gibi, bu işi Ziraat Bankası’na 

yaptırmanın kent için zaruri bir ihtiyaç olduğu üzerinde de durmuştur. 

Ayrıca I. Dünya Savaşı sırasında kentin baştanbaşa yandığını, sonradan inşa 

edilen evlerin de depremde yıkıldığını belirtmiştir. Akın’a göre fakir olan kent 

halkı,kredi ve yardıma muhtaçtır. Dolayısıyla şehrin başka türlü imarı mümkün 

görünmemektedir. İhtiyacı karşılamayan, Göl işletmesinin baştanbaşa ıslah 

edilmesinin gerekliğine ve kurulması düşünülen çimento fabrikasının bölge 

ekonomisinde büyük bir ivme kazandıracağına ve bir an önce kurulmasını dilemiştir. 

Ziraat Bankası’nın kredilerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu, kentte ve 

Erciş’te ziraî ve ticarî yatırımların artırılmasının zorunluluğundan bahsetmiştir. 

Bölge halkının eğitime ihtiyaç duyduğunu, bunun için de okul sayısının artırılması, 

Erciş ve Başkale’de birer sağlık merkezi ihtiyacı ve hidroelektrik işi de Akın’ın 

istekleri arasında yer almıştır. 

Bayar, iletilen bu ihtiyaçlara kayıtsız kalmamış ve Bayındırlık, Ulaştırma, 

İçişleri, Maliye, İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 

yardım Bakanlıklardan bu ihtiyaçların üzerinde durmaları talimatını vermiştir. İlgili 

Bakanlıklar da bu ihtiyaçlar hakkında gerekli incelemeleri yapmış ve Bayar’ı bu 

konuda bilgilendirmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığı, Van’da 1951’de 417.793 liralık 

ödenekle 26, 1952’de 443.000 liralık ödenekle 20 köy okulunun inşa edildiğini, 

1953’te 375.000 liralık ödenekle de 18 köy okulunun inşasının elle alındığı bilgisini 

vermiştir. Ulaştırma Bakanlığı, 5367 sayılı kanun gereğince yeniden inşa edilecek 

havaalanlarının Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıldığını, devam eden Ankara 

(Esenboğa), Adana ve Trabzon havaalanlarının inşalarının ardından Van ve Samsun 

havaalanlarının yapılmasının kararlaştırıldığını yazmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı, 1953 yıllı bütçesi ile sağlanan ödenekten, Başkale’ye bir sağlık merkezi 

inşasının kararlaştıklarını, ilerde imkanları dahilinde Erciş’e de bir sağlık merkezi 

açacaklarını bildirmiştir. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ziraat Bankası’nın Van 
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şubesinin 1952-1953 dönemi için ayrılan yatırım miktarının 670.000 liradan beli 

dönemlerde 450.000 lira artırılarak 1.120.000 liraya, Erciş Ajansı'nın ise 540.000 

liradan 700.000 liraya yükseltildiğini bildirmiştir. İşletmeler Bakanlığı, Van çimento 

fabrikasının inşası işinin ilk planda yapılacak işler arasına alındığını yazmıştır.216 

DP’den milletvekili seçilen başka bir isim ise 1950 seçimlerinde Gümüşhane 

Milletvekili seçilen ancak bu dönemde, TBMM’de Van temsilcisi gibi çalışan ve 

aslen Van’lı olan Kemal Yörükoğlu, olmuştur. Yörükoğlu, 1950’de seçildikten sonra 

memleketiyle alakalı konuları,ihtiyaçları hep gündemde tutmaya çalışmış ve bu 

yönde çalışmalar yürütmüştür. Bu amaçla kentte,önemli problemlerden biri olan 

eğitim konusunu TBMM’de gündeme getirmiştir. Yörükoğlu, 1950-1951 ders 

yılında, kenttin ilköğretim durumu ilgili bilgiler vermiştir. Verdiği bilgilerde: Van 

ilçe merkezi 5 ilkokul, 28 öğretmen, köylerinde 32 okul, 11 öğretmen olup bunlardan 

26’sının bağımsız eğitmenlik olduğunu; Başkale merkezinde bir okul, 3 öğretmen, 

köylerinde yalnız bir okul ve bir öğretmen;  Çatak merkezde bir okul, bir öğretmen, 

köylerinde bir tek okul dahi olmadığını; Erciş merkezde bir okul, 8 öğretmen, 

köylerinde 8 okul, 7 öğretmen, 5 eğitmen olup bu okullardan dördünün  bağımsız 

eğitmenlik olduğunu; Gevaş merkezde bir okul, 2 öğretmen, köylerinde yalnız bir 

okul ve bir öğretmen; Gürpınar merkezde bir okul bir öğretmen, köylerinde iki okul 

2 öğretmen ve 2 eğitmen; Muradiye merkezde bir okul 3 öğretmen, köylerinde üç 

okul 3 öğretmen; Özalp merkezinde bir okul bir öğretmen, köylerinde dört okul iki 

öğretmen 3 eğitmen olup bu okullardan üçünün de bağımsız eğitmenlik olduğunu 

söylemiştir. 

Bunun sonucunda, kent genelinde toplam 12 okul ve 47 öğretmen olduğunu, 

köylerde ise 51 okul, 27 öğretmen ve 40 eğitmen bulunduğunu ve bu 51 okuldan 

33’ünün de bağımsız olduğuna dikkat çekmiştir. Ortaya çıkan tablonun kent adına 

üzüntü verici olduğunu belirterek:“…CHP, 27 yıllık iktidarında, her alanda olduğu 

gibi halkın seviyesinin yükselmesi için temel teşkil eden eğitim ve kültürel konularda 

da Doğu illerini ihmal etmiştir. Bu ihmalden sorumludur” demiş ve eğitim-öğretim 

yılı başlamadan önce hükümetin bu konuda ne gibi tedbirler düşündüğünü, bir plân 

hazırlayıp hazırlamadığını ve halen köylerde ve ilçelerde okul inşalarının başlatılıp 

                                                            
216 Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi (CCBA). Yer No: 3/4-34. 



61 
 

başlatılmadığıyla ilgili dönemin Millî Eğitim Bakanı, Tevfik İleri’ye bir soru 

yöneltmiştir.Milli Eğitim Bakanı verdiği cevapta: 

Van’ın diğer Doğu illeri gibi ilköğretim açısından çok geri kaldığı 

gerçeğinden yola çıkarak şöyle devam etmiştir: ...Ancak hükümet, başlamış 

ve yarılanmış bir bütçeyi eline aldı, kentte, eğitim adına yapacağımız işler 

için bütçenin ve bütçenin de Millî eğitime ayıracağı paranın miktarını 

bilmemiz gerekir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığına ayrılacak paranın çok 

büyük bir kısmını, yılardan beri her bakımdan ve özelikle kültür bakımından 

ihmal edilmiş olan Doğu illerine tahsis etmek başlıca görevimiz olacaktır.217 

Tekrar söz alan Yörükoğlu: Acaba her sahada olduğu gibi maarif 

sahasında da sabık iktidar Doğu illerimizi neden ihmal etti? Ve acaba bu bir 

ihmalin neticesi midir, yoksa bir zihniyetin mahsulü müdür? Bunu tetkik 

etmek ve bunu yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek bana bu memleketin bir 

çocuğu sıfatıyla vazife olarak düşüyor. Ben diyorum ki; bu bir ihmalin değil, 

mahza bir hususi zihniyetin mahsulüdür. Çünkü 27 sene Van gibi 500 köyü 

olan bir vilâyette 51 mektep açılmaz, arkadaşlar. Bu 51 mektebin de maalesef 

33’ü bağımsız eğitmenlik denen ve hiçbir randıman vermediği hepinizce 

malûm olan uydurma müesseselerdir.218 

Şeklinde konuşmuş ve tüm DP mensuplarının yaptığı gibi CHP zihniyeti 

tabirini kullanmış ve partiye göndermeler yapmıştır. 

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de muhalefet yolunu kullanan basın 

kuruluşları olmuş, siyasetçiler ve hükümet üzerinde baskı kurma yoluna gitmişlerdi. 

Bu dönemde özelikle gazetelerde kaleme alınan eleştirel ve bazen de toplumsal 

kargaşa yaratacak yazılar dikkat çekmiştir. Bunlardan biri, 4 Nisan 1952’de Ulus 

Gazetesi’nde Hüseyin Cahit imzasıyla yayınlanan “Bir Vicdan Meselesi”219 adlı 

makale olmuştur. Makale, TBMM’de büyük bir tartışma yaratmış, iktidar ve 

muhalefeti karşı karşıya getirmiştir. Bu tartışmaya Yörükoğlu da katılmış ve:“Doğu 

illerindeki asayişsizlikten ve toplumu bölmeye teşvik eden bu makaleyi her vatandaş 

gibi nefretle okudum, Bu makalede yazılanlar beni ve aynı derecede Van halkını 

                                                            
217 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 8, C. 2, Dönem 9, 20.11.1950, 176-177. 

218 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 8, C. 2, Dönem 9, 20.11.1950, 176-177. 

219 Horasan'dan alındığı iddia edilen bir mektuptan bazı parçaların nakledildiği makaleye göre: Doğuda baş 

gösteren ve tüm toplumun huzurunu bozacak bir asayişsizlik problemi vardır. Doğu’da vatandaşlar şehirde, 

kasabada hatta tarlada silahla dolaşıyor ve buna hükümet demokrasi var diye müsamaha gösteriyor. Doğu illerine 

İran’dan silah ve hatta makineli tüfek giriyor. Erzurum ve Ağrı illerindeki, hatta bütün Doğu bölgesindeki 

köylülerin harekete hazır bir ordu gibi silâhlandıkları ve hükümet otoritesine karşı açıkça bir meydan okuma 

vardır deniliyordu. Ulus, 4 Nisan 1952, 1. 
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ciddi anlamda endişeye sevk etti” ifadelerini kullanmış, Van milletvekili İzzet 

Akın’la birlikte makalede yazılanların doğruluk payı hakkında Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu’na bir soru yöneltmiştir.220 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ise verdiği cevapta, 

bölgedeki vatandaşların ellerine çeşitli yollarla özelikle de kaçakçılıkla geçen 

silahların olduğunu ve bunu tespit ettiklerini de doğrulamıştır. Ancak mektupta iddia 

edilenlerin ciddi olduğunu ve bunu bir milletvekili olan Hüseyin Cahit Yalçın’ın bir 

gazetede yazmadan önce TBMM kürsüsüne getirmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

Ayrıca bu mektupta yazılanları eğer bir vicdan meselesi olarak görüyorsa bu 

mektubu da öncelikle hükümete ulaştırmasının gerekliliğini hatırlatarak:“…ancak ne 

yazık ki bu ülkede anarşi yaratmak, ülkenin havasını karanlık göstermek isteyenler, 

ülkede vatandaşın huzur içinde olmadığını, hürriyetten mahrum olduğu fikrini telkin 

etmek istiyorlar ve bu makalenin de böyle bir zihniyetin ürünüdür” ifadelerini 

kullanmıştır.221Bakan’ın sözleri üzerine tekrar söz alan Yörükoğlu, muhalefeti 

kastederek: 

Zamanlarında onların asayişten anladıkları mâna şudur: Onlar Doğu 

bölgelerinde asayişin temini için vatandaş kanı dökerlerdi. Fakat Demokrat 

Parti iktidarı memlekette asayişi temin etmek için bu memleket çocuğunun 

kanını akıtmayacaktır. Bu memlekette asayiş, hürriyet havası içinde 

vatandaşın haysiyetine hürmet edilerek temin edilecek. Esas asayiş budur, 

cebirle, şiddetle, sert kanunlarla, tedhiş yaratarak, vatandaşları yabancı 

unsurlar gibi kurşuna dizmekle temin edilen asayişe asayiş denmez. Bunu, 

muhterem muhaliflerimiz böylece bilsinler.222 

1.6. 13 Ağustos 1950’de Yapılan Muhtarlık Seçimleri ve Van’daki 

Sonuçları 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerden sonra 13 ağustos 1950’de 

yapılan muhtarlık seçimlerine ülke genelindeki şehirlerde katılım, köylere oranla az 

olmuştur. Bu yüzden de seçimler sönük geçmiştir.223 DP, seçimlerden istediği sonucu 

alamasa da çoğunluğu sağlamış, Türkiye genelindeki muhtarlıkların çoğunu almıştır. 

 

                                                            
220 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 69, C. 15, Dönem 9, 07.05.1952, 102-103. 

221 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 69, C. 15, Dönem 9, 07.05.1952, 104-106. 

222 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 69, C. 15, Dönem 9, 07.05.1952, 108. 

223 Cumhuriyet, 14 Ağustos 1950, 1. 
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Katılan partiler                                           Alınan Oylar 

 

DP 19.052 

CHP 13.152 

MP 130 

İşçi ve Çiftçi Partisi 2 

BĞMZ 2.049 

Karışık Liste 1424 

Tablo; 5. 13 Ağustos 1950 Türkiye genelindeki muhtarlık seçim sonuçları.224 

Van’da 13 Ağustos’ta yapılan seçimlere, merkezde havaların sıcak olması 

nedeniyle göl sahillerine ve özelikle Edremit’te taşınan halk çok az ilgi 

göstermiştir.225 Seçimlere katılımın %15 olarak gerçekleştiği kentte, bazı köylerde 

olaylar çıkmış, Ataköy’de DP ve CHP mensupları birbirine girmiş ve çok büyük 

kavga çıkartmıştır. Aynı şekilde Gürpınar’ın Havasor bölgesinde çıkan kavgada 16 

kişi yaralanmıştır.226 

Van’ın merkez mahallelerinde ihtiyar kurulu seçimi sonunda DP, 1 muhtarlık, 

CHP, 4 muhtarlık, DP ve CHP karışık 5 muhtarlık, bağımsızlar 2 muhtarlık. DP, 

CHP ve bağımsızlar karışık 1 muhtarlık kazanmışlardır.Merkeze bağlı 98 

muhtarlıktan 13 muhtarlığı DP, 18 muhtarlığı CHP, 31 muhtarlığı bağımsızlar, 9 

muhtarlığı DP ve CHP karışık, 1 muhtarlığı DP ile bağımsızlar karışık, 22 muhtarlığı 

CHP ile bağımsızlar karışık, 4 muhtarlığı da DP, CHP ve bağımsızlar karışık 

kazanmışlardır.  

Gevaş’ta 4 mahalle ve 24 köy muhtarlığını DP, 4 köy muhtarlığını 

bağımsızlar, 3 köy muhtarlığını da CHP kazanmıştır. Erciş’teki merkez mahallerinin 

bütün muhtarlıklarını da CHP almıştır.227 

 

 

 

                                                            
224 Zafer, 17 Ağustos 1950, 1-2. 

225 Van sesi, 14 Ağustos, 1950, 1. 

226 Van Sesi, 15-16 Ağustos, 1950, 1 

227 Van Sesi, 16 Ağustos, 1950, 1. 
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Parti Adı CHP DP BĞMZ 

Merkez İlçe 22 14 33 

Gevaş 3 28 4 

Çatak 42 9 1 

Erciş 26 15 24 

Muradiye 35 65  

Özalp 46 31  

Başkale 8 49 15 

Gürpınar  4 61 

Toplam 164 215 138 

Tablo; 6.Van’da 13 Ağustos 1950’de yapılan muhtarlık seçim sonuçları.228 

 

Muhtarlık seçimlerinden sonra CHP’liler, seçimlerde DP’nin partilerine baskı 

yaptığını ve bölgedeki aşiretlerin DP lehine hareket ettiğiyle ilgili şikayetlerde 

bulunmuşlardır. Aynı şekilde Van Milletvekili Rüştü Oktar da yapılan çalışmalar ve 

yaşanılan zorluklarla ilgili, CHP Genel Merkezine bir rapor göndermiştir. Oktar’ın  

raporunda, seçimler döneminde gezdiği Van, Muş, Ağrı ve Bitlis merkez ve 

ilçelerinde yapılan seçimler hakkında derlediği bilgiler yer almıştır. Raporda 

belirtilenler, 1950 seçimlerinden sonra Doğu’da şartların CHP’nin aleyhine nasıl 

döndüğü hakkında bilgiler içermesi açısından önemlidir. Oktar, Muş ve ilçelerinde 

yaptığı gezilerde, CHP teşkilat çalışmalarının duraksadığı ve bundan dolayı, parti 

mensuplarının bir kısmının MP’ye geçtiğini229 ve buralarda partinin birçok zorluk 

yaşadığını belirtmiştir. Muş Valisi ve DP İl Başkanının merkez ve ilçelerde halka 

baskı uyguladığını, iktidar gücünün kendilerinde olduğunu söyleyerek halkı tehdit 

ettiklerini ifade etmiş ve DP iktidarında, bölgenin genelinde bir asayişsizliğin 

belirdiğini göstermek için bazı örnekler vermiştir: 

Halk silahlı gezmekte ve eskisi gibi aşiret hayatı başlamak üzeredir. 

Seçim günü DP Muş İlçe Başkanı tabancalı olarak sandık başlarını gezmekte 

iken tabancası alınmış ve hakkında muamele yapılması istenmiştir. İl 

Başkanlıklarındaki telefonlar kesilmiştir. Muş, Ağrı, Bitlis il ve ilçelerinde 

                                                            
228 Van Sesi, 19 Ağustos, 1950, 1-2. 

229 BCA.490.1.0.0.240.956.1. 
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Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi ve Halis ve beraberinde Bitlis’te oturan 

Kasım Küfrevi’nin ağabeyi Şeyh Kasım dolaşmışlardır ve halkı da DP’ye oy 

vermeye zorlamışlardır.230 

İsmi geçen şahısların bölge halkı üzerindeki etkilerini belirtmek için de: 

“Tarikatları Nakşibendi’dir. Bu bölgelerde dolaşan bu iki Şeyhin otomobilinden 

çıkan tozları yutmaktan ve yedikleri hiyat kabuklarını yerlerden toplayarak hastalar 

için halkın sakladıkları görenler beyan etmektedirler”231ifadelerini kullanmıştır. 

Oktar, bölgede DP’ye olan ilginin artmasında, Arapça ezan yasağı ve 

sabahları radyolarda okunan Kur’ân gibi uygulamaların, dini hassasiyetleri yüksek 

olan bölge halkı üzerinde etkili olduğuna da dikkat çekmiştir. Bu uygulamaların 

bölgedeki etkileri ve partileri aleyhine gelişecek durumlar üzerine:  

“Kur'ân ve ezan Doğu bölgesinde oldukça tesir yaratmıştır. Sıra medrese, tekke ve 

sarık meselesine gelecektir. Propagandası köylerde dolaşmaktadır”232ifadelerini 

kullanmış ve aynı zamanda partilerinin bölgedeki nüfuz alanının daralması hakkında 

da bilgi vermeye çalışmıştır. Seçimlerle ilgili olarak da Oktar, seçimlere katılımın 

ekin zamanına denk geldiği için az olduğunu söylemiştir. Muradiye, Gürpınar, Gevaş 

ve Özalp’ta aday göstermediklerini ancak bağımsızların çoğunun partilerine üye 

olduğunu vurgulamıştır. Seçimler sırasında DP İl Başkanının Van Valisine baskı 

yaparak bazı memurların yerlerinin değiştirilmesi233 konusunda direktif verdiği gibi 

iddialarda da bulunmuştur. 

1.7. 3 Eylül 1950’de Yapılan Belediye Seçimleri ve Van’daki Sonuçları 

13 Ağustos’ta yapılan muhtarlık seçimlerinde 20.000’e yakın muhtarlığı DP, 

CHP’de 13.000’den fazla muhtarlık kazanmıştı. DP’nin aldığı muhtarlık sayısıyla 

CHP’nin muhtarlık sayısı arasında yaklaşık 6.000 muhtarlık vardı bu da CHP’lilerin 

1950 seçimleri sonuçlarına göre kendilerini başarılı saymalarına neden olmuştur. 

Öyle ki seçimlerden sonra İsmet İnönü, CHP’nin muhtarlık seçimlerden başarıyla 

                                                            
230 BCA.490.1.0.0.240.956.1. 

231 BCA.490.1.0.0.240.956.1. 

232 BCA.490.1.0.0.240.956.1. 

233 BCA.490.1.0.0.240.956.1. 
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çıktığını söylemiş,234 böylece 3 Eylül’de yapılacak olan Belediye seçimleri daha da 

çekişmeli bir hal almıştır. 

23 Ağustos’ta başlayan Belediye seçimleri propagandaları doğrultusunda 

partiler, açık hava toplantıları düzenlemiş, bu yönde çalışmalar yürütmüşlerdir.235 

3 Eylül’de de yapılan seçimlere, katılım oranı,  %53.22 olarak belirlenmiştir.  

Seçimlerde, DP, 875.335 oyla % 57.52; CHP, 572.894 oyla % 37.65;  MP, 58.131 

oyla % 3.82;  Bağımsızlar 50.071 oyla %3.29 başarı kazanmışlardır.236 

Belediye seçimleri sonucunda ülkedeki 600 küsur belediyeden 560’ını 

kazanan DP, büyük bir zafer kazanmıştır. Seçim sonuçlarını değerlendiren Adnan 

Menderes, “Türk milleti Halk Partisi’ni 14 Mayıs’ta iktidardan tasfiye etmişti, 3 

Eylül’de de muhalefetten tasfiye etti”237ifadelerini kullanarak DP’nin zaferini dille 

getirmiştir.   

Van’da Belediye seçimleri için Ağustos ayından itibaren başlayan hazırlıklar 

çerçevesinde 21 Ağustos’ta DP il İdare Kurulu tarafından bir toplantı tertip edilmiş, 

aynı şekilde CHP de 29 Ağustos’ta bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantılarda 

partiler karşılıklı birbirlerini eleştirmekten kenttin sorunlarına zaman 

bulamamışlardır. Ancak yapılacak seçimler öncesi, bekleyen birçok iş vardı. Bu 

işlerin başında, kenttin içme suyu ihtiyacı, ulaşımı, yollarının asfaltlanması, yiyecek 

satış yerlerindeki sıkıntılar ilk başta yer almaktaydı.238 

Van’da 3 Eylül’de yapılan Belediye seçimleri sonuçlarına göre, ilde %75 

oranında oy alan DP, seçimi kazanmıştır. İlçelerdeki dağılım ise şu şekilde 

gerçekleşmiştir: Başkale ile Özalp’ta DP, Muradiye, Erciş ve Çatak’ta CHP, 

Gevaş’ta ise Bağımsızlar kazanmıştır.  Seçim kurulları tarafından seçim tutanakları 

teslim edildikten sonra239 6 Eylül’de M. Zeki Özalp’ın başkanlığında toplanan DP 

Belediye Meclisi, yapılan seçimler sonucunda Van Belediye Başkanlığına Şükrü 

Kösereisoğlu’nu seçmiştir. 

                                                            
234 Koçak, a.g.e., 175. 

235 Cumhuriyet, 24 Ağustos 1951, 1. 

236 BCA.031.01.51.309. 8. 

237 Cumhuriyet, 4 Eylül 1950, 1. 

238 Nurettin Süzmen, “Belediye Seçimlerinde Halkımıza Düşen Vazife”, Van Sesi,30 Ağustos 1950, 1. 

239 Van Sesi, 4 Eylül, 1950, 1. 
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Belediye seçimlerinden iki gün sonra CHP Özalp İlçe İdare Kurulu Başkanı 

Cemal Saatçioğlu, CHP’nin güçlü olduğu yerlerden biri olan Özalp’ta Belediye 

seçimlerini kaybetmelerinin nedenlerini, DP’nin Seçimler öncesi, Özalp’ta zorbalık 

yaptığına bağlamış ve memurların parti üyesi gibi DP’ye çalıştığını hatta vatandaşları 

DP’ye oy vermeleri için tehdit ettiğini söylemiştir. İlçede çalışan doktorun bile 

vatandaşlara, DP’ ye oy vermemeleri halinde kendilerine bakmayacağını söylediğini, 

benzer şekilde seçimler öncesi, Özalp’a gelen DP milletvekili İzzet Akın’ın 

partililere yaptığı bir konuşma sırasında: 

Katiyen korkmayınız içişleri bakanlığından icap eden emri 

beraberimde getirdim ve Kaymakama verdim bütün terdibat alınmıştır. 

Cebrende olsa belediye ve genel meclis seçimini kazanacağız. Çünkü kudret 

ve kuvvet elimizdedir bu yoldan inhıraf edecek vatandaşın atışı meçhuldur. 

Aynı zamanda halk partisi tarihten silinerek maziye karışmış onların ne 

iktidarda ve nede muhalefette yerleri kalmamıştır ve kalmaması içinde bütün 

kudretimizle çalışacağız240dediğini iddia etmiştir. 

