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Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih Anabilim Dalı 

 

Menemen, tarih boyunca birçok farklı devletin egemenliği altına girmiştir. 

Menemen’in Türk hâkimiyetine giriş süreci ise Saruhanoğulları’nın, bölgeyi 

topraklarına katmasıyla başlamıştır. İlçenin, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanması 

1425 yılında II. Murad döneminde olmuştur. 494 yıl boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu’nun toprağı olan Menemen, 21 Mayıs 1919 günü Yunan işgaline 

uğramıştır. 10 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun ilçeye girmesiyle özgürlüğüne 

kavuşan Menemen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ise Kubilay Olayı ile 

gündeme gelmiştir. 

 Menemen ile ilgili farklı dönemler ve olaylar hakkında araştırmalar olmakla 

birlikte, ilçenin Demokrat Parti dönemindeki durumunu inceleyen bir çalışma 

bulunmaması tezin konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. 1950 yılında 

Demokrat Parti’nin Türkiye’de iktidara gelmesinin ardından, Menemen’in önemi 

başta ekonomi olmak üzere artmıştır. İlçenin iktisadî anlamda ön plana çıkmasında 

etkili olan gelişmelerden biri, Menemen Ovasında yapılan ziraî sulama faaliyetlerinin 

daha modern tarımsal aletlerle gerçekleştirilmesi sonucunda ürün çeşitliliğinin 

artmasıdır. Menemen’in ekonomik anlamda öneminin artması, ilçede yetiştirilen 

ürünlerden elde edilen ihracat gelirlerinin yükselmesiyle olmuştur. Demokrat 

Parti’nin ziraat alanında uyguladığı ve tarımda makineleşmeye dayanan politikaları 

da ilçede yaşanan iktisadî gelişmenin artmasında etkilidir. 



 

Menemen’in ekonomik anlamda refah düzeyinin yükselmesiyle birlikte, ilçenin 

sosyal ve kültürel hayatında da ilerleme yaşanmıştır.       

 Çalışmanın konusu olan Demokrat Parti Döneminde Menemen’de (1950-

1960), ilçede meydana gelen siyasi, idari, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler 

etüt edilmiştir. Tezde, Menemen’in siyasi hayatı; genel seçimler, mitingler ve parti 

kongreleri üzerinden ele alınmıştır. İdari alandaki gelişmeler ise ilçenin mülki 

taksimatı, belediye hizmetleri ve Demokrat Parti’nin Menemen’de gerçekleştirdiği 

icraatlardan oluşmaktadır. Menemen’in sosyal hayatı, ilçenin nüfus durumu, 

derneklerin etkinlikleri, sportif faaliyetler ve asayiş olayları açısından incelenmiştir. 

Menemen’in kültürel hayatı hakkında bilgi veren etkinlikler ise milli eğitim 

çalışmaları ve eğitim kongrelerinden oluşmuştur. Demokrat Parti döneminde 

Menemen’in ekonomi alanında ön plana çıktığı başlıca konular, tarımsal arazileri 

sulama çalışmaları, mahsul müsabakaları, zirai kongreler, çiftçi günleri ve ilçede 

farklı bankaların açtığı şubelerden meydana gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Menemen, Demokrat Parti, parti kongreleri, ekonomi, tarım. 
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Menemen has been under domination of various states over the history. 

Menemen’s process of getting into the sovereignty of Turks started when 

Saruhanogulları took the region to its territory. The district was connected to the 

Ottoman Empire in 1425. Menemen, which was the territory of Ottoman Empire for 

494 years, was put under the occupation of Greek on May 21, 1919. Menemen, 

which was able to earn its freedom when the army of Turks went into the district on 

September 10, 1922, was recognized with the Kubilay Incident in the first years of 

the Republic of Turkey. 

Even though there were researches of different periods and incidents about 

Menemen, the fact that there were not any studies about the situation of district in 

Democratic Party period has affected the process of assigning the subject of the 

thesis. Menemen’s importance increased especially in the economical field when the 

Democratic Party came to power in 1950. One of the developments in making the 

district stand out in the economic terms is the increase in the agricultural diversity as 

a result of the agricultural irrigation activities carried out with the modern tools in the 

Menemen Plain. The increase in economic importance of Menemen has been due to 

the increase in the export revenues obtained from the growing products in the 

district. Democratic Party’s policies based on machinery in terms of agriculture are 

also effective in increasing the economic development of the district. With the 



 

increasing prosperity level of the district in the economical field, there were also 

developments in the social and cultural life of Menemen.  

The political, administrative, social, cultural, and economic developments that 

occurred in the district are studied in the Menemen in the Democratic Party Period 

which is the subject of this work. In the thesis, the political life of Menemen was 

handled through rallies and party congresses. The developments in the administration 

consisted of the civil division, municipal services, and actions performed by the 

Democratic Party in Menemen. The social life of Menemen is examined in terms of 

developments in the population, the innovations in the acts of associations and 

societies, sports events, and the incidents of public security. The activities of the 

cultural life were examined in terms of national education studies and education 

congresses. The main issues that Menemen stands out in the field of the economy are 

irrigation of agricultural land, crop competitions, agricultural congresses, farmer 

days, and branches opened by different banks in the district. 

Keywords: Menemen, Democratic Party, party congresses, economy, agriculture. 
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ÖNSÖZ 

 

Demokrat Parti Döneminde Menemen (1950-1960) başlıklı tez çalışmasında, 

Menemen’in bu dönemdeki siyasi, idari, sosyal, kültürel ve ekonomik durumu 

incelenmiştir.  

Çalışmanın giriş bölümünde Menemen adının kökeni, ilçenin konumu, coğrafi 

yapısı, iklim özellikleri ve iktisadî geçim kaynakları hakkında bilgi verilmektedir. 

Birinci bölümde Menemen’in Antikçağ’dan başlayarak sırasıyla 

Saruhanoğulları Beyliği, Osmanlı Devleti, Millî Mücadele Dönemi ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki durumu ile birlikte, bu dönemlerde Menemen’de ön 

plana çıkan olaylara değinilmiştir. 

İkinci bölümde Türkiye’deki Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş sürecinde etkili 

olan nedenlerle beraber Demokrat Parti’nin kuruluş esasları, dayandığı temeller ve 

savunduğu fikirler hakkında bilgi verilmiştir. 

Üçüncü bölümde Demokrat Parti Döneminde Menemen’in siyasi yaşamında 

etkili olan seçimler ve siyasi partilerin faaliyetleri ışığında bu dönemde ilçenin siyasi 

durumu ele alınmıştır. İdari anlamda ise Demokrat Parti Döneminde Menemen 

Belediyesi’nin faaliyetleri ile bu alandaki diğer gelişmelere değinilmiştir.  

Dördüncü bölümde ilçenin sosyal durumu ile ilgili olarak, nüfus, sağlık, 

dernekler, cemiyetler, kutlamalar, yarışmalar, sportif etkinlikler ve asayiş gibi 

alanlarda meydana gelen gelişmeler etüt edilmiştir. Demokrat Parti Dönemi’nde 

Menemen’deki kültürel faaliyetler ise bu dönemde yeni açılan okullar ile çeşitli 

eğitim konferansları ve öğretmenlerin meslekî toplantıları üzerinden ele alınmıştır. 

Bu dönemde Menemen’in ekonomik durumu ise genel olarak ilçedeki tarımsal 

faaliyetler açısından incelenmiştir. 

Tezde kullanılan kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden elde edilen belgeler, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, Osmanlı Devleti Salnameleri, Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Yıllıkları, Nüfus Sayımları, İzmir Vilayeti İstatistik Yıllıkları ile dönemin 

gelişmelerine yer veren gazetelerin yanı sıra çeşitli araştırma çalışmaları ve 

makalelerden de istifade edilmiştir.          
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GİRİŞ 

 

Anadolu coğrafyasında ilk çağlardan itibaren iskân bölgeleri oluşturan çeşitli 

milletler yerleştikleri bölgeleri çeşitli isimlerle adlandırmışlardır. Bu isimler ise uzun 

yıllar sonucunda söyleniş farklılıkları ve milletlerin kendi aralarındaki kültür 

paylaşımları sonucunda şekillenmişlerdir. Bu isimlerin kökenlerinin ortaya 

çıkarılması ve anlamlarının açıklanması için de birçok araştırma yapılmakta ve çeşitli 

görüşler ortaya konulmaktadır. Menemen adının anlamı ve kökeni hakkındaki 

mevcut görüşlerden biri, Menemen isminin, Menemen’in coğrafi konumunun da 

etkisiyle Luvi dilinden1 geldiğini ileri sürmektedir. Menemen isminin öz biçiminin 

ise Melamana olduğu ifade edilmiş, Melamana şeklindeki kullanışın da yıllar 

içerisinde Melemen/Menemen haline dönüşmüş olabileceği vurgulanmıştır.2 Bu 

görüşlerin dışında çeşitli araştırmacılar Menemen isminin kökeni ve tarihi hakkında 

farklı görüşler de ileri sürmüşler ve şu ifadeleri kullanmışlardır;  

“Göçer evli Türkmen taifesinden Adana, Maraş, Kayseriyye, Tarsus, 

Konya, Niğde, İçel, Teke, Alaiye ve Sis sancaklarıyla İncesu, Kusun ve 

Karaisalı kazalarında yerleşen Melemenci / Menemenci / Menemencioğlu / 

Menemenli / Menemenlü / Melemenli yörükanı şeklinde isimlenen aşiret ve 

cemaatlerden geldiğini ve öz biçiminin de Türk diline dayandırılacağıdır.”3 

  

Bu görüşün dayanak noktası ise, Menemen’de bulunan mahallelerden birinin 

adının Menemenli olmasıdır ve bu da Menemen adının, Türk kökenli olduğu fikrini 

güçlendirmektedir. Menemen isminin kökeni hakkındaki bu görüşlere karşın, bir 

diğer düşünce ise “Bozdoğanların belli başlı obalarından biri olan Menemencilerin 

 
1Detaylı bilgi için bakınız; Eberhard Zangger, Luvi Uygarlığı Ege’nin Bronz Çağındaki Eksik 

Halka, İstanbul: Ege Yayınları, 2019, s. 22. ;Luvi dili, Hint-Avrupa dil ailesinin Anadolu dilleri 

grubuna girer. Güney ve Batı Anadolu’nun tamamında Luvice’nin farklı lehçeleri konuşulmuştur. 

Luvice hiyeroglif yazısı bir Hint-Avrupa dilinin yazıldığı ilk yazı şeklidir. Luvi dilini kullanan 

topluluklar, Bronz Çağı ve Erken Demir Çağında Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de yaşamıştır. 
2Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1993, s. 563. 
3Cevat Bakkal,  “Menemen Kazası ve Adının Menşe’i Meselesi”, Türk Kültüründe Menemen 

Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, (İzmir 1996),  s. 19. 
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Kusun ve Karaisalı yöresine göç ettikleri ve Menemen şehri ile alakası 

olmadığıdır.”4  

Menemen adının nereden geldiği ve geçirdiği değişikliklere Şer’iyye 

Sicilleri’nden elde edilen bilgiler de ışık tutmaktadır. Bu sicillerde Menemen adının 

yanı sıra Melemen, Tarhaniyat5 ve Yazhisarı Kazası şeklinde isimlendirmeler yer 

almaktadır. Çeşitli vesikalarda ise Kaza-i Menemen Nefs-i Tarhaniyat, Kaza-i 

Menemen, Nefs-i Menemen, Evkaf’ı Kaza-i Menemen ve Kaza-i Tarhaniyat şeklinde 

isimlendirilen Menemen’in belgelerde sıkça kullanılan bir başka adının ise 

Tarhaniyat olduğu görülmektedir.6   

Menemen isminin kökeni ve anlamı ile ilgili bir diğer görüş ise, Türk 

hâkimiyeti öncesi Bizans dönemi yazılı belgelerine dayandırılmaktadır. Bu belgeler 

13.Yüzyıla tarihlenmekle birlikte Menemen ve çevresi hakkında da önemli bilgiler 

içermektedir. Bu yer isimleri içerisinde Hermos Nehri’nin (Gediz) suladığı verimli 

bir tahıl deposu olan Memaniomenos Ovası’ndan ise sıkça bahsedilmektedir. Buna 

ek olarak Osmanlı Devleti zamanında, Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in İzmir’i ele 

geçiren Cüneyt Bey üzerine seferini anlatan Bizans tarihçisi Dukas’ın Mainomenos 

Ovası’ndan bahsettiği Bizans dönemine değinen diğer kaynaklardan aktarılmaktadır. 

Bizans ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki yazılı belgelerde Hermos’un 

(Gediz) denizden kazandığı ovayı tarif etmek için kullanılan Memaniomenos veya 

Mainomenos adlarının anlamları ise Grekçede “kızmak, köpürmek, taşmak” 

anlamlarına gelen Mainomai fiili ile bir bağlantısı olduğu fikri de mevcuttur. 

Buradan da 13.Yüzyıldan itibaren Memaniomenos ve Mainomenos adlarının, içinde 

aktığı ovayı genellikle suları altında bırakan Hermos (Gediz) Çayı ve ilerleyen 

dönemlerde bir taşkın ovası şeklinde olan Menemen Ovası için kullanılmış oldukları 

düşünülmektedir.7 

Menemen adının ne anlama geldiği ve kökeni ile ilgili bilgi veren bir başka 

kaynak ise Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, 

 
4Bakkal, a.g.m., s. 19. 
5Detaylı bilgi için bakınız; https://www.islamansiklopedisi.org.tr/tarhan (erişim tarihi: 1.07.2020). 

Tarhan kelimesi, Eski Türkler de yüksek rütbeli devlet görevlilerinin taşıdığı bir unvandır. 

Bununla birlikte Türk ve Moğol hanedanlarında hükümdar tarafından bazı devlet adamlarına 

tanınan imtiyaz anlamında da kullanılmıştır. 
6Bakkal, a.g.m., s. 20. 
7Ersin Doğer, İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi, İzmir: 

Sergi Yayınevi, 1998, s. 291-292.  

https://www.islamansiklopedisi.org.tr/tarhan
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Menemen bölgesinin adını Tarhaniye vilayeti ve eski Melemenye (Menemen) şehri 

olarak belirtmektedir. Evliya Çelebi, bu isimlerin anlamını ise Oğuzlar Vilayeti 

olarak zikretmektedir.8  

Menemen ismi üzerine ileri sürülen değerlendirmelerden biri de; 

“Bir rivayete göre Bergama Kralı Eumen’in adından gelmiştir. İkinci 

rivayet Farsçadan geldiğidir. Pers egemenliği sırasında Pers Kralı şehri 

aldıktan sonra ‘’Ben aldım, Ben aldım’’ şeklinde haykırır. Acem dilinde ‘’Ben’’ 

in karşılığı ‘’Men’’ dir. Bu deyiş günümüze değin değişerek Menemen adını 

almıştır. Diğer bir rivayete göre ise Bizans egemenliği sırasında şehre 

‘’Maınemenau’’ adının verildiği söylenir.”9  

Menemen isminin anlamı ve kökeni ile ilgili olan görüşlerden diğeri de 

Makedonya Kralı Büyük İskender hakkındadır. Rivayete göre Büyük İskender, bir 

tepeden Menemen’e bakarak “Menomen” ifadesini kullanmış ve sonraları “o” 

harfinin yerini “e” harfi almış, böylece Menemen adı ortaya çıkmıştır.10 

Menemen isminin anlamı ve kökeni ile ilgili ifade edilebilecek bir konu da yer 

adları ile anılan Türkmen ve Yörük cemaatlerinin isimleridir. Bu şekilde anılan 

cemaatlerden biri Menemen kazasında bulunmaktadır. Türkmen ve Yörük 

topluluklarının yerleşik hayata geçmesinin ardından kurdukları köylere cemaatlerinin 

isimleri verilmiştir.11 Cemaatlerinin ismiyle anılan aşiretlerden bir diğeri de Urla 

kazasının Özbek Yarımadası’nda kurulmuş olan köylerden oluşmakta ve günümüze 

kadar varlığını sürdürebilen nadir köylerden biri olan Özbek Köyü’nde 

yaşamaktadırlar. Arşiv belgelerinde, Özbeğ, Özbek, Özbekler ve Özbekobası gibi 

farklı şekillerde geçen bu cemaat Caber topluluğuna mensup olup, Bursa, Balıkesir, 

Menemen ve Denizli bölgelerinde yoğun bir şekilde yaşamışlardır.12 

Menemen ilçesi, Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege kıyılarının orta 

bölümünde yer almakta olup 1014 km²’lik bir alana yayılmıştır. Menemen, İzmir’in 

23 km kuzeyinde, Gediz Nehri’nin Adalar Denizi’ne döküldüğü yerde meydana 

gelen deltada bulunmaktadır. Söz konusu Gediz Deltası’nın alanı ise 400 km² dir. 

 
8Seyit Ali Kahraman, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi: Kütahya-Manisa-İzmir-

Antalya-Karaman-Adana-Halep-Şam-Kudüs-Mekke-Medine 9.Kitap 1.Cilt, İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları, 2011, s. 93.  
9Oktay Özengin, Tarihten Günümüze Bilinmeyen Yönleriyle Menemen, İzmir: Özengin Matbaası, 

1996, s. 22.  
10Cemil Çetin, İzmir ve İlçeleri, Ankara: Sanem Matbaacılık, 1986, s. 134. 
11Mübahat Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler, İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Yayını, 2000, s. 1-3.  
12Kütükoğlu, a.g.e., s. 8. 
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Günümüzde Menemen,  kuzeyde Dumanlı Dağ’ın bir uzantısı olan Karahasan Dağı, 

kuzeybatıda Foça Dağ silsilesi ile doğuda Dumanlı Dağ ve Yamanlar Dağı güneyde 

İzmir Körfezi ve batıda Ege Denizi ile doğal sınırlarına ulaşmıştır. Menemen, 38° 

35’ kuzey enlemi 27° 04’ doğu boylamı üzerinde yer almakta olup, orta kuşak 

üzerinde bulunmaktadır. Diğer bir deyişle Menemen, kuzeyde Çandarlı Körfezi ve 

Bergama kenti, doğuda Saruhan Sancağı Manisa şehri, güneyde İzmir Merkez 

bölgesi ve İzmir Körfezi batıda ise Adalar Denizi ile çevrilmiştir.13  

İzmir ili ve çevresinde verimli ziraî ovalar da bulunmakta ve bunlar; Küçük 

Menderes, Bakırçay, Gediz, Bornova ve Kemalpaşa ovalarıdır.14 Menemen Ovası ise 

Batı Anadolu’nun en yüksek delta ovasıdır. Delta oluşumu sırasında ikisi Menemen 

kentinin kurulduğu yerde Değirmen Dağı ve Hıdırlık Tepesi, diğerleri ise 

güneybatıda olmak üzere volkanik neojenden oluşan karaları ada içine almışlardır. 

Menemen Ovası’nın yüksekliği 25-30 metreye kadar çıkmakla birlikte, çevresinin 

yüksekliği 250 metreyi bulmaktadır. İlk iskân merkezlerinin Değirmen Dağı ve 

Hıdırlık Tepesi olduğu belirtilen Menemen şehri doğuda eski Gediz Yatağı, batıda 

Değirmen Tepe ve Üçtepeler Dağları;  kuzey, güney ve güneybatıda İzmir Körfezi ile 

sınırlanmıştır.15  

“1307/1890 tarihli Aydın Livası Salnamesi’nde; ‘Birçok asar-ı atika 

uleması Menemen Şehri’ni kadim Temnos Şehri’nin mahallinde gibi olmak 

üzere kabul etmek istemişlerdir. Fakat bu hususta hata olduğu zahir olmuştur. 

Çünkü eski Yunan müellifleri Temnos Şehri’nin Hermus Nehri’nin sahil-i 

yemininde (sağ) kâin olduğunu kayd idiyorlar. Hâlbuki Menemen, nehrin sahil-i 

yesarındadır’ ifadesi yer almaktadır.”16 

 Menemen’in konumu hakkında yapılan yorumlardan bir diğerinde ise; 

“Menemen, her şeyden önce Gediz Nehri’nin deltasının 

başlangıcındadır. Onun ikinci büyük özelliği, bu delta ovasının doğuya açılan 

gediğiyle, kuzeye açılan yolun kavşak noktasında olmasıdır. Bir başka coğrafi 

önemi, güneye giden yolun da üzerinde oluşudur. Şu halde Menemen, İzmir 

Körfezi’nin kuzeyindeki coğrafyanın bir eseridir. Menemen’in şimdiki yerinde 

herhangi bir antik yerleşme izine rastlanmaması bu açıdan önemlidir.”17  

 

 
13Cevat Bakkal, Menemen Kazası 15-18. Yüzyıllar, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İzmir 1994, s. 6-7. 
14Acar Tuncer, İzmir İli ve İlçeleri (Bütün Yönleriyle), İzmir: Doğruluk Matbaacılık, 1982, s. 5. 
15Bakkal, a.g.t., s. 8. 
16Bakkal, a.g.m., s. 8. 
17Tuncer Baykara, “Menemen’in Tarihi Coğrafya Olarak Yorumu”, Türk Kültüründe Menemen 

Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, (İzmir 1996), s. 1.  
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Menemen ilçesinin konumu itibariyle İzmir ili için olan önemi ise bölgenin 

yakınındaki vadiler ile ilgilidir. Bu vadiler ise Aydın (Büyük Menderes) ve Salihli-

Sard (Gediz) vadileridir. Buna ek olarak Salihli-Sard vadisi, Marmara Gölü ile 

Akhisar arasında birleşmesine rağmen, bu hat üzerinde yerleşme alanları 

kurulmamış, bunun da nedeni bölgenin denize paralel bir coğrafi yapısı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu etkenler sebebiyle Akhisar-Sard hattı, önemini kaybetmiş ve 

bu bölgede yaşayanlar ürünlerini doğrudan deniz yoluyla ulaştıramadıkları için, daha 

kısa olan bir başka hattı tercih etmişlerdir. Bunlardan birincisi, Sard’ın İzmir ile olan 

bağlantısının daha önemli olması nedeniyle Kum Çayı vadisinin Manisa-Bornova 

üzerinden İzmir’e bağlanmasını sağlayan güzergâh olmuştur. İkinci hattın içinde ise 

Menemen ilçesi de yer almış ve bu güzergâh sayesinde ilçenin İzmir için önemi 

artmıştır. İktisadî faaliyetlerin gelişmesinin sonucunda da Foça limanı önemini 

kaybetmiş ve bunun üzerine Manisa-Menemen-İzmir güzergâhı ön plana çıkmıştır.18 

Menemen bölgesinde yüzey şekillerinin doğrultusu genel olarak doğu-batı 

yönlüdür. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti seviyesinde artışlar meydana 

gelmektedir. Gediz deltasının bulunduğu bölge ise daha düz bir alan olma özelliğine 

sahiptir. Menemen’in güneydoğusunda kalan bölgede Yamanlar Dağı, doğu ve 

kuzeydoğusunda kalan bölgede ise Dumanlı Dağlar yer almaktadır. Bölgenin önemli 

bir kısmını oluşturan Menemen Ovası, Ege bölgesinin ikinci büyük akarsuyu olan 

Gediz Nehri ile beslenmektedir.19  

İzmir Körfezi’ne sularını boşaltan en büyük nehir olan Gediz Nehri’nin ağzı, 

körfezin kuzey kıyıları üzerinde İzmir’den yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta yer 

almaktadır. Gediz Nehri’nin yüzyıllardır taşıdığı alüvyon sebebiyle, denize 

döküldüğü yer sürekli olarak denizi doldurmuş ve bunun sonucunda da İzmir 

limanının kapanma tehlikesi ortaya çıkmıştır. 1890 yılında ise Gediz Nehri’nin ağzı, 

Foça’nın kuzey kesiminden Ege Denizi’ne çevrilmiştir.20 1890 yılında Gediz 

Nehri’nin yatağının değiştirilmesiyle birlikte, Murat Dağı eteklerinden doğan, 

kuzeyden ve güneyden inen derelerle beslenen nehir, Foça yakınlarından Ege 

 
18Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir, İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, 1978, s. 4. 
19Adalet Arslan, Menemen’de Şehirleşme ve Mekânsal Değişmeler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul 2010, s. 5.  
20Necmi Ülker, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir Şehri Tarihi Ticaret Tarihi Araştırmaları, İzmir: 

Akademi Kitabevi, 1994, s. 2-3.  
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Denizi’ne dökülmeye başlamıştır. Menemen’in kuzey ve kuzeydoğusunu kuşatan 

Dumanlı Dağların yüksekliği ise 1091 metredir. Dumanlı Dağ’ın güneyinde kalan ve 

içine Gediz Nehri’nin yerleşmiş olduğu çöküntü alanı ise Dumanlı Dağ ve Yamanlar 

Dağı arasında dar bir boğaz ortaya çıkarmıştır. Menemen Boğazı adı verilen bu derin 

vadinin doğusunda Sarıgöl’e kadar Gediz Ovası uzanmaktadır. Menemen şehrinin 

güneydoğusundaki Yamanlar Dağı’nın en yüksek noktası ise 1075 metredir. 

Yamanlar Dağı’nın üzerinde ise Karagöl yer almaktadır.21 Karagöl, 35 dekarlık 

küçük bir göldür. Gölün oluşumunun incelenmesi ve araştırılması sonucunda, fay 

aynasında oluşan bir heyelan gölü olduğu anlaşılmıştır.22  

Menemen’in ve çevresinin iklimi ise genel olarak Ege Bölgesi’nin sahil 

bölümü ikliminin özelliklerini taşımaktadır. Başka bir deyişle Menemen bölgesi, 

Akdeniz iklim kuşağı içinde yer almaktadır.23 Menemen ilçesinde Temmuz ve 

Ağustos ayları yılın en sıcak ayları olmakla birlikte, bu dönemde sıcaklıklar 37 

dereceye kadar yükselebilmektedir.24 Menemen ve çevresinin iklim karakteri genel 

olarak sıcaklığın yaz aylarında yükseldiği bir iklim özelliği göstermektedir, bunun 

sonucunda da yaz ayları kurak geçmektedir. Menemen ve çevresinin yağış dönemi 

ise Ege Bölgesi’nin genelinde de etkili olduğu gibi kış dönemine tesadüf 

etmektedir.25  

Menemen ilçesinde kış ayları ılık ve yağışlı geçmekle birlikte, yağışlar 

genellikle yağmur şeklinde olmaktadır. Bu dönemde çoğu kez sağanak halinde yağan 

yağmurlar, Menemen Ovası’nı su altında bıraktığı gibi, ilçedeki birçok evi de su 

basmaktadır.26 Menemen bölgesinin bitki örtüsü ise Akdeniz iklim kuşağında yer 

almasının da etkisiyle iğne yapraklı, daima yeşil kalan kuraklığa dayanıklı ağaç ve 

çalılardan oluşmaktadır. Bölgede yetişen ağaç türleri kızılçam, fıstık çamı, selvi ve 

karaçam şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Menemen bölgesindeki bu ağaç türlerinin 

yanı sıra makiler ve bodur çalılar da bitki örtüsündeki yerlerini almışlardır. Bölgede 

yükseltiye göre farklılık gösteren bitki örtüsünün içerisinde Yamanlar ve Dumanlı 

 
21Arslan, a.g.t., s. 6.  
22 http://www.menemen.gov.tr/karagol (erişim tarihi: 13.10.2019). 
23Bakkal, a.g.e., s. 10. 
24Çetin, a.g.e., s. 135. 
25Arslan, a.g.t., s. 7. 
26Çetin, a.g.e., s. 135. 

http://www.menemen.gov.tr/karagol
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Dağ’ın bulunduğu alanda kuru ormanlar yer almaktadır. Yükseltinin arttığı dağlık 

alanlardan daha alt seviyelere inildiğinde ise kızılçam, mazı meşesi, karaçam, ardıç 

ve kestane türündeki ağaç çeşitliliği bulunmaktadır.27  İzmir ilinin en çok ormanı 

bulunan ilçeleri arasında Merkez, Bergama, Kemalpaşa, Dikili, Bayındır, Kınık, Tire, 

Ödemiş, Torbalı ve Urla ile birlikte Menemen ilçesi de yer almakta ve bu yerleşim 

yerlerinde toplamda 241.678 hektar orman bulunmakla birlikte, bu miktar İzmir ili 

topraklarının %19’una tekabül etmektedir.28  

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ise Menemen’in iklim özellikleri şu 

şekilde anlatılmıştır;   

“Havası çok sıcak olup gayet ağır olduğundan mahbûbu yoktur. Bu 

şehirde Temmuz ayında ikindiden sonra şehir içinde bir tek insan kalmayıp 

küçük büyük herkes şehrin dört tarafındaki bağ ve bahçelere gidip orada 

yatarlar, sabahleyin yine şehre gelirler. Zira şehrin içinde bir adam kalsa o 

gece o adamı sivrisinekler yerler.”29  

 

Menemen ilçesi aynı zamanda deprem bölgesinde yer almaktadır. Menemen ve 

çevresinde bazı dönemlerde yer sarsıntıları olmakta ve kaydedilen en büyük 

depremin de 1880 yılında gerçekleştiği bilinmektedir. 1880 yılında Menemen’de 

gerçekleşen depremde ise birçok ev yıkıldığı gibi, ölen insan sayısı da fazla 

olmuştur.30

 
27Arslan, a.g.t., s. 8. 
28Tuncer, a.g.e., s. 26. 
29Kahraman, a.g.e., s. 95. 
30Çetin, a.g.e., s. 135. 



 

1. TARİHİ VE COĞRAFİ YÖNLERİYLE MENEMEN 

 

1.1. TÜRK HÂKİMİYETİ ÖNCESİNDE MENEMEN 

 

Menemen ilçesi, 65 metre yükseklikteki Değirmentepe ve Hıdırlık tepesinin 

yamaçlarından başlayarak güney, kuzey ve kuzeybatı yönündeki alanda yer 

almaktadır. Menemen günümüzde Asarlık olarak isimlendirilen yerleşim yerinde 

kurulmuştur. M.Ö. 780 yıllarında Aioller ve İyonlar bölgeye yerleşmiştir. 300 yıl 

boyunca Lidya hâkimiyetinde kalan Menemen, Sard Savaşı’nda Lidyalıların, 

Perslere yenilmesiyle Pers egemenliği altına girmiştir. Uzun bir süre Pers 

hâkimiyetinde kalan Menemen, Makedonya Kralı Büyük İskender’in, Persleri 

mağlup etmesiyle, Makedonya Krallığı’na katılmıştır.31  

Roma İmparatorluğu’nun Batı Anadolu’da egemenliğini sağlamasından önce 

ise Menemen, Asya Krallıklarından biri olan Pergamon Krallığı toprakları içerisinde 

yer almaktaydı. Bu dönemde Pergamon Krallığı’nın tahtında III. Attalos (M.Ö. 138-

133) bulunmakta iken, bu krallığın en büyük sorunu ise, Roma İmparatorluğu değil, 

krallığın bundan sonraki dönemde durumunun ne olacağı idi. Bu sebeple Pergamon 

Kralı Attalos, varisi olmadığı için, özel servetine ek olarak, krallığının topraklarını da 

Roma İmparatorluğu’na devreden bir vasiyetname bırakmıştır. Vasiyet, Roma 

İmparatorluğu’na Anadolu’da geniş yetkiler verdiği için, M.Ö. 129 yılında 

Anadolu’daki ilk Roma Eyaleti olan Provincia Asia (Asia Eyaleti) kurulmuştur.32 

Roma İmparatorluğu, bölgeye bu şekilde hâkim olmuş ve Asya Eyaleti (Provincia 

Asia) adı verilen bu yönetim biriminin içerisinde Menemen ve çevresinin de dâhil 

olduğu Aiolis ve İonia bölgeleri de yer almıştır. M.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğu iki ayrı devlet olarak ayrılınca, Menemen’de Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalmıştır.33 

Menemen bölgesi ile ilgili ilk ayrıntılı bilgilere ise yeni kurulan, Doğu Roma 

İmparatorluğu döneminden kalan ve 13.Yüzyıla tarihlenen kaynaklardan 

 
31Çizer, Uludinç, a.g.m., s. 91. 
32Mehmet Kurt, “Roma Cumhuriyeti’nin Anadolu Politikası ve Pergamon (Bergama) Krallığı’nın 

Rolü”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 23, (2010), s. 108-109. 
33Çizer, Uludinç, a.g.m., s. 91. 



25 

ulaşılmaktadır. Kaynaklardaki bilgilere göre Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 

Menemen Ovası’nın verimliliği artmış ve ova düzenli bir şekilde işlenmiştir. 

Menemen Ovası’nın verimliliğinin artmasının sonucunda ise gerek ovanın ortasında, 

gerekse ovanın yakınındaki dağlarda yeni iskân merkezleri kurulmuştur. 13.Yüzyılda 

Doğu Roma egemenliği döneminde Menemen Ovası’nın sınırları ise genel olarak 

günümüzdeki sınırlarıyla benzerlik göstermiş ve şu şekilde ifade edilmiştir; 

“Ovanın güneybatısında İ.Ö. 4. yüzyılın başında Üçtepeler üzerinde 

kurulmuş olan Leukai kentinde ve çevresinde iskân devam ediyordu. 13. yüzyıl 

yazılı metinlerinde Menemen Ovası’nın Leukai ve Koukoulos idari birimleri 

içinde yer aldığı görülmektedir. Bu idari birimlerin sınırları batıda 

Üçtepeler’den, doğuda günümüzdeki Kaklıç ve Sasalı köylerinin bulundukları 

araziye kadar yayılıyordu. 13. yüzyılda bu kazanın vergi gelirlerinin bir kısmı 

İstanbul’daki Aya Sofya Kilisesi’nin masraflarına tahsis edilmişti.”34  

 

1927-1928 İzmir Vilayeti Salnamesi’nde de Menemen Kazasının Türk 

hâkimiyeti öncesindeki durumu ile ilgili bilgilere yer verilmiş ve şu ifadeler 

kullanılmıştır; 

“Menemen, eski Lidya ve Misiya hükümetlerinin hattı fasılı olan Gediz 

Nehri’nin sol sahilinde iki kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yıldırım Bayezid 

zamanında Osmanlılara geçmiş fakat Timurlenk olayından sonra İzmir oğlu 

(Cüneyt Beyoğlu Hamza Bey) Teke, Hamit, Menteşe ve Saruhan beylerini 

hükmü altına alarak etrafı titretmeğe ve düşmanlık göstermeğe başladığından 

Çelebi Mehmet İzmir’in fethine giderken Bergama’dan Menemen’e uğramış ve 

Menemen Ovasında Kaçık Kalesini ele geçirmiştir. Menemen Yunanlılar 

tarafından 22 Mayıs 1335 tarihinde işgal ve şanlı istirdat da 8 Eylül 338 

tarihinde vuku bulmuştur.”35 

 

Salnamede Asar-ı Atika başlığı altında Menemen’de kurulmuş olan antik 

kentler hakkında da bilgiler verilmektedir. İlk olarak Larisa şehrinin tarihi ile ilgili 

ayrıntılar verilmiş ve Larisa’nın Menemen’in kuzeyinde, bir saat uzaklıktaki 

Buruncuk köyünde olduğu belirtilmiştir. 1319-1320 yıllarında burada kazı yapıldığı 

da eklenmiştir. Larisa’nın ardından Neonithos antik kentine geçilmiş ve bu şehrin 

Larisa’ya bir saat uzaklıkta olduğu ve Süleymanlı Köyü civarında da harabelerinin 

görüldüğü belirtilmiştir.36 

Neonithos antik kentinin ardından salnamede Geyme şehrinin tarihi ile ilgili 

bilgilere geçilmiştir. Geyme şehrinin Ali Ağa civarında Nemrut denilen bölgede yer 

 
34Doğer, a.g.e., s. 46-49. 
35İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, Bilgi Matbaası, İzmir 1929,  s. 70-71. 
36İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 71. 
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aldığı belirtilmiştir. Geyme antik kentinde Çekoslovakya Üniversitesi adına kazı 

çalışması yapılmış ve milattan önceki zamanlara ait olan büyük bir binanın harabeleri 

keşfedilmiştir.37  

Geyme antik kentinden sonra Ahakusi kentinin tarihine değinilmiştir. Ahakusi 

antik kenti Çaltıdere bölgesindedir. Önceden Sakız sömürge devletleri içerisinde yer 

almıştır. Salnamede meşhur kral Agamemnon’un Truva Savaşı’na giderken bu 

limanda durduğu bilgisi verilmiştir.38 

Menemen ve çevresinde kurulan antik kentlerden sonuncusu ise Lefkae antik 

kentidir. Bu şehir İran generallerinden Tahos tarafından kurulmuştur. Tahos, 

Keykavus’a isyan ederek bir adaya çekilmiş ve Lefkae şehrini ortaya çıkarmıştır. 

İlerleyen dönemlerde Gediz Nehri’nin yatağını doldurması sonucunda bu ada, kara 

ile birleşmiştir. Lefkae antik kentinin mevkisi ise salnamede Üç Tepeler, Tuzçullu 

olarak belirtilmiştir.39  

1.2. TÜRK HÂKİMİYETİ DÖNEMİNDE MENEMEN 

1243 Kösedağ Savaşı sonrasında, Anadolu coğrafyasının Moğol egemenliğine 

girmesiyle birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti’nin bölgedeki merkezî otoritesi 

sarsılmış ve Anadolu’da beylikler ortaya çıkmıştır. Böyle bir ortamda Anadolu’da 

kurulan beyliklerden biri Manisa merkez olmak üzere, Saruhan Bey tarafından 

kurulan Saruhanoğulları Beyliği olmuştur.40 Çağdaşı kaynaklar ile kitâbelerde 

Saruhan Bey’in ismi açıkça belirtilmemekle birlikte, kökeni konusunda da herhangi 

bir bilgi yer almamış ve Saruhan Bey’in, Selçuklu uç bölgesindeki emirlerden biri 

olması dışındaki görüşler de kesinlik kazanmamıştır.41 Bir Türkmen beyliği olan 

Saruhan Beyliği’nin sahip olduğu başlıca bölgeler ise Manisa, Menemen, Gördes, 

Demirci, Nif ve Turgutlu kasabalarını içine almaktaydı. Saruhan Bey 1313 yılında 

 
37İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 71. 
38İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 71. 
39İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 71-72.  
40Hasan Akyol, “Saruhanoğulları’na Dair Araştırmalar”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, (2018), s. 226. 
41Feridun Emecen, “Saruhanoğulları”, İslam Ansiklopedisi, C.36, Diyanet Yayınları, İstanbul 

2009, s. 170-171. 
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Türklerin Leşkerieli adını verdiği vilayetin merkezi olan Manisa’yı almış ve sınırını 

denize doğru ilerleterek denizciliğe de önem vermiştir.42  

Menemen, 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından, Osmanlı Devleti 

topraklarına katılmış ancak 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in 

mağlup olmasıyla Menemen, tekrar Saruhanoğulları Beyliği egemenliğine girmiştir. 

Menemen ve çevresinin kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanması ise 1425 yılında 

II. Murad döneminde olmuş ve ilçe 494 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.43  

Osmanlı Devleti hâkimiyetine giren Saruhan Beyliği’nin idari taksimatında ise 

büyük değişiklikler olmamış ve Saruhan Beyliği’ne ait yerleşim yerleri; Manisa, 

Adala, Akhisar, Demirci, Gördes, Gördük, Ilıca, Kayacık, Marmara, Menemen 

(Tarhaniyat), Menemen Güzelhisarı, Mendehorya ve Nif kazalarından oluşmuştur. 

İlerleyen yıllarda Menemen’e bir köy yerleşimi olarak bağlanacak olan Güzelhisar, 

ilk olarak Menemen’in yakınında Ege Denizi kıyısında önemli bir kaza merkezi 

olarak kurulmuştur.44  

Bir uç beyliği şeklinde teşekkül eden Osmanlılar’ın ilk kurulduğu bölge, 

Bizans İmparatorluğu’nun sınırında ve diğer beyliklerle çevrili bir yerleşim bölgesi45 

olmuş ve Osmanlı Beyliği’nin Batı Anadolu bölgesinde 14. ve 15. Yüzyıllarda genel 

olarak durumu beyliklerle mücadele halinde geçmiştir. Menemen ve çevresinin 

Osmanlı Devleti dönemindeki idarî durumu ise Saruhanoğulları devrindeki idarî 

statünün korunmasıyla devam etmiş ve Saruhan Sancağı önceki dönemlerde olduğu 

gibi, doğuda Kütahya, kuzeyde Hüdavendigar, batıda Sığla ve güneyde de Aydın 

Kazaları ile çevrilmiştir. Aydın Kazaları ise, Atala, Akhisar, Ilıca, Borlu, Benki, 

Tarhanya, Turgutlu (Kasaba), Foçalar, Kayacık, Gördük, Gördes, Güzelhisar, 

Menemen, Marmaracık ve Mendehorya’dan oluşmaktadır.46  

16. Yüzyılda Menemen kazası çeşitli göçlere sahne olmuştur. Menemen’de 

yaşanan bu nüfus hareketliliği hakkındaki bilgiler ise Manisa Kazası’nın verilerinin 

 
42İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1937, s. 31.  
43Çizer, Uludinç, a.g.m., s. 91-92. 
44Doğer, a.g.e., s. 55-56. 
45 Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul: Kitabevi, 

2010, s. 39-42. 
46İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu, Anadolu Türk Tarihi Vesikalarından İkinci Kitap, İstanbul: Devlet 

Matbaası, 1929, s. 71-72. 
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kayıt altına alındığı ve 1575 yılını içine alan Tahrir Defterine dayanmaktadır. Tahrir 

Defterine göre, 109 kişi, Emlak nahiyesinden Nif, Ilıca, Menemen, Güzelhisar, Sart 

ve Edremid gibi merkezlere göç etmeyi tercih etmiştir. Emlak Nahiyesinden, Manisa 

kazası dışına göç edenler en fazla nahiyenin güneyinde yer alan Nif (45 kişi) ile 

batısında yer alan Menemen (44 kişi) kazalarına göç etmeyi uygun bulmuştur.47  

Menemen Kazasının, Manisa’dan iktisadî amaçlarla aldığı göçlere ek olarak bu 

dönem, bir de Yörük ve Türkmenlerin faaliyetlerine sahne olmuş ve Menemen 

kazasında bulunan Karakoca ve Yenicekoca kalelerinin bakım ve onarımlarını yapan 

Yörükler avarız vergisinden muaf tutulmuşlardır.48 Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin 

iskân siyaseti ile ilişkili olarak Menemen kazasında bir göç hareketliliği daha 

yaşanmıştır. Yıldırım Bayezid döneminde, konar-göçer hayat tarzını benimsemiş 

olan Yörük ve Türkmenler Saruhan bölgesinde oturur ve Menemen Ovasında 

kışlarlardı. Göçebe bir şekilde yaşayan bu unsurlar ise tuz yasağına uymadıkları için, 

padişahın emriyle Rumeli’ye Filibe bölgesine iskân edilmişlerdir.49  

17. Yüzyılın ikinci yarısında Saruhan Sancağı’nı ziyaret eden Evliya Çelebi 

bağ, bahçe ve ekili tarlalar arasında yükselen Saruhan Sancağı ile köy ve 

kazalarından övgüyle bahsetmektedir. Evliya Çelebi, ayrıca Menemen 

Güzelhisarı’nın kavun ve karpuzunun iyi kalitede olduğunu belirtmiştir.50 Evliya 

Çelebi Saruhan Sancağı’nın ardından 1671 yılında Menemen’i de ziyaret ve etmiş ve 

ilçe ile ilgili gözlemlerini şu şekilde açıklamıştır; 

“Bu Melemen Şehri Anadolu toprağında, Cezayir kaleminde Sığla 

Sancağı sınırında valide sultan hâssıdır. Şehri, bir düz kumsal yerde denizden 3 

saat uzak bir ovadadır. Bütün Melemen Şehri 25 mahalle ve 3 bin kiremitli 

evlerdir. Cemaati bol çarşı içinde Mahkeme Camii, eski camidir. Ulu Cami ve 

Kasım Paşa Cami, bunlar kârgir minareli camilerdir. Halkı Cezayir levendi 

esvabı giyerler. Yüz renkleri sarıdır. Kısacası bu Melemen şehri acayip ve garip 

 
47Osman Gümüşçü, Alpaslan Demir, “16. Yüzyılda Manisa Kazasında Göçler”, Geçmişten 

Günümüze Manisa Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi- Kültürü-Ekonomisi Cilt 1, (haz. 

Muzaffer Tepekaya, Zafer Atar), Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, (2018), s. 

221-226.  
48Burcu Akbulut, “XVI. Yüzyıl Saruhan Sancağı Yörükleri”, Geçmişten Günümüze Manisa 

Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi- Kültürü-Ekonomisi Cilt 1, (haz. Muzaffer Tepekaya, Zafer 

Atar), Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, (2018), s. 229-234. 
49İbrahim Gökçen, 16. ve 17. Asır Sicillerine Göre Saruhan’da Yürük ve Türkmenler, İstanbul: 

Marifet Basımevi, CHP Manisa Halkevi Yayınlarından Sayı: XVI, 1946, s. 19-20. 
50 M. Çağatay Uluçay,  XVII. Yüzyılda Manisa’da Ziraat, Ticaret ve Esnaf Teşkilâtı, İstanbul: CHP 

Manisa Halkevi Yayınlarından No: 9, Resimli Ay Matbaası, 1942, s. 39. 
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Tarhaniye vilayeti şehridir. Halkı Oğuz taife ve meleme kavimdir, onun için 

Melemen şehri derler.” 51 

 

18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan Sancağı’nda ön plana çıkan olaylardan birisi 

eşkıyalık faaliyetleri olmuştur.52 Eşkıyalık faaliyetleri Saruhan Sancağı’nın çeşitli 

kazalarında görüldüğü gibi Menemen kazasında da ortaya çıkmıştır. Osmanlı 

kaynaklarında Menemen kazasının da adının geçtiği eşkıyalık hareketlerinden biri, 

hicrî 1139 yılında (1727) gerçekleşmiştir. Osmanlı merkezî yönetiminin Menemen 

Güzelhisarı, Foçalar ve Yunt Dağı naibleri ile voyvoda ve yeniçeri serdarlarına 

gönderdiği emre göre, Güzelhisar ve Yunt Dağı bölgelerinde bazı kadınlar hakkında 

şikâyetler alınmakta olduğu bununla birlikte Bergama ve Menemen voyvodalarının 

gereken cezayı vermeleri bildirilmiştir. Buna ek olarak eşkıya taifesinden olan Kara 

Ahmed, Dombay Bölükbaşı ve Beşlikçi Bölükbaşı isimli kişilerin Menemen’den dört 

evli kadını kaçırdıkları belirtilmektedir. Adı geçen eşkıyaların, Manisa ve İzmir 

çevresinde soygunculuk yaptıkları bununla birlikte bazı şehirlerde cinayet işleyerek 

öldürdükleri kişilerin mallarına el koydukları da ifade edilmektedir.53  

Menemen’de eşkıyaların gerçekleştirdiği faaliyetlerden en ciddi olanlarından 

biri ise hicrî 1142 yılında (1729) yaşanmıştır. Buna göre uzun bir süredir eşkıyalık 

yaptığı bilinen Kozaklı Himmet adlı kişi, Manisa Köprüsünde, 12 kişilik çetesi ile bir 

ipek kervanını soymuştur. Olayın ardından Kozaklı Himmet ve çetesi, bir askeri sefer 

için develeri toplamakla görevli olan Mübaşir Numan Ağa ile Menemen Naibi’ni de 

öldürmüşlerdir.54  

Menemen kazasını etkileyen olaylardan bir diğeri de salgın hastalıklar 

olmuştur. Bu dönemde Menemen’de sıtma, kolera, çiçek hastalığı, menenjit gibi 

hastalıklar ortaya çıkmıştır. Menemen kazasında sık sık ortaya çıkan hastalıkların 

başında sıtma gelmektedir. İzmir’in kuzeyindeki Gediz Çayı yatağının bu bölgede 

sıtma hastalığına sebep olduğu belirtilmiş ayrıca Menemen kazasının kavunları 

kadar, sıtmasıyla da ünlü olduğu ifade edilmiştir.55 19. Yüzyılda İzmir Vilayeti ve 

 
51Kahraman, a.g.e., s. 93-96. 
52M. Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul: 

Berksoy Basımevi, 1955, s. 56. 
53Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 61-62. 
54Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 86. 
55Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir’de Sağlık Sorunları ve Yaşam, İzmir: İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Yayını, 2005, s. XI. 
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Menemen kazasını etkisi altına alan bir başka salgın hastalık kolera olmuştur. Bu 

dönemdeki kolera salgınının etkisi yüksek olmuş ve İzmir Valiliği, çalışmalarını bir 

süre için Menemen kazasında sürdürmek zorunda kalmıştır.56 

19.Yüzyıl aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü engellemek için 

ekonomik, idari ve askeri alanlarda çeşitli reform hareketlerinin gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı bir yüzyıl olmuştur. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu ülke genelinde 

yeni bir idari sistem hayata geçirmek için ıslahatlar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

benimsediği yeni idari teşkilatın başlangıç tarihi ise Batı Anadolu bölgesi için 2 

Haziran 1833 tarihinde Karaosmanoğlu Yakup Paşa’nın Aydın Sancağı Muhasıllığı 

görevine tayin edilmesi ile başlamaktadır. Buna ek olarak, daha sonra Menemen 

kazasının da dâhil olacağı ve ilk olarak İzmir Vilayeti’nin idari sınırları arasına 

katıldığı Aydın Eyaleti’nin fiilen kuruluş tarihi olarak da bu tarih kabul 

edilmektedir.57  

Tanzimat Fermanı ile kabul edilen muhassıllık uygulaması ve devletin kabul 

ettiği yeni düzenlemeler ise Menemen kazasında da kendisini göstermiş ve yeni vergi 

toplama usulüne göre halkın nüfus ve arazi durumunun belirlenmesi için Saruhan 

Sancağı; Manisa, Menemen, Akhisar, Demirci ve Adala olmak üzere beş idari ve 

ekonomik bölgeye ayrılmıştır. Saruhan Beyliği döneminden itibaren Saruhan 

Sancağı’na bağlı olan Menemen Kazası Osmanlı Devleti idaresinde de uzun bir süre 

Saruhan Sancağı’na bağlı kaldıktan sonra 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı’nın ilanı 

ile birlikte, Menemen halkının İzmir Sancağı’na bağlanma isteği, padişah iradesi ve 

Meclis-i Vâlâ’nın 23 Mart 1855 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Manisa, Menemen, 

Akhisar, Demirci ve Adala olmak üzere beş farklı muhassallığa ayrılan Saruhan 

Sancağı’nda adı geçen bölgelere farklı muhassallar atanmıştır. Menemen, Foça ve 

Menemen Güzelhisar’ı kazalarının muhassallığına ise Müderris Meşrepzade Ali Raik 

Efendi tayin dilmiştir.58  

19.Yüzyılda ilk sistemli nüfus sayımları da yapılmaya başlanmıştır.59 

Menemen Kazasının nüfusu ile ilgili de bilgi veren nüfus sayımı ise 1834-1835 

 
56Beyru, a.g.e., s. 97. 
57Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir: Akademi Kitabevi, 2001, s. 74. 
58Doğer, a.g.e., s. 96. 
59Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara: T.C. Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1997, s. 5-11.  
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yıllarında Saruhan Sancağı’nda yapılmış olan sayımdır. 1834-1835 yıllarında yapılan 

nüfus sayımındaki bilgiler Saruhan Sancağı’nda yapılan nüfus yoklamalarına ait 

İcmâl Defterine dayanmaktadır.60 1834 ve 1835 yıllarını kapsayan Saruhan 

Sancağı’nın nüfus sayımında Menemen Merkez Kazasının da nüfus verileri kayıt 

altına alınmıştır. Buna göre;  

“Menemen kazasının iki yoklama arasında nüfusunda 208 kişilik azalma 

vardır. Müslüman nüfus 115 kişiyle %2,46 oranında, gayr-i Müslim nüfus ise 93 

kişiyle %7,3 oranında azalmıştır. Deftere göre 1835 yılında kaza nüfusunun 

%79,43’ü Müslim, %20,56’sı gayr-i Müslim’dir.” 61  

     Osmanlı Devleti’nin 1834 ve 1835 yıllarında yaptırdığı nüfus sayımlarının 

ardından Saruhan Sancağı’nda 1842 yılında bir nüfus sayımı daha yapılmıştır. Bu 

nüfus sayımı ile birlikte 1835 ve 1842 yıllarında Saruhan Sancağı’na bağlı kazaların 

mahalleleri ile ilgili bilgilere de ulaşmak mümkündür. Menemen Kazası’nın bu nüfus 

sayımındaki durumu şu şekildedir;  

“Sancağın dördüncü büyük kazası durumunda bulunan Menemen 

kazasının merkezi olan Menemen kasabası 1835’de 27, 1842’de 25 mahalleden 

oluşmakta idi. 1835 yılındaki kayıtlarda yer alan Hacı Davud, Hacı Şeyh ve 

Gaybî mahalleleri 1842 tarihli kayıtlarda yer almamaktadır. Buna karşılık, 

1842’de daha önce adı geçmeyen İsa mahallesi yer almaktadır. Kasabanın 

1835’de 1.841, 1842’de 635 hanede 1.599 erkek nüfusu bulunmaktadır. 1835’de 

804 olan Reaya erkek nüfus, 1842’de 843’e yükselmiştir. Kayıtlara göre 1842 

yılında Reaya erkek nüfusun 47’si Ermeni diğerleri Rum’dur. 1835 yılında 

kasaba nüfusunun çoğunluğunu Müslim nüfus oluştururken, 1842 yılında 

çoğunluk Reaya nüfusun eline geçmiştir.”62  

 

1835 ve 1842 yıllarındaki nüfus sayımlarında Menemen Kazasının yerleşim 

yeri olarak kullanılan bölgelerinin verileri ise şu şekildedir;  

“1835 yılında Menemen Kazasına bağlı toplam 56 kır iskân yeri 

bulunmaktaydı. 1842’deki iskân yeri sayısı ise, 29 köy ve sayısı belirtilmeyen 

çiftliklerden oluşmakta idi. 1835’de bu iskân yerlerindeki toplam erkek nüfus 

3.897 (374’ü Gayr-i Müslim) iken, bu sayı 1842’de 2.861’e (424’ü Gayr-i 

Müslim) düşmüştür.”63  

 
60Nejdet Bilgi, “1834-1835 Yıllarında Saruhan Sancağı’nda Nüfus”, Manisa Dergisi, Sayı 13, 

(Mayıs 1997), s. 19-21.  
61 Bilgi, a.g.m., s. 27. 
62Nejdet Bilgi, “1842 Yılında Saruhan Sancağı’nın Nüfusu ve İdari Bölünüşü”, Manisa 

Araştırmaları, Sayı 1, (2001), s. 119.  
63Nejdet Bilgi, “Tanzimat’ın Öncesi ve Sonrasında Saruhan Sancağı’nda Nüfus”, İsmail Aka 

Armağanı, (1999), s. 272.  
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1842 yılında Saruhan Sancağı’na bağlı bulunan Menemen Kazasının ve 

Güzelhisar-ı Menemen bölgesinin toplam nüfusu da kayıt altına alınmıştır. Menemen 

Kazasında 4.460 kişi yaşamakta iken, Güzelhisar-ı Menemen’de ise 865 kişi 

yaşamaktadır.64  

1.3. OSMANLI DEVLETİ SALNAMELERİNDE MENEMEN 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yazılı kaynakları arasında halkın vereceği vergi 

miktarını belirlemek ve askerlik yapacak nüfusu saptayabilmek için yapılan nüfus 

sayımlarının yanı sıra bir de devletin resmî olarak kayıt altına aldığı devlet yıllıkları 

olarak da isimlendirilen salnameler yer almaktadır.   

“Osmanlı Devlet Salnameleri ilk defa 1847 yılında çıkarılmaya 

başlanmıştır. Daha sonra bakanlık, vilayetler ve özel şahıslar tarafından da 

çıkarılarak türleri ve sayıları zamanla artmıştır. Osmanlı salnameleri içerik 

bakımından yayınlandığı tarihten bir yıl öncesine ait devletin ve vilayetlerin 

tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari, askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu, 

eğitim yapısıyla ilgili bilgi veren önemli kaynaklardır.”65 

 Menemen Kazasının dâhil olduğu salname ise Salnâme-i Vilayet-i Aydın ya 

da İzmir Vilayet Salnâmesi şeklinde isimlendirilmiştir. Salnâme-i Vilayet-i Aydın 

1879 ile 1908 yıllarını kapsamaktadır.  

1891 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’nde Menemen ile ilgili verilen bilgiler 

arasında kazanın sınırlarından bahsedilmekte ve ilçenin kuzeyinde Bergama, 

doğusunda Manisa, batısında Çandarlı Körfezi ve Foça Kazası, güneyinde ise İzmir 

Körfezi’nin yer aldığı belirtilmektedir.66  

1893 yılı Aydın Vilayet Salnamesi’nde Menemen Kazası ile ilgili bölümde yer 

alan bilgilerde, ilçede yaşayan nüfus hakkında sayısal veriler bulunmaktadır. Aynı 

zamanda Menemen’de yaşayan halkın hangi milletlere mensup olduğu da kayıt altına 

alınmıştır. Salnamede “Menemen Kazası ile ilgili Malumat” bölümünde ilk olarak 

kazanın nüfus durumundan bahsedilmektedir. Buna göre kazada 8.026’sı erkek ve 

7.217’si kadın olmak üzere 15.244 Müslüman yaşamaktadır. Müslüman nüfusun 

bilgileri verildikten sonra salnamede Menemen Kazasında yaşayan gayr-i Müslim 

nüfus ile ilgili sayısal veriler göze çarpmaktadır; bu dönemde Menemen Kazasında 

 
64Ertan Gökmen, “Saruhan Sancağında Temettuat Tahriri” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler 

Dergisi, Sayı 45, (2008), s. 80. 
65İlhan Palalı, “Osmanlı Salnameleri ve Tarih Araştırmalarındaki Kaynak Olarak Önemi”, Harran 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 23, (2010), s. 1. 
66Salname-i Vilâyet-i Aydın, cilt: II 1307 Sene-i Malî, Sene-i Hicrî 1308 (1891), s. 561. 
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4.524 Rum yaşamaktadır. Rum nüfusun 2.480’inini erkekler ve 2.044’ünü de 

kadınlar oluşturmaktadır. Kazada Rum nüfusun dışında 70’i erkek ve 51’i kadın 

olmak üzere toplamda 121 Ermeni, 173 Bulgar, 111’i erkek ve 143’ü kadın olmak 

üzere toplamda 254 Musevi, 39’u erkek ve 24’ü kadın olmak üzere toplamda 63 

ecnebi yaşamaktadır. 1893 yılı Aydın Vilayet Salnamesi’nde Menemen Kazasının 

toplam nüfusu ise 20.379 olarak belirtilmiştir.67 

1894 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nin Menemen Kazası için ayrılan 

bölümünde “Memurin-i Kaza” başlığı altında kazanın yönetiminden sorumlu olan 

kaymakamın Ahmed Reşid Bey olduğu belirtilmiştir. Memurin-i Kaza bölümünün 

ardından, Kaza İdare Meclisine geçilmiş ve bu heyette görevli olanların isimlerine 

yer verilmiştir. Heyetin görevlileri; Kaymakam, Naib, Müftü ve Tahrirat Kâtibi’nin 

dışında Hafız Baki Efendi, Hacı Mustafa Efendi ve Savayadi Efendi’dir. Buna ek 

olarak yerel ileri gelenlerde heyette görevli olmuşlardır. Salnamede daha sonra 

Menemen Kazasında görevli olan diğer resmî kurumlara geçilmiştir. Bu kurumlar; 

Bidayet Mahkemesi, Belediye Dairesi, Ziraat Bank Şubesi, Maarif Meclisi, Vergi 

İdaresi, Evkaf Komisyonu, Ticaret Odası, Muhacir Komisyonu ve Ziraat Odası’dır. 

Bu dönemde Menemen Kazasında görev yapan belediye başkanı ise Reis Bekir 

Münir Efendi’dir.68 

1894 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nde Menemen Kazasında o dönemde 

bulunan eğitim kurumları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Salnameye göre Menemen 

Kazasında 35 öğrenciden oluşan bir Mekteb-i Rüşdiye ve bir de 95 öğrenciye eğitim 

veren Mekteb-i İbtidaiyye bulunmaktadır.69 

Salnamede Menemen Kazasının ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler de 

bulunmakta ve kazada yetişen tarım ürünlerinin isimlerine yer verilmektedir. Bu 

tarım ürünleri; bakla, akdarı, mısır, burçak, nohut, pamuk, bostan, palamut, zeytin, 

meyan kökü ve çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır. Salnameye göre mahsulâtın 

büyük çoğunluğu ihraç edilmekte ancak sabun, şeker ve akmeşe gibi ürünler kaza 

dışından getirilmektedir. Salnamede Menemen Kazasında yetişen tarım ürünlerinin 

dışında kiremit, testi ve çömlek imal edildiği de belirtilmektedir.70 

 
67Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1311 Hicrî Senesi,  (1893), s. 207. 
68Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1312 Hicrî Senesi (1894), s. 291. 
69Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1312 Hicrî Senesi, s. 292-293. 
70Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1312 Hicrî Senesi, s. 295. 
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Menemen Kazası ile ilgili son olarak ise kazaya bağlı köylerin isimlerine yer 

verilmiştir. Bu köyler; İğnedere, Öküz, Ayvacık, Ulucak, Belen, Bozalan, Balatçık, 

Bargir, Boz köyü, Telekler, Çavuş, Çıtak, Çoraklar, Çukur, Çaltılıdere, Çaltı, 

Hocalar, Harmandalı, Helvacı, Hasanlar, Hatundere, Doğa, Turgutlar, Değirmendere, 

Süzbeyli, Süleymanlı, Seyrek, Samurlu, Tuzçullu, Asarlık, Arap Çiftliği, Ali Ağa 

Çiftliği, Koyundere, Kaklıç, Kesik, Görece, Göktepe, Güzelhisar, Emirâlem, 

Musabey, Yahşelli, Yanık, Buruncuk, Türkelli ve Sasalı’dır.71 

1895 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nin Menemen Kazasına ayrılmış 

bölümünde ilk olarak “Memurin-i Kaza” başlığı altında o dönemde Menemen’in 

yerel yönetiminden sorumlu olan memurların isimlerine yer verilmiştir. Salnamede 

verilen bilgiye göre, 1895 yılında Menemen Kazasının en üst rütbeli yöneticisinin ise 

Kaymakam Ahmed Reşid Bey olduğu anlaşılmaktadır.72  

1895 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nde Menemen Kazası ile ilgili verilen 

bilgiler, kazada bulunan eğitim kurumlarıyla devam etmektedir. Bu dönemde 

Menemen Kazasında; 50 öğrenciye eğitim veren bir Mekteb-i Rüşdiye, 92 öğrenciye 

hizmet veren bir Mekteb-i İbtidaiyye, 75 öğrenciden oluşan bir İbtidaiyye Şubesi, kız 

öğrencilerin eğitiminden sorumlu olan ve 80 öğrenciden oluşan bir İnas Mektebi ve 

son olarak çeşitli alanlarda çırak yetiştirmek amacıyla kurulan, 25 öğrenciye hizmet 

veren bir Çırak Mektebi bulunmaktadır.73 

Salnamenin Menemen Kazasının asayiş ve güvenliğini sağlamakla görevli 

bulunan “Zabıta İdaresi” başlıklı bölümünde kazada, 33 piyade neferi ve 7 süvari 

olduğu kayıt altına alınmıştır.74  

1896 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’nde Menemen ile ilgili olan bölümde ilk 

olarak kazanın çeşitli kurumları hakkında bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler genel 

olarak Menemen kazasının kurumlarında çalışan memurların isimlerinin kayıt altına 

alınması şeklinde olmuştur. 1896 yılında Menemen kazasında görevli olan resmî 

kurumlar ise; Kaza İdare Meclisi, Bidayet Mahkemesi, Belediye Dairesi,  Ziraat 

 
71Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1312 Hicrî Senesi,  s. 295-296. 
72Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1313 Hicrî Senesi (1895), s. 266-268. 
73Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1313 Hicrî Senesi, s. 268-269. 
74Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1313 Hicrî Senesi, s. 268-269. 
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Bankası Şubesi, Maarif Meclisi, Vergi İdaresi, Evkaf Komisyonu, Ticaret Odası, 

Muhacir Komisyonu ve Ziraat Odasıdır.75 

1898 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nin Menemen Kazasına ayrılan bölümünde 

ilk olarak “Memurin-i Kaza” başlığı altında bu dönemde kazada Kaymakam olarak 

Mehmed Arif Bey’in görev yaptığı belirtilmiştir. Bu bölümde ayrıca Menemen 

Kazasının Naib, Müftü, Mal Müdürü ve Tahrirat Kâtibi gibi memurluklarında görev 

yapan kişilerin isimleri de yer almaktadır. Salnamede daha sonra Kaza İdare Meclisi, 

Mal Kalemi, Bidayet Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi ve Ziraat Bankası Heyeti’nin 

görevlilerinin isimleri kayıt altına alınmıştır. Ziraat Bankası’nın sermaye miktarı ise 

2.828.179 kuruş olarak gösterilmiştir.76 

Menemen ile ilgili bilgi verilen 1899 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nde ilk 

olarak kazanın, İdare Meclisi, Mal Kalemi, Bidayet Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi 

ve Ziraat Bankası gibi kurumlarında çalışan memurların isimleri verilmektedir. 

Ziraat Bankası’na ayrılan bölümde ayrıca bankanın sermayesinin 2.906.811 kuruş 

olduğu belirtilmektedir.77 Ziraat Bankası’nın 1898 yılındaki sermayesi 2.828.179 

kuruş iken, 1899 yılında bankanın sermayesinde bir artış gözlenmektedir. 

Salnamede Menemen Kazasında yer alan resmî binalar ile diğer yapılar 

hakkında da bilgiler verilmiştir. Kazada; 1 Hükümet Konağı, 1 Karakolhane, 1 Ziraat 

Bank İdarehanesi, 1 Daire-i Askeriye, 1 Telgrafhane, 6 Cami-i Şerif, 6 Mescit, 2 

Tekke, 6 Kilise ve 1 Havra bulunmaktadır. Salnamede Menemen Kazasındaki eğitim 

kurumları ise “Mektep” başlığı altında ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Menemen 

Kazasında 1 Rüşdiye, 43 İbtidaiyye-i Zükur, 1 İbtidaiyye-i İnas, 2 Medrese ve 4 

Millet-i Gayr-i Müslime Mektebi yer almaktadır.78 

1901 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nde Menemen Kazası için ayrılan bölümde 

kayıt altına alınan bilgiler, kazada görev yapan memurların isimleri ve hangi resmî 

kurumlar için çalıştıkları olmuştur. 1901 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre o 

dönemde Menemen Kazasının Kaymakamı Mehmed Remzi Bey’dir. Kazanın 1901 

yılındaki yerel yönetici kadrosu ise Naib Mehmed Vahid Efendi, Müftü İbrahim 

 
75Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1314 Hicrî Senesi (1896), s. 260-262. 
76Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1316 Hicrî Senesi (1898), s. 237-238. 
77Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1317 Hicrî Senesi (1899), s. 224-225. 
78Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1317 Hicrî Senesi, s. 230. 
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Efendi, Mal Müdürü Mustafa Efendi ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Sadık Efendi’den 

oluşmaktadır.79 

“Memurin-i Askeriye” başlıklı bölümde kazada görev yapan askeri görevlilerin 

isimleri, rütbeleri ve aldıkları madalyalar hakkında ayrıntılar verilmektedir. Redif 

Kırk Beşinci Alay Dördüncü Menemen Taburu’nda görev yapan askerlerin aldıkları 

madalyalar ise genel olarak Plevne ve Yunan madalyalarından oluşmaktadır. 

Salnameden anlaşıldığı kadarıyla Menemen Kazasında redif taburundan farklı olarak 

İzmir Alayının Dördüncü Menemen İlave Taburu ve Manisa İlave Alayının Birinci 

Menemen Taburu da görev yapmaktadır.80 

1902 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’nde “Menemen Kazası” başlıklı 

bölümde kazanın çeşitli kurumlarında görev yapan memurların isimleri ve görevleri 

hakkında bilgiler yer almaktadır. Salnamede “Memurin-i Kaza” başlıklı bölümde 

Menemen Kazasının yerel yönetici sınıfı olarak Kaymakam Rıfat Bey, Naib Mehmed 

Vahid Efendi, Müftü İbrahim Edhem Efendi, Mal Müdürü Mehmet Tevfik Efendi ve 

Tahrirat Kâtibi Ali Galip Efendi’nin isimleri geçmektedir.81 

1902 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre bu dönemde Menemen Kazasının 

Belediye Reisi Hafız Mehmed Efendi ve Belediye Dairesi’nin geliri ise 245.000 

kuruştur. Salnamede Menemen Kazasında görevli ve çeşitli işlerden sorumlu olan 

“Komisyonlar” hakkında bilgiler de yer almaktadır. Bu komisyonlar; Tedarik-i 

Vasıta-ı Nakliye-i Askeriye Komisyonu, Maarif Komisyonu, Ticaret ve Ziraat Odası, 

Evkaf Komisyonu ve Nafia Komisyonlarından oluşmaktadır.  Komisyonlar ile ilgili 

bilgiler, görevli olan memurların isimlerinden oluşmaktadır. Salname kayıtlarına 

göre bu dönemde Menemen Kazasında eğitim veren bir Mekteb-i Rüşdiye olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu Mekteb-i Rüşdiye’de görevli Muallim-i Evvel Eşref Efendi, 

Muallim-i Sani ise Mustafa Efendi’dir. Mekteb-i Rüşdiye’de 82 öğrenci eğitim 

görmektedir.82 

1905 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nde “Memurin-i Kaza” başlıklı bölümde 

kazanın yönetiminden sorumlu olan memurların kişisel bilgileri ve yaptıkları 

 
79Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1319 Hicrî Senesi (1901), s. 183. 
80Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1319 Hicrî Senesi, s. 186-187. 
81Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1320 Hicrî Senesi (1902), s. 185-186. 
82Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1320 Hicrî Senesi, s. 186-188. 
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görevler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu dönemde kazada kaymakam olarak 

görevli olan kişinin ise Feridun Bey olduğu anlaşılmaktadır. Kazada görevli olan 

diğer memurlar ise Naib Mehmed Bektaş Efendi, Müftü İbrahim Efendi, Mal 

Müdürü Mehmed Tevfik Efendi ve Tahrirat Kâtibi Hasan Tahsin Efendi’dir. 

Memurin-i Kaza başlıklı bölümün ardından salnamede, kazada görevli olan çeşitli 

kurumlar ve bu kurumlarda çalışan memurların isimlerine yer verilmiştir.83 

Menemen Kazasında Kaza İdare Meclisi, Bidayet Mahkemesi, Mal Kalemi, 

Ticaret Mahkemesi ve Ziraat Bankası gibi kurumlar da yer almaktadır. Salnamede 

Ziraat Bankası’nın sermayesinin 3.530.041 kuruş olduğu da belirtilmektedir.84 

1908 yılı Aydın Vilayeti Salnamesi’nin Menemen Kazasına ayrılmış 

bölümünde kazanın yöneticileri hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu dönemde 

Menemen Kazasının kaymakamının Hüseyin Emrullah Efendi olduğu belirtilmiş ve 

ek olarak kaymakamın Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’den mezun olduğunu belirten bir 

kayıt da düşülmüştür. Kaymakamın emri altında çalışan diğer görevliler ise Naib, 

Müftü, Mal Müdürü ve Tahrirat Kâtibi gibi görevlilerden oluşmaktadır.85 

1908 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’nin Menemen ile ilgili son bölümünde 

ise “Menemen’in Ahvali Tarihiyyesi” başlıklı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde 

kazanın antik dönemlerdeki durumu ve Menemen’de bulunan eski yerleşimler 

hakkında bilgiler verilmektedir. Salnamede Menemen Kazasının, vilayetin eski 

eserler bakımından önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak 

geçen zaman içerisinde birçok harabenin yok olmuş olması ve hatta yerleri hakkında 

bile tahmin yapmanın imkânsız olduğu ortaya çıksa bile bazılarının mevcut olduğu 

bilinmektedir. Salnameden, eski Larissa, Temnos ve Neonytchos şehirlerinin 

yerlerinin ise bilindiği anlaşılmaktadır. Bu şehirlerin ardından salnamede 

Menemen’in Çaltılıdere köyünün civarındaki araziye Agamennon’un Truva’ya 

giderken tanrıları adına Acheus Limanı’nı inşa ettirdiği bilgisi bulunmaktadır.86 

Roma İmparatoru Nebir zamanında harap durumda bulunan ve tekrar inşa 

edilmiş olan antik Myrina şehrinin harabelerinin de Menemen Kazası sınırları 

içerisinde olduğu belirtilmektedir. 1880 yılında Fransa alimesinden Salomon Reinak 

 
83Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1323 Hicrî Senesi (1905), s. 170. 
84Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1323 Hicrî Senesi, s. 170-171. 
85Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1326 Hicrî Senesi, (1908), s. 412. 
86Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1326 Hicrî Senesi, s. 420. 
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tarafından bu harabede hafriyat icra edilmiş, burada bulunan heykel bu antik şehir ile 

alakalı bilgiyi bir kat daha arttırmıştır.87 

Menemen’de bulunan Myrina antik kentinin ardından Cyme antik kenti ile 

ilgili kayıtlar yer almaktadır. Menemen’in kuzeybatısında bulunan ve durumu 

hakkında tahmin bile yapılamayan meşhur Sime (Cyme) limanı Menemen kazası 

dâhilindeki kentlerden biri olup, zamanının ticaret alanında en hareketli şehirlerinden 

biridir. Sime şehri on beşinci asra kadar bayındırlık koşullarını korumayı başarmış ve 

Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmed Han-ı Evvel tarafından zabt edilmiştir. 

Buna ek olarak ahalisinin dağılması sebebiyle harabe ve metruk kalmıştır.88 

Salnamede, Cyme antik kentinin ardından Levcae antik kenti hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Buna göre; İbrani Caferilerinden Tahos tarafından kurulmuş ve 

Bergama Kralı Üçüncü Analek’in Romalılara karşı açtığı savaşta ön plana çıkarak 

şöhret kazanmış olan Levkae (Levcae) antik kenti şimdiki karabaş tuzla denilen 

yerde idi. Salnamede son olarak Temnos antik kenti ile ilgili bilgiler bulunmaktadır; 

Nefs-i Menemen birçok antikçağ bilgini tarafından kadim Temnos şehri olarak kabul 

edilmiş ise de Temnos şehri ile şimdiki Menemen’in yerleri aynı değildir. Temnos, 

Gediz’in sahil yanında bulunmaktadır. Gediz sahilinin sol tarafında yer alan 

Menemen, mevkisi itibari ile eski eserler anlamında bir öneme sahip değildir.89 

Osmanlı Devleti salnamelerinde genel olarak şehirlerin yöneticileri, idari 

sınırları, nüfusları, resmi kurumları ve iktisadi geçim kaynakları hakkında bilgiler 

verilmektedir. Aydın Vilayeti Salnamelerinde de Menemen’in belirtilen alanlardaki 

durumuna ek olarak ilçeye bağlı köyler, asayiş durumu, askeri görevlileri, belediye 

teşkilatı, çeşitli alanlarda görevli komisyonlar ve ilçenin tarihi ile ilgili kayıtlar yer 

almaktadır. Salnamelerde Menemen’in idari sınırlarından bahsedilmektedir ve bu 

sınırlarda ilerleyen dönemlerde bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Aydın Vilayeti 

Salnamelerinde Menemen’in nüfus kayıtlarına da yer verilmiş ve ilçede Müslümanlar 

ile birlikte Rum, Ermeni, Bulgar ve Musevi cemaatinden de insanların yaşadığı ifade 

edilmiştir. Salnamelerden anlaşıldığı kadarıyla Menemen’in geçim kaynakları ilçenin 

verimli topraklarının da etkisiyle tarımsal ürünlere dayanmaktadır. İlçede Osmanlı 

Devleti döneminde hizmet veren eğitim kurumlarının sayısında ise erkek okullarının 

 
87Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1326 Hicrî Senesi, s. 420. 
88Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1326 Hicrî Senesi, s. 420. 
89Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1326 Hicrî Senesi, s. 420-421. 
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lehine bir artış bulunmaktadır. Menemen’de erkek öğrencilerin eğitim alabildiği 43 

ilkokul bulunmakta iken, aynı dönemde kızların eğitim-öğretim alabileceği okul 

sayısı yalnızca 1’dir. Genel olarak Aydın Vilayeti Salnamelerinde Menemen ile ilgili 

yukarıda değinilen konular hakkında bilgi verilmiş olup, bununla birlikte yalnızca 

1908 tarihli salnamede ilçenin Osmanlı Dönemi öncesindeki tarihinden 

bahsedilmektedir. Salnamede Menemen’in antikçağdaki durumu ile ilgili ayrıntılara 

yer verilmiş olması ve ilçede bulunan eski yerleşim yerlerinin tarihine değinilmesi 

dikkat çekmektedir. 

 

1.4. MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE MENEMEN 

1.4.1. Mondros Mütarekesi ve İzmir’in İşgali 

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak çıkmasının ardından 

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi’ne 

Osmanlı Devleti açısından bakıldığında ağır şartları olan bir mütareke olduğu 

söylenebilir. Mondros Mütarekesi’nin ağır maddeleri arasında ise 7. madde ayrı bir 

öneme sahiptir. Bu maddeye göre İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir 

durum ortaya çıktığında herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip 

olmuşlardır.90  

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte Batı Anadolu’da yaşayan 

yerli Rum halkı mütarekede geçen 7. maddenin uygulanmasını sağlamak adına asayiş 

ve güvenlik sorunları yaratmaya başlamışlardır. Osmanlı Hükümeti’de bu Rum 

taşkınlıklarını giderebilmek ve halka nasihatlerde bulunarak ortaya çıkan bu 

düzensizliğe bir son verebilmek adına Anadolu ve Rumeli Nasihat Heyetleri’ni 

kurmuştur. Nasihat Heyetleri’nin görevleri ise; gittikleri yerlerde idarî işlere 

karışmadan, yalnızca yerel ihtiyaçları tespit ederek gözlem ve bilgilerine dayanarak 

raporlar oluşturmak şeklinde tanımlanmıştır.91 Bu Nasihat Heyetleri’nden biri de 

Şehzade Abdürrahim Efendi başkanlığında Menemen’e gelmiştir ve şu şekilde 

karşılanmıştır;  

 
90Temuçin Faik Ertan vd., Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara: Siyasal 

Kitabevi, 2018, s. 69-70.  
91Mevlüt Çelebi, Heyet-i Nasîha Anadolu ve Rumeli Nasihat Heyetleri, İzmir: Akademi Kitabevi, 

1992, s. 7. 
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“Nasihat Heyeti’ni taşıyan tren Manisa’dan İzmir’e gelirken 

yaklaşmakta olduğu Menemen istasyonundan yükselen muzıka sesleri uzaktan 

duyuluyordu. Heyet, Menemen istasyonunda durdu, bütün Menemen halkı 

istasyonda toplanmıştı. Şehzade, askerleri teftiş etti, halk devamlı kendisini 

alkışlıyordu. Binlerce halk arasından geçen heyet, halılar ve çiçeklerle 

süslenmiş bir kır kahvesine girdi. Türk, Rum ve Musevi kızlardan oluşan bir 

grup kırmızı-beyaz elbiseler, ellerinde mini mini Osmanlı bayrakları olduğu 

halde bir hürriyet abidesi kurmuşlardı. Her taraf gül ve defnelerle süslenmiş, 

yerlere halılar serilmişti. Padişah beyannamesi Halil Fehim tarafından okundu, 

selam-ı şahane tebliğ edildi. Şehzade vatan şiirleri okuyan çocukları okşadı. 

Karşılama törenine Menemen Musevi okulunun bandosu da katılmıştı. 

Menemen Kaymakamı Kemal Bey Şehzade’ye, din adamlarını ve memurları 

takdim etti. Yörenin sütçülüğünü göstermek amacıyla heyete kurdelalı kâseler 

içinde yoğurt, ayran ve kahve sunuldu. Abdürrahim Efendi, Menemen halkının 

bu bağlılığını padişaha arzedeceğini söyledi ve heyet Menemen’den ayrıldı.”92  

 

15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgal edilmesi Nasihat Heyetleri’nin başarısız bir 

girişim olduğunu göstermiştir. Çünkü Osmanlı Hükümeti’nin yaptığı bu teşebbüse 

karşılık İtilaf Devletleri işgal kararlarından vazgeçmediklerini göstermiş, buna ek 

olarak Nasihat Heyetleri Rumların Türklere karşı olan şiddet eylemlerini de 

engelleyememiştir.93 Mondros Mütarekesi’nin hükümleri dayanak gösterilerek 

başlatılan İzmir’in İşgali’nde, Yunanistan’a İzmir’i işgal yetkisi verilmiş ve bu 

yetkinin de hukuki meşruiyeti Mondros Mütarekesi’nin 7.maddesi olmuştur.94 Türk 

makamlarının İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmemesi için giriştiği çabalar 

sonuçsuz kalmış ve İzmir istihkâmları 15 Mayıs 1919 günü işgal edilmeye 

başlanmıştır.95  

Yunan işgal kuvvetlerinin kışlanın yakınına geldikleri bir sırada, Yunan 

bayrağını taşıyan bir askerin atılan ilk kurşunla vurulup düşmesinin ardından Yunan 

askerleri şaşkınlığa uğramış ve paniğe kapılıp kaçışan Türklere rastgele ateş 

açılmıştır. Yunan askerleri daha sonra kışlayı hedef almış ve Leon torpidosunun da 

desteğiyle kışla Yunan ateşi altında kalmıştır. Askeri görevlilerinin dışında Yunan 

askerlerinin kötü muamelesine maruz kalan bir başka grup ise mülkî memurlar 

olmuştur. Valilik makamına giren Yunan askerleri orada bulunan mülkî memurları 

dövmüş, üzerlerindekiler alınmış ve bazı memurlar süngülenerek öldürülmüştür. 

 
92Çelebi, a.g.e., s. 29. 
93Çelebi, a.g.e., s. 63-64. 
94Mustafa Turan, “İzmir’in İşgali Üzerine”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 12, Sayı 36, 

(Kasım 1996), s. 740-742. 
95Mustafa Turan,  Aydın Vilayeti’nde Yunan Mezalimi ve Tepkiler 1919-1923, Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1990, s. 62-64. 
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İzmir’in İşgali sırasında Yunan askerlerinin saldırılarına maruz kalanların çoğunluğu 

ise kadın ve çocuklar olmuştur. Yunan işgal kuvvetlerine bağlı Efzon askerleri 

şehirdeki kadın ve çocukları süngülü tüfekleriyle öldürmüşlerdir.96   

İzmir ve çevresinde yapılan yağma ve öldürme hareketlerinin sonunda işgalin 

ilk 48 saati içerisinde öldürülen Türklerin sayısı ise 2.000’in üzerine çıkmıştır. 

Yunan işgal kuvvetlerinin İzmir’deki yağma ve tedhiş hareketlerinde Türklerin aile 

mahremiyetlerinin dokunulmazlığı, din adamlarının ve dini kurumların kutsallığı da 

göz önüne alınmamış ve yerli Rumların da desteğiyle İzmir’de mezalim had safhaya 

ulaşmıştır.97  

İzmir’de yaşananları gizlemenin bir imkânı olmasa da, Batı medeniyetinin 

insan haklarına saygısı ve uygarlığı ile övünen İtilaf Devletleri’nin temsilcileri 

İzmir’de Yunan işgal ordularının ve yerli Rumların yaptıkları zulüm, işkence ve 

yağma hareketlerine karşı kayıtsız kalmış, yaşanan olayları körfeze demirlenen 

gemilerinden izlemişlerdir.98 İtilaf Devletleri temsilcilerinin yaşanan olaylara 

müdahale etmediği anlarda ise İzmir’deki Yunan saldırıları daha da şiddetlenmiş, 

Kordonboyu, kışla ve Hükümet Konağı’nın önü cesetlerle dolmuştur. Yunan zulmü 

yalnızca İzmir’le sınırı kalmamış ve ilerleyen günlerde de devam etmiştir. 16 Mayıs 

ve 12 Haziran arasında Urla, Çeşme, Torbalı, Menemen, Manisa, Bayındır, Selçuk, 

Aydın, Ayvalık, Tire, Kasaba, Ödemiş, Nazilli, Akhisar ve Bergama da işgal 

edilmiştir.99  

1.4.2. Menemen’in İşgali 

İzmir’in işgal edilmesinin ardından Yunan işgal kuvvetleri 18 Mayıs 1919 

akşamına kadar bölgeye hâkim olmuş ve sıkıyönetim ilân ederek gerçekleştirdikleri 

yağma ve öldürme olaylarını kendilerine göre bir kanuna bağlamışlardır. Yunan 

 
96Bülent Çukurova, “15 Mayıs 1919 İzmir’de Yunan Mezalimi”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, (1987), s. 463-466.  
97Türk İstiklâl Harbi II. Cilt Batı Cephesi 1’nci Kısım, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1994, s. 

44. 
98Murat Köylü, Küllerinden Doğan Şehir İzmir 1922, Ankara: Kripto Kitaplar Yayınevi, 2010, s. 

22. 
99Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar I, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1977, s. 

195-196. 
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askerlerinin ilk olarak istila ettiği yerler arasında yer alan Menemen’e gönderilen 

kuvvetler ise bir keşif ve emniyet bölüğünden oluşmuştur.100  

Yunan İşgal Komutanlığı’nın hazırladığı planlara göre Yunan ordusu 

Anadolu’nun içlerine doğru üç koldan ilerleyecekti ve birinci istikamet Gediz Vadisi 

olup, Menemen’den başlayarak Manisa, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir’i hedef 

almaktaydı.101 Yunan askerlerinin ilerleyişinin ardından Menemen 21 Mayıs 1919 

günü işgal edilmiştir. Kuvay-ı Milliye güçlerinin Bergama’daki Yunan müfrezesinin 

çoğunluğunu imha etmesinin ardından, kaçabilen Yunan askerleri ise Menemen ve 

Dikili yönüne ilerlemiştir. Kaçmayı başaran Yunan askerleri ise “Bergama’da 

Türkler bütün Yunanlıları öldürdü” şeklinde tahriklerde bulununca Menemen’de 

yağma ve katliamlar başlamıştır. Silahsız ve hiçbir şeyden haberi olmayan Menemen 

halkı, Bergama’dan kaçan Yunan askerleri, yerli Rumlar ve Menemen’de bulunan 

Yunan garnizonundaki askerlerin saldırıları ile karşı karşıya kalmış ve çok sayıda 

Türk öldürülmüştür. Yunanlıların Menemen’deki saldırılarında Menemen 

Kaymakamı Kemal Bey ve kaymakamlıkta görevli mülkî memurların birçoğu da 

öldürülmüştür.102  

Menemen’de tüccarlık yapan Çerkez Sefer Efendi Yunan mezalimini şu 

şekilde anlatmıştır;  

“Öğleye doğru Rum mahallesinden silah sesleri gelmeye, herkes 

dükkânlarını kapayıp evlerine doğru koşmaya başladı.  Evime gelinceye kadar 

Değirmen Dağı’ndan ve istihkâmlar içinden şehre mitralyözlerle ateş 

ediliyordu. Şehir üzerine mermi yağmuru yağıyordu. Sokağa adımımı basar 

basmaz, önümde üç kadının cansız yattığını gördüm. Bir iki adım daha 

ilerledim, bir yanda on yaşında bir erkek çocuğu yatıyordu. Biraz daha 

ilerledim, dizinden vurulmuş bir kız çocuğu kapı önünde yuvarlanmış, korkudan 

rengi uçmuş, imdat bekliyordu. Mahallemizin İslam Mezarlığı yönünde 

arabalarla Türk ölülerinin getirilerek gömüldüğünü gördüm. Mahallemizde 

cenazeler olduğu gibi duruyor, kimse gömmeye cesaret edemiyordu. 19 Haziran 

Perşembe günü Menemen’i bırakmaya karar verdik.”103   

 

Yunan askerlerinin Menemen yolu üzerinde bulunan köylerde ve Menemen 

kaza merkezinde yaptıkları katliamlar sebebiyle, Menemen Türkleri, 19 Haziran 

 
100Türk İstiklâl Harbi II. Cilt, s. 62. 
101Süleyman Tekir, Selçuk Ural, “Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Aydın Muhacirleri (1919-

1920)”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 26, (2017), s. 129. 
102Turan, a.g.t., s. 130. 
103Doğan Avcıoğlu, Millî Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e Üçüncü Kitap, İstanbul: Tekin 

Yayınevi, 1978, s. 1247-1249. 



43 

1919’dan itibaren Menemen’den trenlerle İzmir ve Alaşehir bölgelerine göç etmeye 

başlamışlardır.104 

Çerkez Sefer Efendi’nin yaşadığı olaylara benzer birçok olay, Müslüman 

Türklerin hemen hepsinin başına gelmiş ve Menemen’de Yunan askerlerinin 

saldırılarında kısa bir süre içerisinde Menemen kasaba merkezinde 300, köylerinde 

ise 700 kadar Türk öldürülmüştür. Musabey, Helvacı, Kesik ve Güzelhisar köyleri de 

yerle bir edilmiştir.105 Menemen’de bazı bölgelerde yarı gömülmüş halde Müslüman 

Türk cesetleri bulunmuş, çeşitli yerlerde de çukurlardan birden fazla Türk cesetleri 

çıkarılmıştır.106  

Menemen’de yaşanan bu Yunan zulmünün sona ermesi adına bazı girişimler 

yapılmıştır. Bu girişimlerden biri de Akhisar Belediye Reisi Vekili Ali Bey’in, 

Menemen’de Yunanlıların başlattıkları katliamın durdurulması adına 20 Haziran 

1919’da İtilaf Devletleri’ne gönderdiği telgraftır. Telgrafta şu açıklama 

yapılmaktadır; 

“Menemen’deki Yunan işgal kuvvetlerinin, Müslüman halka ve orada 

bulunan hükümet memurlarına karşı katliam uygulamakta oldukları, İzmir’de 

ve yurdun çeşitli yerlerinde masum insanlara yapılan vahşiyane mezalimin 

durdurulması ve vatanın işgalden kurtarılması için hükümetin acil ve kalıcı 

hareket ve siyaset ortaya koyması gerektiği, İtilaf Devletleri nezdinde 

cinayetlerin durdurulması amacıyla, talepte bulunulduğu, Yunanlılar işgal 

ettikleri yerlerden çekilmedikçe doğacak sonuçlardan mesuliyet kabul 

edilmeyeceği ahali namına”107 ifade edilmiştir. 

 

Akhisar Belediye Reisi Vekili Ali Bey’in Menemen’de Yunan işgal 

ordularınca gerçekleştirilen katliam ve yağma olaylarının durdurulması adına İtilaf 

Devletleri temsilcilerine çektiği telgraf, yaşanan olaylar karşısındaki ilk tepki 

değildir. Miralay Kazım Paşa da (Özalp) direniş ya da karşı koyma vaziyetinin 

Anadolu’yu teşkilatlandırarak hazırlamaktan geçtiğine inanmış bunun için de 

 
104Serap Tabak, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir’de Mülki İdare ve İdareciler (1867-1950), 

Konya: Kömen Yayınları, 2016, s. 149. 
105Avcıoğlu, a.g.e., s. 1249. 
106Mustafa Turan, “Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Mezalimi”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol 

Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri 26-28 Eylül 2012 (haz. Murat Alper Parlak), Ankara: Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, s. 46. 
107Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi II Anadolu’da Yunan 

Mezâlimi, Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire 

Başkanlığı, 1996, s. 39-40. 
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Menemen’e gitmeyi planlamıştır.108 Maşatlık Mitingi’nin ardından Miralay Kazım 

Paşa İzmir’den ayrılıp Menemen’e ulaşma kararı almıştır. İzmir’den ayrılanların bir 

kısmı Ödemiş, bir kısmı da Menemen istikametine gitmiştir, Kazım Paşa’nın da 

amacı Menemen’e giden silahlı vatandaşlarla Menemen’de buluşmaktır. Miralay 

Kazım Paşa, İzmir’den ayrılıp Menemen’e gitmesini anılarında şu şekilde 

aktarmaktadır;  

“Kardeşim Yedek Subay Fethi ile birlikte sivil kıyafetlerle evden çıktık. 

Trenle gidebilmek tesadüfe bağlı idi. Buna rağmen istasyona gittik. Orada 

talihim yardımıma yetişti. Hareket etmek üzere olan bir marşandiz treninin 

hazır olduğunu anladık. Kapıda nöbetçi bulunan Fransız askerine Fransızca 

olarak Menemenli bir tüccar olduğumu, trenle Menemen’e gitmek istediğimi 

söyledim ve trene binebilmem için bana yardımcı olmasını rica ettim. Şirket 

memurlarının itirazına rağmen Fransız askerin yardımıyla, kardeşim Fethi ile 

birlikte trene bindik.”109  

 

Miralay Kazım Paşa, İzmir’in İşgalinde meydana gelen olayları ise daha ilk 

günlerinde Menemen’den takip etmiş ve durumu anlayıp haber beklemiştir. Kazım 

Paşa İzmir’de Yunan işgal kuvvetlerinin yaptığı mezalimi bütün Anadolu’ya, 

Menemen’den “Redd-i İlhak” imzasıyla bildirmiş ve halktan işgale karşı silahlı 

kuvvetler oluşturmasını istemiştir. Menemen’in Yunanlılarca işgalini ise Kazım 

Paşa, Manisa’da öğrenmiştir. Menemen’in işgal edilmesinin ardından bölgeden gelen 

bir subay, Kazım Paşa’nın bulunduğu bölgeye Menemen köylerindeki halkın 

teşebbüsleri hakkında önemli ve memnuniyet verici bilgiler getirmiştir. Miralay 

Kazım Paşa, gelen bu bilgilerin ardından kardeşi Asım Bey’e Menemen’de kalmasını 

ve millî teşkilat için çalışıp, Yunanlılar hakkında da düzenli bilgiler vermesini 

söylemiştir.110  

Bergama’daki Yunan işgaline karşı milli kuvvetlerin başarılı olmasının 

ardından, Yunanlılar Bergama’dan Menemen bölgesine çekilmek zorunda 

kalmışlardır. Menemen’e kaçan Yunan askerlerinin yalnızca intikam almak için 

Menemen’de başlattıkları katliam ise Kazım Paşa’nın anılarında da yer almıştır. Bu 

katliamda Kazım Paşa’nın Van’ın Saray kazası Kaymakamı iken tanıdığı arkadaşı 

Menemen Kaymakamı Kemal Bey ile birlikte birçok sivil memur, jandarma ve 

 
108Ahmet Kızılırmak, Askeri ve Siyasi Yönleriyle Kâzım Özalp, Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve 

Yayın Kurulu Yayınları, 2012, s. 32-34. 
109Kızılırmak, a.g.e., s. 34-35. 
110Kızılırmak, a.g.e., s. 37. 
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halktan kişiler öldürülmüştür. Yunan işgal ordusunun Menemen’de yaptığı mezalim 

sırasında o dönemde Menemen Jandarma Komutanı olan Kazım Paşa’nın kardeşi 

Asım Bey’i öldürmek için saldıran Yunan askerlerini şans eseri hükümet konağında 

bulunan bir Fransız subayı durdurmuş ve Asım Bey’in hayatı bu şekilde 

kurtulmuştur.111  

Celâl Bayar da anılarında, Menemen’in işgali ve Menemen’de yapılan mezalim 

hakkında değerlendirmeler de bulunmuş ve Bayar anılarında ilk olarak Menemen’in 

nasıl işgal edildiğine değinmiştir;  

“Menemen, İzmir-Manisa yolu üzerindedir. Burası da Yunanlılar 

tarafından hadisesiz 21 Mayıs 1919’da, yani İzmir’in işgalinden altı gün sonra 

elde edildi. Sebebi, daha doğrusu bahanesi gayet basitti. Altı gün içinde 

silahlanmış makineli tüfenkli Türk çeteleri (!) Rum ahalinin hayatları için 

tehlike (!) teşkil ediyordu. Kostantin Çakalos adındaki bir yarbayın 

kumandasındaki 5. Alay’dan bir tabur piyade, bir ağır makineli tüfenk ve bir 

bataryadan ibaret müfreze İzmir’den hareketle iki koldan Menemen üzerine 

yürüdü. Birinci kol, Ulucak, Menemen, daha zayıf olmak üzere ikinci kol da 

Tahtacı, Emirâlem yönünde yürüyüşe çıkarılmıştı. Menemen’de asker, sivil bir 

kuvvetimiz yoktu. Yalnız işgal kuvvetleri tarafından el konan 17. Kolordu’nun 

silah deposu vardı.”112  

 

Celâl Bayar anılarında Menemen’in Yunan askerlerince nasıl ele geçirilişini 

anlattıktan sonra bu kez de Yunan ordusunun Menemen’de yaptığı katliama ve bu 

katliamın yankılarına dikkat çekmiştir;  

“Yakından tanıdığım Menemen’in vatansever halkı heyecanlanmış, 

memleketin uğradığı istila felaketinden büyük üzüntü duymuştu. Bergama’da 

Kuva-yı Milliyecilerden dayak yiyip Menemen istikametinde firar eden Yunan 

kuvvetleri, Menemen’e döndükleri zaman günlerden beri hazırlanan plana göre 

Türklerin imhasına başlanıldı. Rum gençlerine asker elbisesi ve silah dağıtıldı. 

Şehrin hâkim mevkilerine mitralyözler yerleştirildi. ‘Katliama’ hükümet 

önünden ve ilçe kaymakamı Kemal Bey’den başlanıldı. Kaymakam, Hükümet 

içinde öldürüldü. Bu arada altı Türk jandarması da katledildi. Servet sahibi 

şahısların malları yağmaya uğradı. Şehit edilen Türklerden bir kısmı Gediz 

Köprüsü başında nehre atıldı. Kız Kuyusu’nda ve Çerkez Mahallesi’nde şehit 

edilenlerin sayısı yüzleri aşmıştır.”113  

 

Celâl Bayar, daha sonra anılarında Menemen’in işgali üzerine Türk halkının 

nasıl bir vaziyet aldığından bahsetmiş ve Menemen Katliamı’nın direniş ruhuna 

yaptığı etkiyi açıkça ifade etmiştir;  

 
111Kızılırmak, a.g.e., s. 40-43. 
112Celâl Bayar, Ben de Yazdım Millî Mücadeleye Giriş 8.Cilt, İstanbul: Sabah Kitapları, 1997, s. 

29. 
113Bayar, a.g.e., s. 66-67. 
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“Menemen felaketi daha büyük olabilirdi. Menemen’in işgalinden sonra 

bu bölgedeki tanınmış Türklerin bir kısmı, hayatlarını emniyet altına almak 

düşüncesiyle İzmir’e, bir kısmı da Yont Dağ köylerine çekilmişlerdi. Menemen 

faciasının Yunanlıların eline geçecek her yerde tekrarlanabileceği ihtimali, 

başlamış olan millî mukavemeti kırmak şöyle dursun, haysiyet şuurunu halkta 

büsbütün harekete getirmişti; şimdi yer yer Redd-i İlhak, Redd-i İşgal, 

Müdafaa-i Vatan ve Heyet-i Milliye adlarıyla gelişen bu mukavemet ruhu 

Yunan istila sürüsünü durdurmaya muvaffak oluyor, insan takati üzerinde bir 

kuvvet harcıyordu”.114  

 

Amerikalı tarihçi Justin McCharty’e göre Menemen’de yapılan Yunan 

zulmünün ayrıntıları ise şu şekildedir;  

“Menemen şehrinin Yunanlılara sükûnet içinde teslim olmasından sonra 

şehirdeki Türkler silahsızlandırılmıştı. Şehirdeki Rum halka silah dağıtılmasıyla 

da katliamlar başladı. Katliamların önceden planlanmış olduğu, hücumların 

başlamasından önce Rum evlerinin beyaz Haç’la işaretlenmesinden belliydi. Bu 

olayın tarihe yansıması, büyük bir şans eseri olarak, İngiliz Kontrol Komisyonu 

Subaylarının habersizce şehre tam katliamların başladığı günlerde ulaşması 

sayesindedir. Komisyon Üyeleri, Kaymakamın ve diğer Türk jandarma 

subaylarının cesetlerini Hükümet Konağı’nda buldular ve Türklerin 

katledilmesine şahit oldular. Bu gözlemciler, gördükleri kadarına dayanarak, 

Menemen olaylarını derhal katliam olarak tanımladılar. Menemen’deki Türk 

evleri boşaltılmış ve yağmalanmıştı. Alıp götürdüklerini tahrip etmişlerdi. 

Şehirde 300-400, civardaki kırsal kesimde ise 1.300 Türk’ün öldürülmüş 

olabileceği rapor edilmişti. İngiliz yetkililerin gözünden kaçmış olabilir, fakat 

benzer yağmacılık ve katliam Menemen’in çevresinde de yapılmaktaydı.”115  

 

Yunan zulmünden kaçmaya çalışan Menemen ve Batı Anadolu’da yaşayan 

Türklerin göç ettikleri şehir ise genellikle Balıkesir olmuştur.116 Yunan ordusunun 

işgali altında olan neredeyse her bölgede halkın can güvenliğinin kalmaması, yağma 

olaylarının yaşanması ve eşkıyalık faaliyetlerinin artması üzerine Osmanlı 

Hükümeti’nin talebiyle bir Tahkikat Komisyonu kurulmuştur.117 Kurulan 

Müttefiklerarası Tahkik Heyeti, 19 Eylül 1919’da Menemen’e ulaşmıştır. Heyet, 

Menemen’de Türkleri ve Rumları ayrı ayrı dinlemiştir. Heyet’e ifade veren bir Türk 

şahidi, Yunanlıların yaptığı zulüm ve yağmalar nedeniyle göç edeceğinden söz 

 
114Bayar, a.g.e., s. 68. 
115Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922),  (çev. 

Fatma Sarıkaya), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, 2014, s. 295-296.  
116Emine Pancar, “Yunan İşgalleri Karşısında Göç Hareketi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 8, Sayı 18, (2009), s. 58. 
117Mustafa Turan,  “İstiklâl Harbi’nde Müttefiklerarası Tahkik Heyeti Çalışmaları, Raporu ve 

Tahkikat Neticesi”, Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, (1991), s. 699. 
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etmiştir.118 Tahkik Heyeti ulaştığı sonucu ise 13 Ekim 1919 tarihli raporuyla ortaya 

koymuştur. Bu raporda şu ifadeler kullanılmıştır; 

“Yunan Kumandanlığı, Bergama vakası neticesinde askerlerinin nasıl bir 

heyecan içinde bulunduğunu bildiği için asabiliğin, yorgunluğun ve korkusuz, 

tahriksiz tam bir katliam yapan askerlerini teskin için tedbir mecburiyetinde ve 

kudretinde idi. Menemen’de hazır bulunan Yunan zabitleri, vazifelerinde 

tamamıyla kusur eylemiştir.”119  

 

Yunan işgal ordusunun Menemen’de yaptığı mezalimin ardından henüz işgalin 

birkaç gün sonrasında Menemen’e gelen ve kasabadaki durumu gören bir başka 

komisyon ise bir İtalyan Heyeti’dir. İtalyan Heyeti, Menemen’de bulunduğu süre 

içerisinde birçok fotoğraf çekmiş ve mağdurlara da 1.000 lira yardım dağıtmıştır. 