 

1.8. 1950 Seçimlerinden Sonra Van’a Üniversite Kurulması Çalışmaları 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Mustafa Kemal, Anadolu’da batı, orta ve 

doğu olmak üzere üç kültür merkezi oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Bu 

yönde ilkin 1933’te modern tarzda bir yükseköğretim kurumu olarak İstanbul 

Üniversitesi kurulmuştur. İkinci olarak orta Anadolu bölgesinde bir kültür merkezi 

açmak için Ankara Üniversitesi’nin kurulması yönünde faaliyetler ve üçüncü olarak                                                                 

da Doğu Anadolu’da, Doğu Üniversitesi kurmak için ön incelemelerin yapılması bu 

yönde atılan adımlar arasında yer almıştır.241 

Doğu’da Üniversitesi açma fikri doğrultusunda ilk olarak Mustafa Kemal, 

1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’i, incelemeler yapmak üzere 

Van’a göndermiş; Mustafa Necati Bey’de, böyle bir kurumun yörede kurulması 

hakkında olumlu görüş belirtmiştir.242 Atatürk, 1 Kasım 1937’de TBMM açış 

nutkunda, bu konu hakkındaki fikrini şu şekilde dille getirmiştir: “Van Gölü 

sahillerinin en güzel bir yerinde, her şubeden ilkokullarıyla ve nihayet üniversiteyle 

modern bir kültür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata geçilmelidir. Bu hayırlı 

                                                            
240 BCA. 490.1.00.718.454.1. 

241 Yücel Namal-Hasan Karakuzu, “Türkiye’de Üniversite Açma Politikasına Bir Örnek: Doğu Üniversitesi 

Fikrinden Atatürk Üniversitesi’ne”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), (XXVII),  2016, 481. 

242 Van Kütüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay., Van, 1993,646. 
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teşebbüsün Doğu vilâyetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz, Cumhuriyet Hükümeti 

için ne mutlu bir eser olacaktır”243demiştir.Atatürk, özelikle Van’da yaratılmasını 

tavsiye ettiği “Modern Kültür Merkezi”ne çok önem vermiştir.  

Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Üniversitesi için Van Gölü ve çevresinin en 

uygun yer olduğunu düşünmüştür. Atatürk’ün bu bölgeyi seçmesinde, buranın 

coğrafi yapısının uygun olması, çevre illere nazaran iklimin daha yumuşak olması, 

verimli topraklara sahip olması ve tabi ki ulaşıma uygun gölün bulunması da etkili 

olmuştur.244 Atatürk ilk etapta yatılı olarak birkaç ilk ve ortaokul, lise, öğretmen, 

ziraat, sanat okulları ile birlikte bir üniversite kurmayı düşünmüştür. Açılacak bu 

okulların üniversite için hem uygulama hem de inceleme yeri açmayı düşünmüştür. 

Bunların devamında bölgede doğacak ihtiyaç ölçüsünde ziraat ve sanat enstitüleri, 

güzel sanatlar akademileri ve diğer yüksekokullar açılması planlanmıştır. 

Üniversite’de görev yapacak akademisyen ve memurlar için evler ve aktivite amaçlı 

yerler yapılması düşünülmüştür.245 

Bu yönde bazı girişim ve çalışmalar yapılmış ancak II. Dünya Savaşı’nın 

başlaması ile üniversite projesi çalışmaları neredeyse durma noktasına gelmiştir.246 

Daha sonraları Van’da Doğu Üniversitesinin kurulması projesini, tekrar gündeme 

getiren DP olmuştur. Böylece Doğu Üniversitesi’nin kurulması adına ilk adımlar 

atılmaya başlanmıştır.247 

Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar çerçevesinde, 3 Ağustos 1950’de prof. 

Cemal Tukin’in başkanlığında İstanbul Üniversitesine mensup bir heyet Van’a 

gelmiştir. Heyete Tarım vekâleti müsteşarı İbrahim Sarkut, Prof. Abdullah Türkmen, 

Prof. Fehmi yavuz ve Millî Eğitim Vekâleti Yüksek Tedrisat Genel Müdürü Osman 

Faruk vardı. İskelede Vali ve Millî Eğitim mensupları tarafından karşılanan heyet,  

Van’da ve ilçelerinde, özelikle de kültür ve folklor konuları üzerinde çalışmalar 

yapmışlardır.248 

                                                            
243 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 1, C. 20, Dönem 5, 01.11.1937, 7. 

244 Hasan Rıza Soyak,  Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2008,  460-461. 

245 Namal-Karakuzu, a.g.m., 485-486.  

246 Abdulaziz Kardaş, Cumhuriyet Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nda Yapılan Kamu Harcamaları Ve 

Yatırımlar(1923-1950),  Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,  2015, 211. 

247 Van Kütüğü, 646. 

248 Van Sesi, 4 Ağustos 1950, 1-2. 
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1951’de bu amaç için Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) bir heyet 

oluşturulmuştur.24915 kişilik ilim heyeti üniversitenin yerini tespit etmek üzere 1951 

yazında Doğu illerinde bir geziye çıkmıştır.250 Bu heyet, merkezi Van’da bulunacak 

olan bir Doğu Üniversite’sinin kurulmasını ve buna bağlı olarak Elazığ, Erzurum ve 

Diyarbakır’da bazı fakülte ve enstitülerin açılmasını uygun görmüştür.251 Sonrasında, 

MEB Müsteşarı Reşat Tardu’nun başkanlığında 3 üniversiteden öğretim üyelerinin 

katılımıyla 16 kişilik ikinci ilim heyeti oluşturulmuş ve oluşturulan bu heyet, 

1953’ün Temmuz’unda Sivas, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Ağrı, Kars, Erzurum, Siirt, 

Diyarbakır ve Urfa illeri ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde inceleme yapmıştır. Yapılan 

inceleme sonuçları, daha sonra MEB’in başkanlığında, günler süren toplantılarla 

değerlendirmiştir. Nihayetinde bu incelemeden de daha önceden olduğu gibi dağınık 

bir üniversite modeli fikri tercih edilmiştir. Ancak fakülte ve üniversitelerin 

kurulacakları yerlerle ilgili önemli değişikliklere gidilmiştir.25213 Ağustos 1954’te 

gelen başka bir heyete Van’daki okulları gezmiş, daha sonra da Ernis Köy Enstitüsü 

Altındere Harasında tetkikler yapmak üzere 15 Ağustos’ta Erciş’e gitmiştir. 

Erciş’teki tetkikleri bitikten sonra Van şehir sinemasında bir toplantı tertipleyen 

heyet, Van halkıyla fikir alışverişinde bulunmuştur.253 3 Ekim 1954’te yerli ve 

yabancı uzmanlardan oluşan başka bir heyet Van’a gelmiştir.254Ancak bu çalışmalar 

kent adına olumlu sonuç vermemiştir. 

Bu çalışmalardan olumlu sonuç alınmamasında, illin eğitim, ulaşım ve hemen 

hemen her alanda Türkiye’deki en geri kalmış yerlerinden biri olması çok etkili 

olmuştur. Örneğin kentte üniversite kurulması çalışmaları yapıldığı sırada, kentte 

olan Yazar Yaşar Kemal: “…Doğu için bir üniversite şarttır. Doğuda üniversite için 

en münasip yer de Van’dır. Ama insaflı olalım. Dağ başına üniversite kurulabilmesi 

için, birtakım şartların, birtakım zaruretlerin olması gerekir. Doğuda var mı 

bunlar?”diye sormuştur. Devamla o dönemde kentte, neden üniversite kurulmaması 

gerektiğiyle ilgili rakamlarla örnek vermiştir. Yaşar Kemal, Van’a bağlı 600 köyün 

                                                            
249 Van Kütüğü, 646. 

250 Yücel Namal-Hasan Karakuzu, a.g.m., 486. 

251 Van Kütüğü, 646. 

252 Yücel Namal-Hasan Karakuzu, a.g.m., 489. 

253 Van Postası, 15 Ağustos 1953, 1. 

254 Van Sesi, 4 Ekim 1954, 1. 



70 
 

sadece 60’ında okul olduğunu, bu okulların da içinde oldukları şartlar nedeniyle okul 

statüsünde sayılmayacağını, Van lisesinin orta, lise olmak üzere 300 öğrenciye sahip 

olduğunu ve barakalarda öğrenim yaptığını, kentte yeni bir lise yapıldığını ancak ne 

zaman eğitime açılacağının meçhul olduğunu söylemiştir.255 

Kentte, en önemlisi ulaşımın olmadığını da şu sözlerle ifade 

etmiştir:“…Öğrenci ne ile gelsin? Profesör ne ile gelsin? Posta bile zar zor 

çalışabiliyor. Bunlar Van’a gelmek için kanat mı bağlasınlar”.Ayrıca kenttin içme 

suyu, elektrik, kanalizasyon ve oturacak bina problemi olduğunu, ne kadar idealist 

olunursa olunsun böyle şartlarda kimsenin kentte yaşamayacağına da dikkat çekmek 

istemiştir. Kentte üniversite kurulacaksa bunun için bir alt yapının gerekliliği için 

ise:“Üniversite yaptırmak isteyen hükümet hüsnüniyet sahibiyse, üniversite için 

gereken şartları hazırlasın. Atatürk doğuya bir üniversitenin yapılmasını istediği 

zaman daha önceden, gereken şartları hazırlayacaktı elbet”256ifadelerini 

kullanmıştır. 

Bunların dışında kentin karşısında, üniversite için Erzurum gibi güçlü bir 

adayın ortaya atılması da süreci önemli ölçüde etkilemiştir. Doğu Üniversitesi fikri 

ortaya atıldığında, üniversitenin Erzurum’da kurulacağı düşünülmemişti. Ancak 

yürütülen çalışmalar sırasında Erzurum Milletvekillerin siyasi manevraları ve yoğun 

mesaileri, Doğu Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulması ihtimalini artırmıştır. Ayrıca 

Doğu Üniversitesi tetkik heyetinin Erzurum’u ziyaretinde, kentin sahip olduğu 

imkânlar maddeler halinde şu şekilde sıralanmıştı:Ta Selçuklulardan bu yana, Doğu 

Anadolu’nun tarihi ve kültürel bir merkez olması, Tortum Şelalesi’nin sağlayacağı 

teknik ve ekonomik imkânlar, kentin geliştirdiği hayvancılık ve Horasan yolunun 

işletmeye açılmasıyla Sarıkamış ve Kars hayvancılığıyla kurulan irtibat, geniş et 

sanayinin ilk tesisi olarak kurulan et kombinası,Aşkale’ye kurulması düşünülen ve 

kararlaştırılan Çimento ve Şeker fabrikaları, eskiden beri Türkiye-İran yolu üzerinde 

önemli bir merkez olduğu,  Doğu yolunda  bölgenin büyük bir kenti olması,Doğu 

Anadolu’nun nüfus itibariyle en büyük kalabalık kenti oluşu ve kısa zamanda büyük 

gelişmeler göstermesi gibi özelikler Erzurum’u Van’dan daha avantajlı 

                                                            
255 Kemal, a.g.e., 31. 

256 Kemal, a.g.e., 31. 
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kılıyordu.257Aynı zamanda DP hükümetinin Erzurum’a duyduğu sempati de 

Üniversitenin kentte kurulmasında etkili olmuştur. Hükümetin bu sempatisinin haklı 

sebepleri vardı.DP kurulduktan sonra en büyük desteği Erzurum’da görmüştür. 1946 

genel seçimlerinde ülke genelinde yaşanılan sıkıntılara rağmen, Erzurum DP’ye 

büyük destek vermiştir. 1950'de DP’nin iktidar koltuğuna oturmasından sonra da 

durum değişmemiştir. Ülke genelinde DP'nin oy oranlarında dalgalanmalar 

yaşanırken Erzurum’un DP’ye verdiği siyasi destek kesintisiz devam etmiştir.258 Bu 

yüzden de DP hükümeti ve Menderes, bu konuda Erzurum’a daha sıcak bakmışlardı. 

Erzurum milletvekili Rıfkı salim Burçak’ın 7 Şubat 1955’te Başbakan Menderesle 

görüşmesinde not etikleri de bunları doğrular niteliktedir.Görüşmede Menderes 

Erzurum hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: 

Ben Erzurum'u çok severim. İktidarda ilk nutkumu orada verdim. 2 

Mayıs'tan önce seçim kampanyasını orada açtım. Bana uğur getirdi. 

Erzurum'u öyle severim ki, bağrıma basıp öpesim gelir. Oraya her Şeyi 

yapacağız; üniversiteyi orada kuracağız. Benim kararım budur. Şimdi birer 

birer bakanların muvaffakatlarını alıyorum. Cumhurbaşkanını da ikna 

ederiz.259 

 

Sonrasında bu sözlerin kararın ilan edileceği güne kadar gizli tutulmasını 

konuklarından istemiştir.DP Hükümeti Erzurum’a verdiği sözü tutmuş ve 

üniversitenin kurulacağı yer hakkındaki kararını 12 Mart 1955’te Başbakan Adnan 

Menderes’in başkanlığında yapılan toplantıda Erzurum olarak belirlemiştir.260 

Bu bölümde, Türkiye’de çok partili hayata geçişten sonra, meydana gelen 

gelişmeleri siyasi buyotuyla irdelemeye çalıştık. Bu süreçte kurulan DP’nin ülkede 

yarattığı etki ve 27 yıldır ülkede tek başat güç olan CHP’den iktidarı devralmasına 

değindik. Değindiğimiz konuların Van buyotunu, ulaştığımız kaynaklar ölçüsünde 

detaylı bir şekilde analiz etmeye çalıştık. İkinci bölümde de ülkenin ilk defa CHP 

iktidarının dışında bir yönetim deneyimi yaşadığı, 1950-1954 yılları arasında yaşanan 

siyasi gelişmeleri ve bu gelişmelerin Van’daki etkilerini aktarmaya çalışacağız.  

 

 

                                                            
257 Celâl Çeliker, “Doğu Üniversitesi”, Van Postası, 27 Temmuz 1953, 1. 

258 Gedikli, a.g.t., 5-6. 

259 Gedikli, a.g.t., 197. 

260 Van Postası, 13 Mart 1955, 1; Gedikli, a.g.t., 197. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.1950-1954 DP İKTİDARININ PEKİŞTİĞİ YILLAR VE VAN’DA 

SİYASET 

2.1. 1950 Seçimleri Sonrası Yurt Genelinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler 

 

DP, 1950’de yönetimi ele aldıktan sonra,  yapılan yerel seçimlerde de oy 

oranını artırınca ülkede tek hakim güç haline gelmiştir.261 Parti bu gücünü, iktidarı 

devraldığı ve 27 yıllık geçmişine saldırmayı adet edindiği ve muhalefetten tasfiyeye 

çalıştığı CHP karşısında on yıl buyunca sistematik bir şeklinde kullanmıştır.262 

Bunun için de iktidarı eline aldıktan sonra harekete geçmiştir. İlk etapta da CHP’nin 

tek parti döneminde, devlet parti özdeşliği sonucu olarak önemli ölçüde artırdığı 

malları, sorgulamıştır. 

DP’ye göre, bu durum, partinin mal varlığını da kullanarak, yeniden iktidarı 

elle geçirmesini sağlayabilirdi. Bu doğrultuda iki aşamada CHP’nin tek parti 

döneminden kalan malları tasfiye edilmiştir. Birincisi Ağustos 1951’de Halkevlerinin 

kapanmasının ardından halkevlerinin ait mallara el konulması, ikincisi de Aralık 

1953’te geri kalan CHP mallarına el konulması olmuştur. Böylece CHP, tek parti 

döneminden kalan tüm ayrıcalıklarını yitirmiş artık üyelerinin desteği ile ayaklarının 

üzerinde durmak zorunda kalmıştır.263 

Bu gelişmeler, iktidar muhalefet ilişkilerinde onarılması zor olan ağır yaralar 

açarken, iktidar, güçsüz düşürdüğü muhalefet karşısında, rahat bir nefes alma fırsatı 

bulmuştur.264 Yaşamsal önemde olan kaybın ötesinde, bu karar CHP’nin itibarına da 

büyük bir darbeydi ve 1954’te yapılacak seçimlerde dürüstlük olanağına zarar 

vermiştir.265 

 DP, 1948’te kurulduktan sonra, kendisine ciddi anlamda muhalefet eden ve 

sert bir tavır takınan MP’ye de müsamaha göstermemiştir. MP’ sinin 27 Ocak1954’te 

sudan sayılabilecek sebeplerle kapatılmasına da herhangi bir tepki göstermemiştir.266 

                                                            
261 Zürcher, a.g.e.,325. 

262 Eroğul, a.g.e., 112-113. 

263 Uyar, Demokrat Parti İktidarında CHP…,102. 

264 Albayrak, a.g.e.,221. 

265 Ahmad, a.g.e., 65-66. 

266 MP’nin kapatılma süreciyle ilgili,Geniş bilgi için bkz,Çaylak, a.g.e.. 
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Siyasî alanda bunlar olurken DP, ülkede asıl meselenin ekonomik olduğunu 

düşündüğünden bu yönde faaliyetler icra etmeye başlamıştır. Partinin bu yönde 

dikkate aldığı nokta; ABD’lilerin raporlarında belirttiği, Türkiye gibi bir ülkede ciddi 

modernleşme hamlesinin tarımdan başlamak zorunda olduğuydu.  Bu dönemde, 

çiftçinin çıkarlarına öncelik verilmiş ve bunu sonuna kadar sürdürmeyi 

planlamışlardır. Bu siyasetin temel araçları, çiftçiye ucuz kredi sağlanması ve tarım 

ürünleri fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sayesinde suni olarak yüksek 

tutulmasıydı.267 

Ülkede görülen bu kalkınma ve ilerleme hamlelerinde, Amerikan’dan alınan 

yardımların katkısı büyük olmuş, alınan krediler ithal makinelerin alınmasında 

kullanılmıştır. Buda 1948-1952 yılları arasındaki traktör sayısının 1750’den 30.000’e 

çıkmasını sağlamış ve dolayısıyla 14,5 milyon hektar olan ekilip biçilen toprak 

miktarının 1956’da 22,5 milyon hektara ulaşmasına olanak vermiştir.Bunlarla 

beraber DP’nin ilk yıllarında tarım ürünleri bollaşmış, çiftçinin gelirinde ciddi bir 

artış görülmüştür. Tarım sektöründe gerçekleşen büyüme,ülke ekonomisini bir bütün 

olarak etkilemiş ve ekonomi, %11-13 gibi hızlı bir büyüme olmuştur.Ekonomide 

görülen bu başarı, DP’ye yaramış, özelikle de kırsal kesimlerde partiye olan desteği 

artırmış ve oylarını da garanti altına almıştır.268 

 

2.2. 1950-1954 Yılları Arası Van’daki Siyasi Gelişmeler 

1950 seçimleri sonunda, Van’da Türkiye genelindeki tablonun aksine bir 

durum ortaya çıkmıştır. Ancak DP, seçimlerden sonra iktidar olmanın verdiği 

avantajı da kullanarak ülkede CHP’nin güçlü olduğu sayılı illerden olan Van’da da 

CHP karşısında etkili olmaya başlamıştır. DP’nin ilk yıllarında bölge halkının partiye 

meyletmesinde, ezan yasağının269 kalkması, sabahları radyodan Kur’ân tilaveti 

yapılması gibi uygulamalar, dini hassasiyetleri yüksek olan ve halkı etkilemiştir. 

                                                            
267 Zürcher, a.g.e., 326-328. 

268 Zürcher, a.g.e., 326-328. 

269 30 Ocak 1932’de Türkçeleştirilen ezan, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, 17 Haziran 1950’de, 18 yılın 

ardından yeniden Türkçe okunmaya başlanmıştır. Hidayet Aydar, “Ezan’ın Tarihi ve Başka Dillerde Okunması 

Meselesi”, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II-1, Balıkesir, 2016, 33. 
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Aynı şekilde yeni yönetimle birlikte oluşan demokratik ortam da halkı etkileyen 

başka bir etken olmuştur.270 

Kentte DP lehine gelişen böyle bir ortamda, Ekim 1950’de Cumhurbaşkanı 

Celal Bayar’ın Başbakan Adnan Menderesle birlikte Van’a geleceği haberi ilde 

günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanıyla Başbakanın bir 

arada Van’ı ziyaretleri cumhuriyet devrinde bir ilk olacağı için bu haber halk 

arasında büyük heyecana sebep olmuş, kentte bu iki devlet büyüğünü karşılamak için 

hazırlıklar başlamış, her yer bayraklarla donatılmıştı. 3 Ekim’de gelmesi beklenen 

Cumhurbaşkanı hava durumunun kötü olması nedeniyle gelemeyince Vanlılar 

bundan son derece üzüntü duymuşlardır.271 Bunun üzerine Van Belediye Başkanı 

Şükrü Kösereisoğlu, Cumhurbaşkanı Bayar’a bir telgraf göndermiştir ve:“senelerden 

beri yüksek huzurlarınıza hasretle muntazır(bekleyen gözleyen) bulunan Vanlılar 

teşrifinizi sabırsızlıkla beklemekte olduklarını sonsuz saygılarımızla 

arzederiz”272sözleriyle kent halkının taleplerini Bayar’a iletmiştir.Bayar, daha sonra 

Belediye Başkanı ve Van Valisi Emin Ergüven’e gönderdiği telgraflarla: “Havanın 

müsaade etmemesi dolayısıyla Van’a gelmek imkânını bulamadığım için müteessirim 

ileride Van’ı ziyaret için ilk fırsattan faydalanacağım selam”273 ifadeleriyle 

gelemeyeceğini bildirmiştir. 

Ancak bundan aylar sonra, 3 Ağustos 1951’de Cumhurbaşkanı, kenti ziyaret 

etmiştir. Saat 12:30 sıralarında uçakla gelen Bayar’a, Milli Eğitim Bakanı Tevfik 

İlleri, Ankara ve İstanbul Üniversitesi ve teknik Üniversite profesörlerinden on iki 

profesör ve Van milletvekili İzzet Akın eşlik etmiştir. Bayar’ı, Vali Emin Ergüven, 

Belediye Başkanı Şükrü Kösereisoğlu, Belediye Meclisi Üyeleri, DP, CHP ve MP 

Başkan ve illeri gelenleri, kolordu Komutanı Tümgeneral Yakup Gürkaynak, Hava 

Generali Sabri Göknar, Gümüşhane Milletvekili Kemal Yörükoğlu, mülki ve askerî 

yetkili ve binlerce kişi büyük bir coşkuyla karşılamıştır. Havaalanından kent 

merkezine geçen Bayar, daha sonra öğle yemeği için Orduevine geçmiş, yemekte, 

kentin ihtiyaçları ve meseleleri, üzerine konuşmalar yapılmıştır. Özelikle üniversite 

kurulacak alanda hidroelektrik tesisinden faydalanma konusu üzerinde durulmuş, 
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kentin su ve toprak durumu hakkında da Bayar’a bilgi verilmiştir. Bir saat süren 

yemekten sonra, Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Edremit ve Gevaş’ı da ziyaret 

etmiş ve gece kent merkezine geri dönmüşlerdir.274 

4 Ağustos’ta incelemelerde bulunmak üzere Millî Eğitim Bakanı ve 

profesörlerle birlikte Ahlat ve Tuğ’a giden Bayar, geceyi Tuğ’da geçirmiş, 5 

Ağustos’ta Van’a geri dönmüştür. Geldikten sonra Belediye, CHP il merkezi, 

Orduevi ve DP il merkezini ziyaret etmiş ve aynı gün de kentten ayrılmıştır.  

Bayar’ın kenti ziyareti sırasında yetkililer tarafından kentin ihtiyaçlarını 

içeren bir rapor hazırlanıp sunulmuştur. Raporda, kenttin ve ilçelerinin yolları, 

sulama işleri, içme suyu, hidroelektrik işi, devlet fidanlığı tesisi, Erciş’e ortaokul 

inşaatı, Başkale’nin içme suyu ve elektrik işi için hazırlanan projelerinin iller 

bankasına verildiği, Başkale’de Ziraat Bankası ajansının açılması, Saray ve Edremit 

köylerinin bucak haline getirilmesi işlerin de ilden Bakanlığa teklif edildiği 

yazılmıştır.275 

Ayrıca Erciş’in içme suyu ve elektrik işi, Van devlet hastanesinin 1952 yıllı 

içinde faaliyete geçecek şekilde inşasının gerçekleşmesi, demir yolunun bir an önce 

Tatvan’a ulaştırılması, Çatak, Gevaş ve Erciş ilçelerindeki memur evlerinin 

inşaatının bir an önce gerçekleşmesi, 1951’de bol olan ürünün durumu göz önünde 

bulundurularak halkın ihtiyaçlarından fazlasının TMO tarafından satın alınması için 

ofis teşkilatının kurulması, Çatak, Gürpınar ve Özalp İlçe merkezlerinde MEB 

tarafından birer İlkokul yapılması gibi istekler sıralanmıştı.276Kentteki işsizliği 

gidermek ve halkın geçim alanlarını genişletmek için bölgede bulunan yün, deri, 

soda, ve havyar üzerine sanayi tesislerinin de kurulması da istekler arasında yer 

almıştır.277 Bayar da bu ihtiyaçlarla yakından ilgilenmiş ve bu ihtiyaçların üzerinde 

dikkatle ve hassasiyetle durulacağının sözünü vermiş ve ilgili Bakanlıklara bu 

ihtiyaçların üzerinde durulması için de talimata bulunmuştur.278 
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Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Van’a Yapacağı Ziyareti Duyuran Gazete 

Haberi. Van Sesi, 6 Ekim 1950. 

 

Kentin Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret edilmesi, yılardır devlet nezdinde 

ihmale uğramış ve görmezden gelinmiş kent halkının DP’ye göstermeye başladıkları 

ilgiyi artırmıştır. DP’nin bölgede yarattığı etkiyle beraber CHP teşkilatlarında 

çözülmeler olmuş ve istifalar gelmeye başlamıştır. Alınan haberlere göre, Tımar 

muhtarı Yusuf Ofas ve Hafıziye CHP semt ocağı Başkanı Neşet Mümgan CHP’den 

istifa edip DP’ye kayıt olmuştu. Başkale’nin Karaçıyan köyünden ve o bölgenin 

nüfuzlu şahsiyetlerinden Derviş Bayer, yirmi köy Ocak üyeleriyle birlikte toptan 

CHP’den istifa ederek DP’ye geçmişlerdi.  Bu istifalarla birlikte CHP Başkale 

teşkilatı tam bir çöküntüye uğramış ve bir isimden ibaret kalmıştır.279 Özalp’ın 

Hazara CHP Ocağından 50, Keşan köyü ocağından da 40 üye toplu olarak istifa 

etmişler ve DP’ye üye olmak için müracaata bulunmuşlardı. İstifa dilekçelerinde ise 

CHP’de gördükleri yolsuzlukları ileri sürmüşlerdir.280 Çatak’tan CHP adayı olarak İl 

Genel Meclisi ve daimi encümen üyeliklerine seçilen Mesut Görentaş da CHP’den 

istifa ederek DP ocağına kaydolmuştu. CHP’nin Çatak bölgesinde güçlü bir üyesi 
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olan ve ilde derin bir saygı ve sempati duyulan Görentaş, 25 seneden beri İl Genel 

Meclisi üyeliği ve daimi encümen azalığı yapmış, ileri gelen bir şahsiyetti.281 

1950 seçimlerinden sonra CHP Gürpınar İlçe İdare Kurulu da başkan ve 

üyeleriyle partilerinden istifa ederek DP’ye geçmişti. CHP Gürpınar İlçe İdare 

Kurulu, ancak Kasım 1953’te Gürpınarlıların talepleri üzerine İlçeye giden CHP Van 

İl İdare Kurulu üyelerinden Celal Çeliker ve Sekreter Tevfik Doğuışıker, tarafından 

kurulabilmiştir.282 

Ancak DP, iktidar gücünü elinde bulundurmasına rağmen ilde bazı ilçelerde, 

CHP’ye yıllardır oy veren ve sadık olan halkın partiye olan desteğinin önüne 

geçememişti. Bundan dolayı, bu süre zarfında Erciş’te yapılan Muhtarlık Seçimleri 

büyük önem arz etmekteydi. Erciş’te geçen 30 seneden beri 6 mahallenin muhtarlık 

işlerini iki ihtiyar idare etmekteydi. 1950 seçimlerinde Erciş’e ait bu idari taksimat 

aynen muhafaza edilmiş biri 3 mahalleden diğeri de diğer 3 mahallenin işlerini 

görmek üzere diğer iki ihtiyar heyet seçimi yapılmış ve tasdiklenmişti. Ancak 

sonraki dönemde İl Seçim Kurulunca Erciş’te 6 mahalle için yeniden 6 ihtiyar heyeti 

seçiminin yapılmasına karar verilmişti. Karar alındıktan sonra, kentteki herkesin tek 

uğraşısı ilçedeki seçimler olmuş, DP ve CHP arasında da güç gösterisine 

dönüşmüştür. DP, iktidarı elinde bulundurmanın avantajını kullanarak seçimleri 

kazanmak için büyük çaba sarf etmiştir. Ancak seçimler sonucunda 6 mahalle 

muhtarlığından 5’ini alan CHP,  seçimleri, büyük bir farkla kazanmıştır. DP ise 

sadece 1 mahallenin muhtarlığını alabilmiştir.283  Bu sonuçlar, DP için bir bakıma 

hezimet ve hayal kırıklığı, CHP için de bölge halkının verdiği desteğin garantisi gibi 

olmuştur. 

1950-1954 aralığında DP ve CHP, bölge halkının desteğini kendi lehlerine 

döndürmek ve halkla bütünleşmek için yoğun çaba sarf etmişlerdir. Bu doğrultuda, 

partilerin kongre çalışmaları halkla bütünleşmelerine büyük katkı sağlamıştır. 

Kongrelerde partilerin önemli isimleri, konuşmalar yapmış ve delegelerin istekleri 

dinlenmiştir.  
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DP’nin kentte yapılan kongreleri, iktidar olmanın verdiği heyecanla gayet 

hareketli geçmiştir. 20 Mayıs 1952’de Anadolu Oteli salonunda 65 delegeden 

63’üçünün katılımıyla yapılan DP’nin merkez ilçe kongresi de bunlardan biridir. 

Kongrede, DP Merkez ilçe Başkanı, Enver Perihanoğlu, kısa bir konuşma yapmış, 

sonrasında kongre divan seçimine geçilmiştir. Seçim sonrasında kongre başkanlığına 

Hilmi Durmaz, ikinci başkanlığına Cemil Yörük, kâtipliklere: Remzi Perihan ve 

Mustafa Altay seçilmiştir. Kongrede söz alan delegeler, Şamran kanallı üzerine bir 

köprü yapılması, içme suyu, Edremit’te toprakları ellerinden alınıp başkasına 

verilenlerin istekleri, Edremit’e giden yolun tamiri, köy yollarının tamiri gibi konular 

üzerinde durmuş ve partililerden bu ihtiyaçların giderilmesini istemişlerdir.  

Daha sonra, kongre başkanı, tüzük gereğince bir bütçe hazırlaması gerektiğini 

belirtmiş ancak partinin maddi durumu, buna imkân vermediği için bütçe 

hazırlanamamıştır.Başkan üyelerin aidatlarını vermediklerinden şikâyet etmiş,ilçenin 

bir bütçesi olmasının gerekliliğine değinmiştir. Her teşkilatın bütçesini hazırlaması 

ve bunun sonrasında merkez bütçesinin oluşturulması için de bir ay süre istemiştir. 

Kongrede, merkez ilçe idare Kurulu için yapılan seçimlerde: Remzi Perihan, Enver 

Perihanoğlu, Mustafa Altay, Mustafa Özok, Zahit Güneri, Bağır Kaçmaz ve İhsan 

Gündüz seçilmişlerdir.284 

Partinin 1953 merkez ilçe kongresi ise 15 Ekimde şehir sineması salonunda 

185 delegenin katılımıyla yapılmıştır. Parti delegeleri, yaptıkları konuşmalarda 

kentteki sıkıntılara değinmişlerdir. 3 yıldır iktidarda olan partileri döneminde görülen 

sıkıntılardan da CHP’yi sorumlu tutmuşlardır.285 17 Ekim’de kongredeki seçimlere 

geçilmiştir. Seçimler sonucunda, kongre başkanlığına: Muhlis Görentaş, ikinci 

başkanlığa: Behçet Bilici; katipliğe: Mehmet Timuçin ve Remzi Perihanoğlu 

seçilmişlerdir. Daha sonra, Başkan Muhlis Görentaş, bir konuşma yapmış ve sözü 

delegelere bırakmıştır.Yıllık faaliyet raporu okunduktan sonra da beş kişilik tasnif 

heyeti seçilmiş ve İdare Kurulu seçimine geçilmiştir.286 

CHP ise söz konusu dönemde, DP karşısında ülke genelinde olduğu gibi 

Van’da da sıkıntılı günler geçirmiştir. Fakat DP’nin bölge halkıyla arasına mesafe 
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koymasının önüne geçmek için de yoğun bir çaba harcamıştır. 1950 seçimlerinde 

kent halkından gördükleri destek sayesinde burada kendilerini güvende 

hissetmekteydiler. Partinin 15 Mart 1953’te saat 14:00’te şehir sineması salonunda 

yapılan il kongresi bu atmosferde yapılmış, kongreye katılım çok yüksek düzeyde 

gerçekleşmiştir. CHP ve DP mensupları dışında vatandaşlar da kongreyi takip 

etmişlerdir.287 

Avukat Tevfik Doğuışıker, kongreyi açmış ve kongre Başkanlığına, Erciş İlçe 

Başkanı Sait Erdinç, ikinci Başkanlığa, Haysiyet Divanı Başkanı Baha Argun, 

kâtipliklere, tücarlardan Zeki ve Müfti Soydan seçilmişlerdir. Daha sonra sırasıyla 

Tevfik Doğuışıker, Baha Argun, Muştak Çeliker birer konuşma 

yapmıştır.Konuşmalarda, iktidarın partizanca davrandığı, hayat pahalılığı, 

antidemokratik eğilimleri üzerinde durulmuştur. Tevfik Doğuışıker’in konuşması ise 

kongreye damga vurmuştur. Hükümeti hedef aldığı ve coşkuyla yaptığı 

konuşmasında:  

 

1953 yıllı, Türk milletinin demokrasi davasında en büyük acıları ve 

ızdırapları taşımaktadır. Demokrasi tarihinde en büyük imtihanı bu dönemde 

geçiriyoruz. Kanunî ve fiili kuvvet tanımayan devlet otoritesini elinde 

bulunduran iktidar, her koşulda kanunlara bağlı kalan muhalefet partileriyle 

çekişme halindedir. İktidar mensupları, ülkeyi fetheden bir komutan tavrını 

takınarak ülkenin kaderini tayin eden partimize ağzı alınmayacak küfürler 

etti. Partimiz, bu ülkede artık üvey evlat muamelesi görmektedir. Memlekette 

oluşan bu hava, partizanlığın ulaştığı en acı noktayı bizlere gösteriyor288 

ifadelerini kullanmıştır. 

 

Konuşmalardan sonra İl İdare Kurulu bütçesi kongreye sunulup tespit 

edilmiş ve seçimlere geçilmiştir. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda:  

İl Başkanlığına: Şaban Boysan; Üyeliklere: İhsan Akyol, Celal Çeliker, 

Tevfik Doğuışıker, Aziz Soydan, Adnan Büyükhergül, Asım Oktar, Salih Yıldız, Sait 

Güneri, İbrahim Görgülü, Talât Bekiroğlu, Nuri Sönmez seçilmiştir. Ayrıca haysiyet 

divanına da Baha Argun, Ali Boya, Ahmet Dura, Muştak Boysan seçilmiş ardından 

büyük kurultay için delege seçimi yapılmış ve kongre sona ermiştir.289 
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Van’ın sekiz ilçesinden biri olan Özalp, DP’nin kentte kurulmasından ve 

genişlemeye başlamasından sonra, siyasî faaliyetlerin yoğun geçtiği bir bölge 

olmuştur. Ancak CHP, başından beri DP’nin ilçede güçlenmesinin önüne geçmek 

için yoğun faaliyet yürütmüştür. Bu yüzden Özalp, her iki parti arasında ciddi 

çekişmelerin yaşandığı bir yer olmuştur. Dolayısıyla ilçede yapılan kongreler de 

hareketli geçmiştir. CHP,5 Kasım 1953’te Özalp İlçe kongresini, Ocaklardan gelen 

97 delegenin katılımıyla yapmıştır. Kongrede, ilçede merkezin sözüne itibar ettiği bir 

isim olan ve parti mensuplarının her türlü faaliyetini, o dönemin kısıtlı şartlarında 

genel merkeze ulaştıran,Özalp ilçe idare kongresi başkanı, Cemal Saatçioğlu, kısa bir 

konuşma yapmıştır. Sonrasında söz alan delegeler, iktidarın istikrarsız davrandığını, 

bölgedeki siyaseti, partizan mensuplarının eliyle yürüttüğünü ifade ederek Marshall 

yardımından bin bir zahmetle temin ettikleri paraların, oy alma gayesiyle köylerde 

dolaşan milletvekillerinin işaret ettikleri köylerde kullanıldığını ifade etmişlerdir. Bir 

delegenin konuşması ise kongre salonunda büyük heyecan yaratmıştır. Delege, hayır 

kurumlarında çalıştıkları sırada, kurum için bastırılan broşürlere, ilçenin köylerinde 

yaşayan Takori, Mokori, Sevla ve Şemsiki aşiretlerinin I. Dünya Savaşı sırasında 

devlete karşı isyan ettiklerinin yazıldığını belirterek bu yalan haberlerin, sonrasında 

Van’ın kurtuluş broşüründe de yer almasının kendilerini hayrette düşürdüğünü ifade 

etmiştir. Sonrasında bu haberleri yayan kişinin de DP milletvekili İzzet Akın 

olduğunu bağırmıştır. Bunun üzerine kongrede hazır bulunan aşiret üyeleri ve 

delegeler İzzet Akın’a bir mektup yazarak kendisinin Özalp’ta köy köy dolaşarak 

aşiretlerden oy istemesini, ahlaksızlık olarak nitelendirmişlerdir.Kongre başkanlığına 

Cemal Saatçioğlu’nun seçilmesinden sonra da kongre son bulmuştur.290 

CHP’nin Gevaş İlçe Kongresi ise 11 Kasım 1953’te Ocaklardan gelen 94 

delege ve halkın geniş katılımıyla yapılmıştır. Van İl İdare Kurulu üyelerinden Celal 

Çeliker ve Avukat Tevfik Doğuışıker’in de katıldığı kongrede söz alan delegeler 

Gevaş ilçesinin ihtiyaçlarını dille getirmiş,  özelikle de Ziraat Bankasının durumuna 

değinmişlerdir. İki yıldan beri ilçe halkının ziraî krediden faydalanmasını sağlamak 

için Gevaş’ta açmış oldukları kooperatif idaresinin DP mensuplarının ellerine 

geçtiğini ve DP’lilerin kendi mensuplarına bolca kredi verdiğini belirterek 

CHP’lilerin bu konuda mağduriyet yaşadığını dille getirmişlerdir. Daha sonra söz 
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alan Van İl İdare Kurulu üyesi Tevfik Doğuışıker, 1950 seçimlerinden sonra, 

Başbakan Adnan Menderes ve İnönü arasında geçen söz düellolarında Menderes’in 

partileri hakkında kullandığı dilli eleştirmiş ve: “Menderes,4 sene evveline kadar 

bizler gibi H.P’nin ileri kademesinde uzun yıllar çalışmış ve hatta Halk Partisinden 

büyük nimetler görmüştür. Bu vatandaş maziyi unutarak eski veli nimetlerine, 

efendiliğe yakışmayacak şekilde küfür etmekte ve bu küfürbaz sözleriyle vatandaşlar 

arasında nifak tohumları ekmektedir” sözleri ile ağır ithamlarda bulunmuştur.291Bu 

ifadelerden anlaşılacağı üzere merkezdeki siyasi tartışmalar, taşrada da belirgin 

biçimde kendini göstermektedir. CHP’lilerin, DP ve Menderes hakkındaki üslubu 

genellikle söz konusu tarzda olmuştu. Örneğin 1950 seçimlerinden sonra İnönü: 

“Bizim sıkıntımız gelecek seçimlerin neticesinden şüphe etmek değil, bugünkü 

iktidarın elindeki dört seneyi heder etmesi endişesidir” gibi ifadeleriyle iktidarı 

şüpheli gördüğünü söylemesi292 üzerine, seçim sonuçlarından güç ve motivasyon 

alan Menderes’in de zamanla daha da sertleşmesine ve CHP’lilerin eleştirilerine daha 

şiddetli karşılık vermesine neden olmuştu. Menderes, İnönü hakkında:“Vaktiyle bir 

İsmet Paşa vardı. Kendisini bu memleketi idare için gökten nazil olmuş (inmiş) 

sanırdı, ona göre bu milleti başkası idare edemezdi. Acaba bu Milli Şef ne 

haldedir?” diyor ve devamında, “70 yaşına gelmiş bir insan sanki hafızasını 

kaybetmiş veyahut da 1950 senesinin 15 Mayısı’nda dünyaya gelmiş gibi konuşuyor. 

Sözlerine elbette güleceksiniz” ve “Dünün Millî Şefi 180 derece bir devirle, bugün 

bir hürriyet kahramanı olamaz. Senin hüviyetin tepeden tırnağa kadar 

antidemokratiktir”293demiştir. Bu sözleriyle muhalefetin haksız eleştiri yaptığına 

dikkat çekmişti. Doğuışıker, iktidarın basın üzerinde kurduğu baskıya da değinmiş ve 

iktidara sert sözler sarf etmiştir. Sonrasında, İlçe İdare Kurulu için yapılan 

seçimlerde başkanlığa Rasim Hakan, idare kurulu üyeliklerine de 9 kişi seçilmiş ve 

kongre son bulmuştur.294 

CHP’nin en büyük uğraşı, 1950 seçimlerinde başarı sağladığı doğu illerinde, 

halkın partiye olan desteğini devem ettirmek olmuştur. Bu yönde, Doğu illerinde 
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vatandaşlarla temas etmek üzere bir seyahat tertipleyen CHP Genel Sekreteri Kasım 

Gülek,295 8 Eylül 1953’te parti müfetişi Kemal Zeki Gençosman’la birlikte Van’a 

gelmiştir. Gülek’in kentte geleceğini duyan halk, sabahın erken saatlerinde parti 

binası karşısında toplanmış ve kamyonlarla havaalanına gidip genel sekreteri 

karşılamışlardır. Gülek’in heyeti, daha sonra miting yapılacak alana gitmiş ve Parti 

üyesi, Avukat Tevfik Doğuışıker, Parti müfetişi Kemal Zeki Gençosman ve İhsan 

Akyol birer konuşma yapmışlardır.  

Alanda son sözü, Kasım Gülek almış ve konuşmasında iktidarı hedef almıştır. 

Gülek:“Van’a gelmemiz DP’lileri telaşlandırdı, ülkede basın ve söz hürriyeti yoktur. 

Bugün CHP’yi eleştirenler daha düne kadar iktidarda değillerdi. Ancak iktidarı 

elerinde bulundurmaları, onları, işledikleri günahlardan arındırmaz” diyerek demir 

yollu işlerine değinmiş ve kendi dönemlerinde, demir yollunun hızlı bir şekilde 

ilerlediğini ancak şimdiki iktidarın işi tamamen geciktirdiğini ifade etmiştir. Van’ın 

coğrafi bakımdan çok önemli bir mevkide olduğunu, kendileri iktidardayken Doğu 

Anadolu’nun kalkınması için 5 senelik 60 milyon lira ödeneği, sadece bir senede 

harcadıklarını belirtmiştir.DP’nin İktidarı devraldıktan sonra,memlekette doğu batı 

olur mu diye bahane üretmeye başladığını ve ödeneği bölgenin dışında başka yerlere 

sarf ettiği üzerinde durmuştur.Doğuda kurulacak üniversite içinde:“…iktidar, bu 

konuyu siyasî malzeme olarak kullanmaktadır.Mavi boncuk dağıtır gibi üniversite 

kâh bir yerde kâh başka yerde kurulamaz” ifadelerini kullanmış ve konuşmasını 

sonlandırmıştır.296 

Gülek, daha sonra temasları çerçevesinde beraberindeki heyete bulunan 

milletvekili ve CHP genel idare kurulu üyesi Ferit Melen, Bolu eski milletvekili 

İhsan yalçın, Kemal Gençosman ve Van CHP İl Başkanı Şaban Boysan ile birlikte 

Muradiye’ye gitmiştir. İlçede, Belediye Başkanı Nezir Dürüst, CHP ilçe Başkanı 

Selahattin dürüst, DP İlçe Başkanı Mehmet Timuçin, MP Başkanı Şükrü Öztürk 

başta olmak üzere kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanmıştır. Burada bir açık 

hava toplantısı tertiplemiş, daha sonra Erciş’e geçmek üzere yolla çıkmıştır.297 

Erciş’te CHP İlçe Başkanı Sait Erdinç ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan 
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heyet, burada da bir açık hava toplantısı yapmıştır. Toplantıda Ferit Melen, İhsan 

Yalçın ve Kemal Zeki Gençosman, birer konuşma yaptıktan sonra, Gülek’te bir 

konuşma yapmış ve toplantı sona ermiştir. Buradan da Adilcevaz’a geçen CHP 

heyeti,burada da temaslarda bulunmuştur.298 

 

 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in Van’ı Ziyaretini Gösteren Gazete 

Haberi: Van Postası, 9 Eylül 1953. 

Gülek’in ziyareti sırasında kent ve ilçelerinde DP aleyhindeki söyledikleri ve 

faaliyetleri, DP’lileri rahatsız etmiş ve Gülek’in iddialarına cevap vermek için karşı 

bir toplantı tertiplemişlerdir. Toplantı 14 Eylül 1953’te saat 15:00’te Pazar 

meydanında DP İl teşkilatı tarafından düzenlenmiştir. Toplantıyı partili partisiz çok 

kalabalık bir halk kitlesi takip etmiştir. Toplantıda DP Milletvekilleri İzzet Akın, DP 

Gümüşhane Milletvekili Kemal Yörükoğlu, İl İdare Kurulu üyesi Şükrü Altaylı birer 

konuşma yapmışlardır. İlk sözü Şükrü Altaylı almış ve etkili bir konuşma yapmıştır. 

Altaylı, CHP’nin geçmiş faaliyetlerine değinmiş CHP idaresinde memleketteki 

bozukluk, aksaklık ve ihmaller üzerinde durmuştur. Gülek ve arkadaşlarının 
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84 
 

sözlerine de değinmiş ve:“söyledikleri şeyler gerçek dışı ve iftiradan başka bir 

mesnedi yoktur” demiştir. 