İtalyan Heyeti’nin tahkikat sonucu ise Menemen halkının lehine sonuçlanmıştır.120  

Menemen’de gerçekleşen Yunan zulmünün bir başka örneği ise bizzat İtilaf 

Devletleri’nin temsilcilerinden olan iki Fransız subayının gözleri önünde 

gerçekleşmiştir. Söz konusu iki Fransız subayı, Menemen Belediye Reisi Süleyman 

Efendi ile Müftüyü çağırtarak, “Biz buradayız, korkmayınız, ahaliye söyleyiniz 

dışarıya çıksınlar, dükkânları açsınlar” demiştir. Bunun üzerine Menemen eşrafının 

Fransız subaylara cevabı ise şu şekilde olmuştur; “Siz bize dükkânlarınızı açınız 

diyorsunuz; hâlbuki yağmaya devam ediliyor” demesi üzerine, Fransız subayları, 

Yunan Jandarma Yüzbaşısı ile birlikte olay yerine gitmiş ve yağmayı 

gerçekleştirenlerin Yunanlılar ve yerli Rumlar olduğunu bizzat görmüş ve 

müdahalede bulunmuştur.121  

Menemen’de yaşananlar bu olaylarla da sınırlı kalmamış, sokaklarda hiçbir 

şeyden haberi olmayan kadınlar ve camilere saklanan ihtiyarların kimi gözü 

çıkarılarak, kimi kafası parçalanarak, kimi de saçlarından ateşe verilerek 

katledilmişlerdir. Buna ek olarak Menemen’de Yunan işgal kuvvetleri birçok 

Müslüman Türk kızının da namusuna zarar vermiştir.122 Menemen’de yaşanan 

olaylar ancak İngiliz temsilci Higham’ın Menemen’de incelemelerde bulunması 

 
118Turan,  “İstiklâl Harbi’nde”, s. 707. 
119Turan, a.g.t., s. 132. 
120Yücel Özkaya, Milli Mücadelede Ege Çevresi I, İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi, 2001, s. 48.  
121Turan, a.g.t, s. 133. 
122Muhammet Güçlü, “İzmir’in İşgaline Tanık Bir Zatın Kaleminden: “İzmir’de Neler Oldu? 

1336/1920” Kitapçığı Üzerine”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 22, 

(2011), s. 73. 
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üzerine sona ermiş ve asayiş sağlanabilmiştir. İngilizler açısından Yunanlıların işgal 

politikası ise şu şekilde özetlenmiştir; “Yunanlılar, Menemen örneğinde olduğu gibi 

önce düzensizliğe sebep oluyorlar daha sonra da düzensizliği bahane ederek işgale 

ortam hazırlıyorlardı.”123 Yunan işgal kuvvetleri ile yerli Rumların Anadolu 

coğrafyasında 1919-1923 yılları arasındaki hareket tarzı ve işgal politikası ise 

benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlikler ise “Yerinden etme, işkence ve katliam, 

gasp ve yağma, ırz, namus ve mukaddesata tecavüz, yakma-yıkma ve son olarak da 

asimilasyon ve zorla din değiştirme”124dir. 

1.4.3. Menemen’in Yunan İşgali’nden Kurtuluşu 

Anadolu coğrafyasının Yunan askerleri tarafından işgali İzmir’de başlamış ve 

İzmir’de son bulmuştur.125 1921 yılının mart ayına gelindiğinde Yunan ordusu İkinci 

İnönü Muharebesi’nde bir kez daha Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa 

yönetimindeki Türk ordusu tarafından durdurulmuştur.126 Bundan sonraki dönemde 

ise Yunan ordusunu Anadolu topraklarından çıkarmak için gerekli olan saldırı 

planının gerçekleştirilmesi adına Sakarya Savaşı’nın sona ermesinden beri 

eksiklikleri giderilmeye çalışılan Türk ordusu, 1922 yılının Ağustos ayında silah ve 

cephane açısından olmasa bile kadro anlamında Yunan ordusuyla aynı noktaya 

gelmiştir.127  

Türk ordusunun Yunan işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği son savaş ise 

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olmuştur. Mustafa Kemal 

Paşa önderliğinde 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan genel saldırı sonucunda, 

Yunan ordusu büyük bir bozguna uğramış ve birliklerin çoğu teslim olmuştur. 

Kurtulmayı başaran Yunan askerleri ise panik halinde ve düzensiz bir şekilde İzmir’e 

doğru kaçmaya başlamışlardır. 30 Ağustos günü ise Dumlupınar bölgesinde Yunan 

işgal kuvvetleri ortadan kaldırılmıştır. Kaçmayı başarabilen Yunan askerleri Mustafa 

 
123İsmail Ediz, Batı Anadolu’da Yunan İşgali (1919-1922), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011, s. 160. 
124Salim Gökçen, “Milli Mücadele’de Yunan İşgallerinin Genel Karakteri”, Cumhuriyet Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 12, Sayı 23, (2016), s. 89-111. 
125McCharty, a.g.e., s. 274. 
126Ertan vd., a.g.e., s. 129. 
127Engin Berber, Sancılı Yıllar: İzmir 1918-1922 Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir 

Sancağı, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997, s. 451.  
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Kemal Paşa’nın emriyle tamamen yok edilinceye kadar takip edilmiş ve bu takip 

harekâtının sonucunda da 9 Eylül’de İzmir kurtarılmıştır.128  

Türk ordusunun takip harekâtından kaçan, Yunan ordusundan arta kalan 

unsurlar ise geriye çekilirken Menemen’den de geçmişlerdir. Menemen halkının 

aldığı savunma kararının sonucunda ise 8 ve 9 Eylül tarihlerinde ellerindeki 

olanaklar nispetinde direnişte bulunmuşlardır.129 Türk ordusu Menemen’e varmadan 

önce bu olaylar yaşanırken 2. Kolordu’nun tümenleri 10 Eylül 1922 günü Manisa-

Menemen yolunda yürüyüşüne başlamıştır. Kolordu Komutanı ise 10 Eylül 1922 

günü saat 21.00’de Menemen’e ulaşmıştır. Menemen’de yaşayan ahalinin 

Yunanlılara silahla direnmesi ve Süvari Kolordusu’nun da bölgeye çabuk yetişmesi 

üzerine Yunanlıların Menemen halkını katletmelerine engel olunmuş ve Menemen 

düşman işgalinden kurtulmuştur.130 İzmir Vilayeti 1927-1928 yılı salnamesinde ise 

Menemen’in Yunan işgalinden kurtuluş günü 8 Eylül olarak ifade edilmiştir.131 

1.5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA MENEMEN 

1.5.1. 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Menemen’e Etkileri 

15 Mayıs 1919’da Yunan işgal ordularının İzmir’e çıkmasının ardından 

Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk İstiklâl Harbi başlamış ve 30 Ağustos 

1922’de Yunan ordularına karşı kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile de 

askerî mücadelenin sonuna gelinmiş ve Yunan ordularının işgal ettikleri Türk 

topraklarından çekilişi ile yeni bir dönem başlamıştır.132  

Askeri anlamda savaşın sona ermesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı 

Lord Curzon’un girişimleri ile Lozan’da bir barış konferansı toplanması 

kararlaştırılmıştır.133 Lozan Barış Konferası’nda Türk heyetinin karşısına çıkan 

çeşitli konulardan biri de Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi olmuş ve Lozan’da 30 

Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında “Türk-Yunan Nüfus 

Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokol” imzalanmıştır. Bu sözleşme ise genel 

 
128Ertan vd., a.g.e., s. 134. 
129Turan, a.g.t., s. 134. 
130Türk İstiklâl Harbi II. Cilt Batı Cephesi 6’ncı Kısım III. Kitap, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 

1995, s. 186. 
131İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 70. 
132Murat Karataş, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi (1923-1925), Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s. 30. 
133Karataş, a.g.t., s. 31-34. 
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olarak İstanbul dışındaki Türkiye topraklarında yaşayan yerleşik Rum Ortodoks Türk 

uyrukları ile Batı Trakya dışındaki Yunanistan topraklarında yaşayan yerleşik 

Müslüman Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923’ten başlayarak zorunlu mübadelesini 

içermektedir.134  

Türkiye’den Yunanistan’a göç edecek olan Rumların durumlarını incelemek 

için Birleşmiş Milletler, Norveçli bir kâşif olan Dr. Nansen’i görevlendirmiştir. 

Kutup kâşifi olarak bilinen Dr. Nansen, Lozan görüşmeleri döneminde siyasi niteliği 

olmayan ve mübadele sürecinde önemli katkılar sağlayabilecek bir kişi olarak 

nitelendirilmiştir. Dr. Nansen, aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında 

yapılmış olan mübadele fikrini ilk olarak ileri süren kişi olmuştur. Dr. Nansen’in iki 

ülke arasında bir mübadele yapılması fikrini ortaya atmasında dayanak noktasını 

oluşturan görüşü ise, bu uygulamanın hem iki ülkenin halkına hem de bölge barışına 

olumlu katkıları olacağıdır.135 Dr. Nansen, Türkiye ile Yunanistan arasında 

gerçekleştirilecek olan mübadelenin yalnızca iki ülke arasında değil, aynı zamanda 

dünya barışına da hizmet edeceği görüşünü benimsemiştir. Bununla birlikte, ona göre 

bu mübadele süreci önemli zorlukları da ortaya çıkaracaktır. Dr. Nansen, mübadeleye 

tabi olanların sayısı ile birlikte bu kişilerin evlerini terk etmek zorunda olmaları, 

ayrıca geride bıraktıkları mallarının tespiti ve bunların paraya çevrilmesinin 

zorluklarını da dile getirmiştir.136 

Türk-Rum Nüfus Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokol Anlaşması 

hükümleri gereği, Batı Trakya dışındaki yaklaşık 500.000 Yunanistan Türk’ü zorunlu 

olarak Türkiye’ye göç ettirilmiştir. Bu muhacirlerin 32.000’i ise İzmir’e 

yerleştirilmiştir.137 Türkiye, Yunanistan’daki Türklerin sıkıntılarını bildiği için bu 

göçmen sorununu çözmek amacıyla örgütlenmeye ve hazırlıklar yapmaya 

başlamıştır. İlk olarak 13 Ekim 1923 tarihinde Mübadele İmar ve İskân Vekâleti 

kurulmuş, bu kurumun başkanlığına da Mustafa Necati Bey getirilmiştir. Ülke, on 

iskân bölgesine ayrılmış ve İzmir dördüncü iskân mıntıkası olarak belirlenmiştir. 

 
134Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 2000, s. 1-2. 
135Nilgün Nurhan Kara, “Türk-Yunan Mübadele Meselesinde Dr. Nansen”, Tarih Okulu Dergisi, 

Sayı XXXVIII, (Şubat 2019), s. 491. 
136Kara, a.g.m., s. 499. 
137Kemal Arı, “Mübadele Göçmenlerini Türkiye’ye Taşıma Sorunu ve İzmir Göçmenleri (1923-

1924)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, (1991), s. 15-16. 
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Nüfus değişimi başlamadan önce, iskân bölgelerine hangi yörelerden gelen 

muhacirlerin yerleştirileceği de belirlenmiştir. Dördüncü iskân merkezi olarak 

belirlenen İzmir ve çevresine tütün tarımıyla uğraşan Drama, Kavala, Girit, Adalar 

ve kıyı Yunanistan’da yaşayan Türklerin yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.138  

1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin Menemen’e etkileri ise  “emvâl-i 

metrûke” ile ilgili olmuştur. Emvâl-i metrûke kavramı,  Anadolu’dan mübadele 

hükümleri gereğince ayrılmak mecburiyetinde kalan Rum ve Ermeni uyruklu 

unsurların terk edilmiş malları anlamına gelmektedir. Bu terk edilmiş mallar genel 

olarak, ev, dükkân, mağaza, fabrika, değirmen, tarla, bağ, bahçe ve ekonomik olarak 

değerli her türlü taşınabilir mallardan oluşmaktadır. 1923 Türk-Yunan Nüfus 

Mübadelesi süresince bu terk edilmiş mallar, muhacirlerin yerleştirilmelerinde 

kaynak olarak kullanılmış ve muhacirler becerilerine göre iskân edilmiştir.139  

Emvâl-i metrûke mallarının düzenlenebilmesi adına ise bir kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanunda genel olarak sahipsiz kalan malların hükümet tarafından açık arttırma 

usulü ile satılması, taşınmaz malların ve ürün veren toprakların yine hükümetçe idare 

edilerek elde edilen gelirlerin mal sandıklarında toplanması kararlaştırılmıştır.140  

Rumlardan ve Ermenilerden kalan terk edilmiş malların sayılması, kayıt altına 

alınması ve dağıtılması konusunda ise çeşitli kurumlar ve komisyonlar 

görevlendirilmiştir. Komisyonlar, Yunan işgalinden sonra bu varlıklar üzerinde hakkı 

olmayan kişilerin eline geçen terk edilmiş malları kayıt altına almıştır. Tutulan 

kayıtlar ise İzmir’e bağlı kazalardaki Rum ve Ermeni unsurlara ait terk edilmiş 

mallar hakkında bilgi veren bir rapor haline getirilmiştir. Rapor iki sayfa olarak 

hazırlanmış ve bir sayfası Rumlara diğer sayfası da Ermenilere ayrılmıştır. Menemen 

Kazası ise Rumlara ait bilgilerin yer aldığı bölüme kayıt edilmiştir.141  

Yunanistan’dan gelecek olan mübadillerin yerleşim yerlerinin belirlenmesinde 

de bu emvâl-i metrûke raporu ile beraber İzmir vilayetinde yaşayan Rum ve Ermeni 

unsurların nüfus durumları etkili olmuştur. 1923 Türk-Yunan Nüfus 

 
138Kemal Arı, “1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir’de “ Emvâl-i Metrûke” ve 

“ Mübâdil Göçmenler “, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 6, Sayı 18, (1990), s. 630-632. 
139Arı, “1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması”, s. 629. 
140Mehmet Karayaman, “İzmir’e Bağlı Kazalarda 1923 Yılında Yapılan Rum ve Ermenilere Ait 

Emval-i Metruke Sayımı ve Sonuçları”, Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu Bildiri 

Kitabı, ( haz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi), (2018), s. 155. 
141Karayaman, a.g.m., s. 155-157. 
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Mübadelesi’nden önce 1917 yılında hazırlanan İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği’ne 

göre, içerisinde Menemen’in de olduğu İzmir’e bağlı kazalarda toplam 2.504 

Ermeni’nin yaşadığı belirtilmiştir. Ermeniler Menemen’de küçük gruplar halinde 

yaşamaktaydı. 1917 yılında İzmir’deki toplam Rum nüfus 49.175 iken, mübadelenin 

gerçekleştiği yıl olan 1923’e gelindiğinde ise bu rakam 119.928 olmuştur. 

Menemen’deki gayr-i Müslim nüfusta da önemli bir artış yaşanmıştır.142  

İzmir ve Menemen’de dâhil olmak üzere diğer kaza merkezlerinde yaşanan bu 

gayr-i Müslim nüfus artışının sonucunda, mübadele döneminde bölgede 

Yunanistan’dan gelecek olan muhacirler için emvâl-i metrûke anlamında önemli bir 

kaynak yaratılmıştır. 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında İzmir ve 

Menemen’e gelecek göçmenlerin sayısı, nitelikleri ve iskân yerlerinin 

belirlenmesinde ise İzmir İmar ve İskân Komisyonu etkili olmuştur. Mübadeleye 

dâhil olan halk arasından, İzmir’e iskân edilecek olan muhacirler, 5 bin sanayi 

alanında çalışan kişi ve 3 bin tütün ziraatı ile uğraşan göçmenlerden oluşmaktadır. 

Menemen Kazasına da tütün tarımı ile uğraşan bin muhacir yerleştirilmiştir.143  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte ülkenin demografik yapısında 

hareketlenmeler yaratan en önemli olaylardan biri olan 1923 Türk-Yunan Nüfus 

Mübadelesi’nin sonucunda Ege Bölgesi oldukça yoğun bir şekilde göç alan 

bölgelerden biri olmuştur. Menemen’de, ilerleyen dönemlerde tütün ziraatı ile 

uğraşan muhacirlerin dışında iskân mıntıkası olarak kullanılan kazalardan biri haline 

gelmiştir. Menemen kazasına mübadele ile gelenlerle birlikte kazanın demografik 

yapısında değişiklikler meydana gelmiştir.144  

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1926 yılında yaptırdığı İzmir Vilayeti İstatistik 

Yıllığı’nda ise Menemen’e yerleştirilen mübadiller ve mübadillere verilen mallar ile 

ilgili bilgiler bulunmaktadır. İzmir Vilayeti İstatistik Yıllığı’nda mübadiller; yeni 

mübadil, eski mübadil ve gayr-i mübadil şeklinde sınıflandırılmışlardır. Buna göre 

Menemen Kazasında; 1.024 hanede 4.722 nüfus yeni mübadil, 519 hanede 2.299 

 
142Karayaman, a.g.m., s. 160-161. 
143Aslı Cihangiroğlu, Atatürk Dönemi Türkiye’de İskân Çalışmaları ( 1923-1938 ), Doktora Tezi, 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2010, s. 71. 
144Nihal Gonca, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Menemen Kazası (1923-1933), Yüksek Lisans Tezi, 

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2005, s. 107.  
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nüfus eski mübadil, 323 hanede 1.267 nüfus gayr-i mübadil bulunmaktadır. Verilen 

rakamların toplamı ise 1.543 hanede 7.021 kişi olarak hesaplanmıştır.145 

1926 İzmir Vilayeti İstatistik Yıllığı’nda ayrıca o dönemde Menemen 

Kazasında bulunan mülteciler ve harikzedeler hakkında da veriler bulunmaktadır. 

Buna göre Menemen’de; 33 hanede 119 nüfus mülteci ve 5 hanede 23 harikzede 

bulunmaktadır. İstatistik Yıllığı’na göre 1926 senesinde Menemen Kazasında 1.904 

hanede 8.430 yeni mübadil, eski mübadil, gayr-i mübadil, mülteci ve harikzede 

yaşamaktadır. İstatistik Yıllığı’nda Menemen’de kayıtlı bulunan mübadillerin 

sayıları verildikten sonra bu kişilere ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilmek 

adına verilen mülkler hakkında sayısal veriler yer almaktadır. Bu dönemde Menemen 

Kazasında yaşayan muhacirlere; 1.396 hane, 50 dükkân, koruk veya mağaza, 261 

dönüm bahçe, 6.222 dönüm bağ, 75.422 dönüm tarla ve 1.035 zeytin ağacı 

verilmiştir. Menemen mübadillerine verilen bu ekonomik desteğe ek olarak ayrıca 29 

hane, 6 dükkân veya mağaza, 1 fabrika, 5 koruk, 1 çiftlik, 141 dönüm bahçe, 362 

dönüm bağ ve 9.000 dönüm tarla daha verilmiştir.146 

1.5.2. Türkiye Cumhuriyeti Salnameleri, Nüfus Sayımları ve İstatistik 

Yıllıklarında Menemen 

Osmanlı Devleti’nde 1847 yılından itibaren çıkarılan salnameler, şehirlerin 

çeşitli özellikleri hakkında bilgiler içermektedir. Osmanlı Devleti’nin ardından 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti de vilayet salnameleri yayınlama geleneğini sürdürmüş 

ve il yıllıkları bastırılmaya başlanmıştır. Vilayet salnameleri ya da il yıllıklarının 

içeriğinde ise vilayetin idari teşkilatı, memurları, coğrafyası, idari taksimatı, kazaları, 

nahiyeleri, kasaba ve köyleri, üretim faaliyetleri, ticaret ve nüfusu hakkında bilgiler, 

fotoğraflar ve haritalar yer almaktadır.147  

İzmir Vilayeti 1926 Senesi İstatistiği’nde ilk olarak o dönemde Menemen’de 

bulunan cemiyetlerin isimleri ve bu cemiyetlerin idare heyetlerinde bulunan kişilerin 

sayılarına yer verilmiştir. İstatistik Yıllığı’na göre 1926 senesinde Menemen’de Halk 

Fırkası, 7 kişilik idare heyetiyle Menemen Türk Ocağı, 5 kişilik idare heyetiyle 

Helvacı Köyü Türk Ocağı, 7 kişilik idare heyetiyle Menemen Tayyare Cemiyeti, 8 

 
145İzmir Vilayeti 1926 Senesi İstatistiği, Hafız Ali Matbaası, İzmir 1927, s. 117. 
146İzmir Vilayeti 1926 Senesi İstatistiği, s. 117-120. 
147http://www.islamansiklopedisi.org.tr/salname (erişim tarihi: 4.02.2020). 

http://www.islamansiklopedisi.org.tr/salname
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kişilik idare heyetiyle Menemen Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 5 kişilik idare heyetiyle 

Menemen Himaye-i Etfal Cemiyeti, 5 kişilik idare heyetiyle Menemen Himaye-i 

Etfal Hamamlar Şubesi, 6 kişilik idare heyetiyle Menemen Muallimler Birliği, 7 

kişilik idare heyetiyle Sanatkârlar Cemiyeti, 6 kişilik idare heyetiyle Esnaflar Birliği, 

6 kişilik idare heyetiyle Musiki Cemiyeti ve son olarak da 7 kişilik idare heyetiyle 

Kunduracı ve Dikimciler Cemiyeti hizmet vermektedir.148   

İzmir Vilayeti için hazırlanan 1926 Senesi İstatistiği’nde, Menemen Kazasında 

görev yapan memurlar ve bu memurların görevleri ile ilgili ayrıntılar da 

bulunmaktadır. Bu dönemde Menemen Kaymakamı Hüsnü Fikri Bey’dir. İstatistik 

Yıllığı’na göre Menemen Kazasının diğer resmî görevlileri ise; Tahrirat Kâtibi 

Mehmed Cemal Efendi, Nüfus Memuru İsmail Mahir Efendi, Ali Ağa Nahiyesi 

Müdürü Şakir Bey, Mal Müdürü Ragıp Bey, Emvâl-i Metrûke Memuru Nizamettin 

Bey, Tapu Memuru Hamdi Efendi, İskân Memuru İsmail Efendi, Muhasebe-i 

Hususiye Memuru İbrahim Bey, Orman ve Muamelat Memuru Mehmed Nuri Efendi, 

Ziraat Memuru Tahir Oğuz Efendi, Hükümet Tabibi Abdülbari Bey, Müftü Hacı 

Mustafa Efendi, Hukuk Reisi İhsan Bey, Ceza Hâkimi Ali Kemal Bey, Müdde-i 

Umumi Zekeriya Bey, Müstantık Feridun Necdet Bey ve Başkâtip Mehmed Emin 

Efendi’dir.149  

“Devletin görevini yerine getirebilmesi için öncelikle ülkenin nüfusunun 

ne kadar olduğunu, artıp artmadığını, ilerleyip ilerlemediğini bilmesi 

gerekmektedir. Devletlerin, insanlarının hem sayısal hem de nitelik olarak 

gelişimini ya da durumun anlamak için belirli aralıklarla yaptıkları sayımlara 

nüfus sayımı adı verilir.”150  

 

Menemen Kazasının nüfusu hakkında bilgi veren kaynaklardan biri 1935 tarihli 

nüfus sayımıdır. Bu nüfus sayımında 1927 senesindeki Menemen’in nüfusu hakkında 

da veriler bulunmaktadır. Buna göre Menemen’in nüfusu; 5.197 erkek ve 4.316 

 
148İzmir Vilayeti 1926 Senesi İstatistiği, s. 148-149. 
149İzmir Vilayeti 1926 Senesi İstatistiği, s. 383. 
150Sema Polat, “1927 Nüfus Sayımı ve İzmir”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 

2, Sayı 4, (1994), s. 63. 
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kadın olmak üzere toplamda 9.513 kişiden oluşmaktadır.151 1927 senesinde 

Menemen kazasının yüzölçümü ise 857 metrekaredir.152  

Menemen’in çeşitli alanlardaki özelliklerini içeren bir diğer eser 1927-1928 

İzmir Vilayeti Salnamesi’dir. Salnamede ilk olarak Menemen’in sınırlarından 

bahsedilmiştir. Menemen Kazası kuzeyde Çandarlı Körfezi ve Dikili kazası ile 

doğuda Manisa vilayeti ve İzmir merkez kazası ile güneyde İzmir Körfezi ve batıda 

da Foça kazası ile çevrilidir. Salnamede Menemen Kazasının coğrafi özelliklerine de 

değinilmiştir. Kaza merkezi olan Menemen’in, İzmir’in kuzeybatısında olduğu ve 

trenle bir saatlik mesafede bulunduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak Menemen’in 

İzmir-Bergama şosesi üzerinde 30 derece, 36 dakika kuzey enleminde olduğu ve 

denizden yüksekliğinin 10 metreyi bulduğu kayıt altına alınmış ve Menemen’in 

ticaret yeri olan bir kasaba olduğu ifade edilmiştir.153 

Salnamenin coğrafi malumat başlıklı bölümünde Menemen kazasını ikiye 

ayıran ve İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz nehrinin, Menemen Kazasının mahsulâtına 

faydalı olduğu belirtilmiştir. Gediz Nehri’nin kabardığı dönemlerde iki tarafa doğru 

da yönelmesinin bağlara ve mahsullere bereket getirdiği ayrıca salnamede kayıt 

altına alınmıştır. Salnamede Gediz Nehri’nin Menemen Kazasının tarım ürünlerine 

olan olumlu etkisinin ardından olumsuz durumlar da yarattığı belirtilmiştir. Gediz 

Nehri’nin taşkın halinde olduğu zamanlarda ovayı tamamen kapladığı ve mahsullere 

zararının dokunduğu durumların da ortaya çıktığı salnamede yer almaktadır. Buna ek 

olarak yağmur mevsiminin uzun sürdüğü dönemlerde Gediz Nehri’nin taşkınlığının 

daha da arttığı ve bunun sonucunda ovada mahsulün bir ay kadar su altında kaldığı 

belirtilmiştir.154 

 Coğrafi malumat bölümünün ardından Menemen Kazasının iklim ve hava 

durumu ile ilgili ayrıntıları yer almaktadır. Kış mevsiminde doğu ve batı yönlerinden 

esen rüzgârların Menemen’de soğuğu arttırdığı belirtildikten sonra yaz mevsiminde 

 
151Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı 20 İlkteşrin 

1935 Türkiye Nüfusu Vilayet, Kaza, Şehir ve Köyler itibarile, Ankara: Ulus Basımevi, 1935, s. 25. 
152Mustafa Köse, 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar 2010, s. 197. 
153İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 70. 
154İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 70. 
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de batı ve kuzey yönlerinden esen imbat ve poyraz rüzgârlarından imbatın faydalı 

poyrazın ise zararlı olduğu ifadelerine yer verilmiştir.155 

Salnamede Menemen Kazasının idari bölünüşüne de yer verilmiş ve Menemen 

Kazasının, Ali Ağa Nahiyesi ve 42 köyden oluştuğu belirtilmiştir. Bu köylerden 37 

tanesinin kaza merkezine bağlı olduğu, 5 tanesinin ise Ali Ağa Nahiyesi’ne bağlı 

olduğu salnamenin kayıtlarında yer almaktadır. 1927-1928 İzmir Vilayeti 

Salnamesi’nde Menemen Kazasının o dönemdeki nüfus kayıtlarına da yer 

verilmektedir. Salname kayıtlarına göre kazada 14.428 erkek ve 13.034 kadın olmak 

üzere toplamda 27.460 kişi yaşamaktadır.156 

Salnamede ilçenin ekonomik durumu ile ilgili de bilgilere yer verilmiş ve 

Menemen kazasının bir ticaret yeri olduğu belirtildikten sonra kazaya 1927 yılında 

1.398.875 liralık mal girdiği ve 1.977.786 liralık mal çıktığı bilgisi verilmiştir. Çıkan 

malın giren mala oranla 578.911 lira fazla olması da iktisadî vaziyetin iyi olduğu 

şeklinde yorumlanmıştır. Daha sonra Menemen Kazasında kurulan panayır ve 

pazarlara değinilmiştir. Salnamede Menemen’de her hafta Perşembe günleri büyük 

bir pazar kurulduğu ve Menemen’in bütün köylerinin ihtiyaçlarını bu pazardan 

karşıladığı gibi İzmir, Manisa ve Foça’dan da hayli ticaret erbabının geldiği 

belirtilmektedir. Bütün bu bilgilere ek olarak Menemen kaza merkezinde bir de 

Ziraat Bankası bulunduğu ifade edilmiştir.157  

Menemen Belediyesinin gelirleri hakkında bilgiler de bulunmaktadır. 

Menemen Belediyesinin 1927 yılındaki geliri 123.291 lira iken masrafı ise 118.535 

lira olmuştur. Menemen Belediyesinin temin ettiği gelirler ise kazanın imarı, 

temizliği ve özellikle sokak ve caddelerin inşası ile tamiratında kullanılmıştır. Bunun 

sonucunda da Menemen kazası diğer kazalara oranla seçkin bir mevki kazanmıştır. 

Menemen Belediyesi, 1927 yılında istasyon caddesinde 840 metre uzunluğunda yeni 

bir şose yaptırmış ayrıca 930 metrelik kısmını da tamir ettirmiştir. Menemen 

Kasabasının çeşitli caddelerinde toplam 2.755 metre uzunluğunda muntazam 

lağımlar vardır. Kasabanın temizliği ise 7 temizleme arabasıyla yapılmaktadır. 

 
155İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 70. 
156İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 72. 
157İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 73. 
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Caddeleri sulamak ve yıkamak adına 8.250 lira değerinde motorlu bir arazöz 

alınmıştır.158 

Salnamede Menemen kazasında o dönemde görev yapan cemiyetlerin 

isimlerine de yer verilmiştir. Bu cemiyetler; Türk Ocağı, Muallimler Birliği, Tayyare 

Cemiyeti, Himaye-i Etfal Cemiyeti, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Spor Ocağı’dır.159   

1928-1929 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı’nda da 

Menemen hakkında bilgiler mevcuttur. Devlet yıllığında ilk olarak Menemen 

kazasının Ali Ağa Nahiyesi ve 43 köyden oluştuğu belirtilmiştir. Kazanın mülkî 

taksimatı hakkında verilen bilgilerin ardından Menemen’in o dönemdeki nüfusu, 

doğumlar, ölümler, evlenenler ve boşananlar ile alakalı sayısal verilerine 

geçilmektedir. Bu dönemde Menemen’de kayıtlı umumi nüfus 14.800 erkek ve 

13.134 kadın olmak üzere toplamda 27.934 kişidir. Menemen kazasında 1928 ve 

1929 yıllarında gerçekleşen doğum ve ölüm sayıları ise; 286 erkek ve 278 kadın 

olmak üzere toplamda 564 doğum, 344 erkek ve 329 kadın olmak üzere toplamda 

673 ölüm kayıtlara geçmiştir. Devlet yıllığında bu dönemde Menemen Kazasında 

evlenenlerin sayısı 214 olarak verilmiş iken boşananların sayısı ise 22 olarak 

kayıtlarda yer almaktadır.160 

1928-1929 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı’nda Menemen Kazası ile 

alakalı olarak verilen son bilgiler ise kazada görevli bulunan memurların isimleridir. 

Bu dönemde Menemen Kazasında; Mal Müdürü Ragıp Bey, Hukuk Hâkimi Osman 

Nuri Bey, Ceza Hâkimi Ali Kemal Bey, Müdde-i Umumi Zekeriya Bey, Müstantık 

Hulusi Bey ve Hükümet Tabibi Abdülbari Bey görev yapmaktadır.161 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde hazırlanan devlet yıllıklarında Menemen ile 

ilgili verilen ilk bilgiler genel olarak, ilçede bulunan cemiyet ve dernekler 

hakkındadır. Menemen’de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bu kuruluşlar ilçenin, 

cumhuriyetin ilk yıllarındaki sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili fikir vermektedir. 

Devlet yıllıklarında Menemen ilçesinin ön plana çıktığı alanlardan biri ise Gediz 

Nehri ile Menemen Ovası’nın da etkisiyle tarımsal etkinlikler olmuştur. Menemen’de 

 
158İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 74. 
159İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 75-76. 
160Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı, Matbuat Umum Müdürlüğü Neşriyatından Devlet Matbaası, 

İstanbul 1929, s. 276-277. 
161Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı, s. 292. 
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mevsim şartlarının ürünler için uygun olduğu zamanlarda, ilçede bereketli mahsul 

dönemlerinin yaşandığı yıllıklarda ifade edilmiştir. Bununla birlikte Menemen’in 

ekonomik hayatında yalnızca ziraat yer almamış, her hafta kurulan pazarlar 

sayesinde ticarette ilçenin önemli iktisadi geçim kaynakları arasında yer almıştır.  

20 İlkteşrin (Ekim) 1935, 21 Ekim 1945 ve 22 Ekim 1950 tarihlerinde 

gerçekleştirilen genel nüfus sayımlarında ise, Menemen’in Demokrat Parti (DP) 

iktidarından önceki nüfusu hakkında bilgiler yer almaktadır. Buna ek olarak 1945 

yılında yapılan nüfus sayımında, Menemen ilçesinin kadın ve erkeklere göre okuma-

yazma oranı hakkında sayısal bilgiler bulunmaktadır. 

Tablo I: Demokrat Parti Dönemi Öncesinde Menemen’in Nüfus Durumu 

Yıl Erkek Sayısı Kadın Sayısı Toplam Nüfus 

1935 9.142 4.864 14.006 

1940 - - 12.634 

1945 5.532 5.040 10.572 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı 20 

İlkteşrin 1935 Türkiye Nüfusu, s. 25.   T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 1950 

Genel Nüfus Sayımı Türkiye Nüfusu, İstanbul 1961, s. 34.  T.C. Başbakanlık İstatistik Genel 

Müdürlüğü, 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı Türkiye Nüfusu, Ankara 1950, s. 21. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Menemen ilçesinin nüfusu toplamda 

14.006 kişiden oluşmakla birlikte bu sayı 1940 ve 1945 yıllarındaki nüfustan daha 

yüksektir. 1940 ve 1945 yıllarında Menemen ilçesinde yaşanan nüfus azalmasının 

sebebi ise İkinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle açıklanabilmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti, bu savaşa fiili olarak girmemekle birlikte, önemli bir erkek nüfusunu 

silah altına almış ve bu da doğum oranında düşüşlere neden olmuştur. 
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Tablo II: 1945 Yılında Menemen İlçesinde Okuma ve Yazma Bilen Kadın-Erkek Oranı 

İlçe Erkekler Kadınlar 

Okuma 

ve 

Yazma 

Bilen 

Erkek 

Sayısı 

Okuma 

ve 

Yazma 

Bilmeyen 

Erkek 

Sayısı 

Toplam Oran (%) Okuma 

ve 

Yazma 

Bilen 

Kadın 

Sayısı  

Okuma 

ve 

Yazma 

Bilmeyen 

Kadın 

Sayısı 

Toplam Oran (%) 

Bilen Bilme-

yen 

Bilen Bilme-

yen 

Menemen 3.216 1.629 4.845 66.4 33.6 1.601 2.736 4.337 36.9 63.1 

Kaynak: T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı, s. 202. 

1945 yılında Menemen ilçesinde istatistiklere göre erkeklerin okuma ve yazma 

bilme oranı daha yüksektir. Bu durumun sebeplerinden biri o dönemde kadınların 

çeşitli etkenler nedeniyle eğitim alma imkânlarının daha kısıtlı olması iken, erkek 

nüfus bu konuda nispeten daha iyi durumdadır çünkü askerlik dönemlerinde ve iş 

hayatlarında eğitim olanaklarına ulaşmalarının daha kolay olduğu söylenebilir. 

 

1.5.3. Kubilay (Menemen) Olayı 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasının ardından çok partili siyasi 

yaşama geçiş için atılan adımlardan biri Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu 

olmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile kurulan bu parti, 

Türk siyasi hayatında birtakım tartışmaların yaşanmasına yol açmıştır. 1930 yılı 

Türkiye’de çeşitli sıkıntıların yaşandığı bir yıl olmuş ve süratli bir şekilde 

gerçekleştirilen devrimler nedeniyle de muhalif kesimler, hükümete karşı tepkilerini 
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ortaya koymaya başlamışlardır.162 Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nde çok 

partili siyasal hayata geçiş tartışmaları yaşanırken, 1929 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ortaya çıkan ve neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik 

kriz nedeniyle 1929 ve 1930 yılları Türkiye için de ekonomik olarak ağır şartların 

ortaya çıktığı bir dönem olmuştur.163  

Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde yaptığı bir yurt gezisinde ise ülkenin 

ekonomik anlamdaki bunalımına yakından şahit olmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal Atatürk böyle bir ortamda toplumda, basında ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde (TBMM) artmaya başlayan hoşnutsuzlukların ise devlet denetimine 

zarar vermesinden endişe etmiştir. Atatürk, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan 

sıkıntıların giderilmesinin ise kurulacak bir muhalefet partisiyle mümkün olacağına 

karar vermiştir.164 Atatürk’ün girişimleriyle Cumhuriyet Halk Fırkası’nın karşısında 

yer alması amacıyla kurulacak olan partinin genel başkanlığına ise yine bizzat 

Atatürk’ün teşvikiyle eski başbakan Ali Fethi Okyar getirilmiştir. 7 Ağustos 1930 

tarihinde de Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.165 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında ise fırka içerisine yerleşen 

rejim karşıtı unsurların olduğuna dair söylentiler etkili olmuş ve Ali Fethi Bey de 17 

Kasım 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı feshetmek zorunda kalmıştır.166 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanma kararı almasının ardından 35 gün sonra 

Menemen’de kanlı bir olay meydana gelmiştir. Şeriat sistemini ve halifelik 

kurumunu geri getirmek için harekete geçen bir grup, dağılmalarını isteyen yedek 

subay ve öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı şehit edip başını kesmiştir.167  

Kubilay Olayı, Nakşibendî tarikatına mensup kişiler tarafından hazırlanmıştır. 

Manisa vilayetindeki Nakşibendî tarikatı üyeleri gizli toplantılarla bir araya gelmiş 

ve bu şekilde yapılan tarikat toplantılarının birinde Giritli bir muhacir olan Derviş 

 
162Necdet Aysal, “Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler 

Serbest Cumhuriyet Fırkası-Menemen Olayı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 584. 
163Serap Tabak, “Menemen Olayı’nın İzmir Basını’nda Yankıları”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 

Cilt 10, Sayı 1, (1995), s. 313. 
164Aysal, a.g.m., s. 585. 
165Aysal, a.g.m., s. 586-587. 
166Tabak, a.g.m., s. 313-314. 
167Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm) Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-

1938), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995, s. 310. 
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Mehmet mehdiliğini ilan etmiştir. Nakşibendî tarikatı mensupları daha sonra, 

halifeliğin geri geldiğini, cumhuriyet düzeninin sona erdiğini ilan etmek için o 

yıllarda 4.500 nüfuslu küçük bir yerleşim bölgesi olan Menemen’i seçmiştir.168 

Yunan işgalinde büyük zararlar gören Menemen kasabası o dönemde yaralarını 

sarmaya çalışırken, bir bölümü yeni gelen muhacirlerden oluşan halk, ekonomik 

sıkıntıların da etkisiyle son yapılan belediye seçimlerinde oylarını Serbest 

Cumhuriyet Fırkası adına kullanmışlardır. 6 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de 

harekete geçmeye karar veren Giritli Mehmet ve arkadaşları ise silahlanarak yola 

çıkmışlardır. 23 Aralık 1930 günü Menemen’e gelen Giritli Derviş Mehmet ve 

arkadaşları Müftü Camisine gitmişler ve Derviş Mehmet orada bulunanlara kendisini 

mehdi olarak tanıtmış, dini korumaya geldiğini söylemiş ve 70.000 kişilik halife 

ordusunun da yakında buraya varacağını söylemiştir. Alay komutanlığı ise hadisenin 

haberini alır almaz, Asteğmen Kubilay’ı birliğiyle birlikte olay yerine göndermiştir. 

Olayın olduğu bölgeye giden Kubilay, askerlerini arkasında bırakarak yalnız başına 

Derviş Mehmet ve destekçilerine doğru yürüyüp silahlarını bırakıp, teslim olmalarını 

söylemiştir. Bunun üzerine Derviş Mehmet, Kubilay’a ateş etmiş ve yere yığılan 

Kubilay’ın başını kesip gövdesinden ayırmıştır. Silah seslerini duyup olayın olduğu 

yere gelen mahalle bekçileri Hasan ve Şevki ise Derviş Mehmet’in destekçilerinden 

birini öldürmüş ancak onlarda isyancılar tarafından şehit edilmişlerdir.169  

Menemen Hadisesinde şehit edilen bekçi Hasan ve Şevki’nin ailelerine maaş 

bağlanması konusunda ise Manisa Mebusu Turgut Bey tarafından TBMM’ye kanun 

teklifi verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Arşivinde Şevki olarak bilinen bekçinin adı 

Şükrü olarak kayıt edilmiş ve bu bekçilerin ailelerine 15’er lira aylık tahsis 

edilmiştir.170 

Laik hukuk düzenine karşı bir ayaklanma niteliğinde olan bu olay, ülke 

genelinde tepkilerle karşılanmıştır. Şehit Kubilay Bey ile Hasan ve Şevki beylerin 

cenaze töreni, 25 Aralık 1930 tarihinde yapılmış ve törene İzmir’den gelen 

milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticileri, İzmir Belediyesi ile Türk Ocağı 

 
168Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm), s. 310-311. 
169Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm), s. 311-313. 
170Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 

30-10-0-0/4-20-7. (30.12.1933). 
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mensupları katılmıştır. Törene ayrıca Menemenli gençler ve köylüler olmak üzere 

halk tabakasının farklı kesimlerinden kişiler katılmıştır.171  

Kubilay Bey ile Hasan ve Şevki Beyler için düzenlenen cenaze töreni ile ilgili 

bilgiler ise dönemin basınında yer almıştır. Menemen’de düzenlenen cenaze 

merasimiyle alakalı haberlerden birinde, tören için İzmir’den valinin geldiği buna ek 

olarak, Maarif Emini, Maarif Müdürü, İlk Tedrisat Müfettişleri, okul müdürleri ve 

başöğretmenleri, yüz izci, öğrenciler ve kalabalık bir halk grubunun bulunduğu 

belirtilmiştir. Haberde, Şehit Kubilay’ın cenazesinin çok hazin olduğu ifade 

edilmiştir. Kubilay Bey’in naaşı, memleket hastanesinden alınmış ve tabutu bir Türk 

bayrağına sarılmıştır. Kubilay Bey’in cenazesi, yakın bir bölgede bulunan mezarlığa 

götürülürken, sokakları doldurmuş olan halk da şehitleri için ağlamıştır. Şehitlerin 

mezarı başında ise Muallimler Birliği ve Türk Ocağı adına ağıtlar okunmuş ardından, 

Kubilay Bey ile Hasan ve Şevki Beyler ebedi istirahatgâhlarına yerleştirilmişlerdir. 

İzmir öğretmenleri adına bir konuşma yapan Amerikan Koleji Felsefe Öğretmeni 

Mustafa Rahmi Bey ise Menemen şehitleri için şu ifadeleri kullanmıştır; “Ne olur, 

biz de böyle şerefli bir yolda ölsek.”172 Basında yer alan bir diğer haberde Kubilay’ın 

cenaze töreni ile alakalı olarak; 

“Kubilay Bey’in cenazesi hazin bir ihtifalle Menemen Memleket 

Hastanesinden kaldırılarak, mezarlığa götürülmüş ve bütün halk bu fedakâr 

vatan çocuğunun arkasından gözyaşı dökmüştür. Mezar başında nutuklar 

söylenmiş ve şehit, ebedi istirahatgâhına tevdi olunmuştur.”173  

 

Kubilay Bey’in cenaze töreninden kısa bir süre sonra, Dâhiliye Vekili Şükrü 

Kaya ve Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa, Kubilay’ın mezarını ziyaret etmek üzere 

Menemen’e gelmişlerdir. Şükrü Kaya ve Fahrettin Paşa’yı, Menemen’de, İzmir 

Valisi Kazım Paşa ile hükümet ve Halk Fırkası mensupları karşılamıştır. Bir müfreze 

asker ile yapılan karşılama töreninin ardından şehitler mezarlığına gidilmiş ve Şükrü 

Kaya, Kubilay Bey’in mezarı başında şu açıklamayı yapmıştır; 

“Burada şerefleri ile yatan şehitler cehalet ve taassubun feci 

kurbanıdırlar. Size bunların huzurunda taziyetlerimi, teessürlerimi beyan 

ederim. Cehalet ve taassubun önüne geçilmeyecek olursa, bir gün 

vatanın ve Cumhuriyetinde bu cehalet ve taassuba kurban gitmesinden 

 
171Aysal, a.g.m., s. 612. 
172Son Posta, 26 Kânunuevvel 1930, s. 6. 
173Vakit, 26 Kânunuevvel 1930, s. 7. 
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korkulur. Bu şehitlere, inkılâba ve vatana karşı bu cinayeti irtikâp 

edenler elbette cezasız kalmayacaklardır.”174  

 

Basında, Kubilay’ın cenaze merasiminin ardından yapılan ilk anma törenleriyle 

ilgili de bir haber yer almaktadır. Haberde, “İzmir münevverleri, muallimleri, 

cemiyet mümessilleri, matbuat erkânı Menemen’e giderek Kubilay’ın mezarında bir 

ihtifal yapacaklardır.”175 

Menemen Olayı’ndan sonra, ilçede, şehit edilen Kubilay ve silah arkadaşlarının 

anısına bir anıt yapılması fikri gündeme gelmiştir. Anıtın nereye ve ne şekilde 

yapılması ile ilgili tartışmalar ise dönemin basınında yer almıştır. Basında yer alan 

haberlerden birinde, Menemen’de olayın meydana geldiği bölgedeki binaların 

kamulaştırılarak inkılâp adıyla anılan bir meydanın oluşturulması gerektiği 

belirtilmiştir. Haberde, meydanın ortasına Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli ile 

Kubilay ve arkadaşları adına da bir abidenin inşa edilmesinin planlandığı ifade 

edilmiştir. Buna ek olarak, Menemen Olayı’nın yaşandığı caminin de inkılâp müzesi 

şeklinde düzenleneceği açıklanmıştır.176  

Basında yer alan bir başka haberde, Menemen’de Kubilay için yapılması 

planlanan abide ile ilgili olarak TBMM Başkanı Kazım Paşa’nın başkanlığında bir 

komite oluşturulduğundan söz edilmektedir. Komitenin üyeleri arasında ise; Kütahya 

Milletvekili Recep Bey, İş Bankası Genel Müdürü ve İzmir Milletvekili Celal Bey, 

İzmir Milletvekili Vasıf Bey ve Muğla Milletvekili Yunus Nadi beyler 

bulunmaktadır. Merkez komite faaliyetlerine başlamasının ardından, başta Menemen, 

Manisa ve İzmir vilayetleri olmak üzere bütün vilayetlerde heyetler oluşturacak ve 

Kubilay Abidesi’nin inşası için gerekli olan girişimlerde bulunacaktır.177  

İnşa edilmesi düşünülen Kubilay Abidesi ile ilgili dönemin basınında bu anıtın 

şekil bakımından nasıl olması gerektiği hakkında yer alan tartışmalardan birinde, 

Kubilay Abidesi’nin tam halkçı ve Cumhuriyetçi bir anıt olarak yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. Basın, okuyucuların, ressamların, heykeltıraşların, lise ve üniversite 

 
174Vakit, 29 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
175Cumhuriyet, 30 Kânunuevvel 1930, s. 4. 
176Cumhuriyet, 10 Mart 1931, s. 3. 
177Cumhuriyet, 11 Mart 1931, s. 1. 
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gençliğinin yapılacak abide hakkındaki fikir ve resimlerini yayınlamaya hazır 

olduğunu da ifade etmiştir.178  

Dönemin basınında yer alan bir diğer haberde, Kubilay Abidesi’nin, 

Menemen’de Kubilay’ın şehit edildiği yerde yapılacağı ve bu anıtın genç 

Cumhuriyet neslinin fedakârlığını temsil edeceği şeklinde bir yorum yapılmıştır. 

Haberde ayrıca, gelecek nesillerin, öğretmen ve zabit vekili olan bu halk çocuğu için 

dikilen anıttan ibret alacağı, bununla birlikte Mustafa Kemal neslinin inkılâp için 

katlandığı büyük fedakârlığı göreceklerinden bahsedilmiştir.179 Menemen’de inşa 

edilecek Kubilay Abidesi ile ilgili olarak basında yer alan bir başka haberde de şu 

ifadelere yer verilmiştir; “Milletin, Menemen’de rekzedeceği Kubilay Abidesi coşkun 

Cumhuriyetçi hislerimizin maddî bir ifadesini teşkil edecektir. Bu abide, 

Cumhuriyetçi Türklerin kalplerinden taşan inkılâpçı fazilete temel olacaktır.”180  

Kubilay ve silah arkadaşları adına yapılacak abide ile ilgili ortaya atılan 

fikirlerin ardından, Menemen’de kışlanın arkasındaki tepeye (Ay-Yıldız Tepe) 

Cumhuriyet Gazetesi’nin önerisiyle bir abide inşa edilmiştir. Cumhuriyet 

Gazetesi’nin bu önerisinin ardından bir Anıt Komitesi kurulmuş ve anıtın nasıl 

olması gerektiği tartışılmış, buna ek olarak bağış kampanyası başlatılmıştır. Anıt 

Komitesi’nin değerlendirmesinin sonucunda da gelen projelerden Ratıp Aşir’in 

projesi seçilmiştir. 1932 yılında yapılan Kubilay Anıtı’nın görünümü ise şu 

şekildedir; granit taşlardan yapılan büyük bir bloktan sonra birbirlerine kenetlenmiş 

üç sütunlu Kubilay Anıtı’nın ön yüzünde mermer bölüme yazılmış Atatürk’ün 

Gençliğe Hitabesi bulunmakta, anıtın üst bölümünde ise bu gençliği simgeleyen, 

elinde çelik mızrağı ile irtica hareketlerini ezmeye hazır, tunçtan yapılmış bir heykel 

yer almaktadır. Anıtın ön ve iki yan yüzüne ise üç şehidin adı işlenmiştir. Kubilay 

Anıtı’nın arka bölümünde ise şu ifadeler yer almaktadır; “İnandılar, dövüştüler, 

öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.”181  

Menemen’de yaşanan olayın ardından İcra Vekilleri Heyeti, bu hadiseyi vatan 

ve cumhuriyet aleyhinde gerçekleştirilen bir girişim olarak kabul edip, Menemen, 

 
178Cumhuriyet, 12 Mart 1931, s. 1. 
179Cumhuriyet, 13 Mart 1931, s. 1-3. 
180Cumhuriyet, 31 Mart 1931, s. 1-4. 
181Kemal Üstün, Menemen Olayı ve Kubilay, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1978, s. 32-34. 
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Manisa ve Balıkesir’de 1 ay süreyle sıkıyönetim ilan etmiştir.182 Menemen ve 

çevresinde ilan edilen sıkıyönetimin ardından, bölgede kurulacak olan mahkemelerde 

görevli hâkim, savcı ve yardımcıları da belirlenmiştir. Buna göre Menemen Olayı’nı 

incelemek için İzmir Müdde-i Umumisi Hidayet Bey ve İzmir Müdde-i Umumi 

muavini Fuat Bey görevlendirilmiştir.183  

Olayın incelenmesi için kurulan sıkıyönetim mahkemesinde görevli olan askeri 

görevliler ise şu kişilerden oluşmuştur; Sıkıyönetim Mahkemesi Reisi Birinci 

Kolordu Kumandan Vekili Mirliva Mustafa Paşa, 26. Topçu Alay Kumandanı 

Miralay Ata Bey, Birinci Kolordu Şube Müdürü Miralay Demirşah Bey, 176. Alay 

Kumandan Muavini Ziya Bey, İkinci Kolordu Şube Müdürü Bahattin Bey, Binbaşı 

Hüsnü Bey ve Binbaşı Neşet Bey.184  

Menemen Olayı’nın ardından hükümetin aldığı tedbirler bölgede 1 ay süreyle 

sıkıyönetim ilan etmek ve askeri bir mahkeme kurmak olmuştur. Buna ek olarak, 

Menemen Olayı ile ilgili hükümetin ne gibi önlemler aldığının ayrıntılı bir şekilde 

açıklanması istenmiş ve Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey bu konu hakkında 

TBMM’ye sözlü soru önergesi vermiştir.185 Hükümet ise ilerleyen günlerde Kubilay 

Olayı sebebiyle, Menemen, Balıkesir ve Manisa’da uygulanmakta olan sıkıyönetim 

halini 1 ay daha uzatma kararı almıştır. Bu kararın gerekçesi ise Divan-ı Harb-i 

Örfi’de bitirilemeyen işlerin olması ve bazı suçluların muhakemelerinin 

tamamlanmaması olarak gösterilmiştir.186  

Hükümet, olayın incelenmesinin ardından aldığı bir başka karar ile Balıkesir ve 

Manisa’daki sıkıyönetimi kaldırmış ancak Menemen kazası için sıkıyönetim halinin 

8 Mart tarihine kadar devam etmesi hususunu TBMM’nin onayına sunmuştur.187 

Olayların bastırılmasının ardından konunun TBMM’de görüşülmesi sırasında 

konuşan İsmet İnönü, bu başkaldırı hareketinin Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 

teşkilatlanması sırasında son 3 ay içerisinde tasarlandığını açıklamıştır. 5 Ocak 1931 

tarihinde başlayan duruşmalarda, hadisenin bölge halkının tamamı tarafından 

düzenlenen ya da tek bir yerden idare edilen bir olay niteliğinde olduğunu gösteren 
 

182(BCA), 30-18-1-2/16-83-11. (22.02.1930). 
183(BCA), 30-11-1-0/60-38-20. (31.12.1930). 
184(BCA), 30-11-1-0/60-38-19. (31.12.1930). 
185(BCA), 30-10-0-0/8-48-9.  (31.12.1930). 
186(BCA), 30-18-1-2/17-4-8.  (26.01.1931). 
187(BCA), 30-18-1-2/18-13-2. (25.02.1931). 
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kanıtlar bulunamamıştır. Sonuç olarak 36 sanık hakkında ölüm ve 41 sanık hakkında 

da çeşitli hapis cezaları verilmiştir. İdam cezaları TBMM tarafından onaylanmış ve 3 

Şubat 1931 günü de suçlu bulunanlar idam edilmişlerdir. Menemen Olayından sonra 

Kubilay ismi laik cumhuriyet düzeni için bir sembol haline gelmiş ve Cumhuriyet 

gazetesinin girişimleriyle de Menemen’de bir anıt yaptırılmıştır. Öneri ise 

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Nadir Nadi’den gelmiştir. Anıtın ön yüzünde 

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Kubilay’ın adı, iki yanında ise Bekçi Hasan ile 

Şevki’nin isimleri yazılıdır. Halktan toplanan yardımlarla yapılan anıt, 24 Aralık 

1934’de gösterişli bir törenle açılmıştır.188  

Menemen Olayı’nın yaşanması, dönemin basınında geniş yankı uyandırmıştır. 

Menemen Olayı’nın gerçekleştiği ilk günlerde İzmir basını hadiseye farklı açılardan 

yaklaşmıştır. Yeni Asır Gazetesi olayın abartıldığını ve Türk halkının inkılâplara 

olan sadakatinden şüphe edilmemesi görüşünü ortaya koyarken, Anadolu Gazetesi 

ise bu türden hadiselerin çıkmasının en önemli nedenleri arasında muhalif basının 

hükümete yönelik haksız eleştirilerinin olduğunu ve bunun sonucunda da halkın 

kışkırtılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlamıştır.189  

Menemen Hadisesi, çeşitli haberlerle kamuoyunda yer almış ve bu haberler 

genel olarak Menemen’de alınacak tedbirler ile ilgili olmuştur. Bu haberlerden 

birinde de olayın ardından bir Divan-ı Harp kurulacağı ve Menemen ile Manisa’da 1 

ay süre ile örfi idare ilan edileceği belirtilmiştir. Bu habere ek olarak gazetenin aynı 

sayfasında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın Menemen’e giderek mürtecileri 

sorguladığına dikkat çekilmiştir.190 Menemen Olayı’nı konu alan bir başka haberde 

şu ifadeler kullanılmıştır;  

“Menemen Hadisesi gösterildiği gibi ehemmiyetsiz değil. Meclis Reisi 

Kâzım ve Erkân-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşalar bugün geliyorlar. Sarayda Gazi 

Hazretlerinin riyasetinde İsmet, Kâzım ve Fevzi Paşaların iştiraki ile çok 

mühim bir içtima akdedilecek.” 191  

Basında yer alan bir diğer haberde Menemen Olayı ile ilgili yapılan 

tutuklamalara yer verilmektedir. Haberde; “Dün gece sabaha karşı bazı evlerde 

 
188Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm), s. 314. 
189Bahriye Acar, İzmir Basınında Menemen Olayı, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 1997, s. 34-36.  
190Cumhuriyet, 31 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
191Milliyet, 27 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
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yapılan taharriyatı müteakip Menemen hadisesi ile alakalarından şüphelenilen üç 

kişi tevkif edilmiştir.”192  açıklamasına yer verilmiştir.  

Menemen Olayının ardından basında yer alan bir diğer haber, dönemin İçişleri 

Bakanı Şükrü Kaya ile ilgilidir. Haberde; “Ş. Kaya B. Bugün Menemen’e hareket 

ediyor. Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya B. vaziyeti yakından tetkik etmek üzere bugün 

Menemen’e hareket edecektir.”193 ifadeleri kullanılmıştır. Menemen Hadisesinin 

ardından yapılan bir başka haberde ise Atatürk’ün başkanlığında bir toplantı 

yapıldığı ve Atatürk’ün orduya taziyelerini sunduğu belirtilmektedir. Haberde; “Dün 

Gazi Hz.nin riyasetinde 16.5’a kadar süren bir içtima yapıldı! Gazi Hz.nin orduya 

taziyetleri.”194 Basında yer alan bir diğer gelişme ise şu ifadelerle aktarılmaktadır; 

“Şiddetli bir kanuna ihtiyaç var! Menemen havalisinde bir örfi idare tesisine lüzum 

görülmektedir.”195 

 Bu dönemde basında Menemen Hadisesi’ne dâhil olan kişilerin tutuklanmaları 

hakkında da bir haber yer almış ve olayın faillerini ortaya çıkarma çalışmalarının 

yalnızca Menemen ile sınırlı kalmadığı belirtilmiştir. Haberde konu ile ilgili olarak 

şu bilgiler paylaşılmıştır; 

“İstanbul’da tevkifat devam ediyor! Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya B. dün 

gece Menemen’e gitti; tetkikatı neticesini derhal bildirecek. Fevzi Paşa 

hazretleri içtimaı müteakip Ankara’ya avdet etti. Başvekil bugün gidiyor. 

Memleketin her tarafında haklı bir asabiyet ve hassasiyet var.”196  

Basında, Menemen ‘de Cumhuriyet rejimi karşıtı kişiler tarafından şehit edilen 

Kubilay’ın nasıl öldürüldüğüne dair detaylı bir haber yer almaktadır. Haberin dikkat 

çeken bir diğer noktası ise ayaklanmanın lideri Derviş Mehmet hakkında gazetede 

kullanılan ifadelerdir; “Derviş Mehmet; meczup ve esrarkeş değil, Çerkes Ethem’in 

kanlı çetecilerinden biri idi. Onunla memleketten kaçmış, fakat yüzellilik listede 

olmadığı için tekrar içeri girmiştir.”197   

Menemen Hadisesinin yaşandığı dönemde yayınlanan gazetelerde, olaydan 

sonra alınan tedbirler ile ilgili haberler yer almaktadır. Hadisenin ardından alınan 

tedbirlere ilişkin ilk haberde şu ifadeler kullanılmıştır;  

 
192Milliyet, 27 Kânunuevvel 1930, s. 1-5. 
193Milliyet, 27 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
194Milliyet, 28 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
195Milliyet, 28 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
196Milliyet, 28 Kânunuevvel 1930, s. 1-6. 
197Milliyet, 28 Kânunuevvel 1930, s. 1-6. 
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“Menemen ve Manisa’da örfi idare ilan edilmiştir. Buna dair olan Heyet-

i Vekile kararı dün gece Dâhiliye Vekiline bildirildi. Manisa ve Menemen’de 

teşekkül edecek divanı harp, asker ve sivil maznunların hepsini muhakeme 

edecek.”198  

 

Bir diğer haber ise bölgede yine örfi idare ilan edilmesine ilişkindir. Bununla 

birlikte; “Fırka gurubunda çok esaslı ve mühim kararlar alındı. Manisa ve 

Menemen’de örfi idarenin iki ay devam etmesine hükümetçe lüzum gösterilmiştir.”199 

ifadelerine yer verilmiştir. Kamuoyu ile paylaşılan bir başka haber, Menemen Olayı 

ile ilgili yapılan sorgulamalarla ilgili olup, şu bilgiler paylaşılmıştır; “Menemen 

irtica hadisesi ile alakadar olan mevkuflar hakkında tahkikatın tamikine lüzum 

görülmesi üzerine dün Manisa’ya gönderilmeyerek isticvaplarına devam 

olunmuştur.”200  

Menemen’de birtakım tarikatlara bağlı olarak Cumhuriyet düzenine son 

vermek amacıyla bir ayaklanma başlatmaya çalışan Derviş Mehmet ve 

destekçilerinin bu girişimleri engellenmiş ve Türkiye genelinde bu isyancılara tepki 

gösterilerek Cumhuriyete ve inkılâplara olan bağlılık bir kat daha artmıştır. Bu 

bağlılığın bir göstergesi olarak da dönemin gazetelerinde yer alan bir haberde şu 

öneriye yer verilmiştir; “Ankara Muallimler Birliği tarafından Reisicumhura çekilen 

telgrafta Menemen isminin Kublay’a tahvili rica olunmaktadır.”201 

1.5.4. Mustafa Kemal Atatürk’ün Menemen Ziyaretleri 

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı şartlarında ve savaşın kazanılmasının 

ardından yurt gezileri yapmaya başlamıştır. Atatürk bu gezilere büyük önem vermiş, 

halkla yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve gittiği yerlerin şartlarını anlamaya 

çalışmıştır. Uzun savaşların ardından Anadolu coğrafyası perişan bir halde çeşitli 

ekonomik ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Atatürk halkın 

sorunlarını anlama ve yapılacak yenilikleri halka anlatmak amacıyla yurt gezilerine 

çıkmıştır. Atatürk’ün yurt gezileri sıradan geziler olmamış ve Atatürk bu gezilerinde 

siyasal, toplumsal, askeri, kültürel ve ekonomik alanlardaki durum tespitleri ile 

alınacak önlemleri belirlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri 

 
198Milliyet, 31 Kânunuevvel 1930, s. 1. 
199Milliyet, 31 Kânunuevvel 1930, s. 1-5. 
200Milliyet, 31 Kânunuevvel 1930, s. 1-5. 
201Milliyet, 31 Kânunuevvel 1930, s. 5. 
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düzenlemesindeki amacı Türk halkıyla bütünleşmek ve Millî Mücadele’nin, 

yapılacak devrimlerle sürdürüleceği mesajını halka iletmek olmuştur. Bu sebepledir 

ki Atatürk, milletinin ayağına gitmiş, Türk halkıyla yakın ilişkiler kurmuş, karşılıklı 

fikir alışverişi içerisinde olmuş ve yapılması gereken yenilikleri halka bizzat 

anlatmak istemiştir. Bunu yaparken de ülkenin şartlarını iyi bilen bir lider olarak 

asker-sivil yakın çevresi ve çeşitli alanlarda uzmanlarla alınması gereken tedbirleri 

ortaya koymaya çalışmıştır.202  

Mustafa Kemal Atatürk bu amaçlar doğrultusunda, 14 Ocak 1923 tarihinde 

başlayan bir yurt gezisine çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923 

günü başlayan bu Batı Anadolu gezisi, 17 Şubat 1923 tarihinde gerçekleştirilen İzmir 

İktisat Kongresi’ndeki konuşması ile sona ermiştir.203  

Mustafa Kemal Atatürk, düzenlediği Batı Anadolu gezisinde Menemen ilçesini 

de ziyaret etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün içinde bulunduğu tren, Alaşehir, 

Salihli, Kasaba (Turgutlu), Manisa ve Menemen’den de geçmiştir.204 Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk, 11 Şubat 1923 tarihinde Menemen ilçesi ve geçtiği diğer şehirlerde 

güzergâh üzerindeki askeri birlikleri de teftiş etmiştir.205 Bununla birlikte, Atatürk’ün 

ziyaretinden önce, Manisa ile Menemen arasındaki Horozköy, Muradiye ve 

Emirâlem istasyonları bayraklar ve çiçekler ile süslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal 

Paşa’yı görmek için de binlerce kişi toplanmıştır. Tren ise bu istasyonlarda durmamış 

ve Menemen istasyonuna gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa Menemen’de, halk ve 

askeri birliklerden oluşan büyük bir kalabalık tarafından karşılanmış ve küçük bir kız 

çocuğu Gazi Paşa’ya hitaben şiir okumuştur. Mustafa Kemal Paşa da karşılama 

töreninde hazır bulunan öğrencilerle ilgilenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 

Menemen’den ayrılırken ise halk trenin arkasından, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa”, 

“Yaşasın Gazi” ve “Yaşasın Büyük Millet Meclisimiz” tezahüratlarıyla, Gazi Paşa’yı 

uğurlamıştır.206 

 
202Muhittin Gül, “Atatürk’ün Yurt Gezileri’nin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü”,  Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, (2006 ), s. 52-53. 
203Selami Kılıç, “Batı Anadolu Gezisi Sırasında Mustafa Kemal Paşa’yı Karşılama Törenleri”, 

Atatürk Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, (1989), s. 146. 
204Kılıç, a.g.m., s. 164. 
205Kılıç, a.g.m., s. 172. 
206Necmi Ülker vd., İzmir’in Sevinç Günleri Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri, İzmir: Ege Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Basımevi, 

2009, s. 9. 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Menemen’i ikinci ziyareti ise 11 Şubat 1924 

tarihinde olmuştur. Atatürk’ün bu seyahatinde ona eşi Latife Hanım ile birlikte 

kalabalık bir grup eşlik etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet bu yurt 

gezisinde İzmir durağından önce Menemen’e uğramıştır. Atatürk, trenden indiği 

andan itibaren Menemenlilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılaşmış ve Ulu Önder 

tren istasyonunda askeri bir bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Menemen halkı 

tarafından selamlanmıştır. Menemen’de kısa bir süre kalan Atatürk, eşi Latife Hanım 

ve beraberindeki heyet, yine yoğun sevgi gösterileri arasında Menemen’den ayrılarak 

İzmir’e doğru yola çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Menemen ziyaretlerinden 

üçüncüsü 16 Haziran 1926 tarihinde gerçekleşmiştir. Atatürk, Menemen’e gelmeden 

önce Emirâlem’de Vali Kâzım Paşa ve altmıştan fazla avcı tarafından karşılanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa’yı Menemen istasyonunda ise Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Aras, Belediye Başkanı Aziz Bey, Halk Fırkası ve belediye üyeleri, Müstahkem 

Mevki Komutanı Fuat Bey ve 57. Tümen Komutanı karşılamıştır. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Menemen ziyaretlerinden dördüncüsü 28 Şubat 1930 tarihinde 

gerçekleşmiştir. Ulu Önder’in içerisinde olduğu tren Menemen’e ulaştığında, önceki 

Menemen seyahatlerinde olduğu gibi halkın büyük ilgisiyle karşılaşmış ancak bu 

ziyaret kısa sürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Menemen’i ziyaretlerinden bir 

diğeri 24 Haziran 1934 tarihinde gerçekleşmiştir. Atatürk bu seyahatinde 

Menemen’deki 43. Piyade Alayı’nı ziyaret etmiş ve Menemen ilçesinin içinden 

geçerek Menemenlileri selamlamıştır.207 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Menemen’i bir başka ziyareti ise yine 1934 yılında 

gerçekleşmiştir. Trenle Menemen’e gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 

ilk olarak Piyade Alayı’nı ziyaret etmiş ardından da Foça’ya geçmiştir.208  

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Ocak - 6 Şubat 1931 tarihleri 

arasında ise bir İzmir gezisine çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıyan özel tren, 

Menemen’de durmamış ve Çiğli istasyonuna gelmiştir. Atatürk, İzmir gezisinde 

Menemen ilçesine uğramamış ancak, Gazi Paşa’yı Çiğli istasyonunda İzmir Valisi 

Kâzım (Dirik) Paşa, Ordu Müfettişi ve Menemen Sıkıyönetim Komutanı Fahrettin 

 
207Oktay Özengin, Oktay Özengin ile Menemen Tarihi, İzmir: Printer Organize Matbaacılık, 2011,   

s. 85-89. 
208Konak Belediyesi, Bir Şehrin Atatürk Sevgisi, (haz. İpek Yaşar Özbaşaran),  İzmir: İhlâs 

Gazetecilik AŞ, Kasım 2018, s. 25. 
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(Altay) Paşa, Belediye Başkanı Sezai Bey ile İzmir Milletvekili Vasıf (Çınar) Bey 

karşılamıştır. Çiğli’de gerçekleştirilen görüşmeler ise Menemen ile ilgili olmuştur. 

Kubilay Olayı’nın ardından yapılan İzmir gezisinde, Menemen’de kurulan 

Sıkıyönetim Mahkemesi’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı Atatürk’e olayın yargılama 

safhası hakkında bilgi vermiştir.209 

 

 
209Ülker vd., a.g.e., s. 167. 



 

2. ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ VE DEMOKRAT 

PARTİ’NİN KURULUŞU 

 

2.1. ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞTE ETKİLİ OLAN 

SEBEPLER 

2.1.1. İkinci Dünya Savaşı’nın Ortaya Çıkardığı Ekonomik Nedenler 

 

 Türkiye Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmamış olmakla 

beraber, 1939 ve 1945 yılları arasında ekonomik ve siyasi etkilerini hissetmiştir. 

Savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’de bir kısmî seferberlik ilan edilmiş ve etkin 

nüfusun en dinamik kısmını oluşturan bir milyona yakın kişi askere alınmıştır. 

Bununla birlikte ülke gelirinin büyük bir kısmı savunma ihtiyaçlarını karşılamak 

maksadıyla savunma sanayisine ayrılmıştır. Hükümetin, yaşanan olumsuz ekonomik 

şartlar karşısında aldığı tedbir ise artan savunma sanayisi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına Merkez Bankası’na başvurmak olmuştur. Hükümetin Merkez 

Bankası’na başvurmasının sonucunda da enflasyon çok yüksek seviyelere çıkmış, 

bunun doğal bir sonucu olarak da aşırı fiyat artışları, hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç 

maddelerinin sağlanmasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde savaş 

ekonomisini fırsat bilerek, aranan ihtiyaç maddelerini üreten ve satan büyük çiftçi ve 

tüccar kesimi ise savaş zengini, vurguncu-tefeci ve ağalar şeklinde tanımlanan 

gruplara dönüşmüşlerdir. Bu kesimlerden bazılarının ise yönetimde olan kişilerle 

ilişkilerinin olması sebebiyle halkın hükümete olan güveninde büyük oranda 

azalmalar yaşanmıştır.210  

Savaşın yarattığı olağanüstü savaş ekonomisi nedeniyle 18 Ocak 1940’da Milli 

Korunma Kanunu çıkarılmıştır.211 Bu kanunun çıkarılma nedeni ise savaşın etkilerini 

önlemek ve ekonomik anlamda koruyucu ve savunucu tedbirler almak olarak 

belirtilmiştir. Milli Korunma Kanunu’nun hükümete verdiği geniş yetkiler ise; sanayi 

ve maden kuruluşlarını denetleyebilme imkânı ve bu kuruluşlara üretim programları 

 
210Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Ankara: T.C Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 2001, s. 31-33.  
211Yeşil, a.g.e., s. 33. 
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vermektir. Milli Korunma Kanunu, alınacak önlemlere uymayanlar için ise çeşitli 

hapis ve para cezaları verilmesini de öngörüyordu. Milli Korunma Kanunu, pratikte, 

dar gelirli ve işçi sınıfının aleyhine işlemiştir. Alınan tüm tedbirlere karşın pahalılık 

engellenememiş, temel ihtiyaçlardan olan yiyecek ve giyecek sıkıntıları baş 

göstermiştir.212 Tedbirler yeterli olmayınca ilk olarak pasta ve benzeri unlu yiyecek 

maddelerinin yapımı yasaklanmış ardından da büyük şehirlerde ekmeğin dağıtımı 

karneye bağlanmıştır. Ekmeğin karne ile dağıtılması kıtlığın önüne geçmiş ancak bu 

dağıtımlar sırasında yaşanan aksaklıklar ve yolsuzluklar sonucunda halkta genel bir 

huzursuzluk ortaya çıkmıştır.213  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanan ekonomi politikası ile bir yandan 

özel teşebbüse sınırlamalar getirilmiş, bir yandan da bazı önlemler alınarak 

ekonomide korumacı bir politika izlenmiştir. Bununla birlikte savaş yıllarında 

sermaye ise özel girişimcilerin elinde birikmiştir. Zenginleşen bu kesime karşı 

eleştirilerin artması üzerine 11 Kasım 1942 tarihinde TBMM’de Varlık Vergisi 

Kanunu kabul edilmiştir. Kanunun kabul edilmesinin nedeni ise; ekonomik şartların 

zorluğundan doğan sıkıntıları istismar ederek yüksek kazanç elde eden ve elde 

ettikleri bu kazancın nispetinde vergi vermeyenlere yönelik bir önlem almak şeklinde 

açıklanmıştır. Varlık Vergisi’nin genel olarak etkilediği kesim ise İstanbul tüccarı ve 

azınlık tüccarları olmuştur.214  

Varlık Vergisi’nin ortaya çıkış sebebini dönemin İçişleri Bakanı Hilmi Uran, 

mali sıkıntıyı ortadan kaldırmak ve Türkiye’de çalışan veya iş yapan tüm 

kuruluşlardan zorunlu bir borç alma olarak açıklamıştır.215 Varlık Vergisi’nin 

pratikte uygulanmasına geçildiğinde ise bazı sıkıntılar ve haksız değerlendirmeler 

ortaya çıkmıştır. Yasanın en büyük sorunu servet ve kazançlar için kesin bir kıstas 

kabul etmeyip, vergiyi şahıslardan oluşan komisyonların görüşüne ve kanaatine 

bırakmış olmasıdır.216  

Milli Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi gibi ekonomik tedbirlerin uygulanma 

tarzı, vatandaşların devlete ve iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 

 
212Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4.Kitap (Birinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye 

(10 Kasım 1938- 14 Mayıs 1950), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1999, s. 155-156.  
213Turan,  Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 157-158. 
214Yeşil, a.g.e., s. 34-35. 
215Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 158-159. 
216Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 160. 
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olan güvenlerini azaltmıştır. Bu durum özellikle, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 

yüksek seviyelerde servet biriktirmiş olmalarına rağmen, Varlık Vergisi ile 

sembolleşen, hükümetin son dönemlerdeki uygulamaları nedeniyle tek partili 

devlette artık kendilerini güvende hissedemeyen iş adamları ve büyük çiftlik 

sahipleri için geçerli olmuştur.217  

Çok partili siyasi hayata geçiş sürecinin ekonomik nedenleri arasında Milli 

Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi uygulamalarının ardından Toprak Mahsulleri 

Vergisi ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gelmektedir.  Bu uygulamalardan ilki, 

1943 yılında yürürlüğe giren Toprak Mahsulleri Vergisi olmuştur. Toprak Mahsulleri 

Vergisi de Varlık Vergisi’nde olduğu gibi tarım ürünlerinden elde edilen fazla 

kazanç oranında vergi vermeyenleri ya da bir başka değişle Varlık Vergisi’nden 

büyük ölçüde muaf olan Müslümanları hedef almıştır. Bu kanun pratikte beklenen 

sonucu vermemesinin yanında, büyük toprak sahiplerinin tepkisine sebep 

olmuştur.218  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanan Toprak Mahsulleri Vergisi, savaşın 

ardından yaşanan siyasal gelişmelerde önemli ağırlığa sahip bir vergi olmuştur. 

Uygulamadaki süresi çok kısa olmasına rağmen, giderek hem Demokrat Parti’nin 

ortaya çıkıp, güçlenmesinde, hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin uzun yıllar 

boyunca toprakla ilgili bir vergi düzenlemesinden kaçınmasına sebep olmuştur.219  

Toprak Mahsulleri Vergisi’nin yanında, tarımla uğraşan daha çok küçük çiftçi 

ve dar gelirli çiftçi ailelerini çeşitli sıkıntılar ile karşı karşıya bırakan gelişme ise 

1938 yılında kurulmuş olan Toprak Ofisi olmuştur. Toprak Ofisi’nin kuruluş amacı 

ülkenin tarım ürünlerinin dağıtımını devlet eliyle dengeli bir şekilde gerçekleştirmek 

ve çiftçiye destek vermek iken, savaş yıllarının getirdiği olağanüstü ekonomik 

koşullar sebebiyle devlet, vatandaşa ürettiği mahsulün belirli bir miktarını Toprak 

Ofisi’ne satma mecburiyeti getirmiştir. Bunun sonucunda ziraat alanında var olan 

sosyal dengesizlik küçük ölçekli tarım yapan çiftçiler aleyhinde artmıştır.220 Toprak 

ürünlerini devlete satma zorunluluğu, köylünün Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ve 

 
217Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye ( 1945-1980), (çev. Ahmet Fethi), İstanbul: Hil 

Yayın, 1992, s. 24. 
218Yeşil, a.g.e., s. 36. 
219Cemil Koçak, İktidar ve Demokratlar Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 

(1945-1950) Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s. 187.  
220Yeşil, a.g.e., s. 36. 
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dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı tepkisini arttırmıştır.221 Genel 

olarak Toprak Mahsulleri Vergisi kırsal bölgelerde biriken servet ve sermayenin 

yeniden geri alınması için ortaya çıkarılmış ve büyük ölçüde eski Aşar Vergisi’nin 

bir benzeri olarak yürürlüğe girmiştir. Amacı ise ziraî gelirlerin vergilendirilmesi 

olmuştur.222  

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişte önemli etkileri olan bir başka 

ekonomik tedbir ise 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’dur. Bu kanun, 

Varlık Vergisi’ne kıyasla toplumu daha geniş çapta ilgilendiren bir yasaydı ve 

hükümete karşı eleştirilerin daha da artmasına neden olmuştur. 14 Mayıs 1945’te 

kanun tasarısının görüşmelerine başlanmış ve 11 Haziran 1945 günü de tasarı 

kanunlaşmıştır. Toprak Kanunu’nun içeriğindeyse genel olarak topraksız veya 

toprağı az olan köylüler ile çiftçilik yapmak isteyenlere, geçimlerini sağlayacak 

kadar toprak dağıtımı yapılması ve dağıtılan bu toprakların da sürekli işletilmesi için 

gerekli olan araçların sağlanmasını içermekteydi. TBMM’de kanun tasarısının 

görüşülmeye başlanmasının ardından milletvekilleri iki farklı gruba ayrılmıştır. Bir 

grup kanunu desteklerken, diğer grup ise istimlâk hükümlerine karşı çıkıyordu. 

Toprak Kanunu’nu destekleyen birinci grubun çoğunluğunu, kanuna sosyal açıdan 

bakan aydın ve memurlar oluştururken, kanunu desteklemeyen ikinci grup ise toprak 

mülkiyeti kanununu teknik açıdan ele alan milletvekilleri olmuştur. Bu tartışmaların 

sonunda ise hükümete karşı cephe almış bir muhalefet ortaya çıkmış ve ilerleyen 

dönemde Demokrat Parti’nin kurulması için bir temel vazifesi görmüştür.223 Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu’nun TBMM’deki görüşmelerinde ilerleyen dönemlerde 

muhalefet partisinin lideri olacak olan Adnan Menderes ön plana çıkmıştır. 

Menderes, en dikkat çekici konuşmalarını Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 

görüşüldüğü TBMM oturumlarında yapmıştır. Türkiye’nin kökten değişimler içeren 

en önemli toprak reformlarından birisi sayılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na 

tepkiler oluşmuş ve bu tepkiler, kanunun görüşüldüğü dönemlerde, tek parti 

döneminde eşine çok fazla rastlanılmayan bir muhalefetin şekillenmesine neden 

 
221Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, İstanbul: Timaş 

Yayınları, 2010, s. 193-194.  
222Mete Tunçay vd., Çağdaş Türkiye Tarihi 1908-1980, İstanbul: Cem Yayınevi, 2000, s. 131.  
223Karpat, a.g.e., s. 207-209. 
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olmuştur.224 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na yönelik eleştiriler yalnızca, Adnan 

Menderes tarafından yapılmamıştır. Bu kanuna karşı olan kişilerden biri de Refik 

Koraltan idi. Toprak reformuna karşı olanların savunduğu görüş konunun bir 

mülkiyet meselesi olmadığı, bir sermaye ve teknik donanım meselesi olduğuydu. 

Refik Koraltan, toprak kanunu ile ilgili görüşlerini ise şu şekilde belirtmiştir; “Bu 

tasarının ruhu, kim ne derse desin, Ali’nin malını alıp Veli’ye vermektir.”225  

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeler, tek parti sistemine son verip 

çok partili sisteme geçmeye yönelirken, İsmet İnönü partiden istifaları engellemek 

için bir denge siyaseti uygulamıştır. İnönü, toprağı olmayan köylü ve çiftçiye toprak 

verilmesini uygun gören yasayı çıkartan Şevket Raşit Hatipoğlu’nu226 istifaya 

zorlamış ve yasanın uygulanmasını askıya almıştır.227  

2.1.2.  Siyasi Nedenler 

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş sürecinde etkili olan siyasi 

nedenlerden birincisi TBMM’deki bağımsız grubun ihtiyaçlara cevap verememesi 

üzerine Müstakil Grup adında bir oluşumun ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin siyasal 

rejiminde yeni bir kuruluş olarak ortaya çıkan Müstakil Grup, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin 1939 yılında toplanan 5. Büyük Kurultayı’nda kurulmuştur. Kurultay’da 

verilen karara göre, kurulacak bu muhalefet organı, partinin içerisinde yer alacak ve 

parti denetiminde olacaktır. Müstakil Grup teşekkülü bu düşüncenin bir eseri olarak 

ortaya çıkmıştır. Grubun işleyiş tarzı, Kurultay tarafından seçilen ve farklı siyasi 

görüşlere mensup 21 milletvekilinden meydana gelen bir siyasi grup şeklindedir. 

Müstakil Grubun yetki sınırları ise şu şekilde belirlenmiştir; Parti Grubu’nda 

 
224Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991, s. 11-13.  
225Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Ankara: İmge Kitabevi, 1990, s. 9-10.  
226Detaylı bilgi için bakınız; Menderes Çınar, Türk Parlamento Tarihi TBMM XIII. Dönem (1965-

1969) IV. Cilt Biyografi, Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 147, 2011, 

s. 2041-2042. ;1898 yılında Menemen’in Helvacıköyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu 

Menemen ve Kırkağaç’ta okudu. 1923’te İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu’nda mezun oldu. 

Devlet adına gittiği Paris’te bir yıl Paris Üniversitesi ve Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne devam etti. 

1927 yılında Berlin’e nakledildi ve 1928 yılının sonuna kadar Berlin Yüksek Ziraat Okulu’na 

devam etti. Leipzig Üniversitesi’nde doktora yaparak 1932’de yurda döndü. Ankara Ziraat 

Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda ziraat ve iktisat dersleri okuttu. Ziraat ve iktisat profesörü 

unvanını aldı. VI. Dönem (1939-1943) Afyonkarahisar, VII., VIII. (1943-1950), I. ve II. Dönem 

(1961-1969) Manisa Milletvekili seçildi. Millet Meclisi CHP Grup Başkan vekilliği yaptı. 1942-

1946 arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. 1962-1963 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı 

yaptı. Fransızca ve Almanca bilen Hatipoğlu, 1973 yılında vefat etti.  
227Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 173. 
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görüşmelere ve oylamalara katılmayacak ancak TBMM’deki görüşmelere ve 

oylamalara katılabilecektir. Bu durum Müstakil Grup’un denetleme görevini 

yapmasına belirli sınırlar getirmekle birlikte, Türkiye’de, kontrol altındaki muhalefet 

düşüncesinin, giderek gerçek bir muhalif harekete dönüşmesine neden olmuştur.228 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından yeni kurulan dünya sistemi 

içerisine, Türkiye’nin de demokratik bir siyasal rejimle katılması gerekli 

görülmüştür. Demokratik bir siyasal sisteme geçilmesinin en önemli destekçilerinden 

biri ise Cumhurbaşkanlığı’na yeni seçilmiş olan İsmet İnönü olmuştur. İsmet 

İnönü’nün Türkiye’de daha gerçekçi seçimler yapılması isteği, iktidarının ilk 

aylarından itibaren kendisini göstermiştir. 29 Mayıs 1939’da toplanan 5. Büyük 

Kurultay’da da Müstakil Grup kurulmuştur. Müstakil Grup’un parti içi bir denetim 

mekanizması olması amaçlanmıştır. Avrupa’da o dönemde tek parti ve tek şef 

rejimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’de her şeye rağmen örgütlü ve teşkilatlı 

bir muhalefet hareketinin olması gerektiği düşüncesi terk edilmemiştir.229  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ileri gelenleri ise Müstakil Grup girişiminin 

demokrasi ve gerçek halk yönetimine geçişte önemli bir adım olduğunu savunmuşlar 

ancak Müstakil Grup genel olarak istenileni verememiştir. Çok partili TBMM’nin 

oluşturulduğu 1946 seçimlerine kadar Müstakil Grup uygulaması devam etmiştir. 

1939-1946 yılları arasında İstanbul milletvekili Ali Rana Tarhan, İsmet İnönü’nün 

görevlendirmesiyle Müstakil Grup başkanlığına getirilmiştir. Genel olarak yapay bir 

oluşum olarak görülen Müstakil Grup, yine de Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok 

seslilik yaratmadaki çabalarından biri olarak kabul edilmiştir.230 Müstakil Grup 

hakkında görüşlerini ortaya koyan Ali Rana Tarhan bu oluşum hakkındaki 

değerlendirmelerinde; 

“Müstakil Grubu bir şeye benzetmek gerekirse şöyle söylemek lazımdır: 

Bazı komünist ülkelerde Komünist Parti’nin dışında da partiler vardır. Mesela 

Bulgaristan’da, mesela Polonya’da, mesela Çekoslavakya’da. Bunlar Komünist 

Parti’ye nispetle neyse, Müstakil Grup da CHP’ye oydu. Yani göstermelik bir 

kuruluş. Zaten Müstakil Grubun tebliğleri Ulus’ta yayımlanırdı.”231 demektedir. 

 

 
228Timur, a.g.e., s. 9-10. 
229Timur, a.g.e., s. 10-11. 
230Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, Ankara: İmge Kitabevi, 1995, s. 357-

358.  
231Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1990, s. 59. 
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Haziran 1943 tarihinde toplanan 6. 

Kurultayı’nda Müstakil Grup, varlığını ve görevini şu şekilde nitelendirmiştir; 

“Grubumuz, tek partili Türk idaresinin dehasından doğmuş yepyeni bir denetim 

organıdır.”232  Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Haziran 1943 tarihli 6. Kurultayı’nda 

Müstakil Grubun üye sayısında değişikliğe gidilmiş ve üye sayısı 21’den 35’e 

çıkarılmıştır. Üyeler kurultayda seçilmiş ve İsmet İnönü, Grup Başkan Vekilliği’ne 

bir kez daha Ali Rana Tarhan’ı seçmiştir. Yapılan bu seçim ise Müstakil Grup için 

yapılan son seçim olmuştur. Çok partili siyasal hayata geçilmesinin ardından bir 

işlevi kalmayan Müstakil Grup, 1946 yılında düzenlenen Olağanüstü Kurultay’da 

yapılan tüzük değişikliğinin ardından kaldırılmıştır.233   

Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti’nin kurulmasında önemli bir 

etkisi olan siyasi nedenlerden bir diğeri ise Türk siyasi hayatına Dörtlü Takrir adıyla 

geçmiş olan önergedir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun TBMM’de tartışıldığı 

günlerde dört milletvekili, 7 Haziran 1945 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 

Grubu Başkanlığı’na bir önerge vermişlerdir. Dörtlü Takrir adıyla tanınan bu 

önergeyi imzalayanlar; İzmir milletvekili Celal Bayar, Aydın milletvekili Adnan 

Menderes, İçel milletvekili Refik Koraltan ve Kars milletvekili Fuad Köprülü 

olmuştur.234  

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı’na verilen takrirde genel olarak, artık 

savaş bittiğine, köylülerin ve aydınların tam anlamıyla demokrasiye hazır hale 

geldiklerine göre; kişilere Anayasa’da yazılı hak ve özgürlüklerin tanınmasını ve 

birden fazla partinin kurulmasına izin verilmesi istenmiştir. Bunların gerçekleşmesi 

için CHP programında ve tüzüğünde düzenleme yapılması şart koşulurken, takririn 

son cümlesinde ise halkın desteğini sağlamak maksadıyla önergenin TBMM açık 

oturumunda tartışılması önerilmiştir.235  

Dörtlü Takrir’i veren milletvekillerinin istekleri üç noktada toplanıyordu; 

kanunlardaki ve parti tüzüğündeki antidemokratik hükümlerin kaldırılması, 

TBMM’nin hükümeti gerçek anlamda denetlemesine imkân verilmesi ve seçimlerin 

 
232Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 34. 
233Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 35. 
234Eroğul, a.g.e., s. 10-11. 
235Yeşil, a.g.e., s. 51. 
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serbestçe yapılabilmesi.236 Takrir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yöneticileri 

arasında şiddetli bir şekilde eleştiri konusu yapılmış ve takriri verenlerin bir yenilik 

istemekten ziyade, partiden ayrılmayı kararlaştırdıklarına dikkat çekilmiştir. İsmet 

İnönü ise parti genel kurulunda Dörtlü Takrir’i veren milletvekilleri için, “Bunu parti 

içinde yapmasınlar. Çıksınlar, karşımıza geçsinler teşkilatlarını kursunlar ve ayrı 

parti olarak mücadele etsinler.” ifadelerini kullanmıştır.237  

İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945 tarihinde yaptığı bir konuşmasında çok partili 

siyasi hayata geçiş ve demokrasi konularında bazı ifadeler de bulunmuştur; 

“Memleketin siyasi ve fikir hayatında, demokrasi müessesemiz olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk günden itibaren idareyi ele almış ve memleketi 

demokrasi yolunda mütemadiyen ilerletmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kudretli elinde olan millet idaresi, demokrasi yolunda gelişmesine devam 

edecektir.”238 

 

İlerleyen dönemlerde Demokrat Parti Grup Başkan Vekilliği yapmış olan Baha 

Akşit’in Celal Bayar’la olan bir görüşmesinde ise Baha Akşit Celal Bayar’a siz 

Dörtlü Takrir’i verdiğinizde yeni bir parti kurmayı düşünüyor muydunuz? Şeklinde 

bir soru yöneltmiştir. Celal Bayar’ın Akşit’e cevabı ise şöyle olmuştur; 

“Biz Dörtlü Takrir’i verdiğimiz zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi 

bünyesinde ıslahat yapılmasını düşünmüştük. Ben kendim, düşüncemi 

naklediyorum, arkadaşlarımın fikrine tercüman olarak söylemiyorum ama 

benim suret-i katiyede bir parti kurmak niyetim yoktu. Ve Cumhuriyet Halk 

Partisi’nden ayrılmayı düşünmüyordum.”239 

 

Dörtlü Takrir’de imzası bulunan milletvekillerinin, ilk zamanlarda yeni bir 

parti kurma girişimlerinde olmaması, bu önergeyi ortaya atan kişileri bir ayrıştırıcı 

haline getirmiştir. Bu durumda önergeyi verenlerin önünde iki yol ortaya çıkmıştır; 

ilki, partiden ayrılıp ayrı bir şekilde çalışmak, diğer yol ise, parti içerisinde kalarak 

gelişen iç ve dış olaylara karşı tavır almaktır.240  

TBMM’de bu gelişmeler yaşanırken, kamuoyu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne 

getirilen eleştirileri haklı buluyor ve Dörtlü Takrir’i gündeme getiren 

 
236Eroğul, a.g.e., s. 11. 
237Yeşil, a.g.e., s. 51-52. 
238Cemil Koçak, İkinci Parti Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950) 

Cilt 1, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, s. 228.  
239Mehmet Ali Birand vd., Demirkırat Bir Demokrasinin Doğuşu, İstanbul: Milliyet Yayınları, 

1991, s. 28.  
240Yeşil, a.g.e., s. 53. 
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milletvekillerini desteklediklerini belli ediyordu. Türk kamuoyunun bu desteğinden 

kuvvet alan Fuad Köprülü ile Adnan Menderes ise, takririn görüşülmesinden sonra 

esasen hükümete karşı muhalif bir cephe almış olan Vatan gazetesinde Halk Partisi 

hükümetini, başbakanı ve bazı antidemokratik kanun ve uygulamaları tenkit eden 

yazılar yazarak muhalif tutumlarını açıkça göstermeye başlamışlardır. Bunun üzerine 

CHP, Menderes ve Köprülü’nün hareket ve düşüncelerini partinin ruhuna aykırı 

bularak, bu iki partilinin partiden çıkarılmasına karar vermiştir. Dörtlü Takrir’e imza 

atan bir diğer milletvekili Refik Koraltan da bu iki arkadaşı hakkında alınan kararı 

eleştirdiği için Halk Partisi’nden uzaklaştırılmıştır. Önergeye imza atan dördüncü 

kişi olan Celal Bayar, TBMM’ye sunulmak üzere Basın Kanunu’nun haberleşme 

özgürlüğünü kısıtlayan 17. ve 50. maddelerin değiştirilmesine dair bir tasarı 

hazırlamış, ancak bu girişim henüz Parti Meclisi Grubunda reddedilince, ilk olarak 

İzmir milletvekilliğinden sonra da 2 Aralık 1945 tarihinde Halk Partisi’nden istifa 

etmiştir.241 Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Dörtlü Takrir’i Cumhuriyet Halk 

Partisi Meclis Grubu Başkanlığı’na veren Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik 

Koraltan ve Fuad Köprülü’nün yeni bir parti kurma hazırlığında oldukları iyice 

ortaya çıkmıştır. 

2.1.3. Dış Nedenler 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonucu yalnızca Avrupa’da egemenlik kurmak isteyen 

Almanya ve İtalya ile Uzakdoğu’da egemenlik peşinde koşan Japonya’nın 

mağlubiyeti anlamına gelmemiştir. Aynı zamanda bu ülkelerin ideolojisi olan faşizm 

ve ırkçılığın da mağlubiyeti anlamına gelmiştir. Bundan sonraki dönemlerde dünyada 

demokratik-kapitalist ve komünist ideolojiler kendisine yer bulmaya çalışmıştır. 

Türkiye ise 1939 yılında Batı demokrasilerinin yanında yer almış ve o dönemde 

Sovyetler Birliği, Almanya ile birlikte hareket edince, Sovyetler Birliği’nin 

Türkiye’ye karşı olan yayılmacı politikası ortaya çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde 

Sovyetler Birliği, Alman saldırılarına maruz kalınca Batı demokrasilerine 

yakınlaşmıştır. Sovyetler Birliği bu dönemde Batı ülkelerinin yanında yer almasını 

sağlayan uygulamalarda bulunsa da yayılmacı siyasetinden de vazgeçmemiştir. Stalin 

liderliğindeki Sovyetler Birliği, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Çarlık Rusyası’nın 

toprakları içinde yer alan ülkeleri geri almak amacında olmuştur. Sovyetler 

 
241Karpat, a.g.e., s. 234. 
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Birliği’nin Türkiye’den istediği bölgeler ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun Brest-

Litovsk Antlaşması sonucunda kazandığı topraklardır. Bu topraklar aynı zamanda 

Rusya’nın 1878 Berlin Antlaşması ile kaybettiği yerlerdir.242  

Sovyetler Birliği 1945 yılına gelindiğinde, Türkiye ile 17 Aralık 1925’te 

imzalanan dostluk antlaşmasını yenilemek için, Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı 

istediği gibi aynı zamanda Boğazlardan da imtiyaz talebinde bulunmuştur. İsmet 

İnönü liderliğindeki Türkiye ise Sovyetler Birliği’nin bu taleplerini 4 Ağustos 1945 

tarihinde kesin bir dille reddetmiş ancak durumlar daha karışık bir hal almıştır. 

Avrupa’da savaşın sona erdirilmesinin mutluluğunu yaşayan Batı ülkeleri, bu başarı 

da, Sovyetler Birliği ile Sovyet halkının büyük bir etkisi olduğunu düşünmüşlerdir. 

Türkiye ise İkinci Dünya Savaşı’nın tamamında kendisini savaş dışı tutabilmeyi 

başarmış ve kendi yararını korumayı başarabilmiştir. Buna ek olarak Müttefikler 

grubunun da dışında kalmıştır. Kısacası Türkiye bu dönemde yalnız bir 

vaziyetteydi.243  

Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye karşı olan bu tutumunun tersine, 1946 yılının 

Nisan ayında Missouri zırhlısının İstanbul’a gelmesi, Amerika’nın, Türkiye’yi 

destekleme politikasının ilk adımları olmuştur. 12 Mart 1947 tarihinde ise Amerika 

Birleşik Devletleri başkanı Truman kongrede, Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet 

tehdidi ve baskısından korumak için kendi adıyla da anılan Truman Doktrini’ne 

kabul ettiğini açıklamıştır. Amerika’nın Türkiye’yi destekleme politikası 1947 

yılında resmen başlamış ve Türkiye-ABD Askerî Yardım Anlaşması yapılmıştır. Bu 

askerî yardım ise Avrupa devletlerinin Komünizm’e yakınlaşmaması için yine 

ABD’nin başlatmış olduğu Marshall Yardımı kapsamında olmuştur.244  

Böyle bir ortamda İsmet İnönü çok partili siyasi hayata geçme kararı almıştır. 

İsmet İnönü’nün bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri ise kalkınma 

anlayışı olmuştur. Başka bir ifadeyle Avrupa’dan geri kalınmayacaksa, Avrupa 

ülkelerine siyasal çoğulculuk ve demokrasi hâkim olduğunda bu ilkelerin Türkiye’de 

de yer alması gerekmekteydi. Bu ilkelerin dış politika anlamında da faydaları 

 
242Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007,                                                                                                       

s. 269-270. 
243Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam II. Cilt 1938-1950, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1991, s. 

283.  
244Akşin, a.g.e., s. 270. 
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olacaktı. Sovyet tehdidi ve baskısı altında bulunan bir Türkiye’nin Batılı ülkelerin 

yanında yer alması, Batı’nın siyasi ilkelerini paylaşırsa daha kolay olabilirdi.245 

2.2. DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞU 

2.2.1. Demokrat Parti’nin Tüzük ve Programı 

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 tarihinde, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad 

Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulmuştur.246 Demokrat Parti’nin kuruluş 

kararının ardından, partinin dört kurucusu Genel İdare Kurulu olarak partinin merkez 

binasında toplanmışlardır. Kurucu üyeler ilk olarak partinin genel başkanını 

seçmişler ve yapılan oylamanın sonucunda bu göreve Celal Bayar getirilmiştir.247  

Demokrat Parti kurulduğu gün, yeni partinin merkez yönetimi, tüzüğü ve 

programı hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Hazırlanan tüzüğün 43. Maddesine göre, 

büyük kongre toplanana kadar, kurucular Genel İdare Kurulu’nu oluşturacaklardır. 

Tüzüğe göre partinin merkez örgütü, Parti Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Merkez 

Haysiyet Divanı’ndan oluşturulacaktır. Bu üç kuruluş büyük kongre tarafından 

seçilecektir. İki yılda bir toplanan büyük kongrenin ardından en yetkili kuruluş genel 

idare kurulu olarak belirlenmiştir. Partinin fiilen bütün yönetimi genel idare 

kurulunda olmakla birlikte ayrıca bu kuruluş partinin milletvekili adaylarını 

belirleme hakkına da sahip olacaktır. Parti tüzüğüne göre Demokrat Parti’nin taşra 

teşkilatı ise il, ilçe, bucak ve ocak örgütlerinden meydana gelmektedir.248  

Demokrat Parti’nin Tüzüğü’nde kuruluşu ile ilgili yer alan kısımda şu ifadelere 

yer verilmiştir; 

“Demokrat Parti; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler 

Kanunu’na göre faaliyette bulunan siyasî bir teşekküldür. Partinin merkezi 

Ankara’dır. Partinin işareti (D.P ) ve amblemi, kaidesine (Yeter Söz Milletindir) 

ibaresi yazılı, parmaklar bitişik olduğu halde sağ elin iç görüntüsüdür.”249 

Demokrat Parti Tüzüğü’nde partinin amaçları ise şöyle özetlenmiştir; 

“Hür ve demokratik düzen içinde, milli egemenlik, milli birlik ve 

beraberliği ve Türk milliyetçiliğini korumak, güçlendirmek ve geliştirmek. 

Sosyal güvenlik, sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlamak. Ülkenin ve kişilerin 

maddi ve manevi değerlerine saygılı olarak, bu değerleri titizlikle korumak, 

insanın temek hak ve hürriyetlerine sahip çıkarak, ferdin teşebbüs gücünü 

 
245Akşin, a.g.e., s. 271-272. 
246Karpat, a.g.e., s. 485-487. 
247Toker, a.g.e., s. 84-85. 
248Eroğul, a.g.e., s. 12. 
249Demokrat Parti Tüzüğü, (tarih yok.), s. 3. 
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desteklemek ve ülke ekonomisinin yapısında ve işleyişinde serbest piyasa 

ekonomisini hâkim kılmak.”250   

Demokrat Parti’nin programı ise iki ana bölüme ayrılmış olup, bu bölümler 

parti ile ilgili genel hükümler ve hükümet işlerinden oluşmaktadır. Demokrat Parti 

programının birinci bölümünde partinin esas aldığı genel ilkelerden 

bahsedilmektedir. Parti programında en fazla etkisi hissedilen kavramlar ise 

Liberalizm ve demokrasi vurgusu olmuştur. Liberalizm, hem özgürlükler anlamında 

hem de ekonomik sistem olarak kullanılmaktadır.251  

Programda vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerine verilen öneme yapılan 

vurgu ile beraber ayrıca Türk halkının aile ve mülkiyet esaslarına saygı gösterilmesi 

gerektiği ve ekonomik açıdan da anayasada yer almakta olan devletçilik ilkesinin 

temel görevleri arasında bulunan özel teşebbüslerin desteklenmesi gerektiği ifade 

edilmiş ve “İktisadi hayatta özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti esastır. Onun için 

hususi teşebbüs ve sermayeye serbestlik ve güvenle çalışmak şartları ve yeni iş 

sahaları sağlanmalıdır.”252 açıklaması yapılmıştır. Demokrat Parti programında 

ayrıca partinin, Anayasa hükümlerinde yer alan, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 

Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık gibi devletin temel ilkelerine bağlı 

olduğu belirtilmiş, bununla birlikte partinin demokrat ve sosyal adalet anlayışına 

sahip olduğu vurgulanmıştır.253 

2.2.2. Demokrat Parti’nin Örgütlenme Süreci 

Demokrat Parti’nin kurulması ile birlikte örgütlenme sürecine resmen 

başlanılmıştır. Ancak daha önceki çok partili siyasi yaşama geçiş deneyimlerinde 

yaşanan teşkilatlanma çabalarının yoğunluğu iktidar partisinin dikkatini çekmiş ve 

siyasi ortam gerilmiştir.254  

Partinin hedefinde ilk olarak, TBMM’de güçlü bir grupla yer almak ve ülkenin 

her yerinde il, ilçe, bucak, ocak ve köylere kadar teşkilatını tamamlamak olmuştur. 

Partinin maddi teşkilatlanmasını tamamlamasının ardından bir diğer hedefi ise 

manevi anlamda halkın isteklerini ve şikâyetlerini yakından dinleyerek bu alanda da 

 
250Demokrat Parti Tüzüğü, (tarih yok.), s. 3. 
251Eroğul, a.g.e., s. 13. 
252Demokrat Parti Programı 1946, s 12. 
253Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap,(Birinci Bölüm), s. 220-222. 
254Koçak, İktidar ve Demokratlar, s. 102. 
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örgütlenmesini tamamlayıp, milleti ve devleti idare etme gücüne sahip olmak 

şeklinde belirlenmiştir.255  

Demokrat Parti, kurulmasının ardından ilk yüz gün içerisinde 65 yerleşim 

yerinde örgüt kurmuş ancak bunun yalnızca 22’si il merkezlerinden oluşmuştur. 