Altaylı’dan sonra, kemal Yörükoğlu da Gülek ve CHP’lilerin iddiaları için:  

 

Bunlar tamamen yalan, sırf halkın hükümete ve DP’ye olan itimadını 

sarsmak için uydurma vakıalardır. CHP’liler yalan ve iftira prensipleriyle 

hareket ediyor. Kendi zamanlarında ve yirmi yedi yıl içinde yapılanların 

fevkinde son üç yılık yeni iktidar devrinde daha çok iş yapılmıştır. Millet 

refaha kavuşmuştur. Bu da açık bir hakikattir.299 

 

Yörükoğlu,söze devamla CHP mensuplarının demagojiye kaçtığını, ihtiras, 

menfaat ve mevki peşinde koştuklarını belirterek:“Zulme ve diktatörlüğe dayanan 

CHP iktidarı, 14 Mayıs’ta milletin iradesiyle yıkıldı. Türk milleti onlara layık 

oldukları dersi vermiştir”sözleriyle konuşmasını bitirmiştir.Daha sonra Van 

Milletvekili İzzet Akın, Gülek ve arkadaşlarının illeri sürdükleri iddiaları, madde 

madde cevaplamış ve: 

Halk partisi ileri gelenleri Engiz köyünde ve diğer köylerde gezmek 

lütfunda bulunsalardı, yüzlerce vatandaşın kendi zulümleri neticesinde öksüz 

kaldığını görürlerdi. Halk 14 Mayıs’ta CHP’nin zulümkâr idaresinden 

kurtuldu. 14 Mayıs’a kadar ülkenin ve milletin üstüne çöken bir kabus 

vasfında, bugün de aynı rolü bir baykuş halinde ifa etmektedir.300 

  

 CHP’nin 1950 seçimlerinde, kentte büyük oranda oy almasında önemli 

katkıları olan Ferit Melen, CHP’nin bölgedeki etkili isimlerinden birisiydi. Melen, bu 

doğrultuda, kent halkının partisine gösterdiği ilgiyi canlı tutmak için kenttin merkez 

ve ilçelerinde yoğun bir çalışma faaliyetine girmiştir.İlk etapta, 27 Ağustos’ta 

1953’te, yanında bir grup üyeyle birlikte Özalp’a gitmiştir. Burada resmi daireleri ve 

Belediyeyi ziyaret etmiş, sonrasında uğradığı Özalp Karğali ve Sarayköy’de halkın 

dertlerini dinlemiştir.301 Bölge halkının, Melen’den ilçede yapılması gerekenlerle 

ilgili istekleri olmuştur. Bu istekler arasında: Özalp merkezde 1948’te yapımına 

başlanan ve 1953 inşası biten, yatak ve diğer ihtiyaçları tamamlanan iki de doktor 

tayin olunan hastanenin faaliyete geçmesi, ilçenin en önemli dertlerinden biri olan 

içme suyu projesinin hayata geçirilmesi, içme suyu projesi kapsamına alınan Saray, 

                                                            
299 Van Sesi, 14 Eylül 1953. 1. 

300 Van Sesi, 14 Eylül 1953. 1. 

301 Van Postası, 29 ağustos 1953, 1. 



85 
 

Taşrumî, Harapsarık, Kurcan, Şerefhane, Çarıkser,Kurvecik,Rönehar, Prukviran 

köylerinin işlerinin hızlandırılması ve hiç suyu olmayan Aşağı Ahurik köyüne de su 

götürülmesi, tamamen bozulan Van-Özalp-Saray yolunun acilen yapılması ve en 

önemli ihtiyaçlarından biri olan ve ziraat alanları çok geniş olan ilçenin kredi 

ihtiyacını karşılayacak bir banka ajansı kurulması yer almıştır.302 

Melen, Ağustos ayında da Başkale’yi de ziyaret etmiştir. Burada kendisine 

büyük ilgi gösteren halkla temasa geçmiş, dertleri ve istekleriyle ilgilenmiştir.İlçe 

halkı da Melen’e sağlık, ziraat, eğitim, elektrik ve ulaşımla ilgili sorun ve 

ihtiyaçlarını iletmişlerdir.30323 Ağustos’ta kentte dönen Melen, dönüş yolunda da 

Hoşap nahiyesine uğramış, buradaki köylülerin de taleplerini almıştır.304 

 

2.2.1.Van’da 1954 Seçim Çalışmaları 

1954 yıllının başından itibaren seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte 

kentte seçim hazırlıkları başlamıştır.305 1954 seçimlerinin 2 Mayıs’ta yapılacağının 

ilan edilmesinden sonra kentte seçim havası oluşmaya başlamış, belediye başkanları 

milletvekili adayı olabilmek için istifa etmeye başlamışlardır. Gürpınar Belediye 

Başkanı Ebubekir Ertaş306 ve Van Belediye Başkanı Şükrü Kösereisoğlu, bu 

isimlerdendi.307 Başlayan hazırlıklar doğrultusunda parti teşkilatları da 

hareketlenmiş, seçim kütükleri hazırlanmıştır. Siyasî hareketlilik Milletvekili olmak 

isteyenlere de yansımış; kentte, CHP ve DP’ye çok sayıda adaylık başvurusu 

yapılmıştır.308İllin milletvekilleri de seçim çalışmalarına katılmak için gelmeye 

başlamıştır.  

Siyasî partiler kentte yaptıkları siyasi çalışmalarla, birbirlerinin teşkilatlarını 

hedef alıyor ve parti mensuplarını istifaya sevk ediyorlardı. Bu strateji bölgede güç 

gösterisine dönüyor, istifa ettirdikleri üye sayısı, partilerin kendilerini başarılı 

                                                            
302 Van Postası, 1 Temmuz 1953, 1. 

303 Van Postası, 28 Ağustos 1953, 1. 

304 Van Postası, 24 Ağustos 1953, 1. 

305 Van Sesi, 12 Ocak 1954, 1. 

306 Van Postası, 25 Şubat 1953, 1.  

307 Van Postası, 2 Mart 1953, 1;Kösereisoğlu’nun istifasından sonra Belediye meclisinde yapılan seçim 

sonucunda Hamdi Özmen Belediye Başkanı seçilmiş, Van sesi, 31 Mart 1954, 1; Özmen’in Belediye Başkanlığı 

14 Mayıs’ta onanmıştır. BCA. 030. 11.245.19.5. 

308Van Sesi, 9 Mart 1954, 1. 
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addetmelerine neden oluyordu. Bu çalışmalar, devam ederken ve seçimlere az bir 

süre kalmışken CHP il teşkilatlarından istifa haberleri geliyordu. Bu haberlere göre 

Erciş’in Aksarak köyünden CHP başkanı 85 üyesiyle birlikte ve yine Erciş’in Ezik 

köylerinden ikisinde 80 CHP’li istifa edip DP’ye kaydolmuşlardı. Bunun yanı sıra 

Özalp’ın Saray köyünden 175 CHP’li, Pirmeryem ve Hasan Teymuran köylerinden 

CHP’li muhtar ve idare heyetleriyle birlikte bazı vatandaşlar da CHP’den istifa edip 

DP’ye geçmişti.309 Seçim hazırlıklarının hızlandığı Nisan ayında Özalp nahiyesinde 

Ali Hüseyin Açar kırk aile reisiyle, Erçek Bucağına bağlı Kürdivan köyü CHP 

Başkanı Cindi Güzel idare heyeti arkadaşları ile birlikte CHP’den istifa ederek DP’ye 

kaydolmuşlardı.310 Yine CHP’nin güçlü olduğu Özalp’tan da gelen haberlerde, 

Özalp’ın Kartalan köyü CHP muhtarı Ali Beyşik idare heyeti ve 69 arkadaşıyla 

CHP’den istifa ederek DP’ye kaydolmuşlardı. Aynı şekilde Pars Köyü muhtarı ve 

CHP Başkanı Mehmet Atilla idare heyeti ve 51 arkadaşıyla CHP’den istifa ederek 

DP’ye kayıt yaptırmıştı.311 CHP teşkilatlarındaki istifa haberleri hemen hemen her 

gün geliyordu. Bu gelişmeler 2 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde, DP’nin 1950 

seçimlerinde CHP’yi destekleyen ilde kendini güvende hissetmesine, CHP’nin ise 

iktidar gücünü elinde bulunduran DP karşısında daha da zayıflamasına neden 

oluyordu.  

Benzer şekilde DP’den de istifalar oluyordu. Ancak DP’den istifa edenler 

genellikle teşkilatlardaki çıkar çatışmalarını gerekçe gösterenlerdi. Özalp ilçesine 

bağlı Şerefhane köyü DP Ocak başkanı Tevfik Akın ve 45 arkadaşı bu gerekçeyle 

istifa edenler arasındaydı.312 22 Nisan’da Özalp ilçesinde DP’nin kalesi olarak 

görülen Takori Engiz Köyü DP’den toptan istifa edip CHP’ye geçmişlerdir.313 

Muradiyeilçesi CHP İlçe Başkanı Selâhattin Bağış’tan alınan bilgiye göre: İsviran 

Köyü muhtarı DP Ocak Başkanı Ahmet Akdemir, üyeler: Kemal Özdemir, Mehmet 

Aktay ve Şevket Güneş; Hereşik Köyü DP Ocak Başkanı Ahmet Uslan, üyeler: Hacı 

Yavuz Edevan, Sait Tekin ve Mehmet Arpa, Aşağı Kurtigan köyü muhtarı Mehmet 
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Şahin, DP Ocak başkanı ve üyesi Şerefhane  köyü DP Ocak başkanı Mehmet Kuşucu 

ve arkadaşları hep birden DP’den ayrılarak CHP’ye kaydolmuşlardı.314 

 

2.2.1.1. Van’da Partilerin Aday Belirleme Süreci 

Türkiye genelinde, 1940-1945 döneminde nüfus artış hızı %1.702 iken bu 

oran 1950-55 döneminde %2.775'e ve 1955-1960 döneminde %2.853'e yükselmiş, 

Türkiye bu nüfus artışı ile dünyada en yüksek nüfus artışına sahip on ülke içerisine 

girmiştir.315Bu dönemde Van’ın nüfusu aynı ölçüde olmasa da beli bir miktar 

artmıştır. Bu bağlamda, 1950 nüfusu verileri baz alınarak illerin çıkaracağı 

milletvekili sayısı tespit edilmiştir. Buna göre, Van’ın çıkaracağı milletvekili sayısı, 

1950 seçimlerine göre bir kişi artarak 4316 olarak belirlenmiştir.  

28 Mart’a Türkiye genelinde, seçime katılacak olan partiler adaylarını 

belirlemiştir. Van’da da aynı tarihte yapılan denemelerde CHP’den 518 delegenin 

katıldığı seçimde, CHP adayları: Ferit Melen, Şaban Boysan, Sait Erdinç ve Rüştü 

Oktar olmuştur.  

Saat 10:00’da sinema salonunda 421 delegenin katıldığı DP denemesinde, 

tüm ilçelerde aynı anda başlayan denemelerden telgrafla alınan sonuçlara göre DP 

adayları: Kemal Yörükoğlu, Hilmi Durmaz,  Hamit Kartal ve Muslih Görentaş aday 

olarak gösterilmişlerdir.317 

 

2.2.1.2. Partilerin Seçim Kampanyaları ve Van 

CHP, 1954 seçim kampanyasını üç başlık altında toplamıştır. Bu başlıkları, 

İsmet İnönü isminin ön planda olması, DP’nin partizan politikası ve ekonomik 

konular oluşturmuştur. Bu doğrultuda İsmet İnönü ve CHP’nin önde gelenleri, 

özelikle Petrol Kanunu318 ve yabancı sermaye319 gibi konular üzerinde durmuşlardır. 

                                                            
314 Van Postası, 2 Nisan 1954, 1. 

315 İsmet Binark, Türk Parlamento Tarihi, 1954-1957, I, TBMM Kültür, Sanat Ve Yayın Kurulu Yayınları, 

Ankara, 2010,  74. 

316 Van’ın 1950’deki nüfusu: 143. 949, 1950 Genel Nüfus Sayımı, T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü 

Yay., Ankara, 1950, 24. 

317 Van Postası, 29 Mart 1954, 1. 

318 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun metni için bkz: 16.3.1954 tarih ve 8659 sayılı,Resmî Gazete. 

319 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun metni için bkz: 23.1.1954 tarih ve 8615 

sayılı , Resmî Gazete. 
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Bundan rahatsızlıklarını sıklıkla belirtmişler ve Menderes’in ciddiyetsiz 

davrandığıyla ilgili ifadelere yer vermişlerdir.320 

CHP kampanyasının ana temasını oluşturan konular, ülkede özgürlüğün 

olmadığı ve hükümetin otoriterlik eğilimleri olmuştur. Ancak bu söylemler, geçmişin 

otoriter yönetimiyle sıkı sıkıya özdeşleştirilen bir partiden geldiği için halkın 

gözünde inandırıcılıktan yoksundu.321 

DP’nin seçim kampanyası, partinin iktidarı elinde bulundurmasından 

kaynaklı olarak renkli ve hareketli olmuştur. CHP Genel Merkezi’nin seçim sonrası 

hazırladığı raporda partinin kampanya için 1,5 milyon lira; CHP’nin ise 158 bin lira 

harcadığı belirtilmiştir. Harcanan para miktarı da kampanyalarla ilgili fikir verir 

niteliktedir. DP, geçen dört yıllık iktidarında halk üzerinde genel anlamda iyi bir 

izlenim bırakmıştır. Parti, seçim kampanyasını da temelde 1950-1954 arasındaki dört 

yıllık hizmetlerine oturtmuştur. Kampanya sırasında sıklıkla dilendirilen hizmetler 

arasında; Limanlar, barajlar, köprüler, karayolları, köy içme suları yer almıştır. En 

önemlisi partinin geçen dört yılda uyguladığı ve köylünün yüzünü güldüren 

politikaları (traktörleşme, ziraî krediler vb.), o tarihlerde seçimlerde belirleyici olan 

köy oylarını garanti altına almasını sağlamıştır.322 

Ülkenin genelinde bu hava hakimken ve kalabalık mitingler düzenlenirken, 

seçim tarihi yaklaşmasına rağmen diğer şehirlerin aksine mitingler açısından Van’da 

durağan bir hava göze çarpmaktaydı. DP, 16 Nisan’da Erciş’te bir açık hava 

toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda sırasıyla konuşan DP adayları, seçim vaatlerini 

sıralamış ve kentte hala güçlü gördükleri CHP’yi hedef almışlardı. Ancak son olarak 

söz alan o dönem DP Gümüşhane milletvekili olan DP Van milletvekili adayı 

CHP’yi eleştirirken sert ifadeler kullanınca toplantıyı izleyenlerden bazıları tepki 

göstermiş ve kalabalığın çoğu alanı terk etmiştir. 323 

DP’nin Van’daki seçim kampanyasının genel hatlarını ise 4 sene boyunca 

ülke genelinde yapılan hizmetler,  kalkınma hamleleri ve CHP’nin partiye yaptığı 

karalamalara karşı halkı uyarmak oluşturmuştur. 
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Seçim kampanyaları sırasında Erciş’te DP’nin hemen arkasından bir toplantı 

düzenleyen CHP, DP’yi tüm ülkede tekel kurmakla ve muhalefeti ezmekle 

suçlamıştır.324 CHP’nin milletvekili adayları Edremit, Gevaş325 ve Özalp’ta da birer 

toplantı düzenlemiştir.326 CHP’nin 21 Nisan’da Van merkezde düzenlediği açık hava 

toplantısına ise CHP’liler büyük ilgi göstermiştir.327 Toplantıda CHP adayları, bir 

kamyonun üzerinde halka hitaben birer konuşma yapmış328 ve burada da aynı 

söylemleri tekrarlamışlardır. CHP, yerel basını da etkili olarak kullanmıştır. O 

tarihlerde CHP yanlısı yayın yapan Van Postası gazetesinde, yazılar kaleme alan 

Ferit Melen ve parti yanlısı gazeteciler, DP’nin üzerinde durduğu ve sıklıkla 

gündeme getirdiği, ülkedeki üretim artışı ve kalkınma hamlelerinin aslında CHP 

döneminde atılan adımların sonucu olduğunu ve DP’nin halkı birçok konuda 

kandırdığını basın yoluyla halka izah etmeye çalışmışlardır. Kaleme alınan köşe 

yazılarında: 

Bugünkü istihsalde daha evvel meydana getirilmiş olan 

demiryollarının, limanların, karayollarının, fabrikaların, maden tesislerinin 

teknik elemanlarının oynadığı rol bir kalemde inkâr edilebilir mi? Bütün 

bunlar, çok müşkül şartlar içinde ve dış yardım alınmadan kendi alın terimizle 

meydana getirilmiş eserlerdir. CHP iktidarı devrettiği zaman faaliyete geçmiş 

tesisler yanında bir o kadarda inşa halinde tesis devreylemişti. Son yıllarda 

birer ikişer faaliyete geçen fabrikalar, maden tesisleri, limanlar, elektrik 

santraleri hep CHP’nin başladığı işlerdir. Bunların semeresini bugün almamız 

bunları yapma şerefini Demokrat iktidara verilmesini icap ettirmez.329 

 

Memleketin çoğunluğunu teşkil eden köylü ve sabit gelirli 

vatandaşların gelirlerinde DP’yi övünmeye yetecek sevk edecek süratli bir 

gelişme olmamıştır. Üstelik bu durumda bilhassa vatandaşlar, vurguncuların 

kazanç hırsları ve durmadan yükselen hayat pahalılığı karşısında büsbütün 

ezilmişlerdir. Görülüyor ki gelirlerde artış varsa bu umuma değil, sadece bir 

zümreye inhisar etmektedir. Ve bu zümreyi de vurguncular, karaborsacılar, 

bir de DP mensubu olmanın verdiği imtiyazdan faydalananlar teşkil 

etmektedir. Bunların gelirlerinin arttığını, hem de pek çok arttığını kimse 

inkâr edemez. Fakat millet demek sadece bu bir avuç insan demek değildir 

ki….330 
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Gibi benzer ifadeler kullanılarak DP’nin halkın üzerinde yarattığı etkinin 

azaltılmaya çalışıldığı ve yerel kamuoyunun üzerine düşen muhalefeti yaptığı 

gözlenir. 

 

Bu tarihlerde Van’da, CHP ve DP dışında, çok az da olsa varlık gösterebilen 

partilerden biri, MP olmuştur. 1949’dan itibaren burada varlık göstermeye başlayan 

MP, 1954 seçimleri öncesinde de DP İlçe İdare kurulundan Şükrü Yavrutürk,  

Zeydan Erdoğan, Abdurahman Süleyman’ın on beş kişiyle DP’den istifa etmesiyle 

Muradiye ilçe teşkilatını kurmuş ve kentteki teşkilatlarını genişletme faaliyetlerine 

girişmişti.331 Ancak seçim kampanyaları sırasında herhangi bir siyasi varlık 

gösterememiştir. 

 

 

2.3. 1954 Genel Seçimleri ve Van’daki  Sonuçları 

 

Türkiye genelinde, DP ve CHP’nin aday yoklamaları,  28 Mart Pazar günü 

yapılmıştır.332 Seçimlerde milletvekili olmak isteyenlerin çokluğu dikkat çekmiş, 

sadece DP ve CHP’den aday olmak isteyenlerin sayısı 14.000’ni bulmuştu.333 

1954’te yapılan seçimlere dört parti katılmıştır.DP, CHP, (Cumhuriyetçi 

Millet Partisi) CMP334 ve Türkiye Köylü Partisi(TKP). DP ile CHP her ilde, CMP 40 

ilde, TKP 19 ilde seçime katılıyorlardı.335 CMP’ nin seçime katıldığı 40 il şunlardı: 

Adana, Afyon, Amasya,Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, 

Çanakkale, Çankırı,Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hatay, İçel, 

İstanbul, Kars, Kastamonu,Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, 

Malatya,Manisa, Maraş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Uşak, 

Yozgat,Zonguldak. TKP’ sinin seçime katıldığı 19 il ise şunlardır: Adana, 

Ankara,Burdur, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İçel, 

                                                            
331 Van Postası, 16 Haziran 1953, 1. 

332 Binark, a.g.e.,129. 

333 Cumhuriyet, 28 Mart 1954, 1.  

334 MP’nin kapanmasından sonra, MP’liler, 1954 seçimlerinin yaklaştığı günlerde dağılmayı önlemek ve yeniden 

toparlanmayı sağlamak için yeni bir partinin kurulma çalışmalarına hız vermişlerdir. Yapılan çalışmaların 

ardından, 9 Şubat 1954’te CMP kurulmuştur. Çaylak, a.g.e., 210. 

335 Çaylak, a.g.e. ,218. 
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İstanbul,İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Maraş, Niğde, Urfa 

illeridir.336 

Ülke genelindeki seçimlerde 10.262.063 seçmenden 9.095.617 kişi sandıklara 

gidip oy kullanmıştır. Katılım oranının %88.63 olarak belirlendiği seçimler, 2 Mayıs 

1954’te yapılmış, seçimleri, 5.313.249337oy alan DP ezici bir çoğunlukla kazanmıştır. 

1954 seçimlerine gidilirken Türkiye nüfusu, 24.000.000,338seçmen sayısı da 

10.262.063 olarak belirlenmişti. Seçimlerde DP, 5.313.659, CHP ise 3.193.471oy 

almıştır.339 Bu sonuçlara göre milletvekillerinden %92.98’ini alan DP’liler 541 

koltuktan 503’ünü doldurmuşlardı. Oyların aşağı yukarı %35’ini alan CHP ise 

koltukların %5.52’si ile yetinmek durumunda kalmış ve sadece 31 milletvekili 

alabilmiştir.340 Bu rakamlara göre DP, 1950’dekinden daha fazla oy almış, 

seçimlerde CHP’nin önde gelen isimlerinden Kasım Gülek, Nihat Erim, Faik Ahmet 

Barutçu, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ferit Melen meclise girememiş, bu da partinin 

maneviyatını bozmuştur.341CHP, sadece Malatya, Kars ve Sinop’ta kazanabilmiş, 

Kırşehir342 ise CMP’ye oy vermiştir. Diğer bütün illerde oylar DP’ye gitmiştir.  

Bu rakamlar, 1954 seçimlerinin sonuçları hakkında açık fikir verirler. 

Seçimler sonucunda CHP, hayli yüksek oy almıştır. Fakat Parti, parlamentoya tam 

bir yenilgi içinde girmiştir. 500’ü aşkın milletvekili arasında 31 milletvekili almak 

parti için üzücü bir sonuç olmuştur.Bu sonuçların alınmasında en büyük etki, 

yürürlükte olan Seçim Kanunu’ndan kaynaklanmaktaydı. Çoğunluk sisteminin 

uygulandığı seçimlerde, bir ilde oyların %49’unu CHP ve % 51'ini DP almış olsa, 

bütün milletvekillerini DP almış oluyordu. Yani halk oyunun % 49’u temsilsiz 

kalıyordu.343 

 

                                                            
336 Binark, a.g.e.,129. 

337 BCA. 030.01.51.309.7. 

338 1955 Genel Nüfus Sayımı, 67, T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yay., İstanbul, 1961,  3. 

339 BCA. 030.01.51.309.7. 

340 Eroğul, a.g.e.,130. 

341 Van Postası, 3 Mayıs 1954, 1-2. 

342 1954 seçimlerinde CMP, sadece Kırşehir’den tam liste halinde (Osman Bölükbaşı, Ahmet Bilgin, Osman 

Aişiroğlu, Mehmet Mahmutoğlu ve Tahir Taşer) çıkarabilmiştir. Çaylak, a.g.e., 218. 

343 Binark, a.g.e., 156. 
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Seçimlerine katılan seçmenlerle bunların kullandıkları oy miktarı ve bu 

oyların partiler ve bağımsızlar arasında dağılım şekli ve oranları hakkında seçim 

kurullarından gelen sonuçlar şu şekilde olmuştur: 

 

Toplam Seçmen 

Miktarı 

Oy kullanan Seçmen 

Miktarı 

Katılım Oranı 

10. 262. 063 9. 095. 617 % 88. 63 

Tablo;7.1954 Genel Seçimlerinde toplam seçmen miktarı ile seçime katılan 

seçmen miktarı ve katılım oranı.344 

Parti Adı Aldığı Oy Oy Oranı 

DP 5.313.659 %58.42 

CHP 3. 193.471 %35.11 

CMP 480. 249 %5.28 

TKP 50. 935 %0.56 

BĞMZ 56. 393 %0.662 

Tablo;8. 1954 Genel Seçimlerinde partilerin aldıkları oylar ve oranları.345 

 

28 Nisan’da seçim propagandalarının bitmesinden sonra Van’da merkez ilçe 

seçim kurullarına bağlı seçim kurulları görev yerlerine gitmeye başlamış ve 

sandıkların konulacakları yerler de tespit edilmiştir. Merkez ilçe seçim Kurulu da 

herhangi bir noksanlık olmaması için yoğun bir faaliyet yürütmüştür.346 

59.959 seçmenin bulunduğu ilde, 55.060 seçmen sandıklara giderek oy 

kullanmıştır.347Van’da, 2 Mayıs 1954 Pazar günü yapılan milletvekilleri seçimi 

sonunda, DP,36.252 oyla%64.10; CHP ise20.299 oyla %35348 oranına ulaşmışlardır. 

Seçimlerden alınan sonuçlara göre, ilde en fazla oy alan DP adayları, Muslih 

Görentaş,36.253 oy,349 Hilmi Durmaz 33.288 oy,350 Kemal Yörükoğlu, 

                                                            
344 BCA.030.01.51.309. 7. 

345 BCA.030.01.51.309.7. 

346 Van Sesi, 30 Nisan 1954, 1. 

347 TBMM Arşivi, Milletvekili Seçim Mazbatası, 10 Mayıs 1954. 

348 BCA.030.01.51.309.7.12. 

349 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2197. 



93 
 

33.012,351Hamit Kartal,32.001352 oyla Van Milletvekili seçilmişlerdir.353Yapılan 

seçimlerde CHP istediği sonuçları alamamış, geçen dört yıllın sonunda ülkede 

meydana gelen kalkınma hamlelerinin ve ekonomideki büyümenin, Vanlı seçmenleri 

olumlu etkilediği görülmüştür. CHP ise tüm ülkede olduğu gibi burada da ciddi bir 

kayba uğramış ve kendisine destek veren bir kentin daha desteğini kaybetmiştir. Bu 

durum parti teşkilatlarında büyük üzüntü yaratmıştır.Seçim sonuçları hakkında bir 

beyanat veren Ferit Melen: 

Seçim neticeleri aziz hemşehrilerimizin malumudur. Hemşehrilerim 

rakiplerimizi tercih etmişlerdir. Çoğunluğun tercihini hürmetle karşılarım. 