Geriye kalanlar ise genellikle ilçe merkezlerinden meydana gelmiştir. Demokrat 

Parti’nin kuruluşunu takip eden ilk yedi ay içerisinde parti, 100 il ve ilçe merkezinde 

ya da daha küçük yerleşim bölgelerinde örgütlerini kurmayı başarabilmiştir.256 

Demokrat Parti’nin en yoğun olarak örgütlendiği bölge ise Ege Bölgesi olmuş 

ve 8 il merkezi ile çoğunluğu ilçe olan 18 yerleşim yerinde parti teşkilatı 

kurulmuştur. Ege Bölgesi’ni, 6 il merkezi ve büyük çoğunluğu ilçe merkezlerinden 

oluşturulmuş olan 18 parti örgütü ile Marmara bölgesi takip etmiştir. Demokrat 

Parti’nin teşkilatlanması açısından İç Anadolu bölgesi de önemli ölçüde ileride yer 

almıştır. Bu bölgede de parti, 3 il merkezi ile çoğunluğu ilçelerden oluşan 15 

yerleşim yerinde örgütlenmesini tamamlamıştır. Partinin Karadeniz bölgesindeki 

örgütlenmesi ise 7 il merkezi ile çoğunluğu ilçelerden meydana gelen 11 merkezden 

oluşmuştur. Demokrat Parti’nin Akdeniz bölgesindeki teşkilatlanması, 4 il merkezi 

ile genel olarak ilçelerden oluşan 5 yerleşim yerinde tamamlanmıştır. Demokrat 

Parti’nin ilk dönemlerinde parti örgütü kurabildiği yerleşim yerlerinin neredeyse 

yarısı Ege ve Marmara bölgelerinde yer almıştır. Demokrat Parti’nin, kurulduğu 

günlerden itibaren en canlı desteği aldığı bölgeler de genel olarak Ege Bölgesi, 

Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi olmuştur. Bu bölgelere ek olarak İç Anadolu 

Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’ndeki parti teşkilatlanmalarının yoğunluğu ve fazlalığı 

da göz ardı edilmemelidir.257   

Demokrat Parti, gücünü kurulduğu ilk yıllarda üniversite profesörlerinden, 

köylü vatandaşlara kadar bütün toplumsal sınıflardan kişileri bünyesinde barındıran 

geniş halk kitlelerinden almıştır. Demokrat Parti’ye verilen bu desteğin sebebi ise 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhalif olmaları kadar, tüm toplumsal sınıfları mutlu 

edecek yeni bir siyasi teşkilatlanma yaratacağına olan inanç olmuştur. Demokrat 

Parti’nin kuruluşunun ardından ülke çapında teşkilatlanması çok hızlı olmuş ve 

 
255Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, İstanbul: Baha 

Matbaası, 1972, s. 78.  
256Koçak, İktidar ve Demokratlar, s. 128. 
257Koçak, İktidar ve Demokratlar, s. 128-130. 
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kuruluş tarihinden on bir ay sonra Celal Bayar, Demokrat Parti’nin bir milyondan 

fazla üyesi olduğunu açıklamıştır. Partinin üst düzey yöneticilerinin üye kabulünde 

dikkatli ve titiz davranılmasını istemesine rağmen, genel olarak Demokrat Parti’ye 

üye olmak isteyenler kabul edilmiştir.258  

Farklı toplumsal sınıflardan Demokrat Parti’yi en fazla destekleyen grup ise 

çiftçi-köylü sınıfı olmuştur. Uzun yıllar boyunca en düşük gelir seviyesine sahip olan 

köylü sınıfının zihninde Demokrat Parti, iktidar partisinin karşısında yer alıp, bu 

partinin yapamadığı icraatları yapacak ve köylü içinde çalışacağını ileri süren, son 

derece cazip bir iktidar adayı parti olarak yer almıştır.259  

 Partinin yaşadığı sıkıntılar ise örgütlenme aşamasında yaşanan sorunlardan 

oluşmuştur. Parti örgütlenmelerinde yaşanan sorunlardan çoğunluğunu parti 

programı hakkında bilgi sahibi olmayan birkaç kişinin toplanıp bir parti şubesi 

kurması ve daha sonra Demokrat Parti merkez teşkilatına haber verilmesi şeklinde 

yaşanan sıkıntılar oluşturmaktadır. Taşra örgütlenmelerinde çoğu kez Cumhuriyet 

Halk Partisi ilçe teşkilatı ya da köy örgütünün Demokrat Parti’ye katıldığı olaylar 

yaşanmış, bazı durumlarda ise istifa eden bir idare heyetinin yerini alacak 

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bulunamamıştır. Yaşanan buna benzer olayların 

sonucunda ise Cumhuriyet Halk Partisi olan taşra teşkilatının adı Demokrat Parti 

olarak değiştirilmiştir.260  

Bu dönemde ayrıca, partinin görüşlerini topluma duyurabilecek ve bu 

görüşlerin kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayacak olan gazeteler 

kurulmuştur. Demokrat Parti’nin kurulduğu ilk dönemlerde devlet radyosundan 

faydalanma imkânı çok fazla olmamıştır. Bunun sonucunda da DP’nin görüşlerini ve 

açıklamalarını geniş halk kitlelerine ulaştıracak olan yayın organları gazeteler ile 

dergiler olmuş ve 1950 yılında yayın hayatına başlayan Zafer Gazetesi, her anlamda 

DP’nin resmî yayın organı olarak görev yapmaya başlamıştır.261 

2.2.3. Demokrat Parti’nin Düşünce Yapısı ve Partinin Dayandığı Temeller 

Demokrat Parti’nin kuruluş şartları ve dayandığı ilkeler Türk siyasal hayatında 

hem bir devamlılığı hem de değişimi temsil etmektedir. Demokrat Parti’nin Türk 

 
258Karpat, a.g.e., s. 488. 
259Yeşil, a.g.e., s. 64. 
260Karpat, a.g.e., s. 488-489. 
261Koçak, İktidar ve Demokratlar, s. 156-161. 
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toplumunda dayandığı temeller Celal Bayar tarafından, Türkiye’nin toplum 

yapısının, Batı ülkelerinin toplum yapısına uymadığı, bunun nedenini de 

Türkiye’deki ekonomik sınıfların keskin bir şekilde birbirlerinden ayrılmamasıyla 

ifade edilmiştir. Celal Bayar, patronun işçi ile toprak ağasının da tarım işçisi ile hem 

menfaat hem de hayat felsefesi olarak Batı toplumlarındaki gibi bir çatışma 

içerisinde olmadığını belirtmektedir. Celal Bayar’ın ifade ettiği ilkeler ise 1923 

yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’yi kurarken temel aldığı fikirlerle çok 

benzemektedir. Bu sebepledir ki, kurucularının gözünde Demokrat Parti, bir zümreye 

ait olan sınıf partisi değil, bir milli birlik partisi olarak kabul edilmektedir. Demokrat 

Parti, bu yeni mücadele ve kalkınma vaziyetini bir hürriyet mücadelesi olarak kabul 

etmiştir. Celal Bayar ve Demokrat Parti’nin üst düzey yönetici kesiminin amacı 

Atatürk inkılâplarının, demokratik bir yönetim sistemi ile hedefine ulaştırılabileceği 

olmuştur. Bu konunun hukuki meşruiyetinin ise 1924 Anayasası’nda olduğunu da 

ayrıca belirtmişlerdir.262  

Buradan hareketle, Demokrat Parti’nin kuruluş dönemlerinde TBMM’de, 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı en fazla mücadelesini verdiği konular hürriyet ve 

Anayasa’nın eksiksiz uygulanması konusunda duyduğu hassasiyet olmuştur.263  

Demokrat Parti’nin kuruluş döneminde partiye mensup kişilerin en önde gelen 

meşruiyet aracı 1924 Anayasası olmuştur. Celal Bayar, Demokrat Parti’nin birinci 

Büyük Kongresi’nde Atatürk’ün büyük eserlerinden birinin de Anayasa olduğunu 

ifade etmiş ve Atatürk’ün bu eseri sayesinde ülkede milli egemenlik ilkesinin ve 

demokratik prensiplerin yayılmasının temellerinin atıldığını belirtmiştir. Celal Bayar 

ayrıca Anayasa’nın verdiği haklar neticesinde Demokrat Parti’nin kurulma imkânı 

bulduğunu ve tüm faaliyetlerinde meşru bir zemine dayandığını açıklamıştır. Celal 

Bayar’ın açıklamalarında sıkça rastlanan hürriyet ve demokratik prensip 

vurgularından da anlaşılacağı üzere DP’nin mücadelesi kendisine göre bir hürriyet 

mücadelesi ve bu açıdan bakılacak olursa yine kendilerine göre, Türk Millî Kurtuluş 

Savaşı’nın bir devamı niteliğindedir. Buradan hareketle, partinin Birinci Büyük 

Kongresi’nde kabul edilen Hürriyet Misakı, Türk Kurtuluş Savaşı’nda kabul edilen 

Misak-ı Millî’nin bir tamamlayıcısı olarak düşünülmüş ve bu amaçlarla kaleme 

 
262Timur, a.g.e., s. 28-29. 
263Ağaoğlu, a.g.e., s. 79. 
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alınmıştır. Demokrat Parti’nin bütün düşünce yapısı da işte bu Hürriyet Misakı’nda 

yer bulmaktadır.264  

Demokrat Parti, bütün faaliyetlerinde önceliği hürriyet davasına vermiş, kabul 

ve ilan ettiği Hürriyet Misakı ile de partinin kurucuları ve yöneticileri bu davranışı 

somut olarak ortaya koymuştur.265 Hürriyet Misakı Demokrat Parti’nin Birinci 

Büyük Kongresi’nde 7 Ocak 1947 tarihinde kabul edilmiştir.266 Hürriyet Misakı, 

Demokrat Parti’nin Birinci Büyük Kongresi’nde Celal Bayar’ın açış nutkunda 

belirttiği üç önemli şarttan meydana gelmiştir. Bu şartlar ise ilk olarak, Anayasa’ya 

aykırı olan kanunların değiştirilmesi, bununla birlikte mahkemeler tarafından 

uygulanacak bir seçim kanunun kabulü ile cumhurbaşkanlığı görevinin parti 

başkanlığından ayrılması olmuştur.267 Hürriyet Misakı’nın bu özellikleriyle Türk 

demokrasisinin gelişmesi ve çok partili siyasal hayata geçiş aşamasında etkili olduğu 

da kabul edilmektedir.268 

Demokrat Parti’nin düşünce yapısı ile ilgili tartışılan bir diğer konu ise laiklik 

ilkesi olmuştur. Demokrat Parti iktidarı süresince, Türkiye’nin toplum hayatında 

etkili olan faktörlerden biri de din ve siyaset meselesi olmuştur. Adnan Menderes 

Başbakan olduğunda, herkesin kendi dinine, imanına bağlanıp, dinin politikaya alet 

edilmemesini savunmuştur. Menderes, 1953 yılında dinin politikaya alet edilmesinin 

engelleneceğini ilan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştır;  

“Memleketimizde her türlü dini itikat ve imanlar, hiçbir gerilemeye 

uğramadığına göre, dini siyasette kullanmamakta, bütün partiler birleşmelidir. 

Bu mukaddes mevzuyu ele alıp, oy avcılığında yararlanmak hususunda, 

partilerin birbirleriyle yarışı, memleketi felakete götürür.”269 

 

 Adnan Menderes, 21 Temmuz 1955 tarihli konuşmasında yine dinin politikaya 

alet edilmemesi hakkındaki görüşlerini açıklamıştır; 

“Dini siyasete alet etmekte devam edecek miyiz? Siyasi partilerde hiçbir 

mesuliyet hissi ve kaygısı tanımadan, mefhumlara, müesseselere, hükümet ve 

devlet adamlarına, hakiki ve hükmi şahıslara, ağza geldiği gibi, sövüp saymakta 

devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?”270  

 
264Timur, a.g.e., s. 29. 
265Ağaoğlu, a.g.e., s. 49. 
266Karpat, a.g.e., s. 490. 
267Karpat, a.g.e., s. 269. 
268Eroğul, a.g.e., s. 24-25. 
269Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000, s. 336.  
270Aydemir, a.g.e., s. 337. 
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Demokrat Parti yöneticileri ve milletvekilleri, laiklik konusundaki hoşgörülü 

görünen tavırlarıyla, geniş halk kitlelerinin tek parti idaresi dönemindeki nispeten 

baskı altındaki durumlarını eleştirmişlerdir. Laiklik ilkesi Cumhuriyet Halk Partisi 

açısından üzerinde önemle durulan ve korunması gereken ilkelerin başında gelmiştir. 

Demokrat Parti kurucuları da laiklik ilkesinin titizlikle korunacağı konusunda 

partinin kuruluş aşamasında gerekli teminatı vermişlerdir. Celal Bayar’ın muhalefet 

partisinin lideri olarak teşvik edilmesi ve desteklenmesinde, Bayar’ın bu konuda 

güvenilir bir devlet adamı olarak ön plana çıkmasının etkisi olmuştur.271 

2.2.4. 1946 ve 1950 Seçimleri 

Demokrat Parti’nin kurulması ile İsmet İnönü’nün düşüncesi hayata geçmiş ve 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin karşısında yine kendi içinden kopan güçlü bir muhalefet 

partisi ortaya çıkmıştır. Demokrat Parti kurulduktan sonra ise siyasi çevrelerin hiç 

beklemediği bir şekilde memleket genelinde hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya 

başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda da İsmet İnönü ve CHP’nin üst düzey 

yöneticileri çok partili siyasi hayata uyum sağlamak ve üstünlüklerini koruyabilmek 

adına bazı önlemler almaya başlamışlardır. İlk olarak seçimler ile ilgili tedbirler 

alınmıştır. CHP’nin aldığı bu tedbirlerin içinde belediye seçimlerinin yapılma tarihini 

öne almak da yer almıştır. DP ise, bu kararı boykot amacıyla seçimlere 

katılmayacağını açıklamıştır.272 Demokrat Parti’nin bu seçimleri boykot etmesinin 

bir diğer nedeni İsmet İnönü’nün önce tek dereceli seçim sistemine geçileceğini 

açıklaması, ardından da belediye seçimlerini öne alarak iki dereceli seçim sistemi ile 

seçimlerin yapılmasını istemesi olmuştur.273  

Seçimlere katılım oranının çok düşük olması ve muhalefet partilerinin seçim 

sırasında bazı usulsüzlüklerin yapıldığını ileri sürmeleri üzerine Cumhuriyet Halk 

Partisi olağanüstü kurultay düzenlemeye karar vermiştir. Bu kurultayda CHP’ye 

karşı yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak parti programında yer alan iki dereceli 

seçimlerin yapılmasını sağlayan madde değiştirilmiş ve seçimlerin tek dereceli olarak 

yapılması kabul edilmiş, ardından da seçim yasası tasarısı TBMM’de görüşülerek, 

 
271Timur, a.g.e., s. 36-37. 
272Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 225. 
273Yeşil, a.g.e., s. 74. 
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seçimlerin, açık oy, gizli sayım ilkesine göre yapılması kabul edilmiştir. Demokrat 

Parti temsilcileri ise oy kullanma gizliliğini ve güvenliğini yeterince sağlayamadığı 

ve Türk halkının düşüncelerinin TBMM’ye tam olarak yansıtılmasını engellediği için 

bu tasarıya karşı çıkmışlardır. Yasal düzenlemeler devam ederken, 26 Mayıs 1946’da 

Belediye Seçimleri gerçekleştirilmiştir. Bu seçim, Türkiye’de tek dereceli seçim 

sistemine göre yapılan ilk seçim olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere tüm 

yurt genelinde katılırken, Demokrat Parti ile Milli Kalkınma Partisi yalnızca belirli 

bölgelerde aday göstermişlerdir. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 

beklenildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi üstünlük sağlamıştır.274 Türkiye’de bu 

dönemde belediye seçimlerinin tarihinin öne alınması, genel seçimlerin de 1946 

yılının yaz aylarında yapılacağının bir işareti olmuştur.275  

İktidar partisi ve muhalefet partilerinin tartışmaları sonucunda, muhalefetin 

tüm itirazlarına rağmen genel seçimlerin 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılması 

kararlaştırılmıştır. Demokrat Parti, seçim kampanyası döneminde ise özellikle 

mitinglere büyük önem vermiş ve bu mitingler binlerce vatandaşın katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Demokrat Parti’nin kalabalık mitingleri ilk günlerde Cumhuriyet 

Halk Partisi’ni bir panik havasına sokmuştur.276  

Seçimlerin 21 Temmuz 1946 günü yapılmasının ardından TBMM’de bulunan 

465 sandalyenin 397 tanesini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi seçimi büyük bir 

çoğunlukla kazanmıştır. Demokrat Parti 61, bağımsızlar ise 7 adet sandalye 

kazanabilmiştir. 1946 genel seçimlerinde İzmir ili, TBMM’ye 16 milletvekili 

göndermiş ve bu milletvekillerinin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup 

kişilerden oluşmuştur.277 Seçim sonuçlarının bu şekilde ortaya çıkmasının ardından 

büyük bir desteğe sahip olduklarına inanan Demokrat Parti temsilcilerine, seçimlerde 

yapılan usulsüzlükler hakkında bilgiler gelmeye başlamış278 ve o dönemdeki genel 

inanca göre 1946 genel seçimleri dürüst bir şekilde yapılmamış, bu durum ilerleyen 

dönemlerde ise daha sert siyasi tartışmaların yaşanmasında etkili olmuştur. Ülke 

genelinde olduğu gibi Demokrat Parti İzmir teşkilatına da 21 Temmuz 1946 genel 

 
274Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 225-227. 
275Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 76. 
276Eroğul, a.g.e., s. 15-16. 
277Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Ankara: Türkiye İstatistik 

Kurumu Matbaası, Yayın No: 3685, Haziran 2012, s. 8. 
278Eroğul, a.g.e., s. 16-17. 
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seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin bilgiler gelmeye başlamış ve İzmirli 

Demokratlar karşılaştıkları sorunları farklı şekillerde ifade etmeye çalışmışlarsa da 

bir sonuç elde edememişlerdir. 1946 seçimlerinin ardından İzmirli Demokratlar 14 

Mayıs 1950 seçimlerine kadar geçen süre zarfında Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı 

sert bir muhalefet politikası benimsemişlerdir.279 

Beyaz İhtilâl terimi çatışma ortamı olmadan siyasi değişikliklerin yaşanması 

anlamına gelmektedir. 14 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen genel 

seçimler de bir Beyaz İhtilâl olarak adlandırılmıştır. Bu seçimlerin sonucunda ülkede 

önemli değişimler yaşanmıştır ve bu yaşanan değişimler yalnızca siyasi alanda 

olmamış, ülkenin sosyal durumunda da farklılaşmalara yol açmıştır. 27 yıllık 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ardından 14 Mayıs 1950 seçimlerinde halkın 

çoğunluğu tercihini Demokrat Parti’den yana kullanmıştır.280  

Seçim yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber yaklaşan seçimler için partiler 

arasındaki mücadele de hız kazanmaya başlamıştır ve seçimlerin ne zaman 

yapılacağına ilişkin karar ise TBMM’de verilmiştir. Genel seçimler 14 Mayıs 1950 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin yapılacağı tarihin belirlenmesinin ardından 

İsmet İnönü, yapılacak demokratik seçimler ve partisinin izleyeceği politika 

hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. İsmet İnönü;  

“İşte demokratik sisteme girdik. Seçimler olacak. Seçimlerde 

dövüşeceğiz, candan dövüşeceğiz ama seçimler bir defa bittikten sonra laf yok. 

Millet kimi seçerse onlar dört yıl vazife görecek. Yeniden seçim devresine 

girdikten sonra tekrar dövüşeceğiz.”281 açıklamasını yapmıştır.   

 

Demokrat Parti’nin 1950 genel seçimlerindeki politikası bir taraftan iktidar 

partisini eleştirme diğer taraftan da Millet Partisi (MP)  tarafından DP’ye yöneltilen 

danışıklı bir siyasi politika izleme suçlamasına karşı cevap verme üzerine 

kurulmuştur. Demokrat Parti’nin bu seçimlerde de düzenlediği mitinglere çok sayıda 

vatandaş katılmıştır. Bununla birlikte, “Yeter, söz milletindir!” yazısından oluşan 

seçim afişleri, DP’nin, ulusal egemenliğe yaptığı bir vurgu olarak kabul edilmiş ve 

 
279Filiz Çolak, “İzmir’de 21 Temmuz 1946 Seçimleri ve Demokrat Parti”, Yeni Türkiye Dergisi, 

Sayı 23-24, (Eylül-Aralık 1998), s. 1024. 
280Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam III. Cilt 1950-1964, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1988, s. 

14-15.  
281Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 271-272. 
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vatandaşa oylarını kullanma çağrısı yapılmıştır.282 Demokrat Parti’nin seçim boyunca 

uyguladığı bir başka politika ise Cumhuriyet Halk Partisi ile bürokrasi kesimini 

birbirlerinden ayırmak olmuştur. Demokrat Parti’nin uyguladığı bu politika 

seçimlerin sonucu açısından büyük önem taşıyan bir hale gelmiştir. Bunun nedeni ise 

Demokrat Parti’ye karşı olan bir bürokrasi mekanizmasının DP’nin seçim şansını 

zora sokacak olması ve iktidara gelse bile parti programında yapılması hedeflenenler 

için bir engel teşkil edecek olmasıdır. DP’nin yöneticileri ise bu duruma, eski rejim 

sorununun gündeme getirilmeyeceğini açıklayarak çözüm bulmuşlar ve devr-i sabık 

yaratmayacağız şeklinde bir taahhütte bulunmuşlardır. Demokrat Parti, bu 

politikasıyla geçmiş dönemlerin bazı sorunlarından yalnızca CHP’yi sorumlu 

tuttuğunu ifade etmiş ve bürokrasi mekanizmasını sorumlu bulmadığını 

açıklamıştır.283  

Seçime katılacak olan tüm partiler 14 Mayıs 1950 tarihine kadar seçim 

çalışmalarına devam etmiş ve seçim tarihi gelmiştir. 14 Mayıs 1950 günü yapılan 

seçimlere, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti tüm ülke çapında katılmış 

iken, Millet Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir’in dışında Kırşehir olmak üzere 

toplamda 22 il merkezinde katılmıştır. Yapılacak seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı, 

8.905.703 iken, oy kullanan seçmen sayısı ise 7.953.085 kişi olarak hesaplanmıştır. 

Seçime katılım oranı ise %89.3 civarında olmuştur. Seçimler, Türkiye’de genel 

olarak sıkıntısız ve olgun bir hava içerisinde tamamlanmıştır. Seçimlerin sona 

ermesinin ardından ise açıklanan sonuçlarda Demokrat Parti’nin kazandığı 

kesinleşmiştir. Demokrat Parti Türkiye genelinde 4.391.694 oy almış iken, 

Cumhuriyet Halk Partisi 3.148.626 oy alabilmiştir. DP’nin oy oranı ise %55.2 olmuş 

ve TBMM’deki 487 milletvekilliğinden 416’sını kazanmıştır. CHP’nin oy oranı 

%39.6 olarak hesaplanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi TBMM’ye 69 milletvekili 

sokabilmiştir. Millet Partisi ise 1950 genel seçimlerinde 368.537 oy almış iken 

partinin oy oranı %4.6 olmuştur. Millet Partisi bu sonuçların ardından TBMM’de 1 

milletvekili ile temsil edilmiştir. 1950 genel seçimlerinde İzmir ili 17 milletvekili 

 
282Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm), s. 273-275. 
283Ahmad, a.g.e., s. 54. 
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çıkarmış ve bu milletvekillerinin tamamı Demokrat Parti’ye mensup kişilerden 

oluşmuştur.284 

 

 

 
284Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 9-25. 



 

3. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE MENEMEN’DE SİYASİ 

VE İDARİ HAYAT 

 

 

3.1. SİYASİ HAYAT 

3.1.1. Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Genel Siyasi Durum 

14 Mayıs 1950 seçimlerinin yapılmasının ardından ilk günlerde dönemin 

gazeteleri siyasi havayı şu şekilde kamuoyu ile paylaşmışlardır. Cumhuriyet 

Gazetesi’nin manşetinde “Seçim tam bir sükûnet içinde geçti. İştirak nispeti bütün 

tahminleri aştı. Demokratlar ilerdeler.” ifadeleri yer alırken, Zafer Gazetesi’nin 16 

Mayıs’ta çıkan sayısında “DP İktidarı aldı.” manşetine yer verilmiştir. Ulus 

Gazetesi ise 15 Mayıs günü seçim sonuçlarını kamuoyu ile “Bazı illerde CHP, 

bazılarında DP kazanıyor.” başlığı ile verirken, 16 Mayıs 1950 tarihindeki sayısında 

ise daha kesin bir ifade ile şu açıklamaları yapmıştır; “CHP iktidarı devrediyor. CHP 

Meclis içinde ve dışında tam bir muhalefet ve tenkit partisi olarak vazifesine devam 

edecektir.”285  

14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından Demokrat Parti iktidara gelince ilk olarak 

Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan ve Refik Koraltan da 

TBMM Başkanı olarak seçilmişlerdir. Celal Bayar, Cumhurbaşkanı olarak 

seçilmesinin ardından, Demokrat Parti Genel Başkanlığından istifa etmiş ve yerine 

Adnan Menderes seçilmiştir. Bu olayın ardından da Türkiye’de bir siyasal parti genel 

başkanının veya parti üyesinin dahi cumhurbaşkanı olmaması ilkesi kabul edilmiş ve 

cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesi ortaya çıkmıştır.286  

Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Demokrat Parti Genel 

Başkanlığından istifa etmesi ve Adnan Menderes’in Başbakan olarak DP Genel 

Başkanlığına geçmesi ile Demokrat Parti, İsmet İnönü’nün hem Cumhurbaşkanı hem 

de parti başkanı olması uygulamasını devam ettirmemiştir. Sonuç olarak 1950 genel 

seçimlerini büyük bir çoğunlukla kazanarak diğer siyasi partileri geride bırakan 

Demokrat Parti, Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini devralmış ve kendi 

 
285Metin Toker, DP’nin Altın Yılları 1950-1954, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991, s. 22-23.  
286Tunçay, a.g.e., s. 178. 



94 

hükümetini kurup, TBMM’ye çoğunluk olarak girmek suretiyle iktidarı resmen eline 

almıştır.287 

Demokrat Parti’nin 1950-1954 arasını kapsayan iktidarının ilk dönemi bu 

şekilde başlamıştır. Bu dönemde diğer muhalefet partilerinin de kabul ettiği gibi 

önceki dönemlere oranla özgür ve demokratik bir düzen kurulmuştur. Demokrat 

Parti’nin bu dönemdeki ilk icraatı din alanında olmuştur. Özgür ve liberal düşünce 

yapısına uygun olarak Demokrat Parti ezanın Arapça olarak okunması uygulamasını 

kabul etmiştir. Demokrat Parti’nin iktidara gelirken vurguladığı demokratik ilkelerin 

güçlendirilmesi kapsamında, yeni bir basın kanunu hazırlanarak, bazı konularda 

sınırlamalar içeren maddeleri değiştirilmiştir. Ayrıca antidemokratik kanunları 

belirlemek ve demokratik usuller çerçevesinde kanunlar hazırlamak için bir 

komisyon kurulmuştur.288  

Demokrat Parti hükümeti bu dönemde Batı ülkeleri ile daha yakın siyasi 

ilişkiler kurmak için fırsatlar ararken, 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore ve Güney 

Kore arasındaki savaşa Amerika Birleşik Devletleri’nin kayıtsız kalmaması üzerine, 

Türkiye’de de Güney Kore lehine bir destek kampanyası ortaya çıkmıştır. Demokrat 

Parti Hükümetinin, Batı ülkelerine yakınlaşmak için istediği fırsat ortaya çıkmış ve 

25 Temmuz 1950 tarihinde Kore’ye 4.500 mevcutlu bir Türk askeri birliği 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu dönemde Türkiye, genel olarak Amerika lehine 

bir tavır almış ve Komünizm karşıtlığı yüksek seviyelere çıkmıştır. Hükümetin aldığı 

bu karar sonucunda da Ağustos ayının başında, Türkiye’nin NATO’ya (Kuzey 

Atlantik Anlaşması Örgütü) girmek üzere başvurması halinde, bu başvurusunun 

Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından destekleneceği ifade edilmiştir.289  

Türkiye, Adnan Menderes Hükümeti’nin kararıyla Kore’ye 4.500 kişilik bir askeri 

birliği göndermesinin sonucunda 17 Ekim 1951’de, NATO’ya resmen davet edilmiş 

ve anlaşma TBMM tarafından da 16 Şubat 1952 tarihinde onaylanmıştır.290  

1950 yılında gerçekleştirilen genel seçimler ve yerel seçimlerin ardından 1951 

yılında Demokrat Parti, ertelenen ara seçimlerin yapılmasına karar vermiştir. 

Halkevlerinin ve CHP’nin diğer mallarının hazineye devredilmesi çalışmaları ise 

 
287Eroğul, a.g.e., s. 55-57. 
288Karpat, a.g.e., s. 495-496. 
289Eroğul, a.g.e., s. 58-59. 
290Tunçay, a.g.e., s. 179. 
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seçimlerin heyecanını arttırmış ve partiler arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir. Ara 

seçimler 17 ilde boşalan 20 adet milletvekilliği için 16 Eylül 1951 tarihinde 

yapılmıştır. Seçimlere DP, CHP, MP ve bağımsız adaylar katılmıştır. Seçimlere 

katılım oranı %54 olmuş ve Demokrat Parti oyların %52’sini alarak 18 

milletvekilliği kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise %38 oranında bir oy 

almasına karşın, çoğunluk sistemi gereği 2 milletvekili çıkarabilmiştir. Ara 

seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM’de DP’nin 424, CHP’nin 

71, MP’nin 1 ve Bağımsızların ise 9 milletvekili yer almıştır. Böylece ara seçimleri 

de kazanan DP, yasama ve yürütme organlarının neredeyse tamamında konumunu 

güçlendirmiştir.291  

1951 ara seçimlerinin ardından, Demokrat Parti döneminin önemli siyasi 

gelişmelerinden biri de 2 Mayıs 1954 genel seçimleri olmuştur. Seçim 

propagandaları dönemi başladığında Cumhurbaşkanı Celal Bayar’da, seçim 

mitinglerine katılıp Demokrat Parti için seçmenden oy istemeye başlamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimlerde DP aleyhinde geliştirdiği argümanları ise; 

iktidarın partizanca uygulamaları, muhalefet partileri aleyhine çıkartılan yasalar, 

yabancı sermayeye tanınan bazı ayrıcalıklar, üniversitelerin özerkliğine ve basın 

yayın kuruluşlarına getirilen sınırlamalar, radyonun iktidar partisi lehine 

kullanılması, TBMM kararı olmadan Kore Savaşı’na asker gönderme ve iktisadi 

anlamda hayat pahalılığı olmuştur. 2 Mayıs 1954 günü yapılan seçimler ülke 

genelinde sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilmiş ve seçimlere iktidar partisi Demokrat 

Parti dışında dört muhalefet partisi katılmıştır. Bu partiler ise; Cumhuriyet Halk 

Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Türkiye Köylü Partisi (TKP) ve İşçi Partisi 

olmuştur.292  

1954 genel seçimlerinde 10.262.063 kayıtlı seçmenden, 9.095.617 kişi oy 

kullanmış ve seçimlere katılım oranı da %88.6 olmuştur.293 Kullanılan oyların 

ardından sonuçlar açıklanmıştır. Demokrat Parti 5.313.659 oy alarak, %58.4’lük bir 

oy oranı elde etmiştir. DP, TBMM’de bulunan toplam 541 milletvekilliğinden, 

503’ünü almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, 3.193.471 oy ve %35.1’lik bir oranla 31 

 
291Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4.Kitap (İkinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye 

(14 Mayıs 1950- 27 Mayıs 1960), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1999, s. 32-33.  
292Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (İkinci Bölüm), s. 87-90. 
293Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 5. 
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milletvekilliği kazanmıştır. Cumhuriyetçi Millet Partisi 480.249 oy ve %5.3’lük bir 

oy oranı ile 5 milletvekilliği elde etmiştir. Türkiye Köylü Partisi 50.935 oy almış ve 

%0.6’lık bir oy oranı elde etmiştir. Son olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 1954 

genel seçimlerinde, 910 adet oy almıştır.294 1954 genel seçimlerinde İzmir ilini, 

TBMM’de 20 milletvekili temsil ederken, bu milletvekilliklerinin tamamını ise 

Demokrat Parti kazanmıştır.295  

CHP, 1954 genel seçimlerinden fiili bir yenilgiyle çıkmış ancak neredeyse üç 

buçuk milyon oy almıştır. Buna ek olarak TBMM’de yer alan CHP’li milletvekili 

sayısında ise ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu sonuç özellikle partinin yüksek 

düzeydeki yöneticileri arasında büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Çünkü 

CHP 1954 genel seçimlerine iktidarı alacağı umut, hayal ve propagandasıyla 

girmiştir.296  

1954 yılında gerçekleştirilen genel seçimler dışında, bu dönemde dikkat çeken 

bir başka olay ise Kıbrıs Sorunu’nun Türkiye’nin siyasi gündemini iyice meşgul 

etmesi olmuştur. Bu dönemde Kıbrıs Sorunu nedeniyle Türkiye’de 6-7 Eylül Olayları 

yaşanmıştır.297 Selanik’te Atatürk’ün evinin yakınında bir bomba patladığı haberi ve 

İstanbul Ekspres Gazetesi’nin de olayı duyurması ile birlikte Türk siyasi tarihine 6-7 

Eylül Olayları olarak geçen hareketin kıvılcımı ateşlenmiştir. Haberin duyulmasının 

ardından, İstanbul’daki öğrenci dernekleri, Kıbrıs Türk Cemiyeti çatısı altında, 

Taksim Meydanında Yunanlıların Selanik’teki Atatürk’ün evinin bombalanmasını 

protesto etmek amacıyla toplanmıştır. Kitlelerin sokaklarda protestolara başlamasıyla 

birlikte, Rumlara ait dükkânlar ve evler yıkılıp, yağma edilmeye başlanmıştır.298 

Yaşanan olayların ardından, yağmacıları engelleyemeyen İçişleri Bakanı Namık 

Gedik istifa etmiş, İzmir Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve üç general 

görevlerinden alınmıştır.299  

Türkiye’de 1954 genel seçimlerinden sonra, Demokrat Parti’nin iktidardaki 

ikinci dönemini başlatacak olan, 27 Ekim 1957 genel seçimlerinin yapılması 

 
294Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
295Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 10. 
296Metin Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991, s. 40-41.  
297Akşin, a.g.e., s. 284. 
298Şerif Demir, “Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 

Sayı 12, (2007), s. 42-44. 
299Demir, a.g.m., s. 46. 
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kararlaştırılmıştır.300 1957 genel seçimlerinde Türkiye’de 12.078.623 kayıtlı 

seçmenden 9.250.949 kişi oy kullanmış ve seçimlere katılım oranı da %76.6 

olmuştur.301 Demokrat Parti bu seçimlerde 4.497.811 oy almış ve %48.6’lık bir oy 

oranı ile toplamda 610 milletvekilliğinden, 424’ünü elde etmiştir. Cumhuriyet Halk 

Partisi 3.825.267 oy kazanmış ve %41.4’lük bir oy oranı ile 178 milletvekilliği 

kazanmıştır. Cumhuriyetçi Millet Partisi 604.087 oy ve %6.5’luk oy oranı ile 

TBMM’de 4 milletvekili ile temsil edilmiştir. Hürriyet Partisi (HP) 1957 genel 

seçimlerinde, 321.471 oy almış ve %3.5’lik oy oranı ile 4 milletvekilliği kazanmıştır. 

Seçimlerde Yeni Türkiye Partisi (YTP) 463 oy almış iken bağımsızlar ise 1.850 oy 

kazanmıştır.302 1957 genel seçimlerinde İzmir ili, TBMM’de 22 milletvekili ile 

temsil edilmiş ve bu milletvekillerinin tamamı Demokrat Parti temsilcilerinden 

oluşmuştur.303 

Seçim kampanyasının sertliği nedeniyle, seçimlerin ardından şiddetli tepkiler 

ortaya çıkmıştır.304 Metin Toker 27 Ekim 1957 genel seçimleri için şu tespitlerde 

bulunmuştur;  

“1957 Seçimlerinin özeliği, sonradan İsmet Paşa’nın verdiği adla ‘’kütük 

marifetleri’’dir. Çok yerde CHP’li vatandaşlar kütüklerde adlarını 

bulamadılar, dolayısıyla oylarını kullanamadılar. Buna karşılık DP’li 

vatandaşlar, yargıçlardan izin almak suretiyle, liste liste sandık başlarına 

götürüldüler. Bazı merkezlerde seyyar DP ekipleri birçok sandıkta birden çok 

oy kullandılar, partilerinin oylarını kabarttılar. Bütün bunlar bir yandan 

seçimlerim meşruluğuna koyu gölgeler düşürürken, diğer taraftan hakları 

yenmiş kitleleri üzüntüye düşürdü.”305  

Sonuç olarak, 1946 yılında yapılan seçimdeki usulsüzlüklerden yakınan 

Demokrat Parti, 1950 yılında yapılan seçimler sonucunda iktidara gelmiş ancak 1957 

seçimlerinde aynı derecede olmasa da usulsüzlüklerin yaşandığı bir seçim 

yaptırmıştır.306  

 

 

 
300Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (İkinci Bölüm), s. 133. 
301Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 5. 
302Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
303Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 11. 
304Eroğul, a.g.e., s. 127. 
305Metin Toker, Demokrasiden Darbeye 1957-1960, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991, s. 13.  
306Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (İkinci Bölüm), s. 135. 



98 

3.1.2. 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne Giden Süreç ve Darbenin Oluşumu 

Demokrat Parti’nin 1957 Genel seçimlerinin ardından darbeyle iktidarından 

uzaklaşmasına neden olan olaylardan ilki Vatan Cephesi’nin kurulması olmuştur. 

Menderes, muhalefetin sert eleştirileri karşısında baskıcı bir tutum sergilemiş ve 6 

Eylül 1958’de Balıkesir’de CHP’yi halka ihtilal kışkırtıcılığı yaptığı iddiası ile 

şikâyet etmiştir. Demokrat Parti’nin muhalefet partilerine karşı olan sert tutumu ise 

muhalefetin birleşmesine sebep olmuş ve CHP’nin etrafında bir Milli Muhalefet 

Cephesi kurularak, Güç Birliği yapılmıştır. Muhalefet partileri arasında Güç 

Birliği’nin oluşumu ve Güç Birliği Ocaklarının kurulması ise Demokrat Parti’yi 

harekete geçirmiş, Başbakan Adnan Menderes de Vatan Cephesi’nin kurulacağını 12 

Ekim 1958 tarihinde ilan etmiştir. Siyasetten uzak olan halk kitlelerini ve vatanın 

menfaatlerini Demokrat Parti’nin iktidarda kalması ile devam edeceğine inanan 

kişileri tek bir teşkilat altında toplamayı amaçlayan Vatan Cephesi, ülkenin farklı 

yerlerinde şubeler açmıştır. Muhalefet partilerinin Güç Birliği oluşumuna karşın, 

Demokrat Parti’nin de Vatan Cephesi Teşkilatını kurması ise Türkiye’deki siyasi 

gerginliğin bir kat daha artmasına zemin hazırlamıştır.307  

Demokrat Parti’nin askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılmasına sebep olan 

en önemli olaylardan bir diğeri de 18 Nisan 1960 tarihinde Tahkikat Komisyonu’nun 

kurulması olmuştur. Tahkikat Komisyonu, DP tarafından, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin, yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin ülke genelinde sebep 

olduğu olayların araştırılması amacıyla kurulmuştur. DP’ye, bu komisyonun 

kurulmasının ardından, 27 Nisan 1960 tarihinde çıkarılan bir yasayla geniş yetkiler 

verilmiştir. Tahkikat Komisyonu’nun kurulmasıyla birlikte Demokrat Parti’ye başta 

CHP olmak üzere çeşitli yerlerden tepkiler gelmiştir. Bu dönemde Türkiye’de 

sokaklarda ve üniversitelerde DP aleyhine gösteriler tertiplenmiştir.308  

Tahkikat Komisyonu’nun kurulmasıyla birlikte 15 kişilik bir Tahkikat 

Encümeni de kurulmuş ve bu komisyona Türkiye’deki her türlü siyasi faaliyet ve 

hareketi durdurma yetkisi ile gerektiğinde TBMM dışında da çalışma yapma hakkı 

verilmiştir. Tahkikat Komisyonu’nun alacağı kararlara muhalefet edenlere, kararların 

 
307Dilşen İnce Erdoğan, “Güç Birliği Karşısında Adnan Menderes’in Siyasi Manevrası: Vatan 

Cephesi (Manisa Örneğinde)”, Belgi Dergisi, Cilt 2, Sayı 19, (2020), s. 1914-1916. 
308Selin Esen, “18 Nisan 1960 Tarihli Tahkikat Komisyonu”, Mülkiye Dergisi, Cilt 34, Sayı 267, 

(2010), s. 167-174. 
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uygulanmasında ihmali görülenlere ve gizlilik ilkesine uymayanlara karşı çeşitli 

hapis cezaları öngörülmüştür. Tahkikat Komisyonu’nun geniş yetkileri arasında 

basın yayın organlarına yönelik yaptırımlar da olmuş ve basın faaliyetlerine çeşitli 

kısıtlamalar getirilmiştir.309  

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’ne giden süreçte Vatan Cephesi ve Tahkikat 

Komisyonu gibi uygulamalara ek olarak ülkede yaşanan iç güvenlik sorunları da 

etkili olmuştur. 1950’li yılların sonlarına doğru siyasi kavgalar ve öğrenci 

olaylarında bir artış yaşanmıştır. Bu iç güvenlik olayları ise darbeye giden sürecin 

hızlanmasına sebep olmuştur.310 

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’ne giden süreçte 28-29 Nisan Olayları olarak 

bilinen eylemler gerçekleştirilmiştir. Bu olaylar 28 Nisan 1960’da İstanbul 

Üniversitesi’nin öğretim görevlileri ve öğrencilerinin protesto eylemleriyle başlamış 

ve olaylar Beyazıt Meydanı’na taşmıştır. Meydanda, beş bin kadar gösterici polisle 

çatışmaya başlamış ve Demokrat Parti yönetimi aleyhine çeşitli sloganlar atmışlardır. 

Yaşanan bu olayların üzerine, İstanbul ve Ankara’da sıkıyönetim ilan edilmiş 

böylece 28-29 Nisan Olayları ile 27 Mayıs Askeri Darbesi de İstanbul’da fiilen 

başlamıştır. Bununla birlikte, İstanbul’da Demokrat Parti’yi protesto etmek amacıyla 

toplanan öğrenciler, olaylara müdahale etmek için gelen askerleri görünce, ordu 

lehine slogan atmaya başlamışlar ve askerler de olaylara müdahalede bulunmayarak 

Menderes hükümetine olan tepkilerini açık bir şekilde ortaya koymuşlardır.311  

Demokrat Parti aleyhinde yapılan protesto gösterilerinden en dikkat çekeni ise 

555K olay bilinen olaylardır. Ankara Kızılay’da toplanan göstericiler sıklıkla bir 

araya gelerek gösteriler yapıyor ve Menderes istifa sloganları atıyorlardı. Bu 

gösteriler, Beşinci ayın beşinde saat beşte Kızılay’da anlamına gelen 555K 

parolasıyla Ankara Kızılay’da yapılmış ve Harbiye öğrencileri de katılmıştır. 

Yaşanan olaylar sırasında o bölgeden geçmekte olan Celal Bayar ve Adnan 

Menderes ise protestolarla karşılaşmış ve güvenlik zafiyetinin de ortaya çıktığı bir 

ortamda Başbakan Menderes, protestocuların fiziki müdahalesi ile karşılaşmıştır.312  

 
309Sedef Bulut, “Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve Tahkikat 

Komisyonu”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, (2009), s. 137-140. 
310Ali Dikici, “27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve Türk Polisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Cilt 30, Sayı 89, (2014), s. 13-15. 
311Dikici, a.g.m., s. 17-20. 
312Dikici, a.g.m., s. 25-26. 
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1960 yılının 27 Mayıs’ında Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş ve 

Türkiye Cumhuriyeti, siyasi tarihinin ilk askeri darbesi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Darbeye karşı ilk olumlu tepkiler ise İstanbul ve Ankara’dan gelmiş, daha sonra 

İzmir’de de darbeyi destekleyen bir tavır ortaya çıkmıştır.313  

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin gerçekleşmesinin ardından ilk günlerde İzmir 

basınında bu konu ile ilgili çeşitli haberler yer almış ve dönemin gazeteleri olayı 

farklı başlıklarla duyurmuştur. 28 Mayıs 1960 tarihinde Demokrat İzmir Gazetesi’nin 

başlığı “Kahraman Ordumuzun Müdahalesi Zaruri İdi” olmuş iken, Yeni Asır 

Gazetesi askeri müdahale haberini, “Türk Silahlı Kuvvetleri İdareyi Ele Aldı” başlığı 

ile paylaşmış ve Ege Ekspres Gazetesi de “Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet İdaresini 

Ele Aldı” başlığını tercih etmiştir. Yeni Asır Gazetesi’nin 30 Mayıs 1960 tarihli bir 

haberinde ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarının, askeri müdahaleyi 

desteklediklerini belirten şu ifadelerine yer verilmiştir; “Bugün içinde bulunduğumuz 

durumu adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir.”314  

İzmir basınında 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini destekleyen haberlerden 

bazılarında ise;  

“Kahraman ordumuzun büyük sûkunet, vakarla başardığı milli inkılâp 

hareketinin dünyada uyandırdığı hayranlık devam ediyor. Şimdi bu cihanşümul 

hayranlığı Kurtuluş Savaşından sonra kazanılan ilahi zafere benzetilebilir.” ve 

“Benzeri hiçbir yerde görülmemiş bir devrim içindeyiz.”315 ifadeleri 

kullanılmıştır. 

 

Darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi’nin (MBK) emriyle, hükümet 

üyeleri, Demokrat Parti’li milletvekilleri ve birçok DP’li tutuklanarak, Yassıada’da 

Yüksek Adalet Divanı tarafından muhakeme edilmişlerdir. Bu yargılamalarda çeşitli 

cezalar verilmekle birlikte, Celal Bayar’ın cezası yaşından dolayı hapis cezasına 

çevrilmiş, Adnan Menderes, eski maliye bakanı Hasan Polatkan ve eski dışişleri 

bakanı Fatin Rüştü Zorlu ise idam cezasına çarptırılmışlardır.316  

 
313Şenay Savur, “27 Mayıs 1960 Darbesi’nin İzmir’e Yansımaları ve Siyasi Partilerin İzmir’deki 

Örgütlenişi”, Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, (2019), s. 40. 
314Nilgün Nurhan Kara, “1960 Askeri Müdahalesi ve İzmir Basınında İlk Günleri”, ( haz. Mustafa 

Aslan, Ramazan Kemal Haykıran, Ali Bilgenoğlu,  Muhittin Çeken, Ali Emre Dingil), Adnan 

Menderes Üniversitesi Uluslararası Darbe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 3, Aydın, Adnan 

Menderes Üniversitesi Yayınları, (2017), s. 1098-1099. 
315Kara, a.g.m., s. 1102-1103. 
316Akşin, a.g.e., s. 294. 
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Türkiye Cumhuriyeti 1.5 yıllık askeri yönetimin ardından ise 15 Ekim 1961 

tarihinde sivil idareye geçmek amacıyla milletvekili seçimlerine gitmiştir.317 Bu 

seçimlerde Türkiye’de 12.925.395 kayıtlı seçmenden 10.522.716 kişi oy kullanmış 

ve seçimlere katılım oranı %81.4 olmuştur.318 15 Ekim 1961 genel seçimlerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi 3.724.752 oy almış ve %36.7’lik bir oy oranı elde etmiştir. 

CHP, bu seçimlerde 173 milletvekili ile TBMM’de temsil edilmiştir. Adalet Partisi 

3.527.435 oy ve %34.8’lik oy oranı ile 158 milletvekilliği kazanmıştır. Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi (CKMP) 1.415.390 oy almış ve oy oranı da %14.0 olmuştur. 

CKMP, 1961 seçimlerinde 54 milletvekilliği kazanmıştır. Yeni Türkiye Partisi 

1.391.934 oy ve %13.7’lik oy oranı ile TBMM’de 65 milletvekili ile temsil 

edilmiştir. Son olarak Bağımsızlar ise bu seçimlerde 81.732 oy almış ve %0.8’lik bir 

oy oranı elde etmiştir.319 1961 genel seçimlerinde TBMM’de İzmir ilinden 17 

milletvekili yer almış ve bu milletvekillerinin 10’u Adalet Partisi’ne mensup iken, 7 

kişi ise Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinden oluşmuştur.320  

15 Ekim 1961 genel seçimlerinde Menemen ilçesinin oy dağılımı ise şu şekilde 

olmuştur; Adalet Partisi 12.624 oy, Cumhuriyet Halk Partisi 7.988 oy, Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi 542 oy ve son olarak da Yeni Türkiye Partisi 274 oy almıştır.321 

3.1.3. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Siyasi Hayat 

3.1.4. Siyasi Seçimler 

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş aşamasında önemli bir yer tutan 

seçimlerin başında 14 Mayıs 1950 genel seçimleri gelmektedir. Bu seçimlerde 

Türkiye genelinde ülkenin büyük çoğunluğunun oylarını alan Demokrat Parti, 

iktidara gelmiştir. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinin Menemen’deki yansıması ise 

Türkiye’nin genelinden farklı olmamıştır. Menemen’de oyların 9.497’sini Demokrat 

Parti, 7.860’ını da Cumhuriyet Halk Partisi almıştır. Türkiye’nin büyük 

çoğunluğunda olduğu gibi Menemen’de de seçimleri Demokrat Parti kazanmıştır.322  

 
317Savur, a.g.m., s. 52-54. 
318Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 5. 
319Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 25. 
320Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 12. 
321Savur, a.g.m., s. 52-54. 
322Didem Deniz, 1950 Seçimleri Demokrat Parti İzmir Propagandası, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 2006, s. 135. 
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14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde İzmir’de 370.282 kayıtlı seçmen vardır ve 

oy kullanan seçmen sayısı ise 321.575 olmuştur. 1950 genel seçimlerinde İzmir’de 

seçimlere katılım oranı ise %86.8 olarak hesaplanmıştır. Bu seçimlerde İzmir’de, 

Demokrat Parti 188.476 oy almış ve %56.7’lik bir oy oranı elde etmiştir. Cumhuriyet 

Halk Partisi 137.622 oy kazanırken, %41.4’lük bir oy oranına sahip olmuştur. 1950 

genel seçimlerinde son olarak Millet Partisi ise aldığı 6.038 oya karşın, %1.9’luk oy 

oranı elde etmiştir.323  

14 Mayıs 1950 genel seçimlerinin yankıları dönemin çeşitli gazetelerinde yer 

almış ve bu dönemde paylaşılan bir haberde, Menemen’deki durum da aktarılmıştır. 

Gazetenin haberinde Menemen’deki 53 sayılı sandığın başında, sandık başkanı ve 

üyelerinin seçimleri son derece dürüst bir şekilde idare edeceklerine dair birbirlerine 

söz verdikleri belirtilmiştir. Haberde, Menemen ilçesinde seçimlere kanunun ve 

kuralların belirlediği saatte bütün sandıklarda aynı anda başladığı belirtilirken, her 

sandığın başında henüz sandık mühürlenip zabıt tutulurken Menemen’li seçmenlerin 

oylarını kullanmak için hazır bir şekilde bekledikleri belirtilmiştir.324   

14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ilk olarak 

13 Ağustos 1950 tarihinde muhtarlık seçimleri gerçekleştirilmiş, ardından da 3 Eylül 

1950 tarihinde belediye başkanlığı seçimleri yapılmıştır. 13 Ağustos 1950 tarihinde 

gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde Demokrat Parti Türkiye genelinde, 18.227 

muhtarlık, Cumhuriyet Halk Partisi 13.025 muhtarlık ve Millet Partisi’de 130 

muhtarlık kazanmıştır. İzmir Vilayetinde ise Demokrat Parti’nin kazandığı 503 

muhtarlığa karşın, Cumhuriyet Halk Partisi 330 muhtarlık ve Millet Partisi’de 5 

muhtarlık kazanmıştır. Türkiye’de 13 Ağustos 1950 tarihinde yapılan muhtarlık 

seçimlerinden kısa bir süre sonra, 3 Eylül 1950 tarihinde de belediye seçimleri 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de belediye teşkilatlarının bulunduğu yerleşim 

yerlerinde 3 Eylül 1950 tarihinde yapılan belediye seçimlerine halkın katılım oranı 

%53.2 olmuştur. Siyasi partilerin mahallî seçimlerde aldıkları oy miktarı ve oy 

oranları ise şu şekilde olmuştur; Demokrat Parti 875.355 oy ile oyların %57.6’sını, 

Cumhuriyet Halk Partisi 570.606 oy ile oyların %37.5’ini ve Millet Partisi de 58.131 

oy ile oyların %3.8’ini almıştır. Türkiye’deki 628 belediye teşkilatından 560’ını 

 
323Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
324Yeni İstanbul, 15 Mayıs 1950, s. 3. 
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Demokrat Parti kazanmıştır. Demokrat Parti, 5.900 belediye meclis üyeliği kazanmış 

iken, Cumhuriyet Halk Partisi 3.448 üyelik ve Millet Partisi de 147 üyelik 

alabilmiştir. İzmir Vilayetinde, belediye seçimlerine olan ilgi muhtar seçimlerine 

oranla daha fazla olmuş ve İzmir’de bulunan 35 belediyeden 27’sini Demokrat Parti 

kazanırken, 8’ini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır.325 Menemen ilçesinde de 

belediye başkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından dönemin basınında yer alan 

bir haberde Menemen Belediye Başkanlığı’na Bedri Onat’ın seçildiği 

belirtilmiştir.326  

Türkiye’de bu dönemde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, il 

genel meclisi seçimleri gerçekleştirilmiş ve bu seçimler de Demokrat Parti’nin 

üstünlüğü ile sona ermiştir. Demokrat Parti ülke genelinde 55 ilde seçimleri 

kazanırken, İzmir Vilayetinde katılım nispeten düşük olmuş ve DP 11 ilçe 

kazanırken, CHP 6 ilçe kazanmıştır. 15 Ekim 1950 tarihinde gerçekleştirilen İl Genel 

Meclisi İzmir İli Seçim Sonuçları içerisinde, Menemen ilçesi ile ilgili de bilgiler yer 

almıştır. Bu tarihte Menemen’in nüfusu 36.472 kişiden oluşurken, kayıtlı seçmen 

sayısı 18.801 olarak hesaplanmış ve seçime katılan kişi sayısı da 6.373 kişiden 

oluşmuştur. Menemen ilçesinde, il genel meclisi seçimlerine katılım bu şekilde 

olmuş ve Menemen’den, İzmir İl Genel Meclisi’ne 3 üye seçilmiştir. Menemen’de bu 

seçimlere katılım oranı %33 oranında kalmış ve Demokrat Parti kazanmıştır.327  

14 Mayıs 1950 genel seçimleri, 13 Ağustos 1950 muhtarlık seçimleri, 3 Eylül 

1950 belediye seçimleri ve 15 Ekim 1950 il genel meclisi seçimlerinin ardından 

Türkiye’de 16 Eylül 1951 tarihinde ara seçimler yapılmıştır. 16 Eylül 1951 ara 

seçimlerinin Menemen ilçesindeki yansımaları ise şu şekilde olmuştur;  bu dönemde 

Menemen’de 19.370 kayıtlı seçmen bulunmaktadır. Bu kayıtlı seçmenden 8.694’ü 

seçimlerde oy kullanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi 4.011 oy alırken, Demokrat 

Parti 4.286 oy almıştır. Menemen ilçesinden Millet Partisi’ne 299 oy çıkmış iken, 

bağımsız adaylar 61 oy alabilmiştir.328  

 
325Fevzi Çakmak, “Demokrat Parti İktidarında İzmir (1950-1960)”, İzmir Kent Ansiklopedisi İkinci 

Cilt, İzmir: İmaj Basım Yayın Reklamcılık, 2013, s. 343-344. 
326Yeni Asır, 13 Eylül 1950, s. 3. 
327Çakmak, a.g.m., s. 344-345. 
328Çakmak, a.g.m., s. 350. 
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16 Eylül 1951 ara seçimlerinin sonuçları gazetelerde de yer almış ve paylaşılan 

bir haberde İzmir bölgesinde katılım oranının düşük olduğu değerlendirmesi 

yapılmıştır. Seçimin olaysız ve emniyetli bir hava içinde geçtiği belirtilmişken, 

seçmenlerde heyecan yerine ciddiyetin hâkim olduğu ifade edilmiştir. Haberde ayrıca 

İzmir’deki seçimin sükûnet içerisinde gerçekleştirildiği ve 14 Mayıs 1950 

seçimlerinin heyecanının bulunmadığı belirtilmiştir. Haberin devamında İzmir’in 

diğer ilçeleri ile birlikte Menemen’deki seçim sonuçlarına da değinilmiştir. Buna 

göre; Bergama, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve 

Urla’da Demokrat Parti’nin toplamda 58.253 oy aldığı ifade edilmiş iken, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise toplamda 29.680 oy alabildiği belirtilmiştir. Haberde 

buna ek olarak Demokrat Parti’nin, CHP’ye göre 28.573 oy daha fazla aldığı 

belirtilmiştir.329  

1954 yılına gelindiğinde Türkiye’de 2 Mayıs 1954 genel seçimleri yapılmıştır. 

1954 genel seçimlerinde İzmir’de bulunan kayıtlı seçmen sayısı 427.130 olmuş ve oy 

kullanan seçmen sayısı da 381.024 olarak kayıtlara geçmiştir. İzmir’de seçimlere 

katılım oranı %89.2 olarak gerçekleşmiş ve Demokrat Parti 230.522 oy alarak 

%61.2’lik bir oran elde etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ise 145.871 oy alırken, oy 

oranı %38.8 olmuş ve Köylü Partisi de İzmir’de 374 oy alabilmiştir.330  

İzmir’in seçim sonuçları Demokrat Parti için önemli bir başarı olarak 

değerlendirilirken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde ise sonuçlar hayal kırıklığı 

yaratmıştır. CHP, İzmir merkez dâhil 17 ilçeden yalnızca Ödemiş ve Seferihisar’da 

seçimleri önde tamamlamış iken, İzmir Merkez’de DP 105.027 oy almış, CHP ise 

48.568 oy alabilmiştir. DP ve CHP arasındaki oy farkı neredeyse iki katın üzerinde 

olmuş ve İzmir’in diğer ilçelerinde de seçimleri Demokrat Parti kazanmıştır. 2 Mayıs 

1954 seçimlerinin sonuçlanmasıyla Menemen’de de kazanan Demokrat Parti 

olmuştur. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Menemen’de Demokrat Parti, 

12.042 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi ise 7.619 oy almıştır. Menemen ilçesinde 

genel seçimlere katılım oranı %88 olarak hesaplanmıştır.331  

Demokrat Parti iktidarında 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinin ardından, 1955 

yılında yerel seçimler düzenlenmiştir. Türkiye genelinde seçimlere katılım oranı 

 
329Yeni Asır, 17 Eylül 1951, s. 1-4. 
330Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
331Çakmak, a.g.m., s. 352. 
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%39.7 olmuş iken, 6-7 Eylül Olayları sonrasında İzmir’de ilan edilen sıkıyönetimin 

de etkisiyle, İzmir merkezde seçimlere katılım oranı %11, köylerde ise %27 olarak 

hesaplanmıştır.332 13 Kasım 1955 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Menemen’de 

önceki seçimlerde olduğu gibi, Demokrat Parti’nin adayı Bedri Onat kazanmıştır.  

Demokrat Parti döneminde gerçekleştirilen genel seçimlerden bir diğeri 27 

Ekim 1957 genel seçimleri olmuştur. 27 Ekim 1957 seçimlerinin İzmir’e yansıması 

şu şekilde olmuştur; İzmir’de, 516.672 kayıtlı seçmen var iken, 398.150 seçmenin oy 

kullandığı ilde, seçimlere katılım oranı %77.1 olmuş ve TBMM’ye 22 İzmir 

milletvekili gönderilmiştir. İzmir’de Demokrat Parti, 217.677 oy almış olup, 

%55.8’lik bir oy oranı elde etmiştir. Buna ek olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, 

166.661 oy ve %40.8’lik bir oy oranı, Hürriyet Partisi, 8.768 oy ve %2.3’lük bir oy 

oranı, son olarak Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ise, aldığı 4.814 oya karşılık, 

%1.2’lik bir oy oranı elde etmiştir.333  

1957 genel seçimlerinde İzmir’in ilçelerinde elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde ise, İzmir merkezde önceki seçimlerde olduğu gibi Demokrat 

Parti’nin kazandığı ifade edilebilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Ödemiş, Çeşme 

ve Seferihisar ilçelerinde seçimleri önde bitirmiş iken, diğer ilçelerde Demokrat Parti 

kazanmıştır. 27 Ekim 1957 genel seçimlerinde Menemen ilçesinde, 25.390 kayıtlı 

seçmen bulunmakla birlikte, 21.178 kişi oy kullanmış olup, Demokrat Parti, 11.971 

oy almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Menemen’de aldığı oy sayısı 8.244 iken, 

Hürriyet Partisi 481 oy ve Cumhuriyetçi Millet Partisi de 143 oy almıştır. Seçim 

sonuçlarından da anlaşıldığı üzere Menemen’de 1957 genel seçimlerini Demokrat 

Parti kazanmıştır.334 

Türkiye genelinde ve Menemen ilçesinde 27 Ekim 1957 genel seçimleri bu 

şekilde gerçekleşmiş olup, seçimler ile ilgili haberler dönemin basınında geniş bir yer 

tutmuştur.  Basında, henüz seçimler yapılmadan, konu ile ilgili yorum şeklinde bir 

haber yer almış ve seçim kampanyasını fiilen açan Demokrat Parti İzmir 

milletvekillerinin Foça, Menemen ve Karşıyaka’daki konuşmalarından 

bahsedilmiştir. Foça’nın ardından Menemen’e gelen DP İzmir milletvekilleri, çok 

kalabalık bir grup tarafından karşılanmış ve kendilerine çeşitli tezahüratlarda 

 
332Çakmak, a.g.m., s. 360-362. 
333Türkiye İstatistik Kurumu, a.g.e., s. 60. 
334Çakmak, a.g.m., s. 362-365. 
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bulunulmuştur. DP İzmir milletvekilleri Pertev Arat ve Osman Kapani’nin 

Menemen’deki konuşmalarının ardından mebuslar Menemen’den ayrılmışlardır.335 

27 Ekim 1957 genel seçimlerinden önce Demokrat Parti’li milletvekillerinin seçim 

gezileri ile ilgili haberlerden bir diğerinde ise milletvekillerinin Menemen’de 

yaptıkları toplantıdan bahsedilmiştir. Bununla birlikte, Menemen’e gelen 

milletvekillerinin Demokrat Parti lokalinde çok az bir grup tarafından takip 

edildiklerini belirtmiştir. Gazete haberine göre Menemen’li vatandaşlardan soru 

sorulmasını isteyen DP milletvekilleri, sorulara verdiği cevaplarda genel bir konuşma 

yapmışlardır.336  

 Seçimlerin yapılmasının ardından basında, seçim sonuçları ile ilgili haberler 

yer almıştır. Bu haberlerden birinde, Menemen’deki seçim sonuçlarına da 

değinilmiştir. Haberde, Menemen’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8.226 oy aldığı 

belirtilmiş iken, Demokrat Parti ise 11.972 oy alarak üstünlüğünü korumayı 

başarmıştır.337 

27 Ekim 1957 seçimleri ile ilgili haberler gazetelerde önemli bir yer tutarken, 

basında yer alan bir haberde, seçimlerin sükûnet içinde geçmesi için ilgililerce bütün 

tedbirlerin alınmış olduğu belirtilmiştir. Haberde ayrıca İzmir’de 512.833 kişinin oy 

verdiği ifade edilirken, Menemen’deki seçmen sayısı ise 24.757 olarak kayıtlara 

geçmiştir.338  

Dönemin basınında seçimlere katılım oranı ile ilgili de haberler yer almaktadır. 

Bu haberlerden birinde, Menemen’de seçime katılım oranının çok yüksek olduğu 

belirtilmiş iken, genel olarak İzmir’deki katılım oranının ise %60 ile %95 arasında 

değiştiği ifade edilmiştir.339 Menemen halkının seçimlere olan ilgisi ile ilgili bir 

haberde, Menemen’li seçmenin sabah saat 8’den itibaren sandık başlarına akın akın 

koştuğu belirtilmiş ve kadın-erkek tüm vatandaşların bu vatani görevi yerine 

getirmek isteğinde olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak, sandık başlarında oylarını 

kullanmak isteyen Menemen’li seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve ziraat 

işlerini bırakarak oy vermeye geldiği belirtilmiş ve bazı Menemenli seçmenin isim, 

 
335Ege Ekspres, 20 Eylül 1957, s. 1-2. 
336Demokrat İzmir, 20 Eylül 1957, s. 1-4.  
337Demokrat İzmir, 28 Ekim 1957, s. 1-4. 
338Yeni Asır, 27 Ekim 1957, s. 1-3. 
339Yeni Asır, 28 Ekim 1957, s. 1. 
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numara ve adres bilgileri ile kütüklerinin uymaması sonucunda aksaklıklar 

yaşamasına rağmen, bu gibi sıkıntılar seçmenlerin oy kullanma isteklerinde bir sorun 

teşkil etmemiştir. Listelerdeki yanlışlıkların oy kullanma faaliyetini uzattığı ifade 

edilmiş, ancak Menemen’deki seçmenlerin yarısının, ilk birkaç saat içinde oylarını 

kullandığı aktarılmıştır.340  

27 Ekim 1957 genel seçimleri ile ilgili basında yer alan bir başka haberde 

seçimde İzmir vilayetinde 408.716 kişinin oy kullandığı belirtilmiştir. Ayrıca 

haberde, İzmir’in çeşitli kazalarında siyasi partilere ne kadar oy verildiği de yer 

almıştır. Buna göre Menemen’de DP 11.972, CHP 8.226, Hürriyet Partisi 837 ve 

Cumhuriyetçi Millet Partisi’de 105 oy almıştır.341  

Basında, 27 Ekim 1957 genel seçimleri hakkında partilerin İzmir’de aldığı 

oylar ile ilgili haberlere de geniş bir yer ayrılmış ve İzmir ve kazalarında partilerin 

aldıkları oy sayıları açıklanmıştır. Buna ek olarak Demokrat Parti’nin İzmir’de 

seçimi 55 bin oy farkla kazandığı ifade edilmiştir. Haberde kesin seçim sonuçlarına 

göre İzmir ve kazalarında Demokrat Parti’nin toplam 222.578 oy aldığı buna karşılık, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise 167.273 oy alabildiği belirtilmiştir. Gazete haberinde 

oy farkının DP lehine tam olarak 55.305 oy olduğu da yer almaktadır. İzmir’de 

seçime katılan diğer partilerden Hürriyet Partisi 9.301 oy, Cumhuriyetçi Millet 

Partisi 5.045 oy ve Vatan Partisi’de 50 oy alabilmiştir. İzmir’de bağımsız adaylara 

ise 18 oy verilmiştir. Seçimin Menemen’e ait sonuçları ise şu şekilde ortaya 

çıkmıştır; DP 11.471 oy almış iken, CHP 7.727 oy almıştır. Gazete haberinde 

seçimin Menemen’de DP lehine 3.744 oy farkı ile tamamlandığı ifade edilmiştir.342  

1955 yılındaki belediye seçimleri ile ilgili de dönemin basınında Menemen 

ilçesi hakkında bilgiler bulunmakta ve Menemen Belediye Başkanlığı’na yeniden 

Bedri Onat’ın seçildiği belirtilmektedir.343  

 Genel seçimler ve belediye seçimlerinin ardından Menemen’de 

gerçekleştirilen muhtarlık seçimleri de bulunmaktadır. Dönemin gazete haberlerinde 

muhtarlık seçimleri ile ilgili de bilgiler yer almakta ve paylaşılan bir haberde, 

 
340Yeni Asır, 28 Ekim 1957, s. 2. 
341Yeni Asır, 29 Ekim 1957, s. 1-4. 
342Ege Ekspres, 28 Ekim 1957, s. 1-4. 
343Ege Ekspres, 19 Kasım 1955, s. 2. 
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Menemen’in Aliağa bucağına bağlı Samurlu köyünde önceki dönemlerde muhtarlığı 

CHP adayının kazandığı halde bir süre önce istifa eden CHP’li muhtardan boşalan 

koltuğa, CHP’li adayın 61 oyuna karşın, DP adayının aldığı 97 oy ile muhtarlığı 

Demokrat Parti’nin kazandığı ifade edilmiştir.344   

Basında yer alan bir diğer haberde, Menemen’in Uzunhasan köyünde 6 

Haziran 1959 tarihinde yapılan muhtar seçimini Demokrat Parti’nin kazandığı 

belirtilmiştir.345 Dönemin basınında muhtar seçimleri ile ilgili haberler devam 

etmekte ve Menemen kazasının Hatundere köyünde muhtar seçimi yapılacağı 

bildirilirken, çeşitli partilerden adayların muhtarlık için yarışacağı ifade 

edilmektedir.346 Basında, yapılan muhtarlık seçimlerine geniş yer verilmektedir. Bu 

haberlerden birinde şu ifadeler yer almaktadır; “6 Eylül Pazar günü Menemen 

Kazasının Ulucak ile Emirâlem köylerinde yapılan muhtar seçimlerini Demokrat 

Parti kazanmıştır.”347 Bir başka muhtarlık seçimi haberinde ise Demokrat Parti ile 

Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Haberde Menemen 

kazasının Emirâlem nahiyesine bağlı Göktepe köyünde yapılan muhtarlık seçimini 

Demokrat Parti’nin adayının kazandığı belirtilmiştir. Seçimde DP’nin 219, CHP’nin 

ise 6 oy aldığı ifade edilmiştir.348  

 Gazete haberlerinde yalnızca Demokrat Parti’nin kazandığı muhtarlıklar ile 

ilgili haberler yer almamış, diğer partilerin kazandığı muhtar seçimleri hakkında da 

bilgiler verilmiş ve bir haberde şu ifadeler kullanılmıştır; “Emirâlem bucağına bağlı 

Çaltı ve Alaniçi köylerinde geçen hafta yapılan muhtar seçimini CHP adayları 

kazanmıştır.”349 Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı muhtarlıklar ile ilgili yapılan 

haberlere devam edilmekte ve haberde Menemen’in Kelekler köyünde yapılan 

muhtar seçimini büyük bir çoğunlukla CHP’nin kazandığı belirtilmektedir.350 Muhtar 

seçimleri hakkında dönemin basınına yansıyan bir diğer haberde ise şu ifadelere yer 

 
344Ege Ekspres, 11 Nisan 1957, s. 2. 
345Yeni Asır, 9 Haziran 1959, s. 2. 
346Yeni Asır, 19 Temmuz 1959, s. 2. 
347Yeni Asır, 8 Eylül 1959, s. 2. 
348Yeni Asır, 5 Nisan 1960, s. 2. 
349Sabah Postası, 19 Nisan 1953, s. 7. 
350Sabah Postası, 1 Eylül 1953, s. 5. 
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verilmiştir;  “Menemen’in Kalabak köyünde bu Pazar günü yapılan muhtar 

seçiminde 58 oya mukabil 124 oyla CHP adayı Mustafa Kartal seçilmiştir.”351  

Menemen’de yapılan bir başka muhtar seçimi ise Tuzçullu köyünde 

gerçekleştirilmiştir. Muhtar seçimini, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nuri Ay büyük 

bir çoğunlukla kazanmıştır.352 Dönemin basınında yer alan ve Menemen’de yapılan 

muhtar seçimi haberlerinden bir diğeri de Menemen’in Harmandalı köyünde 

gerçekleştirilmiştir. Seçimde CHP’nin adayı 197, DP’nin adayı ise 127 oy almış ve 

muhtarlık seçimini CHP kazanmıştır.353  

Menemen’de muhtar seçimlerinin dışında ticaret odası seçimleri de 

gerçekleştirilmiş ve bu seçimler de dönemin basınında yer bulmuştur. Paylaşılan 

haberde, Menemen ticaret grupları arasında yapılan seçimde 1, 2 ve 3’üncü grupları 

CHP’nin kazandığı, 4 ve 5’nci grup seçimlerini ise DP’nin kazandığı ifade edilmiştir. 

Bu sonucun ardından, Menemen kazasının ticaret odası idare heyetinde çoğunluğun 

CHP’de olduğu belirtilmiştir.354  

Demokrat Parti döneminin ardından 1961 yılında bir de Halk Oylaması 

yapılmıştır. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra, 9 Temmuz 1961 tarihinde 

yapılan referandum, Türkiye’de yapılan ilk halk oylaması olmuştur.355 

3.1.5. Menemen’i Ziyaret Eden Siyasetçiler 

 Siyaset alanında 1950 ve 1960 yılları arasında Menemen’de çeşitli konular 

hakkında konuşmalar yapmış olan siyasetçiler bulunmaktadır. Basında yer alan bir 

haberde, CHP Başkan Vekili Hilmi Uran’ın açıklamalarına yer verilmiştir. Hilmi 

Uran Menemen’deki konuşmasında seçimlere ve şahıslara hürmet edelim ifadelerini 

 
351Sabah Postası, 29 Eylül 1953, s. 2. 
352Sabah Postası, 20 Ekim 1953, s. 2. 
353Sabah Postası, 28 Şubat 1960, s. 2. 
354Sabah Postası, 1 Aralık 1959, s. 1. 
355Detaylı bilgi için bakınız; Türkiye İstatistik Kurumu, Halk Oylaması Sonuçları 2007, 1988, 

1987, 1982, 1961, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 3156, Mayıs 2008, s. 

218. ;Halk Oylamasında Menemen seçmeni, merkezde 2.498 ve köy ve bucaklarda ise 7.176 

olmak üzere toplamda 9.674 Evet oyu kullanmıştır. Menemen’de verilen Evet oylarının oranları 

ise merkezde %39.4, köy ve bucaklarda %49, her ikisinin ortalaması da %46.1 olarak 

hesaplanmıştır. Halk Oylamasında Menemen seçmeninin Hayır oylarının istatistik durumu ise şu 

şekilde ortaya çıkmıştır; merkezde 3.840, köy ve bucaklarda 7.471 olmak üzere toplamda 11.311 

Hayır oyu verilmiştir. Hayır oylarının merkezdeki oranı %60.6, köy ve bucaklardaki oranı ise 

%51.0 olurken, her iki oranın ortalaması ise %53.9 olarak hesaplanmıştır. Bu verilerden de 

anlaşılacağı üzere Menemen seçmeni 1961 Halk Oylamasında tercihini Hayır oyundan yana 

kullanmıştır. 
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kullanmıştır. Haberde, Hilmi Uran’ın CHP Müfettişi Süreyya Örgeevren ile birlikte 

Manisa’nın ardından Menemen’i ziyaret ettiği ve Halkevinde partililere bir konuşma 

yaptığı ifade edilmiştir. Hilmi Uran daha sonra, ilk memuriyetini Menemen’de 

yaptığını hatırlatmıştır; “En büyük güçlük vatan evlatları arasında hiçbir kalp 

kırıklığı ve güceniklik yapmadan sayın muhaliflerimizle kardeşçe ve el birliği ile 

çalışarak rejimi yürütmek ve memleket işlerini düzenlemektir.”356  

Siyasetçilerin Menemen’de yaptığı konuşmalar ile ilgili gazete haberlerinden 

bir diğerinde ise TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın Menemen’de törenle karşılandığı 

ifade edilmiş ve Menemen halkının istek ve ihtiyaçlarını dinlemiştir. Koraltan daha 

sonra Menemenlilere şu konuşmayı yapmıştır;  

“Aziz Menemenliler, emin olabilirsiniz ki, hükümetiniz geceyi gündüze 

katarak sizin güzel günlerinizi daha yakına almak üzere bütün gayretiyle, 

azmiyle çalışmaktadır. En kısa zamanda bütün memlekette susuz köy 

kalmayacağı gibi köylerimiz de elektriğe kavuşacaktır.”357  

 

Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’da Menemen’i pek çok kez ziyaret etmiş 

ve bu ziyaretlerinden birinde, Menemen’de bir konuşma yapmıştır. Celal Bayar, 

konuşmasında; “Demokrasiyi kurarken iyi ananeleri de yürütmek 

mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandıktan sonra su meselesinin çözülmesi halinde 

Menemen kasabasının ekonomik olarak ilerleyeceğinden bahsetmiştir.358  

 Siyasetçilerin Menemen ziyaretlerine ek olarak, ilçeyi ziyaret eden devlet 

büyükleri, bakanlar ve milletvekilleri ile ilgili basında yer alan haberler de 

bulunmakta ve Celal Bayar’ın beraberindeki 150 kişilik heyet ile birlikte 

Menemen’de halk tarafından sevgi gösterileri ile karşılandığı belirtilmektedir. Celal 

Bayar, Menemen Belediyesi’nin balkonundan halka hitap etmiş ve Menemenlilerin 

desteği ile karşılaşmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Menemen Halkevi 

önünde, diğer yetkililer ile birlikte bir hatıra fotoğrafı da çektirmiştir.359  

Celal Bayar’ın Menemen’i ziyareti bir başka gazetede, daha geniş bir şekilde 

yer almış ve Bayar’ın Menemen’de yaptığı konuşmanın tamamına haberde yer 

verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, Menemen’e giriş yaparken 

 
356Cumhuriyet, 31 Ocak 1950, s. 1-3. 
357Demokrat İzmir, 10 Mayıs 1953, s. 1-7. 
358Akşam, 28 Mayıs 1951, s. 1-2. 
359İleri Demokrasi, 28 Mayıs 1951, s. 1. 
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CHP’liler tarafından da alkışlarla karşılandığı ifade edilmiştir. Haberde buna ek 

olarak, Celal Bayar’ın, belediye binasının önünde kendisini bekleyen Menemenlilere, 

belediye balkonundan şu konuşmayı yaptığı belirtilmiştir;  

“Sevgili Menemenli vatandaşlarım, sözlerime başlamadan evvel, bu 

defaki ziyaretimin bir hususiyetini tebarüz ettirmek istiyorum. Birçok defalar 

aranızda bulundum, bugünkü müşahedelerim şimdiye kadarkilerin üstündedir. 

Menemen’i bir davanın üstünde birleşmiş görmekteyim. Bu defa şuna da şahit 

oldum. O da memleket davalarında Menemenlilerin daima önde gitmek 

arzusudur. Menemen’in her zaman için vatanperver bir muhit olduğunu ve 

inkılâp davasına tahsisen çok bağlı bulunduğunu bildiğimizi az evvel 

belirtmiştik. Menemen’in toprakları bereketli, halkı çalışkandır. Su davası da 

halledildiği vakit, bugünkü Menemen’in iktisadi durumu ve seviyesi birdenbire 

yükselecektir.”360  

Celal Bayar konuşmasının ardından Menemen’den coşkun tezahüratlar 

eşliğinde ayrılmıştır.  

Dönemin başbakanı Adnan Menderes’te Menemen’e çeşitli ziyaretlerde 

bulunmuştur. İlçeye gerçekleştirdiği ziyarete yer veren gazete haberinde, Adnan 

Menderes’in Bergama ziyaretinin ardından Menemen’e geldiği ifade edilmiştir. 

Menderes, İzmir’e hareket etmeden önce kısa bir süre Menemen’e gelmiş ve burada 

Ege Limited Şirketi tarafından kurulmuş olan Ege Kiremit ve Tuğla Fabrikasını 

işletmeye açmıştır.361  

Menemen’i ziyaret eden devlet görevlileri arasında bakanlar da bulunmaktadır. 

Dönemin Koordinasyon Vekili Abdullah Aker’in Demokrat Menemen Gazetesi’ne362 

yansıyan ziyaretinde, bakanın Menemen seyahati ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir;  

“Vekil ve beraberindekiler, Menemen’de kalabalık bir vatandaş 

topluluğu tarafından karşılanmıştır. Bir müddet ilçede kalan Aker; kazanın 

ihtiyaçlarını tesbit etmiştir. Bu arada Menemen Belediye Reisi, yapılan işlerden 

dolayı Hükümete ve Mebuslara teşekkürde bulunmuştur.”363  

 

 Milletvekilleri de Menemen kazasına çeşitli inceleme ziyaretlerinde bulunmuş 

ve bu ziyaretler, basında yer almıştır.  Haberde, halkla yakın ilişkilerde bulunan 

İzmir milletvekillerinin sevgi tezahüratları ile karşılandıkları belirtilmiş ve İzmir 

 
360Yeni Asır, 28 Mayıs 1951, s. 1-4. 
361Yeni İzmir, 25 Ekim 1956, s. 1. 
362Demokrat Menemen Gazetesi, özel olarak ilçe için çıkarılan bir gazetedir. Ahmet Piriştina Kent 

Arşivi ve Müzesi’nde bulunan, 20 Ekim 1959 ile 2 Nisan 1960 arasındaki tüm sayıları 

incelenmiştir. 
363Demokrat Menemen, 2 Nisan 1960, s. 1. 
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milletvekillerinden Nebil Altuğ, Mehmet Ali Sebük, Necdet İncekara, Haluk Ökeren 

ve Behçet Uz’un, Menemen DP Başkanı Lütfi İlman ve Belediye Reisi Bedri Onat 

ile birlikte Menemen’in köylerinde halkın şikâyet ve isteklerini dinledikleri ifade 

edilmiştir.364  

İzmir milletvekilleri, Menemen’i ilerleyen dönemlerde bir kez daha teftiş 

etmeye gelmişlerdir. Basında yer alan bir habere göre bu ziyarette, Helvacıköy 

sakinleri, köylerinin nahiye haline getirilmesini istemişlerdir. Milletvekillerinin bu 

ziyaretinde de onlara Menemen Belediye Reisi Bedri Onat, Menemen İlçe Başkanı 

ve azaları eşlik etmiştir. Helvacıköy, Hatundere, Emirâlem ve Aliağa’yı gezen 

milletvekilleri vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmişlerdir.365   

Milletvekillerinin Menemen ziyaretleri ile ilgili bir başka gazete haberinde ise, 

İzmir milletvekillerinden Osman Kapani, Behzat Bilgin, Muzaffer Balaban ve 

Abdullah Aker’den oluşan bir grubun Menemenlilerle sohbet ettikleri ifade 

edilmiştir. Milletvekilleri, Menemen’de Sümer Bank’ın bir şubesinin kurulması 

konusunu görüşmüşler ve Menemen’in öğretmen ve su ihtiyaçları ile alakalı 

şikâyetleri dinlemişlerdir.366 İzmir milletvekilleri, halkın ihtiyaçlarını tespit etmek ve 

gerekli önlemleri almak adına ilçelerde incelemelerde bulunmaya devam etmişlerdir. 

Milletvekillerinin 10 gün boyunca ilçeleri ziyaret edeceği bununla birlikte, halkın 

isteklerinin tesbit edileceği belirtilmiştir. Haberde Menemen kazasını tetkik edecek 

milletvekillerinin ise Behzat Bilgin,  Muammer Çavuşoğlu ve Kemal 

Serdaroğlu’ndan oluşacağı da ifade edilmektedir.367  

Menemen’e belirli dönemlerde hem milletvekilleri hem de dönemin bakanları 

aynı zamanda ziyaretlerde bulunmuşlardır. Basında paylaşılan bir haberde, dönemin 

Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu, Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu ve 

İzmir Milletvekili Rauf Onursal’ın Menemen, Kınık ve Bergama’da konuşma 

yaptıkları ifade edilmiştir. Bu kişiler Menemen’e de gelmiş ve kafileyi kalabalık bir 

halk grubu ile birlikte Belediye Reisi Bedri Onat karşılamıştır. Menemenlilerin 

Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu’ndan istekleri ise; Haykıran köyünün 

 
364Yeni Asır, 8 Ekim 1956, s. 1. 
365Yeni Asır, 10 Ekim 1959, s. 1-5. 
366Ege Ekspres, 10 Ekim 1956, s. 1-2. 
367Ege Ekspres, 2 Ekim 1958, s. 1-7. 
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yolunun yapılması, hastaneye bir araba verilmesi, Menemen postahanesinin 

yapılması, istasyon binasının yerinin değiştirilmesi, su sıkıntısının bir an önce 

giderilmesi ve devlet memurlarının muhalefet yapmamalarını istemek olmuştur. 

Menemenli vatandaşların ardından söz alan Kurbanoğlu ise Menemen’in refaha 

kavuşturulması için yapılan birçok işlerin yanında bu taleplerin az olduğunu 

belirtmiş ve halkın içinden çıkmış bir iktidarın halka hizmet etmesinin normal bir 

durum olduğunu açıklamıştır. Kurbanoğlu ayrıca, Menemen istasyonunun yapılması 

için çalışmalara başlanacağını da belirtmiştir.368  

Dönemin gazetelerinde yer alan bir başka haberde de, milletvekillerinden Halil 

Özyörük, Tarık Gürerk ve Behzat Bilgin’in Menemen’e giderek incelemelerde 

bulunduğu ve seçmenleri dinledikleri ifade edilmiştir. Haberde, milletvekillerinin, 

Menemen’de yeni yapılmış olan ancak ihtiyacı karşılamayan cezaevini de gezdikleri 

belirtilmektedir.369  

Menemen’i ziyaret eden üst düzey bürokratlar arasında yalnızca iktidar 

partisine mensup kişiler olmamış, muhalefet saflarında yer alan siyasetçiler de yer 

almıştır. Hürriyet Partisi Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Ekrem Hayri 

Üstündağ, partisinin Menemen ilçesi Ahıhıdır ve Esatpaşa semt ocakları açılışında, 

Menemenlilere hitap etmiş ve Demokrat Parti iktidarını eleştirerek, ülkedeki iktisadî 

buhranın, iktidar partisinin politikaları neticesinde ortaya çıktığını anlatan uzun bir 

konuşma yapmıştır.370 

3.1.6. Siyasi Partilerin Menemen’deki Faaliyetleri 

 Menemen’in siyasi hayatında yer tutan bir başka konu ise ilçedeki çeşitli 

partilere katılımlar ya da istifalardır. Bu dönemde birçok kişi kalabalık gruplar 

halinde partilerinden istifa etmiş ya da toplu halde bir siyasi partiye katılmışlardır. 

Basında yer alan bir haberde, Menemen’in Asarlık Köyünden toplamda dokuz 

kişinin CHP teşkilatından istifa ederek, DP Teşkilatına kayıt oldukları ifade 

edilmektedir.371 Bir başka haberde ise Menemen İlçe Başkanlığı’ndan alınan bir 

 
368Ege Ekspres, 12 Ekim 1959, s. 1-7. 
369Yeni Asır, 12 Eylül 1952, s. 1-2. 
370Demokrat İzmir, 3 Şubat 1956, s. 1-5. 
371Demokrat İzmir, 15 Şubat 1952, s. 3. 
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yazıya göre 72 vatandaşın Demokrat Parti’ye kaydedildiği belirtilmiştir.372 Paylaşılan 

haberlerden bir diğerinde de CHP’nin tutumunu beğenmeyerek istifa eden 

Süleymanlı Köyünün sakinlerinden Ali Özen, Mehmet Arı, Halil Çetin, Ali Çamkaya 

ve Ali Yetim’in aileleri ile birlikte DP’ye kayıt olmak için başvuruda bulundukları 

belirtilmektedir.373  

 Basında yer alan bir diğer gelişme ise, Tokat eski milletvekillerinden Hasan 

Kangal’ın Menemen CHP lokalinde partililerle bir araya geldiği ve bunun ardından, 

önceden başka siyasi partilere mensup kişiler ile tarafsız kimselerin Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne kayıt yaptırdıkları olmuştur.374 Gazetelere yansıyan bir başka haberde, 

Menemen’in Şehitkemal Köyünde 18 kişinin DP’den istifa edip CHP Şehitkemal 

Köyü Ocağı’na kayıt yaptırdığı ifade edilmektedir.375 Bir diğer haberde ise şu 

açıklamalara yer verilmiştir; “Menemen’in Maltepe köyünde Demokrat Parti çöküntü 

halindedir. Bu köydeki Demokrat Parti mensuplarından 25 vatandaş, bu partiden 

istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayıtlarını yaptırmışlardır.”376  

Dönemin gazetelerine yansıyan bazı haberlerde ise bir siyasi partiden istifa 

eden vatandaşlar, bir başka siyasi partinin şubesini kurmuşlardır. Paylaşılan bir 

haberde, bazı Menemenli vatandaşların, DP’den ayrılarak yeni bir CHP Ocağı 

kurduklarından bahsedilmektedir.377 Hizmet ettikleri siyasi partilerinden ayrılıp bir 

başka siyasi partiye geçenler ile ilgili dönemin basınında çıkan haberlerden birinde 

de genel olarak iktidar hükümetinin ülkede yapmış olduğu geniş kalkınma hareketleri 

sonucunda, uzun yıllardır CHP saflarında hizmet etmiş olup, son zamanlarda 

partilerinin gidişatını beğenmeyen vatandaşlar DP’ye kayıt yaptırmaya karar 

vermişlerdir ifadeleri yer almaktadır. Haberde aynı zamanda Menemen Merkez 

Kazasında 10 kişi, Süleymanlı Köyünde 52 kişi, Turgutlu Köyünde 38 kişi ve 

Güzelhisar Köyünde de 28 kişinin CHP’den istifa ederek DP saflarına katıldığı 

belirtilmiştir.378  

 
372Demokrat İzmir, 21 Ocak 1954, s. 2. 
373Demokrat Menemen, 13 Şubat 1960, s. 1. 
374Sabah Postası, 6 Nisan 1960, s. 2. 
375Sabah Postası, 13 Mart 1960, s. 2. 
376Sabah Postası, 7 Şubat 1960, s. 2. 
377Sabah Postası, 24 Kasım 1959, s. 2. 
378Demokrat Menemen, 11 Şubat 1960, s. 1-3. 
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Bir diğer haberde ise memleketin her yerinde olduğu gibi Menemen’de de 

Demokrat Parti saflarına kitleler halinde katılımlar olmaktadır ifadesine yer 

verilmesinin ardından, ilçeden, 6 kişinin mensup oldukları Cumhuriyet Halk 

Partisi’nden istifa ederek Demokrat Parti saflarına geçtikleri belirtilmektedir.379 

Basında yer alan bir başka haberde de Menemen’in Emirâlem bucağına bağlı Alaniçi 

köyü sakinlerinin toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek 

Demokrat Parti’ye kayıt oldukları bildirilmektedir.380 

1950 ve 1960 yılları arasında Menemen’deki siyasi parti ocaklarının kongreleri 

ve bu ocakların toplantıları, partilerin ilçe merkezleri ve gençlik kolları hakkında da 

dönemin gazete haberlerinde çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu alanda dönemin 

basınına yansıyan haberlerden birinde de, Menemen’in Emirâlem bucağında 

Değirmendere DP Ocağı açıldığı bildirilmiş ve bu münasebetle bir de tören yapıldığı 

ifadelerine yer verilmiştir.381 Siyasi partilerin Menemen’deki kongrelerinden bir 

diğerinde ise, ikisi milletvekili ve biri de idare heyeti azası olan kişiler, bazı 

memurların maaşlarını Demokrat Parti’den almasına karşın, CHP’ye hizmet 

ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Haberde ayrıca 35 aydır yapılamayan DP Menemen 

Kongresi’nin yapılabildiği ve Menemen Demokratlarını diğer partili vatandaşlardan 

ayıran en önemli özelliğin ise Menemen’de DP adı ile yapılan yolsuzluklara ve 

usulsüzlüklere karşı açılan kampanyanın olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak 

Menemenli Demokratların bu alandaki mücadelelerinin muhaliflere taş çıkarttığı da 

ifade edilmektedir.382   

Dönemin basınında Menemen’de gerçekleştirilen Demokrat Parti kongrelerine 

ilişkin çok sayıda haber bulunmaktadır. Bu haberlerden birinde, Menemen’de 

gerçekleştirilen açık hava toplantılarında konuşmacıların genel olarak CHP’yi tenkit 

ettikleri belirtilmiştir.383 Basında Menemen’de yapılacak Demokrat Parti kongreleri 

ile alakalı olarak çıkan haberlerden bir diğerinde ise Menemen’in 3 köyünde siyasi 

toplantı tertip edileceği ifade edilmektedir.384  

 
379Ege Ekspres, 8 Ekim 1957, s. 2. 
380Yeni Asır, 25 Ağustos 1951, s. 4. 
381Demokrat İzmir, 2 Ocak 1950, s. 2. 
382Demokrat İzmir, 13 Temmuz 1959, s. 1-3. 
383Ege Ekspres, 9 Kasım 1953, s. 1-5. 
384Ege Ekspres, 26 Kasım 1953, s. 1-6. 
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Basında yalnızca Menemen ve köylerinde düzenlenen siyasi toplantılara değil, 

aynı zamanda Menemen’e bağlı Aliağa Nahiyesi’nde tertip edilen toplantılara da 

değinilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştır; “Menemen’in Aliağa nahiyesinde Cuma 

günü saat 14’te Demokrat Parti tarafından bir siyasi toplantı tertiplenmiştir.”385 

Menemen’de gerçekleştirilen Demokrat Parti toplantılarına belirli dönemlerde 

DP’nin İzmir milletvekilleri de katılmışlardır. Bu toplantılarla ilgili bir haberde ise 

Menemen ve köylerinde yapılacak toplantılara katılmak üzere İzmir Milletvekili 

Mehmet Aldemir, Burhan Maner ve Faruk Tunca’nın Menemen’e gittikleri ifade 

edilmiştir. Menemen’in Türkelli ve Helvacı köylerinde yapılan toplantılarda ise 

Menemen halkı milletvekillerinin konuşmalarına büyük ilgi göstermiştir.386  

Bir diğer haberde Menemen’in Aliağa bucağında DP tarafından siyasi toplantı 

tertip edildiği ifade edilmiş ve toplantıya Menemen DP İlçe İdare Kurulu Başkanı 

Lütfi İlman, üyeler ve Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ta katılmıştır. Toplantı 

da bir konuşma yapan Bedri Onat, Menemen’de Demokrat belediye tarafından 

yapılan icraatları anlatmış ve elde edilen başarılara değinmiştir.387 Basında yer alan 

bir başka haberde,  İzmir milletvekillerinin de katıldığı toplantıya binlerce 

Menemenlinin iştirak ettiği ifade edilmiştir. Haberde ayrıca Menemen’de DP’nin 

siyasi toplantısına yaklaşık olarak beş bin kişinin katıldığı belirtilmiştir. Toplantı da 

İzmir milletvekillerinden Rauf Onursal, Muzaffer Balaban ve Pertev Arat gibi 

isimlerin de hazır bulunduğu haberde yer almaktadır.388  

 Menemen’de kadınların düzenlediği siyasi toplantılar da olmuştur. Basında yer 

alan bir haberde, Menemen’de kadınlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan heyecanlı 

bir toplantı yapıldığı ifade edilmiş, kadınların daha sonra Menemen meydanına 

giderek, Atatürk heykeline bir çelenk bıraktıkları belirtilmiştir.389 Menemen’de 

Demokrat Parti’ye mensup kadınların dışında gençlik kolları da toplantılar yapmış ve 

paylaşılan bir haberde şu ifadelere yer verilmiştir;  

“Menemen’de günden güne gelişmeler kaydeden DP Gençlik Ocağı, 

faaliyetlerine son günlerde hız vermiştir. Bu mevzuda her ay siyasi toplantılar 

yapılmakta, bu arada kültürel faaliyetlere de yer verilmektedir. İzmir 

 
385Ege Ekspres, 15 Aralık 1953, s. 2. 
386Yeni Asır, 30 Kasım 1953, s. 4. 
387Yeni Asır, 19 Aralık 1953, s. 1-6. 
388Ege Ekspres, 16 Mart 1956, s. 1-2. 
389Yeni Asır, 23 Ekim 1957, s. 3. 



117 

Mebuslarının Menemen civarındaki ziyaretlerine gençler de iştirak etmekte ve 

bu vatandaşlar arasında memnunluk yaratmaktadır.”390  

 

Demokrat Parti’nin Menemen Gençlik kollarının siyasi alanda düzenlediği 

toplantıların yanında kültürel alanda da faaliyetleri olmuştur. Basında yer alan bir 

haberde şu açıklamaya yer verilmiştir; “Ocağın tertiplediği konser, Perşembe akşamı 

Menemen yeni sinemada verilecektir.”391 Dönemin basınında yer alan bir diğer 

haberde, Menemen’de son zamanlarda çeşitli alanlarda dikkat çeken bir kalkınma ve 

faaliyet sevinçle göze çarpmaktadır ifadelerine yer verilmiş ve bu kalkınmanın DP 

Menemen Gençlik Kolunun icraatları ile gerçekleştiği de belirtilmiştir. Haberde DP 

Menemen Gençlik Kolunun düzenlediği faaliyetler arasında; konserler, müsamereler, 

konferanslar, spor müsabakaları ve gezilerin yer aldığı belirtilmiş ve bu tür 

faaliyetlerin halk eğitimi için de önemli olduğu vurgulanmıştır.392  

Basında yer alan bir başka haberde ise Menemen DP Gençlik Teşkilatı’nın, 

Doğaköy Gençlik Ocağı’nı açtığı ve bu teşkilatında müteşebbis heyeti kurularak 

çalışmalarına başladığı belirtilmiştir.393 Buna ek olarak, bir diğer haberde de, 

Menemenli gençlerin inkılâplara olan bağlılığı, Menemen’de Cumhuriyet rejimine 

karşı olan kişiler tarafından şehit edilen Kubilay’a olan sevgi ve saygıları ile 

ölçülmüştür. Haberde şu ifadelere yer verilmektedir;  

“Türk inkılâplarına birinci derecede hizmet etmiş, irticaı harimi 

ismetinde doğmuş Menemenli, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da inkılâp 

bekçilerinin en ön safında bulunmaktadır. Menemen ve Menemenli Türk 

gençliği ebedi inkılâp sembolü Kubilay anıtını bağrında muhafaza etmekte ve 

bu uğurda canlarını feda etmekte olan evlatlarının ardında vakarlı ve 

kararlıdır.”394  

 

Dönemin basınında, Menemen’de siyasi partilerin açtığı ocaklar ile ilgili de 

bilgiler verilmiştir. Paylaşılan bir haberde, Menemen kazasının Zafer mahallesinde 

açılan Demokrat Parti ocağının açılış töreninin kalabalık bir halk grubu ile 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Menemen’de Demokrat Parti’nin siyasi faaliyetleri 

 
390Yeni Asır, 11 Ekim 1959, s. 2. 
391Yeni Asır, 23 Kasım 1959, s. 2. 
392Demokrat Menemen, 25 Kasım 1959, s. 2. 
393Demokrat Menemen, 30 Aralık 1959, s. 1. 
394Demokrat Menemen, 8 Ocak 1960, s. 1-4. 



118 

kapsamında açılan bu ocağın açılış töreninde ise İlçe İdare Kurulu üyelerinden Hayri 

Şenol, Tevfik Tuncer ve Hüseyin Mert ile Kasımpaşa mahallesi Demokrat Parti ocak 

başkanı Vahit Taşkıran’da hazır bulunmuşlardır.395  

Demokrat Parti’nin Menemen’de açılışını yaptığı ocaklardan bir diğeri de 

Ulucak köyünde açılan gençlik ocağı olmuştur. Gençlik ocakları hem siyasi hem de 

kültürel anlamda faaliyetler yürüten kuruluşlar olarak hizmet vermişler, bununla 

birlikte, Menemen kazasının Ulucak köyü için uzun zamandır tesis edilmesi 

düşünülen bu ocağın muazzam bir meresimle açıldığı ifade edilmiştir. Bu açılış 

törenini gerçekleştirenlerin de Ulucak köyü müteşebbis heyeti ve Menemen DP 

Gençlik İdare Heyeti olduğu vurgusu yapılmıştır. Ocağın açılış töreninin çok 

kalabalık bir grup ile yapıldığı belirtilmiş ve katılımın yüksek olmasında İzmir’den 

ve Şemikler’den gelen gençler ile Menemen’den gelen üç otobüs dolusu DP’li 

gençlerin etkisinin olduğu ifade edilmiştir.396 Menemen’in Ulucak köyünde 

Demokrat Parti’nin gençlik ocağının açılmasından kısa bir süre sonra, DP Balatçık 

Gençlik Ocağı da hizmete girmiştir. Açılış töreninin yine kalabalık bir halk grubu 

önünde yapıldığı ifade edilmiş buna ek olarak bu merasimin parti kahvesinde 

yapıldığı da belirtilmiştir.397  

Menemen’de Demokrat Parti’nin gençlik toplantılarının kısa aralıklarla 

yapıldığını dönemin gazete haberlerinden takip etmek mümkündür. Basında yer alan 

bir haberde, DP Menemen Gençlik ocağının düzenlediği siyasi sohbet toplantısına 

büyük bir gençlik kitlesinin katıldığı ifade edildikten sonra, toplantıya Menemen ilçe 

teşkilatı ile Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın da iştirak ettiği belirtilmiştir. 

Toplantı da tartışılan en önemli konu ise, muhalefet kesiminin yayın organlarında, 

Menemen’de mürtecilerin olduğu iddialarını içeren haberlerin çıkması olmuştur. 

Toplantı da bu haberlerin Menemenlilerin vicdanlarında derin yaralar açtığı ve bu 

iddiaların da siyasi amaçlarla ortaya çıkarıldığı ileri sürülmüştür. Menemenli 

konuşmacılar toplantının sonunda ise şu ifadeleri kullanmışlardır; “Bu memlekette 

 
395Demokrat Menemen, 28 Ocak 1960, s. 1-2. 
396Demokrat Menemen, 16 Şubat 1960, s. 1-2. 
397Demokrat Menemen, 23 Şubat 1960, s. 2. 
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şayet irtica tehlikesi doğarsa, karşısına ilk çıkacaklar arasında Menemenlileri de 

bulacaklardır.”398  

Dönemin basınında Menemen’de partilerin gerçekleştirdiği gençlik ocaklarının 

açılışları ile ilgili haberlere ek olarak, partilerin kaza kongrelerine de yer verilmiştir. 

Paylaşılan haberde ise toplantının alakalı geçtiği ve delegelerin çeşitli isteklerde 

bulunduğu ifade edilmiştir. Menemen DP Kongresi kaza merkezindeki yeni 

sinemada yapılmış ve Demokrat Parti’nin 1954 milletvekili ve muhtar seçimlerinde 

kazandığı başarıya dikkat çekilmiştir. Kongrede daha sonra DP’nin Menemen’de 

gerçekleştirdiği icraatlarına yer verilmiştir. Bu icraatlar ise; sağlık merkezi 

kadrosunda çalışanların sayısının arttırılması, suyu olmayan pek çok köye su 

götürülmesi, kaza merkezinde imar işlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerdir. 

Kongrede ayrıca Menemen’de yapılmakta olan soğuk hava deposunun ve buz 

fabrikasının da yakında işletmeye açılacağı belirtilmiştir.399  

DP Menemen ilçe teşkilatının düzenlediği bir başka parti kongresinde de 

ilçenin birçok köyüne, yol, su ve okul hizmetlerinin götürüldüğü ifade edilmiştir. 

Kongrede konuşan Demokrat Parti milletvekili Enver Dündar Başar ise “demokratik 

bir hava içinde” gerçekleştirilen toplantıdan memnuniyet duyduklarını söylemiştir. 