Neticenin memlekete ve güzel Van’ımıza hayırlı olmasını dilerim. Bize rey 

veren hemşehrilerime minet ve şükranlarımı sunarım. Bu netice bizi 

memlekete hizmet yolundan alıkoymayacaktır. Dört sene Van’ı Vanlıya 

yakışacak surette şerefle temsil ettim. Bundan sonra da hangi hal ve şart 

içinde bulunursam bulunayım hemşehrilerime hizmet etmekten zevk 

duyacağım.354 

 

Van’da 1954’te yapılan seçimler, kentte 1950’deki seçimlerinin aksine 

Türkiye’de ortaya çıkan genel tablonun bir yansıması gibi olmuş ve DP, kenttin tüm 

milletvekillerini alarak burada da ezici çoğunluğu sağlamıştır. CHP ise 1950’de 

başarılı olduğu sayılı illerden biri olan Van’da büyük bir kayıp yaşamıştır. Bu sonuç, 

büyük ölçüde Türkiye’de tarım sektöründe ve ekonomik alanda meydana gelen 

ilerlemenin, ülkenin kırsal bölgeleri üzerinde yarattığı etkiden kaynaklanmıştır.  

Van’ın ekonomisinde genel manada tarım ve zirai faaliyetler egemen 

olmuştur. Bu yıllarda ilde, sanayi kuruluşu olarak yalnızca, bitkisel ve hayvansal 

ürünleri işleyen birkaç atölye fırın ve mandıra vardı. O yıllarda ilin önemli sanayi 

kolunu oluşturan mandıraların büyük bölümü de süt mevsiminde yaylalara çıkarak 

üreticiden topladığı sütü yerinde, ilkel yöntemlerle işleyen “gezici” işletmelerdi. Bu 

yıllarda imalat sanayinin bir başka önemli dalı da dokumaydı. Dokumacılıkta 

çalışanların çoğunluğunu, evlerdeki el tezgâhlarındaki yünlü şayak, aba, tiftik, şal ve 

pamuklu kumaş dokuyan kadınlar oluşturuyordu. Bu yapı nedeniyle 1955’te faal 

nüfusun yalnızca %1,4’ünü oluşturan 1.161 kişi imalat kesiminde çalışıyordu. Kapalı 

                                                                                                                                                                         
350 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2196. 

351 TBMM  Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:1695 

352 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No: 2198 

353 BCA. 030.10.78.517.19.1. 

354 Van Postası, 5 Mayıs 1954, 1. 
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ekonomi koşullarının geniş ölçüde geçerli olduğu bu yıllarda, il ticaretinde de yerel 

gereksinimleri karşılamaya yönelik küçük ölçekli perakendeci işletmeler egemendi. 

1955’te ticaretle uğraşan 1.238 kişi, il nüfusunun %1,5’ini oluşturuyordu. İlin 

ekonomisinde hâkim olan tarım sektörü birçok sebepten dolayı gelişmemişti. Ancak 

tarımsal yapıdaki gelişme tüm ülkede olduğu gibi ilde de DP’nin iktidarı 

devralmasından sonra başlamıştı. 1955’te kenttin faal nüfusun %86,8’i tarım 

kesiminde çalışıyordu. Dolayısıyla tarımdaki ilerleme, kentte kullanılan oylara etki 

etmiştir.355 

Ancak bunların dışında, kentteki seçim sonuçlarına etki eden başka faktörler 

de olmuştur.CHP seçimler öncesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Van’daki seçim 

propagandasında da partizan idare, hayat pahalılığı ve yabancı sermaye gibi konuları 

gündeme getirmişti. Sıradan vatandaş açısından bakıldığında partizan idare 

muhalefet partilerine ait bir şikâyet konusuydu ve sokaktaki insanı pek de 

etkilemiyordu. Hayat pahalılığı ve dış borçlar meselesi henüz vatandaşı etkileyecek 

düzeyde kendini hissettirmiyordu. Yabancı sermaye meselesi de uzak gelecekteki bir 

tehdide vurguydu ve yine seçmen açısından çok da anlaşılır bir durum değildi. 

Dolayısıyla CHP’nin seçmenle daha seçim kampanyasının başında doğru bir iletişim 

kuramadığını söylemek gerekir. DP açısından ise iktidarın en rahat yıllarıydı. Çünkü 

ekonomik kalkınma ve refah artışı açısından ülke ve dünya konjonktürünün bütün 

avantajlarından yararlanmaktaydılar. Bu süreçten en çok yararlanan kesim ise 

nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylüler olmuş356 ve DP’ye oy vermelerinde de etkili 

olmuştur.  

Başka bir faktör ise CHP’nin maddi gücünün zayıflamış olmasıydı. Parti, 

1950’de iktidarı devrettikten sonra tüm teşkilatlarında olduğu gibi kentte de uzun 

süredir elinde bulundurduğu iktidar gücünü artık kullanamıyordu. Bu yüzden parasal 

anlamda sıkıntıya girmişti. 23 Mart 1951’de CHP Özalp ilçe İdare Kurulu Başkanı 

Cemal Saatçioğlu, CHP Genel Sekreterlik makamına gönderdiği yazıda şunlar ifade 

etmekteydi: 

Partimizin bir takım zaruri ihtiyaçları olduğunu takdir edersiniz. 

Burada partimizin hiçbir geliri mevcut değildir. Muhtelif partilerin hakim 

olduğu bu devirde partimizin inkişafı için iyi bir hakikattır. Partililerin 

                                                            
355 Yurt Ansiklopedisi, a.g.m.,7575. 

356 Uyar, Demokrat Parti İktidarında CHP…, 108. 



95 
 

toplanıp daima fikir testilerinde bulunmaları lazım gelir. Hiçbir geliratı 

olmayan partimizin durumunu tebberuz ettirerek sempatisini uyandırmak icap 

eder. Onun için bir yer tutmak ihtiyacını duyuyoruz. Kâtip, odacı, mahrukat 

bedeli olarak dışarıya 1000 liralık borcumuz mevcuttur. Bir yer tutmak ve 

partinin mübrem ihtiyaçlarını gidermek için sayın Genel Sekreterliğiniz 

tarafında takdir edilecek bir miktar yardımın partimize gönderilmesini 

saygıyla arz ederim.357 
 

Verilen cevapta: Parti Merkezi bugünkü malî durumu kuruluşlarımıza yardım 

yapmaya imkân vermemektedir. Bu kabil masrafların kendi gelir kaynaklarından 

sağlanması bir zaruret halini almıştır”358 deniliyor ve partinin içinde bulunduğu 

ekonomik sıkıntı özellikle vurgulanıyordu. Bu durumun daha da kötüleşmesine sebebiyet 

veren, TBMM’nin 14 Aralık 1953’teki toplantısında konuşularak kabul edilen CHP 

mallarının müsaderesi hakkındaki kanundu.Bu kanun partiyi hem maddi hem de manevi 

yönden tamamen çökertmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Van’da 19 Aralık’ta 

hazineyi temsilen CHP binasına gelen heyet partinin mevcut mallarını tespit etmiş ve 

kanun hükümlerine göre partide lazım gelen bazı eşyaların makbuz karşılığında CHP’de 

bırakılacağı bildirilmişse de CHP’nin elindeki bütün malları müsadere edilmiştir. Bunun 

sonucunda CHP binasında bir kırık ibrik ve bir süpürgenin dışındaki tüm eşyalar heyete 

teslim edilmiş ve teslim alınan bu eşyalarda hükümet binasına naklettirilmişti.359 Bu 

durum, 1954 seçimleri öncesi partinin ekonomik yönden ellini zayıflatmıştı. Parti, 

1954’ün başında, Van Postası gazetesine verdiği ilanla üyelerinin desteğiyle 

durumun  üstesinden gelmeye çalışmıştı.Verdiği ilanda, partinin ihtiyacı şu şekilde 

özetlenmişti: 

CHP mallarının 6195 sayılı kanun hükümlerine göre alınmış olması 

sebebiyle bugün toplanan Van CHP İl İdare Kurulu bir bağışlar komitesini 

kurmuştur. Komitemiz bugünden itibaren faaliyete başlamıştır. Amacımız 

partimizin ve muhalefetin faaliyetlerini idame ettirebilecek mali imkânları 

sağlamaktır. Yardım şekli aşağıda gösterilmiştir. 1-Nakdi yardım, 2-Ayni 

yardım. Bu yardımlar komitenin faaliyet merkezi bulunan Van CHP 

binasında her gün öğleden sonra çalışmakta bulunan arkadaşlara 

yapılmalıdır.360 

 

                                                            
357 BCA. 490.01.1532.231.1. 

358 BCA. 490.01.1532.231.1. 

359 Van Postası, 19 Aralık 1953, 1. 

360 Van Postası, 28 Ocak 1954, 1. 
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2.4. 1954 Seçimlerinden Sonra Başbakan Adnan Menderes’in Van’ı 

Ziyareti 

2 Mayıs 1954 Genel Seçimlerden sonra DP, Van’da büyük bir başarı 

kazanmış, bu sonuçlar hükümeti oldukça mutlu etmiştir. 1954 senesi, kent halkı için 

mutluluk verici bir gelişmeye sahne olmuştur. Kenti ziyaret edeceği günler 

öncesinden öğrenilen Başbakan Adnan Menderes, Van’a bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir. 31 yıllık dönemde, Başbakan düzeyinde, iki defa ziyaret edilen 

kentte, 1935’de gelen ilk Başbakan İsmet İnönü olmuştur. İnönü, o dönemin 

şartlarında illin durumuyla ilgilenmiş ve bazı vaatlerde bulunarak buradan 

ayrılmıştır. Bu ziyaretten 19 yıl sonra, kent bu kez Adnan Menderes’i ağırlamıştır. 

Bu yüzden Başbakan’ın ziyareti kentte büyük heyecan uyandırmıştır.361 

24 Eylül 1954’te, Başbakan Adnan Menderes beraberindeki heyete bulunan 

devlet Bakanı Mükerrem Sarol, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Maliye Bakanı Hasan 

Polatkan, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, 3. Ordu Müfettişi Korgenereal 

Nurettin Aknoz ve gazeteciler ile birlikte Erzurum uçağıyla saat 12:00’de Van’a 

gelmiştir. Menderes ve beraberindeki heyetin kentte gelişi, halk arasında büyük 

sevince neden olmuş, heyet, Van milletvekilleri, Vali, Garnizon komutanı, kenttin 

ileri gelenleri ve binlerce kişi tarafından karşılanmış, bu sırada kurbanlar kesilmiştir. 

Menderes, halkın yoğun sevgi gösterileri arasında otomobille kentte, hareket etmiş, 

Başbakan’ın otomobilline 100 kadar otomobil ve motorlu araç da eşlik etmiştir. 

Ayrıca meydana 200 atlı köylü de gelmiştir. 

Başbakan kent merkezine ulaştığında da coşkun bir kalabalık tarafından 

karşılanmıştır. Menderes Daha sonra Hükümet konağına  gitmiş, bu sırada  Hükümet 

konağı önü, kalabalıkla hınca hınç doldurulmuştur. Bir müddet sonra mikrofonu alan 

Menderes, kendisine ve arkadaşlarına karşı gösterilen büyük sevgi için teşekkür 

etmiş ve iki yıldan beri Van’a gelmeyi istediğini ancak hava durumunun 

elvermemesi ve bazı önemli işlerden dolayı gelemediği için özür dilemiştir. 

Menderes: “…ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi hükümetinizin önüne çıkardığınız 

dövizlerde çok güzel ifade etmiş bulunuyorsunuz. Bunlarda tamamıyla haklısınız.” 

devamında kenttin uzun yıllardır ihmal edildiğini ve bu yüzden ilerleme imkânlarına 

kavuşamadığına vurgu yaparak iktidarı devraldıktan sonra, DP’nin 50-54 döneminde 

                                                            
361 Van Sesi, “Başvekili Karşılarken”, 24 Eylül 1954,  1-2. 
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ülkedeki, zihniyet mücadeleleriyle uğraştığını ve ülke meselelerinin genel durumu 

üzerinde incelemelerde bulunduğunu, bu süre zarfında da bir çok eser vücuda 

getirdiğini fakat bu süreçte kenttin ihtiyaçları üzerinde durmaya imkân bulamadığını 

söylemiştir. Bundan sonra kentte karşı olan borçlarını ödemek için çalışacaklarını 

ifade etmiş362ve Vanlılara şu vaatlerde bulunmuştur: 

1-Doğu Üniversitesi artık inceleme aşamasındadır Van, bu üniversitenin 

merkezlerinden biri olmaya adaydır. 

2-İhaleye çıkarılıp bir türlü yapılmayan Van Hava Alanının yapılmasının 

daha fazla geciktirilmemesi için emaneten yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

3-Van’ın haberleşme işini iyileştirilmesi ve illin soyutlanmış durumdan 

kurtarılması için şehirlerarası telefon şebekesi önümüzdeki aylarda yapılacak. 

4-Yakacak sıkıntısı içinde bulunan Van’ı bu sıkıntıdan kurtaracak ve sanayi 

müesseselerinde de kullanılacak Şahmanis363 linyit madeni Etibank tarafından 

işletilecek. 

5- Toprak tahlilleri yapılmakta olan Van Çimento fabrikası bir an evvel 

gerçekleştirilecek. 

6-Bugün 70 kilovat saat gücünde olan Van şehir elektriği çok yetersiz 

olduğundan Bendimahi Hidroelektrik santrali önümüzdeki aylarda ihaleye 

çıkarılacak yaptırılacak ve bu santralden altı bin kilovat saat gücünde enerji 

üretilecek ve ihtiyaç karşılanacaktır. Bu iş gerçekleşme aşamasındadır. 

7-Van güney yolu önümüzdeki bahar mevsiminde yapılmaya başlanacaktır. 

8-Hükümetin bugünkü şeker fabrikaları programından başka 1955 yılında 

hazırlanacak olan yeni şeker fabrikaları inşa programında Van şeker fabrikası da yer 

alacaktır.364 

                                                            
362 Van Postası, 25 Eylül 1954, 1; Van Sesi, 25 Eylül 1954.1. 

363 Şahmanis linyit yatağı, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Nordos Nahiyesinin Şahmanis köyünün 1.5-2 kilometre 

kuzey batısında bulunan kömür madenidir. Gürpınar’a 40, Başkale’ye 25, Van’a 105 kilometre uzaklıktadır. 

Şahmanis linyitlerinin işletilmesi ve Van’ın yakıt ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak 1951’’de Van’ı ziyaret 

eden Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a Vanlılar istekte bulunmuştu. Bunun üzerine madden hakkında MTA 

Enstitüsünden bilgi istenmişti. 1951’de MTA Enstitü şubesi Baş mühendisinin yazdığı rapora göre, burada kömür 

çıkarma işleminin beklediklerinden daha fazla maliyet gerektirdiğini, bundan dolayı da burada kömür arama 

çalışmalarının gereksiz olduğunu belirtmiştir. CCBA. Yer No:3/3-26. 

364 Van Sesi, 27 Eylül 1954, 1-2. 
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Menderes, bu vaatlerle Van’ın o dönem, ekonomik ve kültürel konularda hızlı 

bir şekilde kalkınmasını sağlayacak bütün konular üzerinde durmuş 

oluyordu.Menderes, konuşmasının devamında, Van’ın bir şehir manzarası dışında bir 

kasaba manzarası dahi sergilemediğini, bunun da ihmalden kaynaklandığını ifade 

etmiştir. 

Hükümetin bundan böyle bu ilin ihtiyaçlarını yerine getirmek 

konusunda daha hassas davranacağını ve büyük gayret göstereceğini de şu 

sözlerle dille getirmiştir: ihtiyaçlarınızı mümkün olan süratle karşılamaya 

çalışmayı farz ve bir şükran borcu olarak telâkki etmekteyiz. Van için 

yapacağımız hizmetlerin şevki ve heyecanı ile kalplerimiz dolu olarak 

aranızdan ayrılacağız. Muhterem Vanlılar toplu olarak sizleri bir kere daha 

görmek belki mümkün olmayacaktır. Fakat Cenab-ı Haktan niyaz ederim ki, 

bize kısa fasıllarla aranızda bulunmağı müyesser kılsın.365 

Sözleriyle de konuşmasını bitirmiştir. Menderes ve beraberindeki heyet, daha 

sonra Edremit’e geçmiş burada öğle yemeğine katılmış, oradan motorla Gevaş’a 

Akdamar adasına bir gezi yapmıştır. Geç saatte kadar burada kalmış, daha sonra 

merkeze dönmüştür. Sonrasında, Belediye tarafından Başbakanın şerefine ordu 

evinde bir yemek verilmiş, verilen yemeğe, milletvekilleri, gazeteciler, 

Diyarbakır’dan gelen bir heyet ve yüze yakın davetli de katılmıştır.Yemekte, DP 

Başkanı Cemil Yörük, bir konuşma yaptıktan sonra, Başbakan’da bir konuşma 

yapmış ve yemek son bulmuştur.366 Menderes, 25 Eylül sabahı saat 09:00’da ilden 

ayrılmıştır. 

                                                            
365 Van Sesi, 25 Eylül 1954, 1-2. 

366 Van Sesi, 25 Eylül 1954, 1-2. 
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25 Eylül 1954’te Başbakan Adnan Menderes’in Van Ziyaretinin Yerel 

Basında Yer alması. Van Sesi, 24 Eylül 1954. 

 

2.5.X. Dönem’de Van’da Seçilen Milletvekilleri ve Van’a Yönelik 

Faaliyetleri 

X. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Van’dan seçim kazanan isimler: 

1. Hilmi Durmaz,367 

2. Muslih Görentaş,368 

3. Hamit Kartal,369 

4. Kemal Yörükoğlu’370dur. 

 

                                                            
367 Geniş bilgi için bkz: TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No: 2196. 

368 Geniş bilgi için bkz: TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No: 2197. 

369 Geniş bilgi için bkz: TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No: 2198. 

370 Geniş bilgi için bkz: TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No: 1695. 
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2 Mayıs 1954 Seçimlerinde Van’da Seçilen Milletvekilleri. Van Sesi, 22 

Mayıs 1954. 

 

1954’te Van’da DP’den seçilen 4 milletvekilinden biri olan Hilmi Durmaz, 

Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri, 1956 yılı 

bütçeleri münasebetiyle, iki üç seneden beri Nafıa Vekâleti tarafından ele alınıp da 

sonuç alınmayan,  Beyatlı’nın suyu meselesi üzerinde durmak istediğini söyleyerek 

TBMM’de dönem boyunca yapacağı tek konuşması için söz almıştır Durmaz: 

Konu üzerine, ilgililerle görüşmeler yaptım. Bana verilen cevapta, 

ihale ettik, yapılacak, yapılıyor denildi. Bende söylenenleri, seçim bölgemde 

dillendirdim. Ancak söylenenler fiiliyata geçirilemedi. Ben de seçmenler 

karşısında yalancı duruma düştüm,  hükümetin bölgedeki seçmenlerin 

güvenini boşa çıkarmaması için daha fazla hassasiyet göstermesi gerekir.371 

Seçimlerde, DP’den seçilen 4 milletvekilinden biri olan Muslih Görentaş’ın 

da X. Dönem zarfında, TBMM’de Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri, Karayolları 

Umum Müdürlükleri 1957 yıllı bütçeleri münasebetiyle yaptığı konuşma dışında 

konuşması olmamıştır. Görentaş, konuşmasında: 

Kendi seçim bölgemden size bir misal arz edeyim. Havasor ovası 

denen muazzam bir ovayı sulayan Bey arkının temizlik ve inşaatı; 

                                                            
371 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 45, C. 10, Dönem 10, 26.02.1956, 900. 
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Cumhuriyetin ilânından beri ele alınmış, her sene ihaleye çıkar. Talip zuhur 

etmez, ertesi sene yine programa alınır ki, yarı inşaatına yüz binlerce lira sarf 

edilmiş olup tamamen heder olduğu gibi, birkaç sene evveline kadar yemyeşil 

olan 13 pare köy bu yüzden bugün kupkuru bir çöl haline gelmiş, meskûnu 

bulunan binlerce vatandaş göç etmek zoruyla karşı karşıyadır.372 

 

Farklı yıllarda ancak benzer konularda yapılan her iki konuşmada da kentte 

sıradan hale gelen bir duruma dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çünkü hemen hemen 

her dönemde, kenttin ihtiyaçları ve sorunları gündeme getirilmiş, üzerinde 

konuşulmuş ancak bu ihtiyaçlar hiçbir vakit tam anlamıyla karşılanmamıştır.  

1950’de DP’den Gümüşhane milletvekiliyken memleketiyle yakından 

ilgilenen Kemal Yörükoğlu’nun faaliyetleri, 1954 seçimlerinde kentte milletvekili 

seçildikten sonra da devam etmiştir.Bu süre zarfında TBMM’de aktif bir siyaset 

yürütmüş, kentin ihtiyaçları ve sorunları üzerine çalışmaları olmuştur.Yörükoğlu, 

Başbakan Adnan Menderes’in 1954 seçimlerinden sonra Van’ı ziyaretinde, Anadolu 

Ajansına verdiği demeçte:“…Van’da bulunan linyit madenini açmakla ilgili 

çalışmalar yürütüyoruz, madenin açılmasıyla önemli ölçüde yakacak sıkıntısı çeken 

kent ihtiyacının karşılamasının yanı sıra burada kurulacak sanayi kuruluşların da 

ihtiyacını karşılayacaktır” dediğini belirtmiş ve bu konuda yürütülen çalışmaların 

seyri hakkında da İşletmeler Bakanı’na bir soru yöneltmiştir. 

İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu, Başbakanın ziyaretinin üzerinden dört ay 

gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen hükümetin bu konuda çalışma başlattığını 

ifade etmiştir.Daha önceden yapılan tetkiklerden burada bir milyon tona yakın bir 

rezervin olduğunun tahmin edildiğini ve gereken tedbirlerin alınması konusunda, 

Maden Teknik Arama(MTA) Enstitüsüne emir verdiklerini belirtmiştir. Gelecek 

senenin sonuna doğru, kenttin ısınma ihtiyacını da Şahmanis linyitiyle karşılamayı 

planladıklarını söylemiştir.373 

Yörükoğlu, 1943’te Van’da savcı olarak görev yaptığı sırada Van’ın Özalp 

ilçesinde, 32 kişinin öldürülmesi374 olayı yaşanmıştır.1952’de Gümüşhane 

                                                            
372 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 47, C. 17, Dönem 10, 26 Şubat 1957,  923. 

373 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 19, C.3, Dönem 10,20.10.1954,161. 

374 1943’te Van-İran sınırında yaşanan asayişsizlik nedeniyle tarafların birbirlerinin hayvanlarını gasp etme 

olayları sık sık yaşanıyordu. Yine bu dönemde Van’ın Özalp ilçesinden İranlıların aldığı bir sürü nedeniyle, 

Özalp’ta 33 kişi İranlılara yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Daha sonra sürüleri alanların 
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milletvekili olduğu sırada meclisteki bir tartışma sırasında CHP Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay, Yörükoğlu’na: “…33 vatandaş kurşuna dizilirken sen orada cumhuriyet 

savcısıydın neden vazifeni yapmadın?”Diye sormuştu.Yörükoğlu o zaman: 

Zamanı gelince onun da hesabını veririz. Kurşuna dizilen 33 

vatandaştan bahsediyor, ben o zaman cumhuriyet savcısı idim. Uzun müddet 

ömrünü bu, memleket hizmetine vakfetmiş olan ihtiyar kumandanı en 

sonunda kaatil menzilesine düşürdünüz. Hâdise 1943’te olduğu halde 1945’te 

millî şefiniz onu millî bir kahraman gibi koluna takıp Van'a gelmişti, buna ne, 

buyurulur? Ben vazifemi yapmışımdır.375sözleriyle karşılık vermiştir. 

1956’da TBMM’de 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısıyla eski İçişleri ve 

Millî savunma bakanları hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmamasına dair 

Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski Milletvekili İsmail Hakkı Çevik’in 

III numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeni’nin 05.03.1950 tarihli haftalık karar 

cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tahriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası görüşmeleri sırasında, Yörükoğlu, daha önceden 

zamanı gelince hesabını veririz dediği konu hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunu 

söyleyerek söz almış ve: 

CHP’liler, şimdiki hükümeti, Doğuyla ilgilenmemekle suçluyor, 

bölgede asayişsizliğin hüküm sürdüğü söylemleri geliştirmiş, buna kendilerini 

de halkı da inandırma peşinde. Ancak kendi dönemlerinde yaşanan 

asayişsizliğin hazin bir örneğinin 1943’te Özalp ilçesinde yaşandığını 

unutmuşa benziyorlar. Bu olayın yaşanmasından, o dönemde iktidar olan ve 

bu bölgelerde kontrolü sağlayamayan CHP sorumludur. Onların yüzünden 32 

masum insan, ne yazık ki planlanan bir tertip sonucunda kurşuna dizilmiştir. 