Kongrenin sonunda Menemen’in yerel ihtiyaçları gündeme getirilmiş ve delegeler 

yeni bir Köy Kanunu’nun çıkarılmasını istemiştir.400 

Demokrat Parti’nin Menemen’de yaptığı siyasi toplantılardan bir diğerinde, 

Menemen’in müstesna bir gün yaşadığı ifade edilmiş ve toplantıya Faruk Tunca, 

Burhan Maner, Enver Dündar Başar ve Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın 

katıldığı belirtilmiştir. Toplantıda DP iktidarının ülkeye yaptığı hizmetler dile 

getirilmiş ve Menemenli Demokratlar da konuşmacılara alkışları ile destek 

vermişlerdir.401  

Basında, Menemen’de yalnızca Demokrat Parti’nin gençlik ocakları, siyasi 

toplantıları ya da parti kongreleri ile ilgili bilgiler yer almamaktadır. 1950 ve 1960 

 
398Demokrat Menemen, 27 Şubat 1960, s. 1-3. 
399Yeni İzmir, 13 Ağustos 1956, s.1. 
400Aymelek Şenel, Demokrat Parti İzmir İl Örgütü (1946-1960): Muhalefetten İktidara Bir Siyasal 

Partinin Yerel Politikası, Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Manisa 2018, s. 585. 
401İleri Demokrasi, 22 Ocak 1954, s. 1. 
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yılları arasında faaliyet gösteren muhalefet partilerinin de çeşitli siyasi toplantılarına 

yer verilmektedir. Bu konu ile ilgili olan bir haberde Hürriyet Partisi örgütlenmesinin 

Menemen’de kurduğu yeni parti teşkilatlarına değinilmiştir. Haberde, Hürriyet 

Partisi’nin İzmir şehri içindeki ve vilayete bağlı kazalardaki teşkilat faaliyetlerinin 

hızla devam ettiği belirtilmiştir. Hürriyet Partisi’nin açtığı parti teşkilatları ise 

Menemen kazasına bağlı, Güzelhisar ve Emirâlem köyleri ile Tülbentli mahalle ocağı 

ve Hasköy’de parti teşkilatı açılmıştır.402 Bir başka haberde de yine Hürriyet 

Partisi’nin Menemen’de açtığı parti ocaklarından bahsedilmektedir. Haberde, 

Hürriyet Partisi’nin teşkilatlanma faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettiği 

belirtildikten sonra Menemen kazasına bağlı Güzelhisar ve Çıtak köylerinde iki parti 

ocağının açıldığı bilgisi verilmektedir.403  

Hürriyet Partisi’nin dışında Menemen’de Cumhuriyet Halk Partisi’de çeşitli 

toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılardan birinde, kongre başkanlığına Menemen 

İlçe Başkanı Enver Seymen’in seçildiği ifade edilmiş ve daha sonra halkın şikâyet ve 

istekleri dinlenmiştir.404 Dönemin basınında Menemen’de gerçekleştirilen CHP 

Kongreleri ile ilgili haberler devam etmektedir. Haberde, Menemen ilçesine bağlı, 

Turgutlar, Bozalan, Çavuş ve Musabey köylerinin kongrelerinin gerçekleştirildiği 

belirtilmiştir.405 Bu dönemde gerçekleştirilen bir başka Cumhuriyet Halk Partisi 

toplantısında, Menemen ilçesinin, Doğan Köyü ile Emirâlem bucağına bağlı Telekler 

ve Süleymanlı köylerinde ocak kongreleri toplandığı belirtilmiş ve bu kongrelerde 

köylerin ihtiyaçları için gerçekleştirilmesi gerekenler üzerine tartışmalar 

yapılmıştır.406 CHP’nin siyasi toplantıları ile ilgili haberlerden bir diğerinde ise, 

Menemen CHP yeni ilçe merkezinin açılış töreninin yapıldığı belirtilmiştir. Açılış 

törenine birçok CHP’li vatandaş ile Menemenlinin katıldığı da ifade edilmiştir. Yeni 

açılan CHP Menemen ilçe merkezinin duvarlarına ise Mustafa Kemal Atatürk ve 

İsmet İnönü’nün fotoğrafları asılmıştır.407  

 
402Demokrat İzmir, 20 Nisan 1956, s. 2. 
403Demokrat İzmir, 15 Mayıs 1956, s. 1-5. 
404Sabah Postası, 29 Eylül 1953, s. 4. 
405Sabah Postası, 14 Ekim 1953, s. 2. 
406Sabah Postası, 25 Ekim 1953, s. 1-5. 
407Sabah Postası, 5 Ocak 1954, s. 1-5. 
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Cumhuriyet Halk Partisi de Menemen’de gençlik ocakları kurmuş ve siyasi 

toplantılar yapmıştır. Basında yer alan bir habere göre ocağa, kurulduğu ilk günden 

itibaren yüzlerce gencin kayıt yaptırdığı ifade edilmiştir. Haberde Menemen CHP 

Gençlik Ocağı’nın kuruluşu dolayısıyla yapılan törene geniş bir katılım olduğu 

belirtilmiş ve yapılan siyasi konuşmalarda gençliğin, Atatürk’ün çizdiği yoldan bir an 

bile ayrılmayan CHP ilkelerine bağlılığı ve inkılâpları korumak konusunda 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne duyduğu inanç dile getirilmiştir.408  

Menemen’de gerçekleştirilen CHP kongrelerinden bir diğerine, Urla, Bornova, 

Karşıyaka ve İzmir’den 800’e yakın delege ve misafir partili gelmiştir. Kongre 

başkanlığına seçilen Şevket Raşit Hatipoğlu, çeşitli siyasi konuşmalar ile günün 

mevzularına temas eden açıklamalar yapmış ve partililer tarafından sık sık 

alkışlanmıştır.409 Basında yer alan bir başka haberde ise kongrenin büyük bir ilgiyle 

takip edildiği ve İsmet İnönü ile Hüseyin Cahit Yalçın’a telgraflar çekildiği ifade 

edilmiştir. Menemenli Cumhuriyet Halk Partisi destekçisi vatandaşların İsmet 

İnönü’ye çektiği telgrafta ise şu noktalara dikkat çekilmiştir; “Sayın İnönü, Türk 

demokrasisi ve hürriyetinin eşsiz kurucu ve yaratıcısı mümtaz şahsınıza biz Menemen 

Halk Partilileri en derin bağlılığımızı sunarız.”410   

Dönemin bir başka muhalefet partisi olan Hürriyet Partisi’de Menemen’de ilçe 

teşkilatı kurmuş ve bu gelişme dönemin basınında yer almıştır. Haberde, Hürriyet 

Partisi’nin Menemen ilçe teşkilatının müteşebbis heyetinin oluşturulduğu ifade 

edilmiştir.411 Dönemin gazete haberlerinden Hürriyet Partisi’nin Menemen’de 

teşkilatını genişlettiği anlaşılmaktadır. Basında yer alan bir diğer haberde, 

Menemen’de 27 kişinin Demokrat Parti’den istifa edip, Hürriyet Partisi’ne kayıt 

olduğu ifade edilmektedir.412 Ayrıca bu haberlere ek olarak, Hürriyet Partisi’nin 

Menemen’de Esatpaşa Ocağı ve Maltepe Köyü Ocağı’nın açılışını gerçekleştirdiği 

belirtilmektedir.413  

 
408Sabah Postası, 21 Ocak 1954, s. 1-5. 
409Sabah Postası, 25 Ocak 1954, s. 1-5. 
410Sabah Postası, 13 Aralık 1954, s. 1-3. 
411Sabah Postası, 11 Ocak 1956, s.2. 
412Sabah Postası, 17 Ocak 1956, s. 2. 
413Sabah Postası, 26 Ocak 1956, s. 4. 
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Dönemin gazete haberlerinden, Menemen’de düzenlenen bazı CHP 

kongrelerinde sert tartışmaların ve olayların yaşandığı da anlaşılmaktadır. Basında 

yer alan bir habere göre düzenlenen kongrenin ilçe lokalinde ve büyük bir katılım ile 

gerçekleştirildiği ifade edilmiş ayrıca kongrenin emniyet mensuplarının nezareti 

altına alındığı ve kongrenin yapıldığı binanın kapısında nöbet tuttukları 

belirtilmiştir.414  

 Basında yer alan bir başka haberde de Menemen’in Emirâlem bucağı CHP 

Kongresinde şiddetli tartışmaların yaşandığı ve CHP’lilerin DP’lileri tenkit ettikleri 

belirtilmiştir. Kongrede ayrıca DP Emirâlem Bucak başkanının, jandarmaya emir 

vererek konuşanlar için karakolda zabıt imzalattırdığı ifade edilmektedir.415 Bir diğer 

haberde ise, Menemen CHP İlçe Kongresinde, Eski Tarım Bakanlarından Parti 

Meclisi Üyesi Şevket Raşit Hatipoğlu ile Eski Bakanlardan Şevket Adalan gibi 

isimlerin konuşma yaptıkları ve genel olarak Demokrat Parti’nin ülkeyi huzursuzluğa 

doğru götürdüğünü, memleketin haklarının korunamaması durumunda da sıkıntıların 

giderilemeyeceği ifade edilmiştir.416  

Menemen’de siyasi faaliyetlerde bulunan bir başka grup da Türk Devrim 

Ocakları olmuştur. Dönemin gazetelerine de bu kuruluşun toplantıları ile ilgili 

haberler yansımıştır. Bu haberlerden birinde, Türk Devrim Ocağı’nın Menemen 

şubesinin kuruluş hazırlıklarının tamamlandığı belirtilmiştir. Haberde ayrıca, 

Menemen şubesinin faaliyete geçmesinden önce, Menemen’de Hikmet Bayur’un da 

katılacağı kültürel bir programın tertip edileceği ifade edilmektedir.417  

Basında, Türk Devrim Ocağı Menemen şubesinin açılışının tamamlanması ile 

birlikte, ocağın yaptığı ilk resmi toplantı ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Haberde, 

ilk devrim ocağının Menemen’de açılmasının kayda şayan olduğu ifade edilmiştir. 

Bu toplantıda aynı zamanda Menemen Türk Devrim Ocağı’nın başkanı ve idare 

kurulu üyeleri seçilmiştir.418 Paylaşılan bir diğer haberde ise, Türk Devrim 

Ocaklarının kuruluş yıldönümünün Menemen’de samimi ve temiz bir hava içerisinde 

kutlandığı belirtilmiştir. Menemen’de yapılan bu toplantının aynı zamanda ülkenin 

 
414Sabah Postası, 12 Ekim 1956, s. 1-3. 
415Sabah Postası, 8 Ağustos 1959, s. 1-4. 
416Sabah Postası, 10 Kasım 1959, s. 1-4. 
417Yeni Asır, 24 Mart 1953, s. 2. 
418Yeni Asır, 5 Nisan 1953, s. 5. 
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aydın kesimini ve gençlerini ortak bir payda da birleştirmesi anlamında iyi bir etki 

yaptığı ifade edilmiştir.419 Buna ek olarak, Türk Devrim Ocakları Menemen 

şubesinin yıllık kongresinin yapılacağı ve bu kongrede faaliyet raporunun okunması 

ile birlikte çeşitli siyasi tartışmaların yapılmasının planlandığı belirtilmiştir.420   

 Siyasi hayatın içerisinde önemli bir yer tutan ve kitlelerin fikirlerini etkilemek 

için gerçekleştirilen bir diğer siyasi faaliyet mitinglerdir. 1950 ve 1960 yılları 

arasında Menemen’de birçok siyasi partinin mitingleri düzenlenmiştir. Dönemin 

gazetelerinde de Menemen’de gerçekleştirilen mitingler hakkında bilgiler yer 

almaktadır. Basında paylaşılan bir haberde, Menemen’de Demokrat Parti’nin 

gerçekleştirdiği siyasi mitinglerden biri hakkında bilgiler aktarılmaktadır. 

Menemen’de bu mitingin yapıldığı dönemde Demokrat Parti henüz iktidarda olmasa 

da, haberde kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile bütün Menemen halkının, Demokrat 

Parti’ye olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğu ifade edilmektedir. Haberde 

ayrıca, Menemen’e kısa bir süre önce gelen CHP temsilcilerinin, çok da kalabalık 

olmayan bir grup tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Menemen’e gelen Demokrat 

Parti yetkililerini ise gazetenin haberine göre binlerce kişinin karşıladığı ve 

yetkililerin konuşmalarını da dikkatle takip ettikleri bildirilmektedir.421 Bir diğer 

haberde, ise Menemen’de gerçekleştirilen geniş katılımlı Demokrat Parti mitinginin, 

Menemen halkının hürriyet azmini gösterdiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca haberde, 

genç, yaşlı, kadın ve erkek binlerce kişinin Demokrat Parti’li hatipleri dinlediği ifade 

edilmiştir.422  

Menemen’de Cumhuriyet Halk Partisi de siyasi mitingler düzenlemiştir. 

Basında yer alan bir haberde, CHP konuşmacılarının Menemen’de binlerce kişiye 

hitap ettikleri belirtilmektedir. CHP temsilcilerinin Demokrat Parti iktidarını şiddetle 

tenkit ettiği Menemen mitinginde genel olarak dönemin en önemli siyasi sorunu olan 

Kıbrıs Meselesi’ne dikkat çekilmiştir. 1957 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin İzmir adayı olan Nüvit Yetkin’de Menemen’de hazır bulunmuş ve Kıbrıs 

 
419Sabah Postası, 14 Nisan 1953, s. 2. 
420Ege Ekspres, 12 Mayıs 1954, s. 5. 
421Demokrat İzmir, 31 Mart 1950, s. 1-6. 
422Yeni Asır, 31 Mart 1950, s. 1-3. 
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meselesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştır; “DP’nin Kıbrıs işini halletmesine imkân 

yoktur. Bu davayı bir Hatay gibi halletmek, CHP iktidarına nasip olacaktır.”423   

Bir diğer haberde ise CHP Menemen ilçe teşkilatı tarafından Menemen 

Cumhuriyet Meydanında tertip edilen siyasi toplantının bir miting havası içerisinde 

geçtiği belirtilmektedir. CHP’nin bu siyasi toplantısında meydanı ve civar 

kahvehaneleri dolduran binlerce Menemenli vatandaşın muhalefet partisi hatiplerinin 

konuşmalarını dikkatle ve alaka ile takip ettikleri ifade edilmiştir.424   

Demokrat Parti’nin düzenlediği mitinglerden biri ise Menemen’in Kaklıç 

köyünde gerçekleştirilmiştir. Toplantı, açık hava mitingi şeklinde düzenlenmiş ve 

milletvekili adaylarının da konuşmalar yaptığı belirtilmiştir. Haberde ayrıca 

Menemen’in Kaklıç köyünde yapılan açık hava mitinginin, bir bayram havası içinde 

gerçekleştiği ve bu bölgede de Demokrat Parti’nin bir kale haline geldiği ifade 

edilmektedir.425  

Menemen’de düzenlenecek olan mitinglerinden birinin duyurusu ise günler 

öncesinden gazete haberleri vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haberde, 

Menemen’de Demokrat Parti tarafından bir miting tertip edileceği ve bu mitinge 

bütün kaza teşkilatı ile İzmir DP Milletvekillerinin de katılacağı ifade edilmiştir.426 

Bir başka haberde, Demokrat Parti tarafından büyük bir miting düzenleneceği ve bu 

mitinge Menemen’in bütün köyleri ile civar kazalardan halkın geleceği belirtilmiştir. 

Haberde ayrıca DP mitinginde, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Samet Ağaoğlu ve İzmir 

milletvekillerinin de birer konuşma yapacağı açıklanmıştır.427  

Dönemin gazete haberlerinden anlaşıldığı kadarıyla Demokrat Parti’nin 1954 

genel seçimlerinden önce düzenleyeceği bu mitinge çok önem verilmiştir. Basında 

yer alan bir haberde ayrıca Demokrat Parti’nin İzmir milletvekili adaylarının, 

İzmir’de ve taşrada yapılan DP toplantılarına giderek halk ile temaslarda 

bulunacakları belirtilmektedir. Haberin devamında Menemen’de gerçekleştirilecek 

mitingde Demokrat Parti milletvekili adaylarından Pertev Arat, Mehmet Aldemir, 

 
423Sabah Postası, 18 Ekim 1957, s. 1-3. 
424Sabah Postası, 23 Nisan 1954, s. 8. 
425Ege Ekspres, 27 Mart 1954, s. 1-6. 
426Ege Ekspres, 19 Nisan 1954, s. 2. 
427Ege Ekspres, 21 Nisan 1954, s. 1-6. 
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Nuriye Pınar, Rauf Onursal, Behzat Bilgin ve çeşitli hatiplerin konuşmalar yapacağı 

ifade edilmektedir.428  

Gazetelerin günler öncesinden duyurduğu Demokrat Parti’nin Menemen’deki 

büyük mitingi ise planlandığı tarihte gerçekleştirilmiştir. Basında yer alan bir 

haberde, Menemen’de Demokrat Parti’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nin de 

aynı gün miting gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda da her iki partinin seçmenden 

aldığı desteğin nispetini görmenin mümkün olduğu belirtilmektedir. Haberin 

devamında ise her iki partinin Menemenli seçmenden aldığı desteği ortaya koyan şu 

açıklamalara yer verilmiştir;  

“Menemen bugün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. DP ve CHP aynı 

gün aynı meydanda iki siyasi toplantı tertip etmişlerdi. Halk Partisi’nin 

toplantısı sabah saat 11’de yapıldı. Koca meydanda ancak 300-400 kişi olarak 

tahmin edilen bir kalabalık toplanmıştı. Halk Partisi’nin zaten dolduramadığı 

meydana saat 13’den itibaren göğüslerinde DP rozetli mahşeri bir kalabalık 

akın etmeye başladı. Bandonun çaldığı İstiklal Marşıyla toplantı açıldığı vakit, 

denilebilir ki bütün Menemenliler Demokrat Parti’ye olan güven ve 

bağlılıklarını izhar etmek için söz vermişlerdi.”429   

 

Demokrat Parti’nin düzenlediği bir başka siyasi miting de basında yer almış ve 

paylaşılan haberde, Menemen DP Teşkilatının büyük bir miting tertiplediği 

belirtilmiş ve bu mitingde Mehmet Aldemir, Nejdet İncekara ve Sadık Giz’in birer 

konuşma yapacakları ifade edilmiştir.430  Demokrat Parti’nin düzenlediği seçim 

mitinglerinden bir diğerinde ise, Menemen mitinginde konuşacak hatiplerin tespit 

edildiği belirtilmiştir.431 Dönemin basını, ilerleyen günlerde Menemen’de 

gerçekleştirilecek miting hakkında daha detaylı bilgiler vermektedir;  

“İzmir DP Teşkilatının kazalardaki ilk büyük mitingi bugün Menemen’de 

yapılacaktır. Tamamen ikmal edilmiş hazırlıklardan mitingin, azametli olacağı 

ve civar kazalardan da toplantıya katılacakların, büyük bir yekûn teşkil edeceği 

anlaşılmaktadır. Mitingi Menemen DP İlçe Başkanı Lütfi İlman açacak, 

müteakiben Burhan Maner, Mustafa Bozoklar, Faruk Tunca ve Osman Kapani 

birer konuşma yapacaklardır.”432  

 

 
428Ege Ekspres, 22 Nisan 1954, s. 1-5. 
429Ege Ekspres, 23 Nisan 1954, s. 1-2. 
430Yeni Asır, 6 Eylül 1951, s. 2. 
431Yeni Asır, 8 Ekim 1957, s. 1-3. 
432Yeni Asır, 10 Ekim 1957, s. 1-4. 
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Basında yer alan bu haberlerin ardından Menemen’de Demokrat Parti’nin 

düzenlediği miting planlandığı gibi gerçekleştirilmiş ve haberde;  

“Menemen Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanına doğru ellerinde 

dövizler olduğu halde bir insan seli ilerlerken, etraftan şu sesler yükseliyordu; 

‘’DP yine şahlandı.’’ Hakikaten bu insan seli, Cumhuriyet Meydanına geldiği 

zaman, çok ihtişamlı bir manzara arz etmekteydi. Cumhuriyet Meydanı hınca 

hınç dolmuş bulunuyordu. Bu, DP’nin Ege Bölgesinde ve kasabalarda yaptığı 

ilk miting idi.”433   ifadelerine yer verilmiştir. 

 

Menemen’de yalnızca siyasi parti mitingleri düzenlenmemiştir. Basında yer 

alan bir haberde, Menemen’de düzenlenen mitingin yapılma amacının partilerin 

kitleleri etkileyip oy kazanmak için tertiplediği siyasi toplantılardan olmadığı 

belirtilmiştir. Haberde, bu mitinglerin yapılma amacının Atatürk inkılâplarını koruma 

kanununun bir an önce çıkarılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu kanunun 

çıkarılmasının istenme nedeni ise o dönemde bazı dini grupların Atatürk’e ve onun 

inkılâplarına karşı giriştikleri saldırı hareketleridir. Gazete haberinde; 

“Kemalpaşa’dan başka, Menemen, Bergama, Tire ilçelerinde on binlerce 

halkın iştiraki ile mitingler yapılarak Atatürk inkılâp ve eserlerini koruma 

kanununun bir an evvel çıkarılması hususunda hükümeti tasvip ettiklerine dair 

alınan kararları TBMM başkanlığına ve bütün İzmir milletvekillerine telgraf 

vermek suretiyle bildirmişlerdir.”434 denilmektedir. 

 

3.1.7. Kubilay Anma Törenleri 

 Kubilay Olayı’nın yaşanmasının ardından ve devrim şehitleri için yapılan anıt 

ile birlikte, her yıl 23 Aralık günü Kubilay ve silah arkadaşlarını anmak için 

programlar düzenlenmeye başlanmıştır. Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidar 

olduğu 1950 ve 1960 yılları arasında da Menemen’de Kubilay’ı anma törenleri 

düzenlenmiştir. Bu törenler ise dönemin gazetelerinde düzenli olarak yer almıştır. Bu 

haberlerden birinde, Şehit Kubilay’ın oğlu Yüzbaşı Vedat Bey’in Atatürk 

Derneği’nin şeref üyesi olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak büyük inkılâp şehidi 

Kubilay’ın 22’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreninin düzenlendiği 

belirtilmiştir. Türkiye Millî Talebe Federasyonu ve İzmir Yüksek Ekonomi ve 

Ticaret Okulu Talebe Derneği, Kubilay’ın Menemen’deki anıtının önünde bu anma 

 
433Yeni Asır, 11 Ekim 1957, s. 1-4. 
434Yeni Asır, 29 Mayıs 1951, s. 1-4. 
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törenini düzenlemiştir.435 Ayrıca Vatan Gazetesi’nde Ahmet Emin Yalman’ın kaleme 

aldığı “Kubilay’ın Yolu” başlıklı bir yazı yer almaktadır. Bu yazıda Yalman, 

Kubilay’ın Cumhuriyet ve devrimler için şehit olduğunu ve onun kişiliğinin Türk 

inkılâbı için çok önemli olduğu vurgusunda bulunmuştur.436   

Basında, bu haberlere ek olarak ‘’Şahadetinin 22’nci Yılında: Kubilay’ı 

Anarken’’ başlıklı bir anma yazısı yer almaktadır. Bu yazıda ise Kubilay’ın 

çocukluğu, okul hayatı, şehit edilişi ve karakteri hakkında bilgiler verilmektedir.437  

Bu dönemde basında yer alan bir başka haberde, Devrim Şehidi Kubilay’ın büyük bir 

fotoğrafına yer verilmiş ve Menemen’de şehit edilen Kubilay’ı anmak amacıyla 

Gazeteciler Cemiyeti’nde bir program düzenlendiği belirtilmiştir. Basında ayrıca 

Kubilay Olayı ile ilgili şu ifadeler kullanılmıştır; “Bugün, geri anlayışın devrim 

hareketlerine en büyük tepkisi olan Menemen Olayı’nın 27. Yıldönümüdür.”438  Bir 

başka anma haberinde ise; 

“Menemen’de yedek subaylığını yaptığı sırada, 23 Aralık 1930’da, 

inkılâplar aleyhine baş kaldıran bir avuç yobazı dağıtmak isterken başı 

kesilerek şehit edilen idealist öğretmen Kubilay’ın bugün ölüm yıldönümüdür. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Manisa’da, Menemen’de ihtifaller yapılarak aziz 

inkılâp şehidinin hatırası anılacaktır.”439 açıklaması yapılmıştır. 

 

Kubilay’ı anma törenleri ile ilgili haberler İzmir basınına mensup olan çeşitli 

gazetelerde de yer almıştır. Bu haberlerden birinde, Kubilay’ın, İzmir Yüksek 

Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Derneği tarafından, Menemen’de dikili bulunan 

heykeli önünde yapılan bir törenle anıldığı ifade edilmiştir. Haberde ayrıca anma 

törenine askeri bir birliğin de katıldığı belirtilmiş olup; 

“25 sene evvel, kara ve kirli bir kalabalık tarafından şeriat isteriz 

bahanesiyle başı kesilen şehit Kubilay’ın şahadetiyle, uyanık ve münevver 

Menemen kazasının hiçbir alaka ve münasebeti yoktur. Gözü dönmüş bir 

güruhun, suç işlemek için Menemen’i mahal olarak intihap etmesi talihsiz bir 

tesadüften başka bir şey değildir. Hakikatte ise Menemen, inkılâplara bağlı, 

ileri fikirli iyi ve dürüst insanların memleketidir.”440 ifadelerine yer verilmiştir.  

 

 
435Vatan, 24 Aralık 1952, s. 1-5. 
436Vatan, 24 Aralık 1952, s. 1-5. 
437Vatan, 24 Aralık 1952, s. 2. 
438Vatan, 23 Aralık 1957, s. 1-5. 
439Akşam, 23 Aralık 1954, s. 1. 
440Demokrat İzmir, 24 Aralık 1954, s. 1-2. 
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Basında yer alan bir diğer haberde Menemen’de yapılan anma törenlerinin 

parlak bir şekilde yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan törene, Vali yardımcısı, İzmir 

Öğretmenler Derneği ve 400’e yakın Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu öğrencisi ile 

Namık Kemal ve Atatürk Lisesi’nin izcilerinin katıldığı ifade edilmiştir. Anma 

töreninde kafileye ayrıca, Menemen Kaymakamı, Menemen Belediye Reisi, Türk 

Devrim Ocakları Menemen Şubesi temsilcileri ve ilkokul öğretmen ve öğrencileriyle 

siyasi parti temsilcileri katılmıştır.441  

Dönemin basınından anlaşıldığı kadarıyla 1950 ve 1960 yılları arasında 

Menemen’de inkılâp şehidi Kubilay’ı anma törenlerini genel olarak, Millî Türk 

Talebe Birliği ve İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Cemiyeti’ne 

mensup yüksek tahsil gören gençler düzenlemiştir. Bu iki kuruluş ise ortak bir 

şekilde yayınladığı bildiriyi kamuoyu ile paylaşmıştır. Bildiride şu ifadelere yer 

verilmiştir;  

“Sayın vatandaş; Bugün inkılâbımızın unutulmaz siması şehit Kubilay’ı 

bütün bir gençlik olarak anmayı kutsal bir vazife addediyoruz. Madde halinden 

çıkarak, kalplerimizde bütün canlılığı ile yaşayan Kubilay’ı, hayatını uğruna 

seve seve verdiği inkılâplarımızın hakiki bir sembolü olarak anıyor ve Türk 

gençliğinin, bu mevzularda tek vücut halinde idealimizi benimsemeyen veya 

benimseyemeyenlere karşı bir kuvvet olarak hazır bulunduğunu bildiriyoruz.”442  

 

Kubilay için yapılan anma töreni haberlerinden bir diğerinde, Menemen’deki 

Kubilay Anıtı önünde çeşitli konuşmacıların söz alarak, gençliğin inkılâplara olan 

bağlılığını ifade ettiği belirtilmiştir. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu öğrenci 

teşekküllerinin düzenlediği anma töreni, Menemen’de kalabalık bir öğrenci ve 

vatandaş grubu önünde gerçekleştirilmiştir. Kubilay Anıtı önünde, Türk İnkılâbı ve 

Kubilay’ın kişiliği ile ilgili konuşmalar yapıldıktan sonra, abideye çelenk konulmuş 

ve törenin ikinci bölümünün yapılacağı Menemen Ortaokuluna gidilmiştir. Buradaki 

törene ise Menemen Kaymakamı Azmi Berker, Belediye Reisi Bedri Onat, Jandarma 

Komutanı Hulusi Tanal ve Türk Devrim Ocakları temsilcileri ile parti başkanları 

katılmışlardır.443  

Basında paylaşılan bir başka haberde ise, Menemen’de Kubilay’ı anmak için 

büyük bir tören yapılacağı belirtilmiş ve Kubilay için yapılacak olan bu anma 

 
441Demokrat İzmir, 24 Aralık 1953, s. 1-4. 
442Demokrat İzmir, 23 Aralık 1953, s. 1. 
443Ege Ekspres, 24 Aralık 1954, s. 1-6. 
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töreninin Menemen Türk Devrim Ocakları tarafından tertiplendiği ifade edilmiştir. 

Törene Menemenlilerin ve İzmir gençlerinin gruplar halinde katılacağı ve Kubilay 

Abidesi’ne çelenk bırakılacağı açıklanmıştır. Anma töreni için bir bildiri yayınlayan 

Türk Devrim Ocakları Menemen şubesi, beyannamesinde şu açıklamayı yapmıştır; 

“İnkılâp ruhunun abideleşmiş kahramanlarını anacağımız 23 Aralık 1953 günü, tek 

gönül, tek ruh halinde birleşmek vazifemizdir.”444 

1950 ve 1960 yılları arasında yayın yapan gazetelerde yalnızca Kubilay anma 

törenleri hakkında haberler bulunmamaktadır. Bu dönemde, Anıtkabir’in inşası 

tamamlanmış ve Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, Etnografya Müzesi’nden alınarak 

Anıtkabir’e nakledilmiştir. Anıtkabir’e ayrıca Türkiye’nin tüm şehirlerinden 

sembolik olarak toprak getirilmiştir. 10 Kasım 1953 tarihinde yapımı tamamlanan 

Anıtkabir’e Kubilay’ın mezarından da toprak götürülmüş ve bu olay dönemin 

basınına yansımıştır. Haberde, İstanbul’dan inkılâp şehidi Kubilay’ın yattığı 

topraktan bir kısmını Anıtkabir’e götürmek üzere iki kişilik bir heyetin Menemen’e 

geldiği ifade edilmiştir. İstanbul’dan gelen heyette görevli bulunan Burhan Suersen, 

Kubilay’ın kabri başında kısa bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın ardından 

Menemen Belediye başkanı da bir hitabe de bulunmuştur. Konuşmaların 

tamamlanmasının ardından, Menemen Devrim Ocağı şubesi başkanı Cihan Kayacan, 

Kubilay’ın mezarından aldığı toprağı, belediye başkanı aracılığıyla İstanbul’dan 

gelen heyete teslim etmiştir.445   

Dönemin gazetelerine Kubilay’ı anma törenleri dışında yansıyan bir başka 

haber ise olaydan uzun yıllar sonra, o dönem kullanılan silahların bulunması ile ilgili 

bir haberdir. Haberde, Mehdi ve arkadaşlarının silahlarının Menemen’deki bir 

mahzende ele geçirildiği ifade edilmiştir. Menemen’de bir tesadüf eseri olarak 

bulunan silahlar, 29 yıl önce yaşanan Kubilay Olayı ve ardından gerçekleştirilen 

mahkeme ile idamların yeniden hatırlanmasını sağlamıştır. Buna ek olarak gazete 

haberinde ayrıca, Menemenli vatandaşların, olayın kendi kasabaları ile en ufak bir 

ilgisi olmamasına rağmen, yine de bu olayın bir tesadüfle de olsa, hatırlanması 

karşısında üzülmekten kendilerini alıkoyamadıkları ifade edilmiştir. Haberin 

devamında ise, Kubilay Hadisesi hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve mahzende 

 
444Yeni Asır, 22 Aralık 1953, s. 1-3. 
445Yeni Asır, 1 Kasım 1953, s. 1-5. 
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bulunan silahların neler olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Menemen’de eski 

belediye binasının mahzeninde bulunan Kubilay Hadisesi’nden kalma silahlar ise 

şunlardan oluşmaktadır; 12 filinta tabancası, 12 tüfek, 4 tabanca, 4 çifte, 2 kasatura, 2 

kılıç, 1 pala, 1 satır, birçok fener, 147 adet mermi, topuz kaplı derviş bastonları ve 

baltalı keserli mızraklar bulunmuştur. Bulunan eşyaların içinde ayrıca sigara 

tabakaları da yer almaktadır ve bu tabakalardaki sigaralardan iki tanesinin içinde ise 

esrar maddesine rastlanılmıştır. Bu da Menemen’de rejim karşıtı bir ayaklanma 

başlatmak hedefinde olan kişilerin esrar kullandıklarının bir kanıtı olarak 

görülmüştür. Haberde son olarak, bulunan eşya ve silahların birer birer kayıt altına 

alındıktan sonra savcılığa teslim edildiği belirtilmiştir.446 

3.2. İDARİ HAYAT 

3.2.1. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Menemen’in İdari Durumu 

Menemen ilçesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 23 Mayıs 1867 tarihinde 

ilçe statüsü kazanmış, bununla birlikte Menemen’de bir belediye teşkilatının 

kurulması 1920 yılında mümkün olmuştur. Menemen ilçesine belediyecilik 

faaliyetleri anlamında, elektriğin ulaşması ise 1950 yılında gerçekleşmiştir.447 Aydın 

Vilayeti Salnameleri’ne göre Menemen kazasının 1881 yılındaki kaymakamı Saffet 

Bey, belediye reisi Mehmet Efendi’dir.448 1882 yılında kaymakam yine Saffet Bey, 

belediye reisi ise İsmail Hakkı Efendi’dir.449 1884 yılında kaymakam Mehmed Naim 

Efendi, belediye reisi de İsmail Efendi’dir.450 1885 yılında kaymakam yine Mehmed 

Naim Efendi iken, belediye reisi ise Feyzi Efendi’dir.451 1886 yılında kaymakam 

Hasan Hulusi Bey olmuş iken belediye reisi yine Feyzi Efendi’dir.452 1887 yılında 

kaymakam Hasan Hüsnü Bey olmuş iken, belediye reisi de Hacı Mehmed Efendi 

olmuştur.453 1888 yılında ise kaymakam yeniden Hasan Hulusi Bey olmuş ve 

belediye reisi de Feyzi Efendi olmuştur.454  

 
446Sabah Postası, 12 Temmuz 1959, s. 1-4. 
447Kerim Özbekler, İzmir ve İlçeleri, İzmir: Doğruluk Matbaacılık, 1981,  s. 95-96. 
448Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1299 Hicrî Senesi (1881), s. 143-144. 
449Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1300 Hicrî Senesi (1882), s. 143-144. 
450Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1302 Hicrî Senesi (1884), s. 96-98. 
451Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1303 Hicrî Senesi (1885), s. 93. 
452Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1304 Hicrî Senesi (1886), s. 293. 
453Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1305 Hicrî Senesi (1887), s. 95. 
454Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1306 Hicrî Senesi (1888), s. 293. 
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1893 yılına gelindiğinde ise Menemen’in kaymakamı Avni Bey olmuş ve 

belediye reisliğine de Bekir Münir Efendi getirilmiştir.455 1894 yılında Menemen 

kaymakamlığına Ahmed Reşid Bey getirilmiş iken, belediye reisi yine Bekir Münir 

Efendi’dir.456 1895 yılında Menemen kaymakamı yine Ahmed Reşid Bey iken, 

belediye reisliğine Feyzi Efendi getirilmiştir.457 1896 yılında da Menemen 

kaymakamı Ahmed Reşid Bey, belediye reisi de Feyzi Efendi’dir.458 1898 yılında 

Menemen kaymakamlığına Mehmed Arif Bey getirilmiş iken, belediye reisi yine 

Feyzi Efendi’dir.459  

1899 yılında bir değişiklik yapılmamış ve Menemen kaymakamı Mehmed Arif 

Bey iken, belediye reisi de halen Feyzi Efendi’dir.460 1901 yılına gelindiğinde 

Menemen kaymakamı Mehmed Remzi Bey olmuş iken, belediye reisliğinde bir 

değişiklik yapılmamış ve bu makamda halen Feyzi Efendi’nin görev yaptığı 

anlaşılmaktadır.461 1902 yılında her iki görevde de değişikliğe gidilmiş ve Menemen 

kaymakamı Rıfat Bey olmuş iken, Menemen belediye reisliğine de Hafız Mehmed 

Efendi getirilmiştir.462 1905 yılına gelindiğinde ise Menemen kaymakamlığına 

Feridun Bey getirilmiş iken, belediye reisliğinde bir değişiklik olmamış ve Hafız 

Mehmed Efendi bu dönemde de görevinin başında yer almıştır.463  

1908 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre ise Menemen kaymakamlığına 

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’den mezun olan Hüseyin Emrullah Efendi getirilmiş 

iken, belediye reisliğine de daha önce bu görevde birkaç kez bulunmuş olan Feyzi 

Efendi getirilmiştir.464  

Yunan İşgali döneminde, 1918-1919 yılları arasında Menemen kaymakamlığı 

görevini Kemal Bey yürütmüştür. Kemal Bey, Yunan İşgalinin ilk günlerinde, 

Bergama’da ağır kayıplar veren bir Yunan Taburu’nun, bu kayıpların intikamını 

almak için Menemen’de gerçekleştirmeye hazırlandıkları katliamı engellemek 

 
455Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1311 Hicrî Senesi,  s. 203-204. 
456Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1312 Hicrî Senesi,  s. 291. 
457Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1313 Hicrî Senesi,  s. 266-267. 
458Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1314 Hicrî Senesi,   s. 260-261. 
459Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1316 Hicrî Senesi, s. 237-239. 
460Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1317 Hicrî Senesi,  s. 224-226. 
461Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1319 Hicrî Senesi,  s. 183-184. 
462Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1320 Hicrî Senesi, s. 185-186. 
463Salname-i Vilâyet-i Aydın, 1323 Hicrî Senesi,  s. 170-171. 
464Salname-i Vilâyet-i Aydın,  1326 Hicrî Senesi, s. 412-413. 
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isterken şehit edilmiştir.465 Cumhuriyetin ilk yıllarından, Demokrat Parti iktidarına 

kadar Menemen’de farklı kişiler kaymakamlık yapmıştır. Bu kişiler ve görevde 

bulundukları yıllar ise şu şekildedir; 1927-1928 yılları arasında Menemen 

kaymakamı olarak Hasan Bey görev yapmıştır.466 Menemen’de 1928-1930 yılları 

arasında Hasan İhsan Kahyaoğlu, 1930-1931 yılları arasında Hasip Bey, 1931-1935 

yılları arasında Ali Nihat Şenman, 1935 yılında kısa bir süre Emin Bey, 1935-1936 

yılları arasında Rahmi Gökçe, 1936-1939 yılları arasında Mehmet Emin Ergüven, 

1939-1941 yılları arasında Ruhi Çalışlar, 1941-1945 yılları arasında Niyazi Dalokay, 

1945-1948 yılları arasında Mustafa Eşref Oykur Menemen kaymakamı olarak görev 

yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu 

dönemde, Menemen’de görev yapan kaymakamlar bu kişilerden oluşmaktadır 

Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu dönemde Menemen’de görev yapan 

kaymakamlar ise şu kişilerdir; 1948-1950 yılları arasında İbrahim Nabi Ersaka, 

1950-1951 yılları arasında Kani Özcan, 1951-1953 yılları arasında Mesut Kani 

Salter, 1953-1954 yılları arasında Hüseyin Nazım Başlamışlı, 1954-1955 yılları 

arasında Azmi Berker, 1955-1958 yılları arasında Muammer Durak, 1958-1960 

yılları arasında Hamdi Semih Işıklı ve 1960-1961 yılları arasında da Mehmet Tevfik 

İmsel, Menemen kaymakamı olarak görev yapmıştır.467  

Kısa bir süre sonra, Menemen Kaymakamı Mehmet Tevfik İmsel, Karşıyaka 

kaymakamlığına tayin edilmiştir. Karşıyaka kaymakamı olan Ahmet Nazım 

Peştemalcı ise Menemen kaymakamlığına tayin edilmiştir. Bu kararın uygulanması 

İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiş, Devlet Başkanı ve Başbakan 

Orgeneral Cemal Gürsel’de onaylamıştır.468 

Menemen’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Menemen 

belediye başkanlığına da aynı partiden Bedri Onat seçilmiştir. Onat, 1906 yılında 

Menemen’de doğmuştur. İlkokul öğrenimini Bandırma ve İstanbul’da bitirmiştir. 

Ortaokulu da Bandırma ilçesinde tamamlamıştır. 1950 yılında yapılan yerel 

seçimlerin ardından Menemen Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 1960 yılına 

kadar, on yıl boyunca bu görevde kalan Bedri Onat, Türk Hava Kurumu’nun ve 

 
465http://www.menemen.gov.tr/tarihce (erişim tarihi: 4.06.2020). 
466İzmir Vilayeti Salnamesi 1927-1928, s. 77. 
467http://www.menemen.gov.tr/tarihce (erişim tarihi: 4.06.2020).  
468(BCA), 30-11-1-0/284-5-20. (14.03.1961). 
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Menemenspor’un kurulmasına öncülük etmiştir. Bedri Onat, bu hizmetlerine ek 

olarak, Türk Ocağı’nın ve Halkevi’nin kurulup, gelişmesi için büyük bir çaba 

harcamıştır. O dönemde nüfusu yaklaşık 10.000 olan Menemen’in, sorunlarını 

gidermek için elinden geleni yapmış ve Menemen halkından da büyük bir destek 

görmüştür. Bedri Onat 1991 yılında, 85 yaşında iken vefat etmiştir. Bedri Onat’ın 

vefatı, Menemen’de büyük bir üzüntüye sebep olmuş ve onun adını yaşatmak adına 

bazı çalışmalar yapılmıştır. Dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinin aldığı bir 

karar ile de, Esatpaşa mahallesinde yapılan bir spor tesisine Bedri Onat’ın adı 

verilmiştir.469  

3.2.2. Demokrat Parti Döneminde Menemen’deki İdari Faaliyetler 

14 Mayıs 1950 genel seçimleriyle Demokrat Parti’nin Türkiye’de iktidara 

gelmesinden kısa bir süre sonra idari anlamda mülkî taksimatın yeniden 

yapılandırılması hakkında çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda ise vilayet, ilçe ve 

nahiye merkezlerinin kurulmasında dönemin şartları incelenerek idarî, ekonomik ve 

coğrafi sebepler dikkate alınmıştır. 1953 yılının başında ise Türkiye’de yeniden 22 

ilçe merkezinin kurulması ile ilgili kanun tasarısı TBMM gündemine taşınmış ve 

kabul edilen kanunla 22 yeni ilçe kurulmuştur. Demokrat Parti’nin idari politikasında 

yer tutan bir başka konu ise tüm ülke genelinde nahiyelerin tam teşkilatlı bir hale 

getirilmesi olmuştur. Ethem Menderes başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı, DP’nin ilk 

yıllarında nahiyelerin daha iyi bir durumu getirilmesi meselesini üzerinde durulması 

gereken bir konu olarak kabul etmiştir. Bu dönemde Demokrat Parti’nin idari 

anlamda önemli gördüğü bir diğer konu ise Menemen ilçesini ve köylerini de 

ilgilendiren, taşra bölgelerindeki yol, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların 

karşılanması olmuştur. DP’nin ilk dönemlerinde tüm yurt genelinde gerçekleştirdiği 

gelişme hamlelerinin teknik anlamda en önemli ayağını içme suyu, yol ve elektrik 

projeleri oluşturmuştur. Demokrat Parti ülkenin yol, su ve elektrik hizmetlerinin 

karşılanabilmesi adına 1951 yılından itibaren, genel bütçeden bu yatırımların 

tamamlanabilmesi için yüksek miktarlarda ödenek tahsis etmiştir.470  

 
469Özengin, Tarihten Günümüze Bilinmeyen Yönleriyle Menemen, s. 21. 
470Bilgen Yetkin, “Demokrat Parti İktidarında İbrahim Etem Menderes’in İçişleri Bakanlığı 

Dönemleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 47, (Aralık 2019), s. 419-

420. 
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Demokrat Parti, iktidarının ilk yıllarından itibaren idari anlamda 

gerçekleştirdiği icraatlara ek olarak, ülke genelinde valiler aracılığıyla illerin, 

kaymakamlar vasıtasıyla da ilçelerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. DP’nin 

görevlendirdiği valilerden ilki de İzmir Valisi Osman Sabri Adal olmuştur. Vali Adal 

göreve başlamasının ardından, İzmir’in farklı ilçelerinde bayındırlık faaliyetlerine 

önem verdiği gibi Menemen’e de gerekli desteği vermiştir. Osman Sabri Adal’ın 

İzmir valiliği döneminde İzmir-Menemen-Bergama yolunun Devlet Kara Yolları 

tarafından yapılması kararlaştırılmış ayrıca bu dönemde Menemen’de bir de ilkokul 

inşa edilmiştir. İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın döneminde, Menemen’in Emirâlem 

bucağının su tesisatı da tamamlanmıştır.471  

1950 ve 1960 yılları arasında yerel yönetimlere bu şekilde önem verilmiş ve 

İzmir valileri, kısa aralıklarla kazalarda inceleme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

Dönemin basınına da yansıyan valilerin kazaları tetkik ziyaretleri içerisinde 

Menemen kazasına da yapılan inceleme ziyaretleri yer almaktadır. Menemen’e İzmir 

valisi tarafından yapılan bir inceleme ziyaretinde, Vali Osman Sabri Adal, o 

dönemde gerçekleşen bir depremin ardından Menemen kazasına gelmiş ve kasabanın 

ihtiyaçları ile ilgilenmiştir. Haberde Hatundere köyüne deprem çadırlarının 

ulaştırıldığı ve Kızılay heyeti ile bayındırlık ekiplerinin de bölgeye gönderildiği ifade 

edilmiştir. Buna ek olarak ayrıca Vali Osman Sabri Adal’ın, jandarma alay komutanı 

ve bayındırlık müdürü ile beraber Menemen ilçesindeki, depremden sonraki durumu 

ve alınan önlemleri yerinde görmek istediği ifade edilmiştir. Haberde, Menemen’deki 

bütün hükümet dairelerinin Şehit Kemal Okulu’nun binasına taşındığı belirtilmiştir. 

Alınan bu önlemler de Menemen ve civarını etkileyen depremin yıkıcı etkisi 

hakkında bir fikir vermektedir. Bununla birlikte, bayındırlık ekiplerinin Menemen’in 

köylerinde hasar tespit çalışmalarına devam ettiği de belirtilmiştir.472  

İzmir Valisi Muzaffer Tuğsavul yanındaki çalışma arkadaşları ile birlikte, 

Menemen kazasının, Balatçık, Harmandalı, Ulucak, Koyundere, Helvacı, Hatundere, 

Bozköy ve Türkelli köylerinde incelemelerde bulunmuştur. Vali Tuğsavul’un, 

 
471Tabak, a.g.e., s. 208-210. 
472Yeni Asır, 7 Mayıs 1950, s. 2.  
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Menemen’in köyleri için görüşleri ise genel olarak bütün köylerin gelişme halinde 

olduğu ve köylerde büyük sıkıntıların yaşanmadığı şeklinde olmuştur.473 

Demokrat Parti döneminde valilerin yerel yönetimlerdeki etkisinin arttırılması 

ile birlikte dönemin basınında, valilerin ilçelerde yaptıkları inceleme haberleri daha 

fazla yer almaya başlamıştır. İzmir valilerinin ilçelerdeki inceleme gezilerinden bir 

diğeri, İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın, yaptığı bir araştırma gezisi olmuştur. 

Haberde, Vali Osman Sabri Adal’ın, vilayet jandarma alay komutanı ve bayındırlık 

müdürü ile beraber Menemen ilçesine gittiği belirtilmiştir. Osman Sabri Adal daha 

sonra Menemen’in yerel yöneticileri ile birlikte, Maltepe köyüne gitmiş ve bu 

bölgelerde yapılması düşünülen köy yolları ve köy içme suları hakkında 

incelemelerde bulunup, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. Vali, bu işlerle 

ilgilenmesinin ardından, Menemen Ovası’nın sulama şebekesini incelemiş ve 

bölgedeki tarımsal faaliyetler hakkında köylülerden bilgi alıp, isteklerini 

dinlemiştir.474  

Basında, Menemen’deki idari işler ile ilgili yer alan haberlerden bir diğerinde 

ise, İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın Menemen’deki mahsul ve asayiş durumu 

hakkında incelemelerde bulunduğu ifade edilmektedir. İzmir Valisi, Menemen 

ilçesinde bayındırlık ve ziraat işleri ile ilgilenmiş ve yapılmakta olan yolları tetkik 

ederek, vatandaşların isteklerini dinlemiştir. Osman Sabri Adal’ın Menemen 

kazasında yaptığı teftişlerin ardından en memnun kaldığı konu ise pamuk, tütün ve 

üzümün bol ve kaliteli bir şekilde üretilmesi olmuştur.475  

Gazetelerde, dönemin valilerinin Menemen’de gerçekleştirdikleri inceleme 

gezilerine geniş bir yer ayrılmıştır. Bu alandaki haberlerden birinde, İzmir Valisinin 

Menemen ve köylerinde yaptığı incelemelere değinilmiştir. İzmir Valisi, Menemen’e 

gelmesinin ardından, belediye binasına geçmiş ve burada Menemen Belediye Reisi 

Bedri Onat’tan, ilçenin idari işleri hakkında bilgi almıştır. Vali, belediye başkanından 

izahat aldıktan sonra ise, halkın isteklerini dinleyip, esnaf ve tüccarla da temaslarda 

bulunmuştur. İzmir Valisi son olarak, Kubilay ilkokulu ve ortaokuluna da ziyarette 

 
473Demokrat İzmir, 15 Mayıs 1952, s. 2. 
474Yeni Asır, 22 Haziran 1951, s. 2. 
475Yeni Asır, 11 Eylül 1952, s. 2. 
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bulunup, öğretmenlerden ilçenin genel olarak eğitim durumu hakkında bilgi 

almıştır.476  

İzmir Valisi Kemal Hadımlı, teknik ziraat müdürü Kemal Hamzabeyli ile 

birlikte Menemen Kazasına gitmiş ve burada okul, su ve diğer idari işlerle 

ilgilendikten sonra yapılması gerekenleri Menemen Kaymakamı ve Belediye Reisine 

bildirmiştir. Vali Kemal Hadımlı ayrıca, sulu ziraat istasyonunu da teftiş etmiş ve 

Menemen’in ziraat alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi almıştır.477 Valilerin 

Menemen’i ziyaretleri ile ilgili bilgi veren haberlerden bir diğerinde ise Vali Kemal 

Hadımlı’nın, Sağlık Müdürü Dr. Reşat Tanberk ve Nafia Müdürü İsmail Yaran ile 

birlikte Menemen kazasına teftiş ziyaretinde bulunmasına yer verilmiştir. Haberde 

ayrıca Valinin, Menemen’in su, okul ve idari işleriyle ilgilenmesinin ardından halkın 

isteklerini dinlediği ifade edilmiştir.478 Bir başka haberde ise İzmir Valisi Kemal 

Hadımlı’nın, Menemen kazasında giderek, nafia ve vilayet işleri ile ilgili tetkiklerde 

bulunduğu belirtilmiştir.479  

İzmir Valilerinin Menemen’i ziyaretleri ile ilgili bir diğer haberde, Menemen’i 

ziyaret eden Vali Hadımlı’nın, köyleri de teftiş ettiği ve halk ile yakın temasta 

bulunduğu ifade edilmiştir. İzmir Valisi Kemal Hadımlı, bayındırlık müdürü, sağlık 

işleri müdürü, Menemen Kaymakamı Semih Işıklı ve Belediye Reisi Bedri Onat ile 

birlikte Aliağa Nahiyesi’ne bağlı Çıtak köyünü teftişe gitmiştir. Köy halkının yoğun 

sevgi ve tezahüratları ile karşılanan heyet, daha sonra köyün ihtiyaçlarını tespiti için 

köy muhtarı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Köy muhtarının, valiye bildirdiği 

ihtiyaçlardan en önemlileri ise köyün okul ve su sıkıntısı olmuştur.480  

Basında, İzmir Valisi Kemal Hadımlı’nın Menemen’de, köylüler tarafından 

coşkun tezahüratlarla karşılandığı ve Vali için kurulan takın altında kurbanlar 

kesildiği belirtilmiştir. Vali Kemal Hadımlı’nın başkanlığında Seyrekköy’e giden 

heyette ise, Vilayet Nafia Müdürü, Menemen Kaymakamı Hamdi Semih Işıklı ve 

Menemen Belediye Reisi Bedri Onat yer almıştır. İzmir Valisinin Seyrekköy’e 

gelmesinin ardından, köy muhtarı, valiye köyün ihtiyaçlarını arz etmiştir. Köy 

 
476Yeni Asır, 20 Şubat 1952, s. 2. 
477Yeni Asır, 29 Ağustos 1959, s. 2. 
478Yeni Asır, 10 Şubat 1960, s. 2. 
479Yeni Asır, 5 Mart 1960, s. 2. 
480Demokrat Menemen, 16 Şubat 1960, s. 1. 
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halkının en önemli sorunları arasında ise yol sıkıntısı, köyün içinde bulunan bataklık 

ve su borularının dar olması sebebiyle, yeterince su kullanılamaması olarak tespit 

edilmiştir. İzmir Valisi köy halkının bu sorunlarını dinledikten sonra,  sıkıntıların 

giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını vaat ederek köyden ayrılmıştır.481 

Dönemin basınına yansıyan haberlerde yalnızca İzmir valilerinin, Menemen 

kazası ve köylerini teftiş ve tetkik etmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler yer 

almamaktadır.  Basında ayrıca, Menemen kaymakamlarının da, kazanın çeşitli 

sıkıntıları ile yakından ilgilendiğini ortaya koyan haberler bulunmaktadır. Bu 

haberlerden birinde, vilayet daimi encümeni azaları ile kaza kaymakamlarının 

köylerde gerçekleştirdikleri inceleme ziyaretlerinin olumlu sonuçlar verdiğinden 

bahsedilmektedir. Bununla birlikte, encümen azasından Kemal Ormancıoğlu ve 

Nafia Mühendisi Şinasi Bingöl’ün Menemen kazasına giderek kaymakam Azmi 

Berker ile birlikte, ilçenin çeşitli bayındırlık işlerini inceledikleri ifade edilmiştir. 