Olay, bölge halkı üzerinde derin izler bırakmıştır ve işte CHP’nin bölge 

halkına reva gördüğü muamele buydu.376 

2.6. Yurt Genelinde Yapılan Yerel Seçimler 

7 Kasım 1954’de yapılan muhtar seçimlerinde DP,  yükselişini sürdürmüştür. 

Toplam seçmen sayısının 11.325.064 olduğu seçimlere katılım %56,98 olarak 

belirlenmiştir.7 Kasım 1954’te yapılan şehir ve kasabalarda ihtiyar heyeti ile köyde 

muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerine ait toplam sonuçlar ise şöyle olmuştur. 

                                                                                                                                                                         
yerlerini göstermeleri gerekçesiyle İran sınırına götürülen 33 kişinin burada öldürülmesi nedeniyle bu olay 

“Özalp olayı” adıyla anılmaktadır. TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 91, C. 13,  Dönem 10, 15.08.1956, 384-

385. 

375 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 69, C. 15, Dönem 9, 07.05.1952, 108. 

376 TBMM Tutanak Dergisi, Birleşim 91, C. 13,  Dönem 10, 384-385. 
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DP, 53.968 oyla %73,97; CHP, 11.438 oyla %15, 68; CMP, 223 oyla 

%00,30; KP, 63 oyla % 00, 08; BĞMZ, 3, 772 oyla % 4, 80; Karışık, 3. 495 oyla %4. 

80 oranına ulaşmışlardır.377 

1954 genel seçimlerinden sonra iktidar ve muhalefet arasındaki gerginlik, 

daha önce değiştirilen seçim yasası doğrultusunda muhalefetin radyodan 

yararlanmasının önüne geçilmesi yüzünden iyice artmıştır. Buna muhalefeti rahatsız 

eden başka başlıklar da eklenince, CHP ve CMP, 23-30Ekim 1955’te yapılacak 

Belediye seçimlerini, boykot etme kararı almıştır. Bunun sonucunda, yapılan 

seçimlerde herhangi bir siyasi mücadele söz konusu olmadığı gibi seçim kampanyası 

da oldukça sönük geçmiş, katılım oranı az olmuş ve seçimler DP lehine 

sonuçlanmıştır. 

1950-1954 yılları arasını DP’nin siyaseten güçlendiği yıllar olarak 

başlıklandırdığımız bu bölümde, ülkede genel siyasi atmosferin Van’a da yansıdığını 

gözlemlemek mümkündür. DP iktidarı aldıktan sonra özellikle ülke ekonomisinin 

tarım ve zirai faaliyetlere dayanmasını önemli bir seçim hamlesi ve stratejisi olarak 

kullanmayı başarabilmiştir. Elbette bu noktada elde edilen kazanımların 

sağlanmasında ABD’den gelen ekonomik yardımların payı büyüktür. Van özelinden 

söz konusu yılları değerlendirdiğimizde ise kentin ülkenin coğrafi olarak uzak ve 

ücra bir köşesinde bulunmasından kaynaklanan sahip olduğu olumsuz özellikler, 

kentteki siyasi havayı, geçmiş seçimlerde ülkenin genel atmosferinin tersine, 

rüzgârları CHP yönünde estirmiştir. Ancak 1954 seçimlerinde Van’da DP’nin 

yükseliş sebeplerine baktığımızda, genişleyen tarım alanları ile modern tarım 

araçlarının kentte kullanılmaya başlaması ve dolayısıyla üretimin artması dikkati 

çekmektedir. Bunun paralelinde ülke genelinde seyreden ekonomik hareketlilik, 

kentte de gözle görülür bir canlılık yaratmıştır. Tüm bu genel nedenler bölgede 

CHP’den halkın elini çekmesine ve DP’ye meyletmesinin unsurları olarak 

sıralanabilir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde ise 1954 ile 1957 yılları arasındaki 

siyasi hava ve 1957’de gerçekleştirilen seçimlerinden bahsedilerek yerel ölçekte 

karşımıza çıkan siyasi manzara değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

 

                                                            
377 BCA. 030.01.51.310.4. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1954-1957 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEVE VAN’DA 

YAŞANAN SİYASİ GELİŞMELER 

 

3.1.1954’ten Sonra Ülke Genelinde Oluşan Siyasi Ortam 

 

1954 seçimleri ve çoğunluk sistemi, DP içinde öyle büyük bir çoğunluk 

kazandırmıştı ki, bu çoğunluk daha sonraki süreçte parti için zaaf kaynağı olmuştur. 

Seçimlerin ardından DP’nin iktidardaki tavrı giderek sertleşmiştir.Parti, bu süre 

zarfında, daha sonradan eleştirilmesine ve baskıcı denilecek olan bazı uygulamaları 

hayata geçirmiştir.378 Bu uygulamaların ilk hışmını,suçu sadece demokratik kakını 

kullanarak CMP’ye oy veren Kırşehir halkı çekmiştir.İktidar, 30 Haziran 1954 

tarihinde çıkarttığı bir kanunla Kırşehir’i ilçe haline getirmiştir.379Aynı şekilde 

CHP’ye %54 gibi bir oranda oy veren ve 12 Milletvekilinin tamamının CHP’den 

seçildiği,380Malatya’da ikiye bölünmüştür (Malatya ve Adıyaman). İktidar, seçimde 

muhaliflere oy vermiş olan illeri cezalandırmakla yetinmemiş, muhalif kuruluşlara ve 

memur kitlesine de baskı tedbirleri uygulamaya başlamıştır.381 

DP’nin ilk yıllardaki ekonomideki başarısının nedenini tarımdakiilerleme 

oluşturmuştur. Bu dönemde ise kötü hava şartları nedeniyle, tarım ürünlerinden 

sağlanan hâsılat düşmüş, tarım ürünlerinde ihracat durmuş, ithalat ise sadece zaruri 

ürünlerde yapılabilir hale gelmiştir. 

Bozulan ekonomik durum ile siyaset arasında sıkı bir ilişki vardır. Fiyatlar 

yükselip mal darlığı artarken, kamuoyu muhalefetin eleştirilerine daha çok duyarlı 

olmaya başlamıştır.Başını alıp giden enflasyon, hükümeti, ülkenin savaşta tarafsız 

kalmasının sıkıntılarını karşılamak zorunda olduğu, 18 Haziran 1940’ta çıkarılan 

Milli Korunma Kanunu’na başvurmak zorunda bırakmıştır. 6 Haziran 1956 tarihli 

                                                            
378 Sedef Bulut, “Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve Tahkikat Komisyonu”,  

Akademik Bakış Dergisi, II, 4, Ankara, 2009, 3. 

379 Kırşehir’in ilçeye dönüştürülmesi hakkında geniş bilgi için bkz: Çaylak, a.g.e.,219-241. 

380 Milletvekili Genel Seçimleri, 1923-2011, 69. 

381 Karpat, Siyasi Tarih…,1. 
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yasa, fiyatları ve ekonomiyi kontrol etmede hükümet geniş bir müdahale yetkisi 

tanımıştır.382 

1950-1960 mali politikası sadece tarımın geliştirilmesine yönelmemişti. Buna 

da misal olarak yeni şeker ve çimento fabrikalarını, demir-çelik endüstrisi 

sahasındaki yatırımları göstermek mümkündür. 1950-1960 döneminde malî politika 

kamu harcamaları yönünden çok etkin bir alet olarak kullanılmış, fakat gelir 

politikasının bu aleti rahatlıkla çalıştıracak biçimde şekillendirmemesi ve özelikle 

vergi gelirlerinin harcamalarla aynı hızda artırılmaması yüzünden, dönemin sonuna 

doğru ekonomide çeşitli tıkanmalar ortaya çıktığı gibi, kamu harcamalarının 

ekonomiyi geliştirici biçimde kullanılması imkânı da sınırlanmış, birçok hizmetten 

vazgeçme,  bazı hizmetlerin de yapılışını yavaşlatma mecburiyetini doğurmuştu.383 

1957 seçimleri öncesi, ülkedeki bu durum doruk noktasına ulaşmıştır. 

Bu dönemde dış politikada da ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri 

de hükümetin Orta Doğu politikasının bir sonucu olarak çıkmıştır. Orta Doğu 

siyasetinde başarı sağlamak isteyen hükümet bu doğrultuda Bağdat Paktı’na imza 

atmıştır. Ancak Bağdat Paktı, Arap ülkelerinde büyük bir kamplaşmaya neden 

olmuş384 ve bu durum bölgede Türkiye adına sıkıntı verir hale gelmeye başlamıştı. 

Bir diğer problem Yunanistan ile yaşanmıştır. Kurtuluş Savaşından sonra 

Atatürk ve E. Venizelos’ un girişimleri ile dostluk rayına oturtulan Türkiye-

Yunanistan ilişkileri, Balkan Antantı ile depekiştirilmişti. İki ülke 1952’de NATO 

üyesi olmuş, arkasından da 1953’deBalkan Paktı içinde müttefik olmuşlardır. Fakat 

1954’den sonra Kıbrıs meselesinden dolayı gerilmeye başlayan ilişkiler, DP 

iktidarını ta temelinden sarsan başlıca sorunlardan biri olmuştur.385 

Türkiye’nin iç ve dış siyasi ve ekonomik sorunlarının 1955’ten sonra daha da 

artması muhalefetin ellini güçlendirmiştir. Basın da muhalefete ayak uydurunca 

iktidar, sertlik politikasının dozunu artırmaya karar vermiştir.1956 yıllının Mayıs 

başında, yargı mensuplarıyla ilgili uygulamalar olmuştur. 3 Mayıs’ta adalet 

                                                            
382 Ahmad, a.g.e.,73. 

383 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, 1923-1978, (Haz.: Memduh Yaşa), Akbank Kültür Yay., İstanbul, 

1980,  647-648. 

384 Bürkan Serbest, “Bağdat Paktı’nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye’nin Rolü”, Manas Sosyal 

Araştırmalar Dergisi,V, 3, Kırgızistan, 2016,422. 

385 Eroğul, a.g.e., 163. 
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bakanlığının bir kararıyla, 16 yargıç emekliye ayrılmıştır. 12 Haziran 1956’da, 

7yargıç daha emekliye sevk edilmiş bunların arasında Yargıtay başkanı, Yargıtay 

birinci ve ikinci daire başkanları ve cumhuriyet başsavcısı da bulunuyordu.386 

 Benzeri uygulamalar sonraki süreçte devam etmiş, 1956 Haziran’da basın 

kanunun değiştirilmesiyle birlikte daha önceden kısıtlanan basın özgürlüğü daha da 

kısıtlanmıştır. Kanuna göre, gazete sahibi ve sorumlu müdür olmak yeni şartlara 

bağlanmış, 6 aylık mahkûmiyet ise mesleğin icrasına engel sayılmıştır.Bahsi geçen 

şartlar muhabirler için de geçerli sayılmıştır. İmzasız olarak yayınlanan her yazının  

sorulması halinde, sorumlu müdür tarafından 24 saat içinde savcıya bildirmesi 

zorunlu olmuştur. Bu yasaklar kapsamında ağır para ve hapis cezaları getirilmiş, 

cevap ve düzeltme hakkının kapsamı da genişletilmiştir.387 

1954’de çıkarılan“Neşir Yolu’yla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler 

Hakkında Kanun’un”, bazı maddelerinin yanında ismi de değiştirilmiş, “Neşir 

Yoluyla veya Radyo ile Yahut Toplantılarda İşlenen Bazı Cürümler Hakkında 

Kanun” adı verilmiştir. Bu değişiklik de Basın Kanunu değişikliğiyle birlikte, 7 

Haziran 1956’da kabul edilmiş, 8 Haziran'da yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın 

kapsamında namus, şeref ve saygınlığa dokunan, resmi sıfatı olanları küçük 

düşürecek nitelikte yayınlarla devletin saygınlığına dokunan, halkın devlete güvenini 

sarsacak ve zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının değişmesine yol açacak 

nitelikte yazıları cezalandırıyordu. Yayın yoluyla veya radyo ile namus, şeref ve 

haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulması bir yıldan üç yıla kadar hapis, 

3 bin liradan 10 bin liraya kadar para cezası gerektiren suçlar haline getirilmiştir.388 

İktidarının iyi anılmayan kanunlarından biri de bu dönemde çıkarılmıştır.389 

27 Haziran 1956’da kabul edilen bu yeni kanunla, partilerin, seçim propagandaları 

dışında açık hava toplantıları yapmaları, kapalı toplantıları yapılması ise  mahallin en 

büyük mülkiye amirinin iznine bağlanmıştır. Kanunun 12. maddesine göre, “Her 

nerede olursa olsun tezahürat veya gösteri veya protesto maksadı ile yahut maksadı 

mahsusa müstenit olarak toplanılması veya böyle bir toplantıya bilerek sebebiyet 

                                                            
386 Karpat, Siyasi Tarih…,180-181. 
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388 Nuran Yıldız, “Demokrat Parti İktidarı (1950-1960) ve Basın”,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
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verilmesi…”suç sayılmıştır.390 Ayrıca, kanunun 13. maddesinde, suç sayılan 

toplantıların dağıtılması için hedef gözetmeksizin ateş açılabileceği kabul 

edilmiştir.391 Tüm bunlar, iktidarın, 1957 seçimleri öncesi yaptığı antidemokratik 

uygulamalarına örnek teşkil etmiş ve seçmenin partiye olan yaklaşımını olumsuz 

yönde etkilemiştir. 

 

3.2. 1954’ten Sonra Van’da Meydana Gelen Siyasî Gelişmeler 

2 Mayıs 1954 seçimlerinden sonra ülke genelinde gücü artan DP, Van’da da 

gücünü artırmıştır. Bu durum kent siyasetinde yeni hareketlenmeler yaratmıştır. 

CHP’nin ise buradaki gücünü kaybetmesi, teşkilatlarını ciddi anlamda sarsmıştır. Bu 

sarsıntının etkisiyle, CHP Van İl İdare Kurulu üyelerinden, Erciş CHP Genel Meclisi 

Van İl Daimi Komisyon Üyesi ve Van Postası gazetesi sahibi İhsan Akyol Erciş’teki 

bütün akrabalarıyla ve partideki taraftarlarıyla birlikte 12 Temmuz 1954’te CHP’den 

istifa edip DP’ye kayıt olmuştur. İhsan Akyol’un istifası Erciş’te bomba etkisi 

yaratmıştır. Bu istifalarla birlikte CHP’nin Erciş teşkilatı tamamen yıkılmıştır. 

Partinin kentteki kalesi sayılan Erciş’te,392bu durumun yaşanması, zaten seçim 

sonuçlarının etkisiyle bozuk olan moralleri daha da bozmuştur.  

7 Kasım 1954’teyapılacak ihtiyar heyeti ve muhtar seçimi için kentte 

çalışmalar başlatılmıştır. Hazırlıklar kapsamında, oluşturulacak sandık kurulları, 

sandık başkanlarıyla ihtiyar heyetlerinden alınacak asil ve yedek üyelerin tespiti için 

28.10.1954 günü kuralar çekilmiştir.393 1955 yıllının başlarında kentte, birkaç aydır 

devam eden ekmek sıkıntısı yine baş göstermiştir. Belediye un problemi olan kentte 

dışarıdan getirilen unların satışına izin vermiyordu. Ekmek sıkıntısı, haliyle kent 

halkı arasında huzursuzluğa neden olmuş ve gazetelere de haber konusu olmuştur.394 

Kentte bunlar yaşanırken 1955’in Mayıs ayında, ağır bir konuk olan İçişleri 

Bakanı Namık Gedik, kentte bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret, kent halkı 

arasında, tıpkı Başbakan Adnan Menderes’in ziyaretinde olduğu gibi büyük heyecan 

uyandırmıştır. Kent basını, İçişleri Bakan’ın kenti ziyareti hakkında: 

                                                            
390 Resmi Gazete, Sayı:  9346, 30 Haziran 1956. 
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“DahiliyeVekilimiz vilayetimizin bir çok ihtiyaçlarını tesbit edeceklerdir. 

Belediyelerin faaliyetlerini, Hususî idarenin yine bu mevzuda kifayetsizliğini 

göreceklerdir. Şehrimizin planlaştırılması zaruretini, kanalizasyon ihtiyacını, şehir 

ve kasabaların yol yapımı meselelerini vilayetin imar ve kalkınmaya olan büyük 

yardım zaruretini müşahede edeceklerdir” ve Bakan’ın tüm bu konular üzerinde 

önemle duracağına inandıklarını ifade etmişlerdir.395Gedik,27 Mayıs’ta beraberinde 

Jandarma Genel Komutanı Tahsin Çelebican,İller İdaresi Genel Müdürü Fethi Tansu, 

ve yardımcılarıyla Van’a gelmiştir. Bakan, Van Valisi İlhan Engin, Hakkari Valisi 

Sarıalioğlu, askerler, kentin ileri gelenleri, parti mensupları, kurum temsilcileri 

gazeteciler ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanmıştır.396 Bakan daha 

sonra, Van ve Hakkari valileri ve bir grupla Ernis, Erciş ve Muradiye’yi ziyaret 

etmiştir. Ernis ilköğretim okulunda incelemelerde bulunan Bakan, okul müdüründen 

okulun idaresi, mali durumu ve iş hacmi hakkında bilgi almıştır. Sonrasında Erciş’i 

ziyaret eden Bakan, ilçenin Kaymakamı,  ileri gelenler,askerler ve büyük bir halk 

topluluğu tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Daha sonra Belediyeye uğramış, burada 

halkla sohbet etmiş ve halkın şikâyetlerini dinlemiştir.İlçenin ihtiyaçları, Belediye 

Başkanı vasıtasıyla Bakan’a iletilmiştir. İlçedeki bazı vatandaşlar da toprak işleriyle 

ilgili dileklerde bulunmuştur. Bakan da hükümetin, her konu üzerinde hassasiyetle 

durduğunu ve her türlü ihtiyacın en kısa zamanda karşılanması için de yoğun çaba 

gösterdiğini söylemiştir. Sonrasında Erciş’ten ayrılan Bakan ve beraberindekiler, 

Muradiye’ye geçmiş, burada da coşkuyla karşılanan heyet, doğruca Bendimahi’ye 

giderek şelalede incelemelerde bulunmuş ve ilçeye geri dönmüşlerdir. Bakan burada 

da ilçe halkın dertleri, istekleri ve şikâyetlerini dikkatle dinlemiş ve bilgi almıştır. 

Aynı şekilde hükümetin yapacağı işler hakkında halkı bilgilendirmiştir. Temaslarını 

bitirdikten sonra da buradan ayrılmış ve kentte geri dönmüştür. Buradan da 

Hakkâri’ye gitmiştir.397 
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İçişleri Bakanı Namık Gedik’in Kenti Ziyaretiyle İlgili Yerel Basında Çıkan 

Haber. Van Postası, 28 Mayıs 1955. 

 

DP’nin ülkenin genelinde yaşadığı problemler,  dönem aralığında en önemli 

özeliği olarak ülkede yaşanan olumlu olumsuz her türlü havanın etkisi altına giren 

kentte de sirayet etmiştir. Ancak 9 Ocak 1955’te partinin Erciş yıllık kongresinin 

geniş katılımla yapılması partilileri coşturmuş ve kongre büyük bir coşkuyla 

yapılmıştır. Kongre, 92 Ocaktan 86’ısının 253 üyesinin katılımıyla yapılmış, 

kongreye katılım oranı, %95398olarak gerçekleşmiştir. Partinin, Haziran’da yapılan 

kongreleri de hayli yüksek katılımla gerçekleştirilmiştir. 8 Haziran 1955’teDP İlçe 

İdare Kurulu seçimi için şehir sineması salonunda bir kongre yapılmıştır. Kongre 

ikinci başkanı Enver Perihanoğlu’nun yoklama yapmasıyla da kongre başlamış, 

çoğunluğun hazır bulunmasıyla da kongre başkanlığı seçimine geçilmiştir. 

Seçimlerin sonunda, Kongre Başkanlığına: Şükrü Altaylı seçildikten sonra,üye 

seçimine geçilmiştir. Yapılan gizli oylamada asli üyeliklere: 49 oyla Enver 

Perihanoğlu, 48 oyla Zahit Güneri, 42 oyla Mustafa Altaylı, 34 oyla Ali Aras, 30 

oyla Bahattin Tatar, 29 oyla Suat Özmen seçilmiştir. 
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Yedeklere ise: 28 oyla Mustafa Gündüz, 21 oyla Tahir Gündüz, 19 oyla 

Niyazi dayıoğlu, 18 oyla Bekir Bekiroğlu, 17 oyla İbrahim Yeniyurt, 14 oyla İhsan 

Gündüz, 12 oyla da Mustafa Gündüz seçilmişlerdir.399 

Partinin yıllık il kongresi de 10 Haziran 1955’te yapılmıştır. Saat 10:30’da 

şehir sineması salonunda, 85 delegenin katılımıyla yapılan kongre, partinin İl 

Başkanı Cemil Yörük’ün yoklama yapmasından sonra başlamıştır. Gevaş 

delegelerinin kongreye katılmaması özelikle dikkat çekmiştir. Ancak çoğunluğun 

sağlanmasıyla, açık oylama sonucunda, kongre başkanlığına Van Milletvekili Kemal 

Yörükoğlu, katipliklere ise: Remzi Perihanoğlu ve Mahmut Hertuş seçilmiştir. Daha 

sonra parti İl Başkanı Cemil Yörük idare heyetine,okuduğu yıllık faaliyet raporunda, 

hükümetin icraatları ve idare kurulunun faaliyetlerinden bahsetmiştir.Sonrasında 

idare heyeti, haysiyet divanı ve büyük kongreye gidecek delegeler için de seçim 

yapılmıştır. Seçimlerin sonunda, idare heyeti asil üyeliklerine: Cemil Yörük, Vasfı 

Leventoğlu, Nurettin Gürpınar, M. Zeki Özalp, Şükrü Altaylı, Remzi Perihanoğlu, 

Abdullah Yardım, Hamdi Özmen, İsmail Görgülü; Yedeklere: Cevdet Yörük, İzzet 

Akköprü, Mahmut Torul, Salih Kurtbay, Mustafa Gündüz, A. Hamdi Özbayram, 

Derviş Demirci seçilmişlerdir.Çok sakin bir hava içerisinde geçen kongrede, Remzi 

Perihanoğlu ve Vasfi Levetoğlu’unun ülke meselelerine açıkça değinmeleri büyük 

alkış almış ve memnuniyet uyandırmıştır.Sonrasında kongrede dile getirilen istek ve 

temennilere cevap vermek üzere söz alan Van Milletvekili Kemal Yörükoğlu, istek 

ve temennilerin zamanla karşılanacağını söylemiş, konuşması büyük alkış 

almıştır.Son olarak DP Müfettişi Necati Çelim bir konuşma yapmıştır. Çelim, kısa ve 

çarpıcı bir konuşma yapmış ve son olarak:“Bir Vanlı gibi dertlerinize ortak olacağım 

ve dertlerimizin bir an evvel yerine getirilmesi için çalışacağım” vaadinde bulunmuş 

ve kongre son bulmuştur.400Partinin kentteki kongrelerine, katılımın yüksek olması, 

partinin kentte gücünü koruduğunu göstermesi açısından da önem arz etmiştir. 

CHP ise iktidarın sıkıntılı dönemini fırsata çevirmek ve kentteki 

seçmenleri,tekrar kazanmak için yoğun çalışmalar yürütmekteydi. Vanlı seçmenler, 

1954 seçimlerinde, ülkede oluşmuş olan atmosferin etkisiyle DP’ye destek vermişti. 

Ancak CHP’nin bölgede o dönemde potansiyel bir seçmen kitlesi vardı. Parti de bu 
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desteğin farkındaydı ve tüm ülkede iktidarın aleyhine oluşmaya başlayan olumsuz 

havayı,kentte kullanmaya başlamışlardı. Partinin bu dönemdeki kongreleri de oluşan 

bu genel havanın etkisi altında gerçekleştirilmiştir.Bu kongrelerden biri, Kasım 

1955’te şehir sinema salonunda yapılan parti il kongresiydi.Kongre son derece sakin 

ve itinayla geçmiştir. Kongre başkanlığı, Haysiyet Divanı ve Kurultaya gidecek 

delegeler içinde gizli oylama yapılmıştır. Oylama sonucunda: Başkanlığa: Adnan 

Büyükhergül; Üyeliklere: Şaban Boysan, Süleyman Kösereisoğlu, Tevfik 

Doğuışıker, Baha Argun, Nejmi Saydan, İbrahim Görgülü, Aziz Saydan, İsmail 

Güldal;Haysiyet Divanına: Muştak Çeliker, Ali Boya, Mehmet Önder, Muştak 

Boysan,Kurultaya gidecek delegeler: Ferit Melen, Rüştü Oktar, Adnan Büyükhergül, 

Tevfik Doğuışıker, Celal Çeliker, İbrahim Görgülü, Nejmi Saydan, Şefik Saydan 

seçilmişlerdir.401 

Dönem aralığında kentteki, siyasî faaliyetler genel anlamda bu şekilde 

yürütülüyordu. Buradaki siyasî çekişmeler de CHP ve DP mensuplarının birbirlerini 

eleştirmeleri şeklinde vuku buluyordu. Bu dar kapsamlı ve kenttin imar, eğitim, içme 

suyu, fabrika, yol kısacası hiçbir ihtiyacına cevap vermeyen siyaset alanına 1955’te 

başka bir parti daha dâhil olmuştur.  

Bu Parti, geçen son yüzyılda ülkenin temelini oluşturan köylü kesiminin her 

alanda geri bırakıldığını belirtip, ülkenin kalkınması için de çalışmaların köylerden 

başlatılması gerektiğini gaye edinen ve 1952’de kurulan Türkiye Köylü Partisi (TKP) 

olmuştur.402 Kurulmasından sonra, tüm Türkiye’de teşkilatlanma çalışmalarına 

başlayan parti, 1955’te de Van’daki teşkilatını kurmuştur.403Kentte siyasî sahanın 

genişlemesi ve başka partilerin kurulması, ne yazık ki sadece söylem, telkin ve 

birbirlerini tehdit etme üzerine şekillenen siyaset anlayışını değiştirmemiştir. 

Bu dönemde yaşanan önemli gelişmeler arasında 25-30 Ekim 1955’te yapılan 

belediye seçimleridir. Yapılan seçimleri, muhalefet Türkiye genelinde boykot 

etmiştir. Bu yüzden seçimleri, Van’da da kazanan DP olmuştur. Seçimlerden sonra, 

13 Kasım 1955’te Belediye Meclisi seçimi yapılmış, 16 Kasım 1955’te de Van 

Belediye Meclisi üyeleri çalışmalarına başlamıştır.Üyelerin Belediye Başkanlığı için 
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yaptıkları gizli oylama sonucunda ise mevcut 22 üyenin oyunu alan Şükrü 

Kösereisoğlu, Belediye Başkanı seçilmiştir.404Böylece bir dönem daha kenttin 

Belediye işlerini, zaten 5 senedir yürüten DP, tekrar üzerine almıştır.  Fakat geçen 5 

yılın sonunda ve DP’nin altın yılları diye tabir edilen bu yıllarda bile, Van’da değişen 

bir şey olmamıştı. Kentin genel durumu, yerel basında şu ifadelerle dile getirilmişti: 

Seneler gelip geçer her yılın bütçesi fasıllarda harcanır gider fakat 

bütün gidenlerden bu beldeye kâr ne kalır? Van’a gelişimin ilk günlerinde her 

köşeyi, üzüntü ile seyretmiştim. Türkiye’nin her köşesi, son yılların îmar 

hamlesinden nasibini almıştır. Ya Van? Ya şu her Türk’ün gözünde, eşsiz 

gölü ile ziynetlenmiş Van ne haldeydi. Açık söyleyelim: perişandı ve can 

çekişiyordu. Erzurum, Elazığ, Diyarbakır’ı görenler bilir orada eski şehir 

yanında, modern bir anlayışın eseri olan yenileşme faaliyetlerini zevkle 

seyrederiz. Van’da bir tek modern bina görmedim. Numune olarak bir 

apartman yapılamaz mıydı? Yağmur yağınca, sokaklardan geçmek, bir 

meseledir. Hani çamurlu kaplıcalar vardır. Tedavi görecekler boğaza kadar 

sıvanırlar işte Van sokaklarında da millet her gün adeta deryalaşan çamur 

bolluğu için de banyo yapar durur.405 

 

Ayrıca şehrin güzel ve ağaçlık olduğu daha da güzelleşmesi için de hizmet 

beklediğine dikkat çekilmiştir.Kenttin bu kronikleşen problem ve ihtiyaçları, kent 

halkı için kader halini almıştır. Çünkü bu ihtiyaç ve problemler, kenttin yetkilileri, 

milletvekilleri ve halkı tarafından sürekli dillendirilmiş ne yazık ki eski dönemlerde 

olduğu gibi bu dönemde de herhangi bir karşılık bulmamıştır. 

Ancak yine de kentte siyasî mekanizma hep canlı tutulmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda 8 Mart 1956’da, DP parti müfettişleri, Elazığ milletvekili Ömer Faruk 

Sanaç ve Siirt milletvekili Baki Erdem kenti ziyaret etmişlerdir.Müfettişler, burada 

bir hafta kalmış, bu süre içerisinde, parti teşkilatları ve işleriyle ilgilenmişlerdir.406 

DP için bu dönem aralığı epey sıkıntılı geçse de kentte parti teşkilatlarında 

karışıklıklara müsamaha gösterilmemiş ve partiden bağımsız aday olmak isteyen ve 

parti içinde uyumu bozdukları ve dayanışmayı ihlal fiilleri gerekçesiyle, Mesut 

Görentaş, Haşim Görentaş, Mehmet Dicle, Behçet Müftüoğlu, Mecit Çiftçi, Taymur 

Gençer, ve Yusuf Oflas, il haysiyet divanının aldığı kararla 4 Şubat 1956 günü 

partiden ihraç edilmiştir.407 
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Seçimlere kısa süre kala, 28 Ağustos 1957’de DP’nin İl Kongresi, yapılmıştır. 

Ülke genelinde parti aleyhinde oluşan olumsuz havaya rağmen kongre çok geniş 

katılımla yapılmış ve katılımcıların çoğu kongreyi ayakta izlemek zorunda kalmıştır. 

Saat 11:00’de Şehir Sineması salonlundaki kongreye 60 kadar da delege katılmıştır. 

Ayrıca, Ağrı milletvekili Kasım Küfrevi, Elazığ milletvekili Ömer Sanaç, Van 

milletvekillerinden Hamit Kartal, Hilmi Durmaz ve Muslih Görentaş’la Van Valisi 

de kongreyi takip etmişlerdir. Yapılan seçimlerin ardından yapılan konuşmalarda, 

kenttin ihtiyaçları üzerinde durulmuş ve ilk sözü Ernisli bir delege almıştır. Ernis’te 

postanenin 1948’de kaldırıldığını ve yaptıkları başvurulara rağmen açılmadığını, yol 

ve içme suyu tesislerine ihtiyaç duyduklarını söyleyerek bunların giderilmesini 

istemiştir. Van Milletvekili Hilmi Durmaz, kongrede yaptığı konuşmada, hükümetin 

kenttin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını, 1954-57 devresinde ise kentin yol, su, 

okul, hastane ve diğer işlerine toplamda 36 milyon lira harcadığını ifade etmiştir. 

Kongrede, Elazığ Milletvekili Ömer Sanaç da bir konuşma yapmıştır.Partilerinin 

millet iradesiyle başa geldiğini ve başlattığı kalkınma hareketiyle ülkeye baraj, yol, 

köprü, limanve fabrika gibi birçok eser kazandırdığına vurgu yapmıştır. Partilerine 

yöneltilen eleştiriler hakkında da Kasım Gülek’in:“Biz iktidara geçersek 1950’den 

önceki noktadan işe başlayacağız” sözüne istinaden:“…Bunlar, bu dönemde yapılan 

hiçbir işi  görmeyecek, başlanan işleri de bırakacak ve 1950’den önceki döneme geri 

dönecek işte bunların bu geriye sarma zihniyeti ve milleti geriye götürme çabası,  

sahip oldukları zihniyetin göstergesidir” demiştir.  Daha sonra muhalefetin DP 

karşısındaki işbirliğine gitme konusuna değinmiş ve konu üzerinde önemle 

durmuştur. DP’den ihraç edilen bazı Milletvekillerinin partiye karşı takındıkları tavır 

hakkında ise: “Bunlar Demokrat Parti saflarındayken Halk partililerin hesaba 

çekilmelerini, cezalandırılmalarını ısrarla istiyorlardı. Halbuki Demokrat iktidar 

vatandaşları izrar taraftarı değildir. Bunların Demokrat partiden ihraçlarının elbette 

bir sebebi vardır” demiş ve muhalif grupların İnönü’nün yardakçısı durumuna 

geldiği şeklinde sert sözler sarf etmiştir. DP’nin millet nazarında güven kazandığını 

ve bunun devam edeceğine de inandığını belirterek konuşmasını bitirmiştir.Kongre 

sonunda idare heyeti için yapılan seçimlerde, Mesut Görentaş, Kınyas Kartal, Salih 

Yıldız, Şefik Saydan, Şükrü Kösereisoğlu, Nurettin Ünsal, Orhan Durmaz, Sadettin 

Bilen ve Süleyman Gökçe asil üyeliklere; Faik Akay, Ahmet Sipahioğlu, Niyazi 
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Dayıoğlu da yedek üye olarak seçilmişlerdir.Kurultaya gidecek delegelerin seçimleri 

yapıldıktan sonra, kongre son bulmuştur.408 

4 Ekim 1956’da 1957 seçimlerinin hemen arifesinde, kentte ilk ziyaretini 3 

Ağustos 1951’de kentte gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Celal Bayar, bu tarihten 5 yıl 

sonra, 4 Ekim 1956’da Bitlis, Tatvan ve Erciş’i ziyaret ettikten sonra, 5 Ekim’de 

kenti tekrar ziyaret etmiştir.409 Bayar’ın kente geleceği günler öncesinden haber 

alınmış, ilçelerden, nahiyelerden ve köylerden gruplar, Cumhurbaşkanı’nı karşılamak 

için kentte akın etmiştir. Bayar’ın gelmesi halk arasında öyle büyük sevinç ve 

heyecana neden olmuş ki ilde tam bir bayram havası yaratmıştır. Bayar, ilde 

Belediye’yi ve bazı kurumları ziyaret etmiş, halkla konuşmalar yapmıştır. Burada bir 

gece kalan Bayar, 6 Ekim’de buradan ayrılmıştır.410 

 

3. 3. 27 Ekim 1957 Seçimlerinin Ülke Genelinde Çalışmaları  

 

DP, memleketin iç ve dış politikasındaki sorunlardan dolayı 1958’te 

yapılması gereken seçimleri öne almakta yarar görmüştür. Parti meclis grubu, 5 Eylül 

1957’da seçimlerin 1957’nin sonbaharında yapılması yönünde karara varmıştır.411 11 

Eylül 1957’de ise TBMM, seçimlerin 27 Ekim’de yapılması kararı almıştır.  

Seçimlerde muhalefete önceki seçimlerde olduğu gibi CHP öncülük etmiştir. 

Seçimlere 4 parti katılacaktı ancak seçimin yine DP-CHP arasında geçeceği, oluşan 

siyasî atmosferden belliydi. 

CHP klasik propagandalarından bu seçimlerde de vazgeçmemiştir. Genel 

Başkan İnönü’nün şahsiyeti ve onun söyledikleri sözler üzerine kampanyalarını 

oturtmuşlardır. CHP’nin 1957 seçimlerinde işlediği konular şu şekilde özetlenebilir: 

1-Rejim ve demokrasi sorunu büyümeye devam etmektedir. 

2- İktisadi kalkınma DP’nin büyük yalanıdır. 

3-Hâkim teminatı sağlanmamaktadır. 

4-İktidar, radyoyu kendi aracı haline getirmiştir. 

5-Hayat pahalılığı sürmektedir. 

                                                            
408 Van Sesi, 29 Ağustos 1957, 1-2. 

409 Van Sesi, 4 Ekim 1956, 1. 

410 Van Sesi, 5 Ekim 1956, 1. 

411 BCA.030.01.45.268. 9. 
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6-DP’nin muhalefete düşmesi gerekir.412 

DP ise bu süreçte oldukça yıpranmıştır. Parti, bu süreçte kendi içinde de 

sıkıntılar yaşamıştır. Özelikle partinin dört kurucusu içerinde yer alan ve CHP’ye sert 

muhalefetiyle bilinen Fuat Köprülü’nün partiden ayrılması DP için ciddi bir kayıp 

olmuştur. Köprülü, istifa ettikten sonra DP’ye sert bir şekilde yüklenmiş, bu da 

partiyi en az muhalefet kadar yıpratmıştır.413 

Parti, yaşanan olumsuz şartlar altında seçim kampanyasını, 12 Ekim 1957’de 

başlamıştır.414 Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, DP’yi 

desteklemek için yurt gezilerine çıkmıştır.Başbakan Menderes ise gittiği her yerde 

iktidara ağır eleştiriler yönelten CHP lideri İsmet İnönü’ye cevap veriyor ve sert 

sözler sarf ediyordu.12 Ekim’de Trabzon’daki konuşmasında İnönü için:“İsmet Paşa 

buhran diyor. Buhran İsmet Paşa’nın kafasındadır. İsmet Paşa hastadır. Malta 

humması, Asya gribi, bir hastalığa tutulmuştur. Onun hastalığının adı dar’ül 

iktidardır.” 15 Ekim’de Giresun’da yaptığı konuşmada ise:“İsmet Paşa ömrünün 

hiçbir devrinde bir dahi, vatandaşın serbest reyi ile iş başın agelmiş değildir. İlk 

serbest seçim yapıldığı gün de iş başından uzaklaştırılmıştır…” gibi ifadeler 

kullanmıştır.415Parti’nin seçim kampanyasında öncelikli olarak köylerin refahı ve 

jandarma baskısının ortadan kalkması konusu, işlenmiş ve sanayideki kalkınmaya 

dikkat çekilmiştir.416 

3.4. Van’da Seçim Çalışmaları ve Partilerin Milletvekili Adaylarını 

Belirleme Süreci 

Seçim tarihinin 27 Ekim olarak belirlenmesinden sonra, Van’da da bu 

doğrultuda çalışmalar başlamıştır. İlin çıkaracağı milletvekili sayısının 5 olarak 

belirlenmesi,27 Ekimde yapılması gereken milletvekili seçiminde her seçim 

çevresinden çıkacak milletvekili sayısını gösteren ve 1955 nüfus neticelerine417 ve 

5545 sayılı kanunun 7037 sayılı kanunla eklenen muvakkat madde hükümlerine göre 

                                                            
412 Binark, a.g.e.,649. 

413 Nasrullah “Uzman, İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)”, Akademik 

Bakış Dergisi, VII-13, 2013, 194. 

414 Binark, a.g.e., 649. 

415 Albayrak, a.g.e., 296-297. 

416 Bulut, a.g.m., 130. 

417 1955’de  Van’ın Nüfusu: 175. 250, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus sayımı, T.C. Başbakanlık İstatistik Genel 

Müdürlüğü Yay., İstanbul 1961, 25. 
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tanzim edilmiş liste Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış ve resmi gazetede 

yayınlanan kanuna göre yapılmıştır.418 

Kentte, devam eden seçim çalışmaları, partilerin aday belirleme süreçlerini de 

hızlandırmıştır. 30 Eylül’de yapılan parti denemelerinde, CHP’nin adayları:CHP 

meclisi üyesi ve IX. Dönem Van milletvekili Ferit Melen,Avukat ve Van İl İdare 

Kurulu Başkanı Tevfik Doğuışıker, Avukat ve Erciş CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı 

Sait Erdinç, Karamürsel fabrikası muhasebe müdürü Abdulhakim Arvas ve çiftçi 

Abdülvehap Altınkaynak beyler olarak tespit edilmiştir. 

 CMP adayları:  

Emekli Albay ve CMP İl İdare Kurulu üyesi Hamit Camuşcuoğlu, İktisat 

Vekâleti emekli şeflerinden ve CMP İl İdare Kurulu 2. Başkanı Ekrem Demiroğlu, 

Müteahhit ve Gevaş CMP idare Kurulu Başkanı Fehmi Şeker, Müteahhit ve CMP 

Van merkez İlçe İdare Kurulu Başkanı Mehmet Dündar, Özalp CMP İlçe İdare 

Kurulu Başkanı Cabbar Babacan seçilmişlerdir.419 DP ise adaylarının genel merkez 

tarafından seçileceği kesinleştikten sonra, adaylarını 7 Ekimde ilan etmiştir. Buna 

göre partinin adayları: Van milletvekili Kemal Yörükoğlu, Van milletvekili Muslih 

Görentaş, Ağrı milletvekili Nimet Sümer,420 Van Belediye Başkanlığından istifa eden 

Şükrü Kösereisoğlu421 ve Gürpınar Belediye Başkanlığından istifa eden Ebubekir 

Ertuş Bey gösterilmiştir.  

Ekim ayına girildiğinde, seçmen listeleri ilçelere gönderilmiş, parti adayları, 

propaganda çalışmaları yapmak üzere kasaba ve köylerde gezilerine çıkmaya 

başlamıştır.422CHP 21 Ekim’de Van’da bir açık hava toplantısı yapmıştır.  Saat 

13:00’te Şehir Sineması bahçesinde yapılan toplantıya halkın ilgisi yoğun olmuştur. 

CHP’nin adaylarından Ferit Melen ve Tevfik Doğuışıker birer konuşma 

yapmışlardır. Konuşmacılar, CHP’nin ülke genelinde dille getirdiği, kanunların 

tatbik edilmediği, özgür bir basının olmadığı, hayat pahalılığı, hürriyetsizlik ve 

                                                            
418 Van Postası, 26 Eylül 1957, 1; Van Sesi, 25 Eylül 1957, 1. 

419 Van Sesi, 1 Ekim 1957, 1. 

420 Aslen Başkaleli ve asıl mesleği eczacılık olan Nimet Sümer, 1947’de Ağrı’dan DP teşkilatını kurmuş ve 

1954’e  kadar başkanlığını yapmıştır. 1954 seçimlerinde Ağrıdan milletvekili seçilmiştir. Van Sesi, 8 Ekim 1957, 

1 

421 3 Kasım’da yapılan belediye başkanlığı seçimi sonucunda, Milletvekili adaylığı için görevinden istifa eden 

Şükrü Kösereisoğlu daha sonra tekrar belediye başkanlığına seçilmiştir. Van Sesi, 4 Kasım 1957, 1. 

422 Van Sesi, 19 Ekim 1957, 1. 
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adaletsizlik gibi konulara değinmişlerdir. Ayrıca 6 yıldır ülkeyi idare eden DP’nin 

hala deneyimsiz olduğuna da vurgu yapmışlardır. Partinin her zaman kentteki ağır 

kozlarından olan Ferit Melen,son olarak: 

“İktidarı düşürmek sizin elinizdedir. Ona öyle bir tokat atın ki düşsün ve öyle 

düşsün ki ne bir sesi ne bir nefesi kalsın”423 ifadelerini kullanmıştır. 

 CHP’den sonra DP de sinema binası önünde bir toplantı tertiplemiştir. 

DP’lilerin konuşmaları, CHP’lilere cevap verme ve onları eleştirme şeklinde 

olmuştur. Ayrıca koruma amaçlı bir kısmı asfaltlanan hava alanı pisti,424yapılan 130 

köy okullu, yapım aşamasında olan 8 köy okullu,425180 köyün içme suyu gibi 

yapılan işler de426 çalışmalar sırasında dille getirilenler arasındaydı. 

Kentte seçim çalışmalarına ortak olmak isteyen CMP ise kurulduğu tarihten 

itibaren kentteki ilk toplantısını 1957 seçimleri öncesi yapmıştır. Toplantıda, parti 

mensupları da CHP’lilerin yaptığı gibi iktidara yüklenmişlerdir.427 

 

3.5.  27 Ekim 1957 Seçimleri ve Van’daki Sonuçları 

27 Ekim 1957’de yapılan genel seçimler, Türkiye’de siyasi partilerin ve 

demokrasi tarihi için önemli bir aşama teşkil etmekteydi. Ülkede çok partili hayata 

geçilmesinin ardından düzenlenen dördüncü seçimdir.428 Seçim kampanyalarının 

bitmesinden sonra, 27 Ekim 1957 günü yapılan seçimler oldukça gergin geçmiş, 

yurdun çeşitli yerlerinde de olaylar meydana gelmiştir.429Seçim günü çok gergin 

geçmişti öyle ki 27 Ekim’de saat 23.35’te İsmet İnönü, Başbakan Menderes’i bizzat 

arayarak endişelerini şu şekilde dile getirmişti: 

İdare Âmirleri ve zabıta memurlarının vatandaşa tazyik ettiklerine dair 

birçok yerden şikâyet alıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürü Hayrettin 

Nakiboğlu’ndan şikâyet pek büyüktür. Tazyik usulünün türlü şekilleri 

arasında en mühümmi oy pusulalarının dağıtılmasının men olunmasıdır. 

Şimdiye kadar bilhassa İstanbul’dan, Balıkesir’den, Bilecik’ten ağır 

şikâyetler aldık. Ankara Valisi Altındağ’da zabıta memurları ile beraber, oy 

                                                            
423 Van Sesi, 22 Ekim 1957, 1; İki Nisan, 22 Ekim 1957, 1-2. 

424 Van Sesi, 2 Ekim 1957, 1. 

425 Van Sesi, 15 Ekim 1957, 1. 

426 Van Sesi, 18 Ekim 1957, 1. 

427 İki Nisan, 23 Ekim 1957, 1. 

428 Karpat, Türk Siyasi Tarihi…,91. 

429 Albayrak, a.g.e., 298-299. 
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pusulası dağıtan vazifeli mensuplarımızı dövmekte olduğu bildirildi. Başlıca 

bu Vilayetlerde tecavüzlerin men olunmasını, İstanbul Emniyet Müdürünün 

vazifeden çekilmesini ve bütün memlekete kanuna riayet edilmesi için emir 

verilmesini pek acele olarak istida ederim. Çankırı Aydın, Aydın Valilerinin 

ve Polatlı Kaymakamının seçim neticelerini yetkili kurullardan önce 

öğrenmek için emir vermelerini yanlış bir tamimin işareti olmasından endişe 

ediyoruz. Bu teşebbüsün kanunsuz olduğu şüphesizdir.430 

 

Menderes ise İnönü’ye verdiği cevapta şunları söylemiştir: 

Kanunların tamamı tatbiki hususunda mütemadî dikkat sarf 

etmekteyiz. Kanuna ve meşruiyete uymayan bir tek reyi da Demokrat Parti 

kabul etmez.  Ve ona tenezzül etmez. Buyurduklarınızı şimdi tahkik edip hem 

zatıâlinize neticeyi bildireceğim hem de icap ederse icap eden yerlerde 

tedbirlerini alacağım. Mukabil maruzatım bundan ibarettir.431 

 

Bu gergin atmosferde yapılan seçimlerde, 12.078.623kayıtlı 

seçmenden,9.250.949’u oy kullanmış, katılım oranı %76,6 olarak 

gerçekleşmiştir.610 Milletvekili seçimi için yapılan seçimlerde,4.497.811oy alan DP, 

%48,6oy oranıyla 424 Milletvekili; 3.825.267 oy alan CHP, %41,4 oy oranıyla 178 

milletvekili; 604.087 oy alan CMP %6,5 oy oranıyla 4 milletvekili; 321.471 oy alan 

Hürriyet Partisi (HP) %3,5 oy oranıyla 4 milletvekili kazanmışlardır.432Adliye 

vekâletinden alınan sonuçlara göre: DP,44 ilde tamamen, 3 ilde kısmen olmak üzere 

424 milletvekili, CHP, 18 ilde tamamen ve 3 ilde kısmen olmak üzere 178 

milletvekili HP 1 ilde 4 milletvekili, CMP 1 ilde 4 milletvekili kazanmışlardır.433 

Seçim sonuçlarına bakıldığında DP’nin büyük oy kaybına uğradığı ve 

muhalefetin belli ölçüde oylarını arttırdığı anlaşılmaktaydı. 1957 seçimleri sonrası 

Türk siyasî hayatı, görülmedik ölçüde hareketlenmiştir. Bu seçimler, aynı zamanda 

DP iktidarına halkın verdiği bir uyarı niteliğini de taşımakta olup DP’nin katıldığı 

son seçim olmuş434 ve çok partili hayata geçişten itibaren sürekli yükselen DP’nin 

çöküş devrini başlatmıştır. 

TBMM’nin 11 Eylül 1957 aldığı karar doğrultusunda da seçimlerin 27 

Ekim’de yapılacağı kararından sonra, Van’da 27 Ekim’de yapılacak seçimler için 

                                                            
430 BCA, 030. 01.52.312.3. 

431 BCA, 030. 01.52.312.3. 

432 Yüksek Seçim Kurulu (YSK),1957 Genel Seçim Sonuçları.  

433 Van Sesi, 31 Ekim 1957, 1. 

434 Albayrak, a.g.e., 301-302. 
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Eylül ayında seçim kütükleri asılmıştır.435 Merkez ilçeye bağlı köy ve nahiyelerde 

görev alacak seçim sandık kurulları, 24 Ekim’de görev yerlerine gitmiş, merkezde 

görev alacaklar da 25 Ekimde görev yerlerine giderek hazırlıklarını tamamlamıştır.436 

Kentte, 27 Ekim 1957 Pazar günü saat 08:00’de başlayan ve 17:00’de biten 

seçimler, merkez ve ilçelerde, genel anlamda huzurlu ve olaysız geçmiştir. 

Seçmenler, tam bir anlayış ve vicdan hürriyeti içinde oylarını kullanırlarken en ufak 

bir hadiseye rastlanmamıştır.Ancak seçim sonuçları açıklandıktan sonra Başkale 

ilçesinde yaralanma olayları olmuş, olaylarda 16 kişi de yaralanmıştır. 

65.756 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilde, 53.583 seçmen oy kullanmıştır. 

Katılım oranı %81.5 olarak gerçekleşmiştir.437Seçimlerde alınan neticelere göre, 

CHP, 29.950; DP, 22.266; CMP, 632 oy almışlardır. Bu neticelere, CHP adayları 

Ferit Melen 80. 243 oy; Tevfik Doğuışıker, 30.15 oy;438 Sait Erdinç,29.913 

oy;439Abdulhakim Arvas, 30.015 oy440 ve Abdülvehap Altınkaynak, 29.840441 oy 

alarak milletvekili seçilmişlerdir.442 

Sonuçlara bakıldığında DP’nin Van’da girdiği üçüncü seçimde tam bir 

hezimet yaşadığı görülmektedir. Kentin ülke genelindeki dalgalanmalardan etkilenen 

yapısı, seçim sonuçlarına da etki etmiştir. Ancak DP’nin 1954 seçimlerinde aldığı 

sonuçlardan sonra, bu kadar keskin bir düşüş yapmasını sadece ülke genelindeki 

dalgalanmalara bağlamak doğru değildir.Ekonomisi tarımsal üretime, özelikle de 

hayvancılığa dayanan kent, Türkiye’de 1950’lerde tarımsal üretimde meydana gelen 

gelişmelerden etkilenmiş ve bölgede tarımsal yapıda gelişmeler başlamıştı. Daha 

önce çok sınırlı olan kent ekim alanlarının bu yıllarda genişlemeye başlaması 

üretimin de artmasını sağlamıştı. Ekili alan, 1950’de 45.000 hektar dolayındayken, 

1958’de gelindiğinde 118.000 hektar dolayına yükselmişti. Ancak ekim alanlarının 

%95’inde tahıl yetiştirildiğinden, bitkisel üretimde çeşitlilik sağlanamamış, verim de 

                                                            
435 Van Sesi, 20 Eylül 1957, 1. 

436 Van Sesi, 25 Ekim 1957, 1. 

437 TBMM Arşivi, Milletvekili Seçim Mazbatası. 30 Ekim 1957. 

438 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2501. 

439 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2502. 

440 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2500. 

441 TBMM Arşivi, Tercüme-ihal Varakası, Sicil No:2499. 

442 Van Sesi, 28 Ekim 1957, 1;Van Postası, 31 Ekim 1957, 1. 
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çok düşük düzeylerde kalmıştı.4431940’ta ilde traktör sayısı hiç yokken, 1950’de 

ildeki traktör sayısı, 6’ya çıkmıştı. Ancak modern tarım araçlarının kullanımı, bu 

dönemde Van’da oldukça sınırlı kalmıştı.444 Vanlı seçmenler ülkenin genelinde 

yaşanan olumlu havanın etkisiyle 1954 seçimlerinde oyunu DP’den yana kullanmıştı. 

Ancak kent seçmeni 1957 seçimlerinde DP’ye verdiği desteği kesmiştir. Çünkü 

kent,ülkenin diğer yerlerine nazaran gerçekten çok geri kalmış bir kentti. I. Dünya 

Savaşı’nda maruz kaldığı yıkım kentti ciddi boyutta sarsmıştı. Yıkım, kent 

yapılanmasına büyük zarar vermişti. Deyim yerindeyse taş taş üstünde bırakmamış 

ve kentin büyük göç vermesine sebep olmuştu. Bu yüzden kentin gelişebilmesi ve 

kalkınması için büyük çaba gerekiyordu. Gerek iktisadî bakımdan, gerekse imar 

yönünden baştanbaşa ele alınmalıydı. DP hükümetinin bunu dikkate alıp kentte yakın 

ilgi göstermesi ve daha fazla hassasiyet göstermesi gerekirdi.445 

Ancak  kentin durumu, DP’nin iktidarı aldığı ilk yıllarda nasılsa1957’de aynı 

kalmıştı örneğin, Van’da bir dönem Kaymakamlık yapan, o dönem DP’ninÇalışma 

Bakanlığı Müfettişi görevinde bulunan Halil Tufan, 1953’te kenti ziyaret etmiş ve 

kent için o zaman şöyle demişti: 

Beş seneden beri görmediğim Van’da büyük imar ve kalkınma 

hamlelerine tesadüf edeceğimi tahmin ediyordum. İtiraf edeyim ki birkaç 

husus istisna edilirse büyük bir ilerlemeye tesadüf etmediğim gibi bir çok 

hususlarda gerileme müşahade ettim” demiş ve kentin kalkınması için de: 

“Van ve mülhakatının zirai ve iktisadi sahada kalkınması gereklidir. 

Topyekun bir kalkınma ancak bir fabrikanın kurulması gibi iş hayatının 

inkişafı, hayvan ve toprak mahsullerinin gelir sağlayacak bir hale sokulması, 

gerekmektedir. Çok geniş bir sahaya dağılmış olan ve kuruluş şekli şehircilik 

ilmine uymayarak zaruri ihtiyaçlardan doğma bir sebeple teessüs eden bu 

şehirde yol, kanalizasyon su, elektrik ve saire gibi beledi hizmetlerin ve 

tesislerin, bu günkü belediye bütçesinde tahakkuk etmesine imkân yoktur. 

Seneler ve seneler boyunca Van şehri bu ağır yükü taşıyacaktır.446 

 

Bu ifadelerin üzerinden 4 sene geçmiş, kentin sorunlarını, ihtiyaçlarını dile 

getiren kişiler değişmişti ancak dile getirilen ihtiyaçlar hep aynı kalmış ve 1957 

seçimlerden sonra da kentte konuşulan konuların başında geliyordu. Gerek 

Milletvekilleri gerekse Ankara’ya giden heyetler kentin durumunu, kentte her zaman 
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ayrı bir hassasiyet duyduğunu söyleyen Başbakan Adnan Menderes’e iletmeye 

çalışıyordu. Bu çalışmalar sonuç vermiş ve Başbakan, 13 Nisan 1958’de Kemal 

Yörükoğlu, Muslih Görentaş, ve Şükrü Kösereisoğlu’ndan müteşekkil Van heyetini 

kabul etmiş ve kentin ihtiyaçları hakkında bilgi almıştır. Menderes, Van halkına 

duyduğu ilgiden bahsederek kentin ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi için de görüşmede hazır 

bulunan İçişleri Bakanı Namık Gedik’i görevlendirmiştir.447 

Bu haber kent halkı ve kent basınında sevinçle karşılanmıştır. Kent basını, 

mutlulukla verdiği bu haberde, Başbakan’ın Van’la çok yakından ilgilendiğini ve 

kentte  ayrı bir hassasiyet duyduğunu belirterek şu ifadelere yer vermiştir:  

Van’ın hidroelektriğini, suyunu ele alması ve bunu mutlaka tahakkuk 

ettirmek istemesi bu alakanın bir nişanesidir. Tren yolunu yapacak, yarın 

fabrikalarını kuracak, yollarını en mükemmel bir hale getirecek planlı imar 

hareketlerini sağlayacak ve bu vilayetin hayatında bir inkılâp yaratacaktır. Biz 

Başvekilimizin her vaadini yerine getirdiğini gördük ve inandık. Bugünkü 

hükümetin imanlı ve azimli çalışma metodları ve yapıcı elinden hiçbir şey 

kurtulmamaktadır. Yani Demokrat hükümetin yapamayacağı bir iş yoktur. 

Van’da bu yapıcı elin yardımıyla emin bir istikbale doğru gitmekte ve makûs 

talihinin muhakkak yenileceğini bilmektedir.448 Şeklinde ifadeler 

kullanılmıştır. 

 

Bu konular, 1958’te yapılan ve seçimlerin kaybedilme nedenlerinin 

konuşulduğu DP’nin il kongresinde de gündem oluşturmuştur. Kongrede ilk sözü, 

Erciş delegesi Sıdık Nalbantoğlu almış, CHP’nin seçimleri kazanması üzerinde 

durmuşve partinin kentte yeri kalmadığını söyleyerek CHP’ye sert eleştiriler 

yöneltmiştir. Daha sonra, Muradiye delegesi Mehmet Timuçin söz almıştır. Timuçin 

partisine yüklenerek: “Bu bölge ve özelikle Van hükümet yardımlarından mahrum 

bırakıldı. Eskiden olduğu gibi bugün de aynı durumda tutuldu. Garbe verilen önemin 

yanında burada hiçbir şey yapılmadı” demiş ve partisini eleştirmiştir. Kongrede söz 

alan Gevaş delegesi Muslih Görentaş ise Timuçin’in yaptığı eleştirilerin demokratik 

bir zihniyetin ruhuna uygun olduğunu belirtmiştir.449 

1959’da ülkenin beli yerlerinde 78 köyde yapılan muhtar ve ihtiyar heyeti 

seçimlerini büyük bir çoğunlukla ülkede zor günler yaşayan DP kazanmıştır. Alınan 

sonuçlara göre, DP 7 bin; CHP 3 bin; bağımsızlar 700 oy almışlardır. Seçim 
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sonuçları, köylülerin çoğunluğunun hala DP’den yana seçim yaptığını 

gösteriyordu.450 Aynı şekilde 5 Mayıs 1959’da Türkiye genelinde 48 köy ve mahalle 

muhtarlığı için yapılan seçimlerde, 48 muhtarlığın 43’ünü DP, 5’ini ise CHP 

kazanmıştır.451 Van’da da Merkez ilçeye bağlı on dört muhtar ve ihtiyar heyeti 

seçimlerini, tüm köylerde DP kazanmıştır.452Ancak 1957 seçimlerinin ardından 

ülkede ortam iyice gerginleşen durum, kent siyasetinde de belirginleşmiştir. Bu 

gergin hava 27 Mayıs 1960 darbesine kadar devam etmiştir. 

3.6. 1957 Seçimlerinde Van’da Seçilen Milletvekillerinin Faaliyetleri 

Türk siyasi hayatının uzun bir sürecine şahitlik eden ve aktif siyasetçi olarak 

politik hayatını sürdüren Ferit Melen,453 IX. dönem sonunda yasama etkinliğine ara 

vererek, 1954–1957 tarihleri arasında Serbest Mali Müşavir olarak çalışmış, 1957 

seçimlerinde, Van’dan yeniden milletvekili seçilmiştir.Bu dönem içinde de mecliste 

aktif bir siyaset yürütmüş, DP’nin sıkıntılı dönemine denk gelen bu süreçte partisi 

adına başarılı bir muhalefet yürütmüştür. 

Bu dönemde Van’da milletvekili seçilen isimlerden biri de Sait 

Erdinç’tir.Erdinç, 1947’de İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, bir 

süre Avukatlık yapmıştır. Siyasi hayata atıldıktan sonra, 1950-1960 arası dönemde 

kent siyasetinde aktif rol üstlenmiştir.1951’den 1957 yılına kadar Erciş CHP 

İlçeBaşkanlığı, 16 Kasım 1955’ten 1 Aralık 1956 tarihine kadar Erciş Belediye 

Başkanlığı görevinde bulunmuştur.454 1957 seçimlerinde Van’dan milletvekili 

seçildikten sonra da kenttin ihtiyaçları ve sorunları üzerine TBMM’de çalışmalarda 

bulunmuştur. 

Erdinç,  kenttin 8 km batısında göl kıyısında, merkezle Edremit arasında yer 

alan 1970’lerin ortalarına kadar da 1.800 metre uzunluğunda olan,455Van 

havaalanıyla ilgili problemler üzerinde durmuş ve konuyla ilgili, Nafia vekâleti 1959 

yılı Bütçesi Münasebetiyle TBMM’de söz almıştır. Erdinç, alanın önemli ve hayırla 
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anılacak bir eser olduğunu ancak birçok eksikliğinin bulunduğunu ifade ederek 

tamamlanması gereken eksiklikler hakkında da şunları söylemiştir: 

1-Havaalanının kaplaması yapılmamış, 2,5 santimlik pistin korunması 

amacıyla yapılan asfalt kaplama da kaplama değildir. Alanın 6 santim kalınlıkta bir 

asfalt veya betonla kaplanması gereklidir.  

2- Alanda halen kullanılan terminal binası kerpiçtir, pistten uzak ve ihtiyacı 

karşılamıyor. Bunun için piste yakın yeni bir terminal binası yapılmalıdır.  

3-Dört motorlu uçakların iniş ve kalkış yapması için yeni bir istimlâke 

gitmeden mevcut pistin beş yüz metre daha uzatılması gerekir.  

4-Sisli havalarda ve geceleri uçakların alana iniş ve kalkış yapması için pistin 

aydınlatma tesisatına ihtiyacı vardır.456 

Erdinç, Doğu illerinin en büyük problemlerinden biri olan eğitime 

değineceğini söyleyerek söze başladığı, Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden 

Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri Münasebetiyle TBMM’de yaptığı 

konuşmasında ise Okulu, öğretmeni ve okur-yazarı en az olan Doğu’daki on ilden, 

bir sorusuna aldığı cevap ve bütçe tasarısındaki rakamlara dayanarak örnekler 

vermiştir. Verdiği örneklerde: Ağrı’nın 100 köyünün sadece 21’ inde, Bitlis’in 35, 

Siirt’in 28, Elâzığ’ın 37, Diyarbakır’ın 28, Urfa’nın 28, Van’ın 23, Muş’un 33, 

Erzurum’un 38, Mardin’in 23 köyünde okul olduğunu belirtmiştir. Bu illerde okulu 

olmayan köy sayısının 4.281, eğitimden mahrum olan çocuk sayısının da 190. 599 

olduğuna vurgu yapmıştır. Bu durumun vahim bir konu olduğunu,  Doğu illerinin 

eğitim açısından da ihmale uğradığının bir göstergesi olarak Batıdaki illerden de 

örnekler vermiştir. Verdiği örneklerde: İstanbul’un 100 köyünün 98’inde, 

Kırklareli’nin 95, Tekirdağ’ın 87, Eskişehir’in 86, Denizli’nin 80, Bilecik’in 83, 

Edirne’nin 88, Muğla’nın 90, Sakarya’nın 83, Isparta’nın 88 köyünde olduğunu 

söylemiştir.  Bu illerde okulu olmayan köy sayısının 392, eğitimden mahrum çocuk 

sayısının da 46.10 olduğunu belirtmiş ve Doğu’daki okullaşma oranın bu seviyeye 

ulaşmasını dilediğini ifade etmiştir. Doğu Anadolu’nun okul davasının zorunlu bir 

hal aldığını, hiç olmazsa 1960 da yapılacağı söylenen 1.400 okuldan payına düşmesi 

gereken 378 okulun, bahsettiği Doğu’daki illerde yapılmasını temenni ettiğini 
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söylemiştir.457 Seçimlerde CHP’den Milletvekili seçilen Tevfik Doğuışıker, 

Abdulhakim Arvas ve Abdülvehap Altınkaynak’ın ise bu süre zarfında TBMM’de 

aktif bir çalışmasına rastlamadık. 
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SONUÇ 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra demokrasinin tesisi adına 1924’te TCF ile 

1930’da da SCF ile çok partili sisteme geçmeye çalışmıştır. Fakat dönemin 

koşullarında çok partili yaşam mümkün olmamıştır.  II. Dünya Savaş’ından sonra 

içte ve dışta oluşan şartlar Türkiye’nin 1946’da tek partili sistemden çok partili 

sisteme geçmesine etki etmiş ve Türkiye’de bu süreci, söz konusu şartların etkisiyle 

başarıyla tamamlamıştır.  

Bu geçiş sürecinden sonra kurulan DP, girmiş olduğu 14 Mayıs 1950 tarihli 

seçimlerde 27 yıldır ülkeyi tek başına CHP iktidarına son vermiştir. Bu sonuçla 

DP’nin ülkedeki 10 yıllık iktidar maratonu da başlamıştır. 

Ancak Türk siyasî hayatında çok önemli bir başarıya imza atan ve ülke 

genelinde büyük bir oy alan DP, Van’da bu başarıyı gösterememiştir. Parti, kentte 

oyların %50’sinden fazlasını alan CHP’yi geçememiş ve Van’ın 3 milletvekilinden 

sadece1 tane kazanmıştır.Kentte ortaya çıkan bu tablonun farklı nedenleri olmuştur. 

DP, kurulduktan sonra, 1947’de yapılması gereken seçimlerin öne alınması nedeniyle 

Van’da teşkilatlanma fırsatı bulamamış ve 1946 seçimlerinde kentte aday 

gösterememiştir. Dolayısıyla 1950 seçimleri DP’nin kentte girmiş olduğu ilk 

seçimler, Vanlı seçmen için de yeni bir parti anlamına geliyordu. Kent seçmeni, yeni 

partinin kendileri için neler yapabileceğini kestiremediği için yılardır aşina oldukları 

ve devletle özdeşleşen CHP’ye oy vermek daha cazip gelmiştir diyebiliriz. Aslında 

DP, seçimler öncesi kentte, CHP’nin iktidar eline rağmen, kent genelinde 

teşkilatlarını genişletmeyi başarmış ve kendini seçmene tanıtmak için de büyük bir 

çaba sarf etmiştir. Ancak CHP’nin iktidar gücünü elinde bulundurması, bölgenin 

yapılanmasını iyi bilmesi, partiye yıllardır körü körüne destek veren kent halkını iyi 

tanıması gibi faktörler, partinin CHP’ye karşı üstünlük kurmasını engellemiştir. 

Benzer şekilde 1950 seçimleri sonrasında, CHP,  DP’ye sadece 10 ilde üstünlük 

kurabilmişti. Bu 10 il, Türkiye’de sosyo-kültürel ve ekonomik yaşam düzeyinin en 

düşük olduğu yerlerdi. Bu iller arasında yer alan Van, göçebe hayat ve aşiret 

yapılanma biçimiyle, düşük eğitim seviyesiyle geri kalmış bölgelerin tüm 

özeliklerine sahipti. Bu özelikler, kent seçmeninin kendi iradelerini kullanmalarının 

önüne geçmiş ve onlara kendi oylarını denetleme imkanı vermiştir. Dolayısıyla 

bölgedeki oyların CHP’ye bağlı ağalar ve önde gelen eşraf tarafından denetlenmesi 
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de kentteki seçim sonuçlarında etkili olmuştur denilebilir. Kent halkının CHP’ye oy 

vermesinde etkili olan isimlerin başında, kent halkının saygısını kazanmış olan Ferit 

Melen, yıllardır CHP safında yer alan ve bölgede tanınmış bir aileye mensup olan 

İbrahim Arvas, 1946 seçimlerinde Van’dan CHP Milletvekili seçilen ve kentte aktif 

bir siyaset yürüten Rüştü Oktar yer almıştır. Benzer şekilde Muş ve Ağrı gibi 

kentlerde de halk nezdinde saygın olan isimler, oyların DP lehinde kullanılmasında 

etkili olmuştur. 

DP, 1950’de iktidarı devraldıktan sonra, ülkede büyük bir kalkınma hamlesi 

başlatmış ve Türkiye’de topyekûn bir ilerlemeye imza atmıştır. Bu dönemde tarım 

sektöründeki büyümeye paralel ekonominin büyümesi, çiftçi gelirinin bariz şekilde 

artması, ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimin DP’yi 

desteklemesine neden olmuştur. CHP ise bu dört yıllık muhalefeti süresince, yaptığı 

söylemlerle vaat ettikleriyle DP’den daha iyi işler yapacağına halkı inandıramamıştır. 

Bunun sonucunda, 2 Mayıs 1954’te yapılan seçimleri, DP, ezici bir çoğunlukla 

kazanmış ve ülke genelinde gücünü daha da pekiştirmiştir. 

Ülkenin genelinde meydana gelen gelişmeler, Van’da da benzer etkiyi 

yaratmış ve kentte 2 Mayıs 1954 Pazar günü yapılan genel seçimler sonunda, DP % 

64.10 oy oranı oy ile Van’dan 4 Milletvekilinden 4’dünü de almayı başarmıştır. 

1954’te Van’da ortaya çıkan sonuçlar, ülke genelinde ortaya çıkan sonucun bir 

yansıması gibi olmuştur. Çünkü Van, bu tarihlerde, Türkiye’de meydana gelen 

toplumsal değişme hızından çok fazla etkilenmeyen ancak Türkiye genelindeki 

gelişmelerin sonuçlarından etkilenen bir il olmuştur. Ülkede tarım sektöründe 

meydana gelen gelişmeler, ekonomideki iyileşmeler, ekonomisi tarıma dayalı olan 

kentte, seçmenin DP’den yana oy kullanmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. 

CHP’nin ise daha önceden kendisine yüksek oranda oy veren kentin desteğini 

kaybetmesinde, eskiden olduğu gibi iktidar gücünü kullanamaması, parti devlet 

bütünleşmesi sonucunda elinde bulundurduğu malları kaybetmesi ve bunun 

sonucunda ekonomik olarak yıpranması da etkili olmuştur. Ancak en önemlisi geçen 

4 yılın sonunda DP’nin yaptığı icraatları gören kent seçmeninin, CHP’ye artık 

itimadının kalmamasıydı. Tüm bunların da seçmenin oylarını DP’den yana 

kullanmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
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1954 seçimlerinin ardından, DP tüm ülkede çok büyük bir güç kazanmış bu 

güç birçok açıdan DP için zaaf oluşturmaya başlamıştır, DP, bu tarihten sonra 

gücünü baskıcı yöntemlerle her alanda göstermiştir. Ancak 1954’ten sonra şartlar 

DP’nin aleyhine bir seyir izlemeye başlamıştır. Özelikle ekonomik alanda baş 

gösteren sıkıntılar partiyi ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. Bununla birlikte hemen 

her alanda yaşanan olumsuzluklar, 27 Ekim 1957’de yapılan seçimlerde DP’nin  

büyük oy kaybı yaşamasına ve  muhalefettin de  oylarını artırmasına sebebiyet 

vermiştir. 

27 Ekim 1957’de Van’da yapılan seçimlerin sonunda DP, çok keskin bir 

düşüş yaşamıştır. Kentli seçmen, 1954 seçimlerinde DP’nin 4 senelik iktidarı 

sonunda, ülkede her alanda yarattığı gelişmelere kayıtsız kalmamış ve bu 

gelişmelerin kentlerine sirayet edeceği umuduyla yıllardır bağlı oldukları CHP’den 

yüz çevirip DP’ye tam destek vermişti. Ancak daha sonra ülkede baş gösteren ve 

muhalefetin sıklıkla üzerinde durduğu konulardan; ekonominin bozulması, ülkenin 

dışa bağımlı hale gelmesi, kanunlara riayet edilmemesi, antidemokratik uygulamalar 

ve en önemlisi de pahalılık gibi başlıklar kent seçmeni için de anam ifade etmeye 

başlamıştır. Bunların yanı sıra kent seçmenin saygınlığını kazanmış olan Ferit Melen, 

bu seçimlerde de CHP’nin safında almış ve DP karşıtı etkili bir siyaset yürütmüştür. 

Tüm bunların yanında 1954 seçimlerinde DP’ye güvenip oy veren Vanlı seçmen,  bu 

süre zarfında verilen eğitim, ulaşım, fabrika gibi vaatlerin hiçbirinin yerine 

getirilmediğini görmüş ve kentin kalkınması adına herhangi bir gelişme 

yaşanmadığına da acı bir şekilde şahit olmuştur. Yaşanan tüm bu olumsuz 

gelişmeler,ilde DP’ye pahalıya mal olmuş, Van halkı, 1957 seçimlerinde DP’ye 

verdiği desteği tamamen kesmiştir. DP burada tam bir çöküş yaşamış ve Van’ın 

çıkardığı 5 milletvekilinin 5’ini de CHP’ye kaptırmıştır. 
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