Kaymakam Azmi Berker ve beraberindeki heyetin yaptığı incelemeler sonucunda ise 

Menemen’in bazı köylerinin, yol, okul ve su ihtiyaçlarının olduğu tespit edilmiş ve 

gerekli tedbirler alınmıştır. Haberde ayrıca 54 köyden oluşan Menemen ilçesinin, 

köyler açısından yarısından fazlasının ihtiyaçlarının giderildiği, 18 köye su tesisatı 

hizmetinin götürüldüğü, merkez ve köyler arasında fiziki şartlar nedeniyle 

sağlanamayan ulaşım sıkıntısının giderildiği ve birçok okulun da onarımlarının 

yapıldığı belirtilmiştir.482  

 Vilayet daimi encümeni, nafia müdürü ve mühendislerden oluşan bir heyet 

Menemen ilçesine giderek, kazanın 12 köyündeki imar faaliyetlerini yerinde 

incelemiştir. Daha sonra heyete Menemen Kaymakamı Azmi Berker’in de dâhil 

olduğu belirtilmiş ve inşaatı tamamlanmak üzere olan hükümet konağının durumu 

yerinde tetkik edilmiştir.483  

Demokrat Parti döneminde Menemen’deki idari faaliyetler arasında yer alan 

bir diğer konu ilçede gerçekleştirilen atama ve nakillerdir. Bu konu hakkında Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda sınırlı da olsa 

Menemen kazasına yapılan atamalar ile ilgili belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden 

birinde ise Sason Kaymakamı olan Hamdi Semih Işıklı’nın Menemen 

 
481Demokrat Menemen, 8 Mart 1960, s. 1-3. 
482Yeni Asır, 20 Ekim 1954, s. 2. 
483Yeni Asır, 22 Ekim 1954, s. 2. 
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Kaymakamlığına tayin edildiği belirtilirken, Menemen Kaymakamı olan Muammer 

Durak’ın da Of Kaymakamlığına atandığı ifade edilmiştir.484 Arşivde yer alan bir 

diğer belgede ise, Menemen Kaymakamı Sadri Önder’in Hayrabolu 

Kaymakamlığına, Sarıyer Kaymakamı Nazım Başlamışlı’nın da Menemen 

Kaymakamlığına atandığı bildirilmektedir.485  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda yer alan, Nazım 

Başlamışlı’nın Menemen Kaymakamlığına atanması ile ilgili karar, basında da yer 

almış ve haberde, Sarıyer Kaymakamı iken Menemen Kazasına tayin edilen Nazım 

Başlamışlı’nın, Menemen’e gelerek görevine başladığı belirtilmiştir.486  

Konu ile ilgili bir diğer haberde ise, İzmir vilayetinin kaza kaymakamları 

arasında yapılan değişikliklerin İçişleri Bakanlığınca vilayet makamına bildirildiği 

belirtildikten sonra, Bozdağ Kaymakamı Kâni Debrem’in Menemen 

Kaymakamlığına atandığı ifade edilmiştir.487 Basında yer alan bir başka haberde, 

Menemen kazasında idari açıdan yaşanan bir değişim belirtilmiş ve Ceyhan 

ilçesinden Menemen kazasına tayin edilen kaymakamın Tevfik İnsel olduğu bununla 

birlikte yeni görevine başladığı ifade edilmektedir.488  

Menemen’de yapılan atama, nakil ve terfiler yalnızca yönetim alanında 

olmamış, ziraat, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet gibi alanlara da gerekli tayinler 

yapılmıştır. Basında yer alan haberlerden biri, ziraat alanında yapılan atamalara 

örnek teşkil etmektedir. Haberde, Menemen ilçesi merkez köy teknik ziraat 

öğretmeni Nihat Öndeniz’in, İzmir sebze ve meyvesiz ağaçlar üretme ve ıslah 

istasyonu müdürlüğüne atandığı bildirilmektedir.489  

 Eğitim alanında yapılan atamalara örnek olabilecek bir haberde ise Menemen 

Tuzçullu köy okulu öğretmeninin terfih süresini başarı ile doldurduğu ve bir üst 

dereceye yükseltildiği belirtilmiştir. Buna ek olarak aynı haberde Mustafakemalpaşa 

Toprak ve İskân şefinin, Menemen Toprak ve İskân Şefliğine atandığı kamuoyu ile 

paylaşılmıştır.490  

 
484(BCA), 30-11-1-0/265-23-2. (29.06.1957). 
485(BCA), 30-11-1-0/243-3-17. (04.02.1954). 
486Demokrat İzmir, 9 Mart 1954, s. 2. 
487Yeni Asır, 5 Eylül 1950, s. 2. 
488Sabah Postası, 3 Ağustos 1960, s. 2. 
489Ege Ekspres, 1 Eylül 1954, s. 5. 
490Ege Ekspres, 8 Eylül 1954, s. 5. 
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Menemen kazası ve köylerine sağlık alanında da çeşitli atamalar veya nakiller 

yapılmıştır. Bunlardan birinde, Menemen Helvacı köyüne, iki adet stajyer sağlık 

memuru alındığı belirtilmiş ve memurların 20 lira asli maaş ile kadrolu bir şekilde 

hizmet verecekleri ifade edilmiştir.491  

Dönemin basınında yer alan bir başka haberde, Menemen Hukuk Hâkimi 

Hikmet Türkmen’in bir üst dereceye terfi ettirildiği bildirilmektedir.492 Menemen 

kazasına yapılan atamalardan bir diğeri de gazetelere şu şekilde yansımıştır; “İzmir 

Barosu’ndan, Menemen hazine avukatlığına Yalçın Değer tayin edilmiştir.”493 

Menemen Kazasına yapılan atama haberlerinden bir başkası da Menemen 

Cumhuriyet Savcılığı yardımcılığına 40 lira asli maaşla Gazanfer Atanç’ın tayin 

edildiği haberidir.494 Yapılan atama haberlerinden bir diğerinde ise, İzmir’in diğer 

tüm ilçeleri ile birlikte Menemen kazasına da yeni bir hâkimin atandığı 

bildirilmektedir. Buna göre, Alaşehir sorgu hâkimi İsmail Ernalbant, Menemen sorgu 

hâkimliğine atanmıştır.495 Demokrat Parti Hükümeti’nin Menemen’e tayin ettiği 

hukuk görevlilerinin ardından, ilçe, çift hâkimli mahkemelere sahip olan yerleşim 

yerleri arasına girmiştir.496 

Menemen kazasına emniyet alanında yapılan atamalara örnek oluşturabilecek 

bir haberde ise, uzun yıllar boyunca Karşıyaka ve Bornova emniyet teşkilatında 

görev yapan Sıtkı Hergül’ün, Menemen kazası emniyet komiserliğine tayin 

edildiğidir.497  

Menemen kazasında yukarıda değinilen atamaların yanı sıra farklı alanlarda 

hizmet vermek için Menemen kazasına tayin edilen memurlar da bulunmaktadır. 

Basında yer alan bir haberde, İzmir arazi kadastro teknisyenleri Nizamettin Sevindik 

ve Tahir Tuncer’in Menemen kadastro teknisyenliğine tayin edildikleri 

bildirilmektedir.498  

 
491Ege Ekspres, 27 Şubat 1954, s. 2. 
492Ege Ekspres, 31 Mart 1954, s. 5. 
493Yeni Asır, 4 Eylül 1960, s. 2. 
494Ege Ekspres, 15 Kasım 1953, s. 2. 
495Ege Ekspres, 8 Ekim 1958, s. 2. 
496T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre XI, İçtima 2, C. 6, 9 Ocak 1959, s. 404. 
497Ege Ekspres, 4 Şubat 1955, s. 2. 
498Yeni Asır, 25 Nisan 1959, s. 2. 
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Dönemin gazetelerinde yer alan bir başka haberde ise Menemen kazasının 

Aliağa ve Emirâlem nahiyelerinin ihtiyacı olan nüfus memurluğu kadrosunun 

oluşturulduğu belirtilmektedir. Haberde ayrıca, açık bulunan Menemen nüfus 

memurluğu kadrosuna da gerekli atamanın yapıldığı ifade edilmiştir.499 Bu dönemde 

terfih eden memurlarla ilgili olan bir diğer haberde, Menemen kazasındaki göçmen 

evlerinin inşasında, çiftçi ailelere toprak verilmesinde ve sanatkâr göçmenler için de 

ödenek sağlanmasında üstün bir başarı gösteren Menemen toprak ve iskân 

memurunun bir takdirname ile ödüllendirilmesine karar verildiği ifade edilmiştir.500  

 İdari ve yönetimsel anlamda önem verilen bir başka unsur da, devletin 

taşradaki temsili olan hükümet konakları olmuştur. Dönemin basınında da Menemen 

Kazası’nın kullanımına sunulacak olan hükümet konağı hakkında çeşitli haberler yer 

almaktadır. Menemen Hükümet Konağı ile ilgili gazetelerde ilk çıkan haberlerden 

birinde şu ifadelere yer verilmiştir; “Menemen hükümet konağı inşaatı 200 bin lira 

keşif bedelle ihaleye çıkarılmıştır.”501 Menemen Hükümet Konağı için yapılan 

ihalenin ardından gerekli mali kaynak sağlanmış ve hükümet konağının temel atma 

töreni gerçekleştirilmiştir. Basında yer alan bir haberde, bu konu hakkında ayrıntılara 

değinilmektedir. Haberde, Menemen kazasının hükümet binasının temel atma 

töreninin yapıldığı ve törene İzmir Valisi Muzaffer Göksenin, Menemen kaymakamı 

ve belediye reisinin katıldığı ifade edilmiştir. Hükümet binasının temel atma törenine 

ayrıca Menemen halkından da geniş bir katılım olmuştur. Temel atma töreninde 

İzmir Valisi kısa bir konuşma yapmış ve ardından da kurbanlar kesilmiştir. Haberde, 

hükümet binasının kısa bir sürede inşa edilmesinin ardından, Menemen kazasının 

ihtiyacı olan hükümet binasına kavuşacağı belirtilmiştir.502  

Menemen’de yapılacak olan yeni hükümet konağı inşaatının kısa bir sürede 

bitirilmesinin ardından dönemin basınında, binanın açılışının yapılmasından aylar 

önce resmî açılış hakkında bazı haberler yer almıştır. Bu haberlerden birinde ise, 

Menemen’de yeniden inşa edilmekte olan hükümet binası inşaatının neredeyse 

tamamlandığı belirtilmiştir. Ayrıca hükümet konağının, Menemen kazasının en güzel 

yerinde olduğu, aynı zamanda da konforlu ve modern bir tesis olarak inşa edildiği 

 
499Demokrat İzmir, 24 Haziran 1954, s. 2. 
500Yeni Asır, 8 Kasım 1953, s. 2. 
501Yeni Asır, 12 Aralık 1953, s. 2. 
502Ege Ekspres, 7 Mayıs 1954, s. 6. 
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ifade edilmiştir. Yakın bir zamanda binanın resmî açılış töreninin yapılacağı ve 

Başvekil Adnan Menderes’in de törende hazır bulunması için rica edileceği 

belirtilmektedir.503  

Kısa bir süre sonra Menemen Hükümet Konağı inşaatı resmen bitirilmiş ve 

binanın açılacağı gün de yine gazete haberlerine yansımıştır. Haberde, Menemen 

Belediye Reisi Bedri Onat’ın, Menemen kazasına yapılan yatırımlar ve 

gerçekleştirilen icraatlar hakkında uzun bir konuşmasına yer verilmiştir. Bu 

konuşmasında Menemen Belediye Reisi Bedri Onat, 2 Haziran Perşembe günü 

yeniden inşa edilen hükümet konağının açılacağını ilan etmiştir. Buna ek olarak, 

Menemen Hükümet Konağı’nın yakınında, belediye ve Demokrat Parti teşkilatının 

kararı ile bir de ilkokul yapılması uygun görülmüştür.504  

 İdari anlamda Menemen ilçesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin sınırlarında 

değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerden biri, Manisa’nın Muradiye 

Bucağı’na bağlı Sarınasuhlar Köyü ile Menemen’in Emirâlem Bucağı’na bağlı 

Bozalan Köyü bölgesini içine alan İzmir ile Manisa il sınırlarının düzenlenmesi 

olmuştur. Buna göre yapılan değişikliğin ardından İzmir ile Manisa il sınırı, 

Boduroğlu sokağını ve yolu takiben Beşahır çeşmesi ve Alantepe zirvesinin 

bulunduğu hattın önünden, Akyar Deresi ile Sünbüller Köyü sınırı olarak 

belirlenmiştir.505 

3.2.3. Demokrat Parti Döneminde Menemen Belediyesi’nin Faaliyetleri 

Tanzimat’la birlikte kullanılmaya başlanan belediye terimi genel olarak; ortak 

menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların bir sonucu olarak aynı yerleşim yerinde oturan 

halkın, kendi yerleşim yerlerine ait olan sorunları, hükümetin kanunla belirttiği 

sınırlılıklar dâhilinde seçmiş oldukları vekilleri aracılığıyla gidermeleri olarak 

tanımlanmıştır. Modern belediyecilik anlamında bakıldığında ise, belediye 

teşkilatının varlığı için yerleşik bir topluluk olmalıdır. Kentlerde, şehirlerde ve en 

azından kasabalarda bulunan belediye teşkilatı, merkezi yönetimden ayrı bir örgüt 

olarak kabul edilmektedir.506 

 
503Demokrat İzmir, 6 Ocak 1955, s. 2. 
504İleri Demokrasi, 28 Mayıs 1955, s. 1. 
505(BCA), 30-11-1-0/236-2-7. (29.01.1953). 
506Hakkı Uyar, “Türkiye’de ve Dünyada Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe”, Aydınlanma 1923 

Dergisi, Sayı 51, (2004), s. 31. 
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Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelişine kadar Türkiye’de pek çok 

büyük şehirde valiler, aynı zamanda belediye başkanlığı görevini de yürütmüşlerdir. 

Demokrat Parti’nin 1950-1960 arasında iktidarda olduğu dönem, büyük şehirlere 

göçün hız kazandığı bir zaman dilimi olmuştur. Bunun sonucunda da şehirlerin 

yakınlarında, gecekondu tipindeki yerleşim yerlerinde bir artış yaşanmıştır. 

Şehirlerde gecekonduların artmasıyla birlikte de, belediyeler hızlı kentleşmeyle karşı 

karşıya kalmışlardır. Demokrat Parti döneminde ülkenin yöneticilerinin ve belediye 

başkanlarının temel hedefi, kentlerin fabrikalarla ve ticareti canlandıran limanlarla 

desteklenmesi olmuştur. Bu hedeflerle birlikte Demokrat Parti döneminde şehirlerin 

imarı, yeni yollar ve binaların yapılmasıyla hızlanmıştır. Demokrat Parti hükümeti bu 

dönemde, öncelikle İstanbul’un sanayi alanında gelişmesini sağlamış ve kırsal 

nüfusun bu bölgeye göç etmesini sağlamıştır. DP’nin belediyecilik anlayışının bir 

diğer unsuru da şehirlerin iktisadî anlamda karayolları ile desteklenmesi olmuştur. 

Bu gelişmenin bir sonucu olarak da kentlerde yeni yollar yapılmasına hız 

verilmiştir.507 Demokrat Parti’nin genel olarak belediyecilik anlayışı bu şekilde olup, 

bu politikalar ilçe merkezlerinde belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde de 

uygulanmaya çalışılmıştır. 

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin ardından yapılan yerel seçimlerde de 

Türkiye’nin büyük çoğunluğunda olduğu gibi Menemen Kazasında da Demokrat 

Parti’li bir belediye teşkilatı kurulmuş ve belediye başkanlığına da Bedri Onat 

seçilmiştir. Menemen ilçesinde Demokrat Parti’ye mensup kişilerden oluşan bir 

belediye teşkilatının kurulmasından kısa bir süre sonra, ilçeye bağlı Aliağa Bucak 

Merkezi olan Aliağa Köyünde belediye teşkilatı kurulması, Danıştay Genel 

Kurulu’nun 16 Mayıs 1951 tarihli kararı ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 7. 

Maddesine uygun olarak onaylanmıştır. Bu kararın uygulanmasından ise İçişleri 

Bakanı’nın sorumlu olduğu ifade edilmiştir.508  

Menemen’de Demokrat Parti’nin yerel seçimleri kazanmasının ardından ilçede 

çeşitli alanlarda icraatlar yapılmaya başlanmıştır. Dönemin basınında da 

Menemen’de belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlere önemli bir yer ayrılmıştır. 

Menemen’de bu dönemde gerçekleştirilen icraatların büyük bir kısmı ise imar, 

 
507Uyar, a.g.m., s. 35-36. 
508(BCA), 30-11-1-0/224-25-19. (02.07.1951). 
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bayındırlık, su sıkıntısı ve yol yapım çalışmaları alanlarında olmuştur. Dönemin 

basınına yansıyan bir haberde, Menemen Belediye Meclisinin, Menemen’in imar 

meselesini ve imar planının uygulanması hakkındaki esasları görüştüğüne 

değinilmiştir. Belediye Meclisinden çıkan karar ise titiz bir şekilde imar planının 

hayata geçirilmesi olmuştur.509 Bir başka haberde ise Ulucak ile Menemen arasındaki 

7 kilometrelik demiryolunun yenilenmesine başlandığı ifade edilmiştir.510  

Menemen merkez kazasında ve köylerinde,  içme suları, okul ve yol 

onarımlarının planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Menemen’in Çavuş 

köyünde iki artezyen suyu kuyusu açtırılmış, Kesik köyünde önceden açtırılan 

artezyen kuyularının depo tamirleri yapılmış ve Bozköy ile Çıtak köylerindeki 

köprülerin inşaatları tamamlanmıştır.511 Gazete haberlerinde, Menemen belediyesinin 

icraatlarına geniş bir yer ayrılmış olup, bu haberlerden birinde, Menemen kazasının 

telefon şebekesinin tesis inşaatına devam edildiği ifade edilmiştir. Buna ek olarak 

Menemen sulu ziraat deneme istasyonun ihtiyacı olan binanın inşaatına da devam 

edilmiştir.512  

Demokrat Parti’nin ve yerel yönetimlerinin, ülkede önem verdiği sıkıntıların 

başında gelen yol sorunu, dönemin basınında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu 

anlamda yol sıkıntısı ile ilgili olan gazete haberlerinden birinde, Menemen’e yakın 

kazaların yollarının düzenlendiği, buna ek olarak, Menemen’in Aliağa Nahiyesine 

bağlı Karakuzu köyüne giden bir fen heyetinin, köyün yakınında bulunan üç 

kaynaktan su tedarik edilmesi için çalışmalara başladığı belirtilmiştir.513  

Menemen’in, Doğa-Haykıran ve Hasanlar köyüne kadar uzayan köy yollarının 

ihalesinin yapıldığı ve inşaatlarına başlandığı ifade edilmektedir.514 Gazete 

haberlerinde bayındırlık faaliyetleri ile ilgili haberler devam etmektedir, buna göre 

basında yer alan bir haberde, 1956 yılı içerisinde Menemen’in bütün önemli 

yollarının tamamlanmış olacağı planlanmıştır. Haberde, Menemen’in bitirilmesi 

planlanan yolları arasında Menemen-Aliağa Nahiyesi’nin Bergama birleşim yolu ve 

Menemen’in Haykıran, Doğa, Hasanlar, Belen ve Maltepe köylerinin yolları 
 

509Ege Ekspres, 29 Ekim 1953, s. 2. 
510Yeni Asır, 3 Ekim 1953, s. 2. 
511Yeni Asır, 10 Aralık 1954, s. 2. 
512Ege Ekspres, 10 Temmuz 1954, s. 5. 
513Ege Ekspres, 16 Temmuz 1954, s. 2. 
514Ege Ekspres, 15 Haziran 1956, s. 2. 
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bulunmaktadır.515 Basına yansıyan bir başka haberde, Menemen kazasında 4 köy 

yolunun ihale edildiği ve yolların inşaatına en kısa sürede başlanacağı belirtilmiştir. 

Menemen’de inşaatına başlanacak köy yolları ise; Doğa, Belen, Haykıran ve 

Hasanlar köy yollarından oluşmaktadır.516   

Menemen kazasındaki imar faaliyetlerini tetkik eden mühendisler, Maltepe 

yolunun da en kısa zamanda bitirileceğini belirtmişler ve 100 bin liraya mâl olan, 

Belen-Haykıran-Doğa ve Hasanlar yolunun dar yerlerinin genişletilmesi için gerekli 

önlemlerin alınacağını açıklamışlardır.517  

Menemen Belediyesi’nin bayındırlık alanında ilçeye önemli hizmetler 

yapmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Belediye, ilçenin merkezinden geçen yolun 

istimlâkine başlamış, bir taraftan da hükümet meydanı açılarak, meydandan çarşı 

içine uzanan yolun kamulaştırılmasının da neredeyse tamamlandığı belirtilmiştir.  

Menemen Belediyesinin, bayındırlık işlerindeki başarısının yanında, yeni inşa edilen 

soğuk hava deposunu da faaliyete geçirdiği ve belediyenin yeniden kurduğu mazotlu 

santralin de elektrik üretmeye başladığı bildirilmektedir. Menemen kazası hakkında 

verilen bu bilgilerin ardından, Menemen Belediyesi’nin kendi imkânları ile mütevazı 

bir şekilde ilçeyi imar etme girişimlerinin ise takdirle karşılanması gerektiği ifade 

edilmiştir.518 Gazetelerde yer alan bir diğer haberde, gittikçe gelişen Menemen’in 

Ulucak köyünün içme suyuna olan ihtiyacının son derece arttırdığı ve köyün kaynak 

sularının da azalmasıyla, içme suyu ihtiyacı için gerekli olan tesislerin inşasının bir 

zorunluluk haline geldiği açıklanmıştır.519  

Menemen Belediyesinin, ilçenin bayındırlık, imar ve su sıkıntılarının 

gidermesinin yanında, elektrik işleri ile ilgili de kendi imkânları doğrultusunda 

birtakım çalışmaları olmuştur. Bununla birlikte, basında yer alan haberden, ilçenin 

daha ileri bir seviyede elektrik sıkıntısını çözmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Haberde, 

Menemen kazasına kısa bir süre içerisinde İzmir santrallerinden paralel olarak 

elektrik verileceği belirtilmektedir. Bu konu hakkında Ege Elektrik İşletmesi ve 

Menemen Belediyesi bir protokol de imzalamıştır. Haberin devamında Menemen 

 
515Ege Ekspres, 26 Haziran 1956, s. 2. 
516Ege Ekspres, 30 Haziran 1956, s. 2. 
517Ege Ekspres, 31 Temmuz 1956, s. 5. 
518Yeni Asır, 18 Mayıs 1958, s. 2. 
519Yeni Asır, 22 Mayıs 1958, s. 2. 
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kazası hakkında şu yorumda bulunulmaktadır; “Kazaya umumî cereyan verildiği 

takdirde halen mevcut sanayi en az bir misli artacak ve kazada her bakımdan bir 

kalkınma başlayacaktır.”520 

Menemen Belediyesi’nin ihtiyaçları arasında zabıta ekiplerinin takviye 

edilmesi ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, Menemen ilçe nüfusunun gün geçtikçe 

arttığı ve kasabanın genişlediği belirtilmektedir. Menemen kazasına gelen iş adamları 

ve işçilerin sayısının hemen hemen her mevsim artış göstermesi sonucunda da ilçede 

ekonomik anlamda bir canlılık yaşanmaktadır. Menemen kazasının bu şekilde 

genişlemesi ve ilçenin dağınık bir yerleşim yapısına sahip olması da zabıta 

ekiplerinin yeterli gelmemesine neden olmaktadır. Gazete haberinde, Menemen 

zabıtasına takviye olarak ise bir tek polis ve motorlu bir aracın verilmesi 

istenmektedir.521 

Menemen ilçesi ile ilgili olarak, belediye faaliyetleri anlamında verilen 

haberler genel olarak zabıtanın ilçedeki kontrolleri hakkında olmuştur. Bu 

haberlerden birinde, Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın emriyle, zabıta 

ekiplerinin, ilçenin alışveriş pazarının kurulduğu günlerde dilencilerin pazara 

alınmamasına özel olarak önem göstermesi ile ilgili bir uyarıya yer verilmektedir. 

Buna ek olarak zabıta ve sağlık ekiplerinin alışveriş pazarında satışa sunulan yiyecek 

maddelerini kontrol ederek, esnaflara gerekli uyarıları yapması, Menemen halkı 

tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.522  

Bir diğer haberde de, Menemen’in alışveriş pazarlarındaki dilenci sıkıntısı 

kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haberde, Menemen’in pazarının Perşembe günü 

kurulduğu ve Karşıyaka, İzmir, Emirâlem, Aliağa, Foça ve Bergama’dan bu pazara 

çeşitli esnaf ve vatandaşın geldiği belirtilmektedir. Buna ek olarak haberde, 

Menemen’de kurulan bu pazarın canlı bir alışveriş yapısı olmasına rağmen, pazarı 

işgal edenlerin başında dükkân ve sergi sayısı kadar olan dilencilerin fazlalığı olduğu 

ifade edilmektedir. Gazete haberinin isteği ise Menemen emniyet teşkilatı ve zabıta 

idaresinin bu sıkıntıyı en kısa sürede çözmesi olmuştur.523 Basında, Menemen 

Belediyesinin çalışmaları genel olarak olumlu karşılanmış ve belediye hakkındaki 

 
520Yeni Asır, 20 Temmuz 1958, s. 2. 
521Yeni Asır, 15 Eylül 1958, s. 2. 
522Demokrat Menemen, 16 Aralık 1959, s. 1. 
523İleri Demokrasi, 9 Haziran 1953, s. 4. 
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haberlere önem verilmiştir. Bu haberlerden birinde ise şu ifadelere yer verilmektedir; 

“Kazamızın ihtiyaçları için, alakalı makamlarla temas etmek üzere Belediyemiz 

encümen azalarından Hayri Şenol, beraberinde belediye fen memuru Ali Solmaz ile 

bugün Ankara’ya hareket etmişlerdir.”524  

Menemen Belediyesi ile ilgili yer alan haberlerden bir diğerinde, zabıta amiri 

ve diğer memurlardan oluşan bir heyetin, Menemen esnaflarının etiket ve fiyat 

kontrollerini yaptığı ayrıca, kusurlu bulunduğu halde, bir ihmal sonucunda satışa 

sunulan ekmeklerin denetlendiği belirtilmiştir.525  

Menemen Belediyesinin çalışmalarını destekleyen ve olumlu karşılayan 

haberlerden birinde, Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın emriyle, ilçe halkının 

istek ve şikâyetlerinin dinlenmesi kapsamında zabıta amirlerinin bir şikâyet defteri 

tutması kararlaştırılmıştır. Buna ek olarak, şikâyetleri ve istekleri yerinde görülen 

vatandaşlara, gerekli görülen işlem yapıldıktan sonra yazılı olarak bilgi verilmesi 

kararına da varılmıştır. Haberde, bu yeni icraatı duyan Menemen halkının ise 

belediye teşkilatını tebrik ettiğini belirten ifadelerine de yer verilmiştir.526  

Menemen kazasının ihtiyaçları içerisinde ön plana çıkarılan bir başka konu ise 

su ihtiyacı olmuştur. Bu konu ile ilgili bir haberde, uzun zamandır sabırsızlıkla 

beklenen Menemen içme suyu projesinin, ilgili bakanlıklarca onaylandığı ve 

belediyeye gönderildiği ifade edilmektedir. Su borularının Karabük fabrikasından 

getirilmesinin ardından da, Menemen kazasının uzun süredir beklediği sağlıklı içme 

suyuna kavuşacağı bildirilmiştir.527  

Menemen kazasının bir başka sorunu ise 28 yıldan beri itfaiye teşkilatının 

ihmal edilmesi olmuştur. Buna ek olarak Demokrat Parti’li belediye başkanı Bedri 

Onat’ın bu sıkıntıyı ele alarak 30 bin liralık bir yangın söndürme makinesi aldıkları 

ifade edilmektedir. Menemen belediyesinin bu hizmeti karşılığında da Menemen 

halkının, belediye teşkilatı ve belediye başkanına teşekkürlerini sunduğu 

belirtilmektedir.528  

 
524Demokrat Menemen, 11 Ocak 1960, s. 1. 
525Demokrat Menemen, 28 Ocak 1960, s. 1. 
526Demokrat Menemen, 13 Şubat 1960, s. 1. 
527Ege Ekspres, 25 Kasım 1959, s. 2. 
528Yeni Asır, 31 Ocak 1951, s. 2. 



147 

Gazete haberlerinde ilçenin bir diğer ihtiyacı hakkında bilgilendirme 

yapılmaktadır. Haberde, Menemen Belediyesinin şeker dağıtımını pratik bir yolla 

yaptığı ifade edilmektedir. Belediyenin tedarik ettiği bir traktörün arkasına bağlanan 

römorkun içine, önceden hazırlanmış birer kilogramlık şeker paketleri yerleştirilmiş 

ve vatandaşların kapısının çalınması suretiyle istihkakları olan şeker dağıtılmıştır. 

Traktörün ön tarafına da Belediyenin Şeker Tevzi Bürosu yazan bir levha 

yerleştirilmiştir. Belediyenin şeker dağıtım usulünden ise Menemen halkının 

memnun olduğu bildirilmektedir.529  

Menemen Belediyesi, yaptığı icraatlarla Menemen halkına hizmet etmesine ek 

olarak, belediye teşkilatı içinde yer alan çalışanlarına da destek olmuş ve yapılan 

girişimlerin ardından, eğlence vergisinin kontrolünü sağlamak amacıyla Menemen 

Belediyesi tarafından mesai saatleri dışında çalıştırılacak olan, bir başkontrolör ile iki 

kontrolöre ayda yirmişer lira, üç nöbetçi memuruna da günde birer lira ücret 

verilmesi, Dâhiliye Vekâleti’nin yazısı ve İcra Vekilleri Heyeti’nin onayı ile kabul 

edilmiştir.530  

İlerleyen dönemlerde ise bu çalışanların ücretlerinde bir artış yapılmıştır. 

Menemen Belediyesi tarafından eğlence yerlerinden alınan belediye vergisinin 

kontrolü işlerinde mesai saatleri dışında bireysel olarak çalıştırılan, bir başkontrolör 

ile bir kontrolöre verilmekte olan 20’şer lira aylık ücret 40’ar liraya, buna ek olarak, 

üç nöbetçi memura verilmekte olan 1’er lira günlük ücretin de 2’şer liraya 

çıkarılması Dâhiliye Vekâleti’nin yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyeti tarafından 

uygun bulunmuştur.531 

Sonuç olarak, dönemin basınına Menemen ilçesi özelinde yansıyan 

örneklerden anlaşıldığı kadarıyla, Demokrat Parti’nin Türkiye genelinde iktidara 

gelmesi ve ardından yapılan seçimlerle de yerel yönetimleri devralması sonucunda 

belediye faaliyetleri anlamında ilçelerin ve köylerin ihtiyaçlarını karşılama açısından 

gayret gösterdiği belirtilmektedir. Demokrat Parti’li belediye teşkilatlarının, yerel 

yönetimler özelinde gösterdiği bu hizmet etme gayreti ise, Demokrat Parti’nin sosyal 

devlet anlayışının taşradaki bir yansıması olarak da yorumlanabilmektedir.

 
529Demokrat İzmir, 25 Şubat 1955, s. 6. 
530(BCA), 30-18-1-2/140-66-17. (19.07.1955). 
531(BCA), 30-18-1-2/154-61-7.  (03.11.1959). 



 

 

 

4. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE MENEMEN’İN SOSYAL, 

EĞİTİM VE EKONOMİK HAYATI 

 

4.1. SOSYAL HAYAT 

4.1.1. Demokrat Parti Döneminde Menemen’in Nüfus Durumu 

Menemen ilçesinin nüfus durumu ve gelişimi genel olarak İzmir ile bağlantılı 

olarak ele alınmaktadır. Bunun nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 

ardından İzmir şehrinin büyümesini, bölgenin üretim yapısı, ulaşılabilirlik ve nüfus 

hareketleri gibi değişkenler etkilemiş iken, bu etkenler ilçelerin nüfuslarının 

artmasında da rol oynamıştır. Bu etkenlerin ortaya çıkmasında ise Cumhuriyet 

hükümetlerinin sosyal ve iktisadî politikaları etkili olmuştur. Hükümetlerin 

politikaları kapsamında da 1923-1950 arasındaki dönemde bölgedeki demiryolu 

ulaşımını desteklemek adına İzmir ili ve ilçelerinin yol yapımında artışlar 

yaşanmıştır. Demokrat Parti iktidarının başladığı 1950 yılından itibaren ise karayolu 

yapımı ve araçları için verilen destekler sonucunda mal taşıma ve nüfusun çeşitli 

imkânlara ulaşabilirliğinde hızlı bir artış yaşanmıştır. Ulaşılabilirlikte, İzmir ile etki 

alanındaki ilçe, kasaba ve köy tipi yerleşmeler arasındaki sıkıntılar kısa sürede 

giderilmiş böylece hem İzmir şehrinin nüfusu hem de çevresindeki yerleşim 

yerlerinin nüfuslarında hızlı bir yükselme sürecine girilmiştir.532   

İzmir şehri, nüfusunun da artmasının etkisiyle 1950 yılından itibaren ticaret, 

sanayi ve kültürel yaşam bakımından bir gelişme göstermiştir.533 İzmir’in bu gelişimi 

ise çevresini de etkilemiş ve Menemen ilçesi sanayi alanında ilerleyen bir yerleşim 

yeri olarak ön plana çıkmıştır.534 Demokrat Parti döneminde Menemen’in nüfus 

artışında etkili olan faktörler bu şekilde olup, gerçekleştirilen 22 Ekim 1950 nüfus 

sayımında da ilçenin ve köylerinin nüfus durumları mevcuttur.  

 
532Mümtaz Peker, “İzmir Nüfusunun Gelişimi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 

1, Sayı 3, (1993), s. 276-277. 
533Ahmet Necdet Sözer, “İzmir: Ege’nin Metropolü”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (1988), 

s. 1. 
534Sözer, a.g.m., s. 13. 



149 

 

Tablo III: 22 Ekim 1950 Nüfus Sayımında Menemen Köylerinin Nüfusu 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 22 Ekim 1950 Umumî 

Nüfus Sayımı Vilâyet, Kaza, Nahiye ve Köyler İtibariyle Nüfus, Neşriyat No: 359, 30 Mart 

1951, s. 214. 

 

 

Köy Kişi Sayısı 

Asarlık 425  

Balatçık 246 

Belen 249  

Bozköy 433  

Buruncuk 233  

Çavuş 426  

Çukur 686  

Doğa 616  

Günerli 258  

Harmandalı 678  

Hatundere (Dereköy) 457  

Haykıran 534  

Helvacı 1.924  

Kaklıç 903  

Kesikköy 443  

Koyundere 562  

Maltepe 1.119  

Musabey 476  

Sasalı 1.607  

Seyrek 1.719  

Sürbeyli 210  

Şehitkemal (Öksüz) 369  

Tuzçulluk 542  

Türkelli 1.024  

Ulucak 1.311  

Yahşelli 170  

Yanık 726  
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22 Ekim 1950 Genel Nüfus Sayımında en fazla nüfusa sahip olan köy, Helvacı 

iken, en az nüfuslu köy ise Yahşelli olarak ön plana çıkmıştır. Menemen’e bağlı 

köylerin nüfusunun birbirlerinden farklı olmasının nedeni ise köylerin gelişmişlik 

düzeyleri, ulaşılabilir olmaları ve ekonomik yapılarıyla ilgisi bulunmaktadır. Bu 

dönemde Menemen ilçesinin köylerinin toplam nüfusu ise 18.349 kişidir. 22 Ekim 

1950 genel nüfus sayımında Menemen’e bağlı olan Aliağa Bucağı’nın da nüfusu yer 

almaktadır. 

Tablo IV: 22 Ekim 1950 Nüfus Sayımında Menemen’in Aliağa Bucağı’nın Nüfusu 

Köy 

 

Kişi Sayısı 

Aliağa Çiftliği 2.130  

Çaltılıdere 373  

Çıtak 593  

Çoraklar 165  

Güzelhisar 552  

Kalabak 402  

Karaköy 224  

Karakuzu (Dericitepe) 713  

Samurlu 516  

Uzunhasanlar 230  

Toplam 5.898  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 22 Ekim 1950 Umumî 

Nüfus Sayımı, s. 214-215. 

 

22 Ekim 1950 tarihinde yapılan nüfus sayımında en fazla nüfusa sahip olan 

yerleşim yeri Aliağa Çiftliği’dir. Aliağa, nüfusunun diğer bölgelerden yüksek 

olmasının da etkisiyle ilerleyen dönemlerde, Menemen ilçesinden ayrılarak yeni bir 

kaza merkezi haline gelmiştir. 
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Tablo V: 22 Ekim 1950 Nüfus Sayımında Menemen’in Emirâlem Bucağı’nın Nüfusu 

Köy Kişi Sayısı 

Emirâlem 661  

Alaniçi 330  

Ayvacık 292  

Bozalan 302  

Çaltı 209  

Değirmendere 1.084  

Göktepe 505  

Görece 316  

Hasanlar 289  

İğnedere 98  

Süleymanlı 46  

Telekler 224  

Turgutlar (Dutlar) 196  

Emirâlem Bucağı’nın Toplam 

Nüfusu 
4.967  

Menemen İlçesinin Toplam 

Nüfusu 
40.466  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 

22 Ekim 1950 Umumî Nüfus Sayımı, s. 215. 

 

 

Nüfus sayımından, Menemen ilçesinin Emirâlem Bucağı’na bağlı olan 

köylerde yaşayan kişi sayısının dengeli bir dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. 

1950 yılında Değirmendere köyünde 1.084 kişilik bir nüfus yaşarken, aynı dönemde 

Süleymanlı’da 46 kişinin yaşaması dikkat çekmektedir. 

Demokrat Parti döneminde gerçekleştirilen ikinci nüfus sayımı 23 Ekim 1955 

tarihinde yapılan nüfus sayımıdır. Nüfus sayımında Türkiye’deki tüm vilâyet, kaza, 

nahiye ve köylerin nüfus durumları verildiği gibi buna ek olarak, vilâyet ve kazalar 

itibariyle muhtarlık sayısı, ortalama muhtarlık nüfusu ve yüzey ölçüleri de 

verilmektedir. 23 Ekim 1955 Genel Nüfus Sayımında ayrıca, şehirlerin yüz ölçümü 

ve nüfus yoğunluğu da yer almaktadır. 23 Ekim 1955 Genel Nüfus Sayımı ile ilgili 

kaynaklarda, Menemen ile ilgili yer alan ilk bilgiler, köy muhtarlık sayısı, köy 

muhtarlık başına nüfus ve köy muhtarlık başına yüz ölçümüdür. Veriler, kaynaklarda 
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1950 ve 1955 yılları arasında yapılan bir karşılaştırma usulü ile ifade edilmektedir. 

Buna göre Menemen’in 1950 yılındaki köy muhtarlık başına yüz ölçümü 26.3 

kilometrekare, köy muhtarlık başına nüfusu 584 kişi ve köy muhtarlık sayısı da 

50’dir. Menemen Kazasının 1955 yılındaki köy muhtarlık başına yüz ölçümü 19.3 

kilometrekare, köy muhtarlık başına nüfusu 779 kişi ve köy muhtarlık sayısı da 51 

olarak belirtilmektedir.535  

23 Ekim 1955 Genel Nüfus Sayımında, Menemen ile ilgili verilen bilgilerden 

bir diğeri ise, 1955 yılında Menemen’in nüfus yoğunluğu, yüz ölçümü, nahiye, köy 

ve şehir nüfusu ile toplam nüfus durumudur. Bu dönemde Menemen’in 

kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 54 ve yüz ölçümü ise 985 

kilometrekaredir.536  

23 Ekim 1955 Genel Nüfus Sayımı ile ilgili verilerde, Türkiye’deki vilâyet ve 

kaza merkezlerinin erkek ve kadın nüfus sayıları da yer almaktadır. Buna göre 

14.218 kişiden oluşan Menemen merkez kazasının 7.873 kişisi erkek ve 6.345 kişisi 

de kadın nüfustan oluşmaktadır.537 Menemen Kazasının nahiye ve köylerinin toplam 

nüfusu ise 39.753 iken, bu sayının 20.123’ü erkek ve 19.630’u da kadın nüfustan 

oluşmaktadır. Menemen Kazasının, toplam nüfusu 53.971 iken, bu sayının 27.995’i 

erkek ve 25.975’i de kadınlardan oluşmaktadır.538  

1959 İstatistik Yıllığı’nda da Menemen ilçesi ile ilgili çeşitli bilgiler yer 

almaktadır. Yıllıkta ilk olarak Menemen’in 1927’den, 1955 yılına kadar olan nüfusu 

mevcuttur. 

 
535Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus 

Sayımı Vilâyet, Kaza, Nahiye ve Köyler İtibariyle Nüfus, Yayın No: 412, Ankara 1961, s. LXII. 
536Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus 

Sayımı, s. XXXI. 
537Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus 

Sayımı, s. XLVI. 
538Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus 

Sayımı, s. 275. 
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Tablo VI: 1927 Yılından 1955 Yılına Kadar Menemen İlçe Merkezinin Nüfusu 

Yıl Kişi Sayısı 

1927 9.513  

1935 13.377  

1940 12.634  

1945 10.572  

1950 11.252  

1955 14.218  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 1959 İstatistik Yıllığı, 

Yayın No: 380, s. 54. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren Menemen ilçe merkezinin 

nüfusunda bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı 

1940-1945 döneminde ise Menemen’in nüfusunda bir düşüş görülmektedir. Bu 

dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, nüfus üzerinde de olumsuz bir etki bırakmış 

ancak Demokrat Parti iktidarının ilk yılı olan 1950 senesinden itibaren, ülkenin 

iktisadî anlamda gelişme göstermesi ile Menemen nüfusunda da bir yükselme 

gerçekleşmiştir.  

Tablo VII: 1927 Yılından 1955 Yılına Kadar Menemen’in Bucak ve Köy Nüfusu 

Yıl 1927 1935 1940 1945 1950 1955 

Bucak ve 

Köy Nüfusu 

(Kişi Sayısı) 

18.421  23.170  25.251  25.900  29.214  39.753  

Menemen’in 

Toplam 

Nüfusu (Kişi 

Sayısı) 

27.934  36.547  37.885  36.472  40.466  53.971  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 1959 İstatistik 

Yıllığı, s. 54-55. 

 

1927 yılından 1955’e kadar Menemen’in bucak ve köylerinde nüfus olarak bir 

artış yaşanmıştır. Yaşanan artışın sebepleri arasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
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yıllarından itibaren Demokrat Parti’nin iktidara geldiği döneme kadar ülkede 

uygulanan ekonomik politikaların tarım ağırlıklı olması ve ziraatla uğraşan nüfusun 

da kırsal kesimlerde yaşaması etkili olmuştur. 

  23 Ekim 1960 tarihinde yapılan genel nüfus sayımında ilk olarak, 

Menemen’in ilçe merkezindeki nüfusu hakkında veriler bulunmaktadır. Buna göre 

1960 yılında Menemen ilçe merkezinde 7.991 erkek ve 7.164 kadın olmak üzere 

toplamda 15.155 kişi yaşamaktadır.539 23 Ekim 1960 tarihinde yapılan genel nüfus 

sayımında Menemen’in ilçe merkezi nüfusunun verilmesinin ardından, köy 

(muhtarlık) sayısı, köy (muhtarlık) başına nüfus ve köy (muhtarlık) başına yüz 

ölçümü verileri yer almaktadır. Veriler, Menemen kazasının 1955 ve 1960 

yıllarındaki durumunu kapsamaktadır. 

 

Tablo VIII: 1955 ve 1960 Yıllarında Menemen’in Köy Sayısı, Köy Başına Nüfusu ve Köy 

Başına Yüzölçümü 

 
 1955 1960 

Köy Sayısı 51 51 

Köy Başına Nüfus (Kişi) 779 774 

Köy Başına Yüzölçümü 

(km2) 

19.3 19.9 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 23 Ekim 1960 Genel Nüfus 

Sayımı, s. LII. 

 

1955 ve 1960 yıllarında Menemen ilçesine bağlı olan köy sayılarında bir 

değişiklik yaşanmamış olup, ilçenin köy başına düşen ortalama nüfusunda bir 

farklılık bulunmaktadır. 1960 yılında Menemen’in kırsal bölgelerinde yaşayan 

nüfusunda küçük de olsa bir azalma yaşanmıştır. 

23 Ekim 1960 tarihinde yapılan genel nüfus sayımında, Menemen’in ilçe 

merkezindeki nüfusu hakkında da bilgiler mevcuttur. 1960 yılında Menemen ilçe 

 
539Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 23 Ekim 1960 Genel Nüfus Sayımı 

İl, İlçe, Bucak ve Köyler İtibariyle Nüfus, Yayın No:444, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 

Ankara 1963, s. XLII. 
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merkezinde 7.991 erkek ve 7.164 kadın olmak üzere toplamda 15.155 kişi 

yaşamaktadır.540  

23 Ekim 1960 tarihli genel nüfus sayımında Menemen’in Aliağa bucağına 

bağlı köylerin nüfuslarına da yer verilmiştir. Nüfus sayımında Menemen’e bağlı olan 

Aliağa bucak merkezinin nüfusu kadın ve erkek sayılarına göre kayıt altına 

alınmıştır.  

Tablo IX: 23 Ekim 1960 Genel Nüfus Sayımına Göre Menemen’in Aliağa Bucağı’na Bağlı Olan 

Köylerinin Nüfusu 

Köy Erkek Sayısı  Kadın Sayısı Toplam 

Nüfus 

Aliağa Bucak 

Merkezi 

1.480  1.382  2.862  

Çaltılıdere 252  245  497  

Çıtak 306  252  558  

Çoraklar 82  64  146  

Güzelhisar 294  306  600  

Kalabak 243  265  508  

Karaköy 144  138  282  

Karakuzu 

(Derincetepe) 

371  417  788  

Samurlu 247  245  492  

Uzunhasanlı 147  138  285  

Aliağa Bucağı 3.566  3.452  7.018  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 23 Ekim 1960 Genel Nüfus 

Sayımı, s. 306. 

 

1960 yılında yapılan nüfus sayımında, Menemen’in Aliağa Bucağı’na bağlı 

olan köylerinin kadın ve erkek sayılarında genel olarak dengeli bir dağılım 

görülmektedir. Köylerin çoğunluğunda kadın ve erkek nüfusun birbirine yakın 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
540Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 23 Ekim 1960 Genel Nüfus Sayımı 

İl, İlçe, Bucak ve Köyler İtibariyle Nüfus, s. XLII. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği nüfus sayımlarında Menemen 

ilçesinin nüfus durumu hakkında verilen bilgilerin dışında, dönemin basınında da 

çeşitli nüfus istatistikleri yer almaktadır.  

1960 yılı içerisinde Menemen kaza merkezi ve merkeze bağlı 27 köyün nüfus 

vakaları şu şekilde verilmiştir; 1.110 doğum, 392 ölüm, 506 evlenme, 85 boşanma, 

88 kayıt düzeltme, 80 vatandaşlığa alınma suretiyle yeni kayıt ve 659 yer değiştirme 

olmak üzere toplamda 2.920 vatandaşın kaydında değişiklikler yapılmıştır. Haberde, 

ilçe nüfusunda doğum ve ölüm sayıları arasında, neredeyse üç katlık bir fark 

olmasının sebebi ise yurt dışından gelerek vatandaşlığa kabul edilen Yugoslavya 

göçmenlerinin serbest oturma yeri olarak Menemen ilçesini seçmelerinin sonucunda 

gerçekleştiği belirtilmiştir. Buna ek olarak Menemen kaza merkezi ve köylerinde 

vefat edenlerin, %99’unun eceliyle öldüğü ve ilçede herhangi kökleşmiş bir salgın 

hastalığın ölüm sebebi olarak görülmediği ifade edilmektedir. Menemen kazasının, 

civar vilayet ve kazalara oranla, evlenme sayısında bir artış yaşadığı, boşanmanın 

evlenmeye oranla altıda bir olduğu ve doğum vakalarında kaza merkezinde kızların 

daha fazla, köylerde ise erkeklerin daha fazla olduğu ayrıca belirtilmektedir.541  

Nüfus sayımları ile ilgili olarak dönemin basınında yer alan bir başka haberde, 

İzmir vilayetinin ve kazalarının 1955 ve 1960 yılı nüfus sayımlarındaki durumları 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre İzmir vilayetinin 1955 yılı nüfusu 

898.480 iken, 1960 yılı nüfus sayımında bu rakam 1.066.006’ya yükselmiştir. 

Menemen Merkez Kazasının 1955 yılında nüfusu 14.323 iken, 1960 yılında 15.118’e 

yükselmiştir.542 

4.1.2. Demokrat Parti Döneminde Menemen’e Yerleştirilen Göçmenler 

Türkiye’nin ve özelde Menemen ilçesinin nüfus durumunu etkileyen önemli 

olaylardan biri de Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Bulgaristan göçmenleri 

olmuştur. Bulgaristan Türklerinin, genel olarak her dönemde Türkiye’ye göç etme 

istekleri olmuş ancak 1944 senesinde Bulgaristan’da iktidara gelen Komünist 

yönetim, Türkiye’ye göç etme isteğinde olan Türklere pasaport vermeyerek, göçü 

engelleme politikası uygulamıştır. Bulgar Hükümeti, Türklerin göç isteklerine 

rağmen, göç edecek Türklere zorluklar çıkarmasına ek olarak, Bulgaristan 

 
541Demokrat Menemen, 12 Ocak 1960, s. 1-4. 
542Sabah Postası, 1 Kasım 1960, s. 2. 
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Türklerinin ileri gelen kişilerini ve eğitimli aydın kesimini geçersiz sebeplerle 

tutuklamış ve Türklere karşı uyguladığı baskı politikasını devam ettirmiştir. Bulgar 

Hükümeti’nin Türklere karşı uyguladığı baskı politikasının bir sonucu olarak, 

Türklerin tarım arazileri kooperatifleştirme bahanesiyle ellerinden alınmış, okulları 

ve vakıfları devletleştirilerek temel eğitim hakları engellenmiştir.543  

İlerleyen yıllarda, Türklerin Türkiye’ye göçe zorlanmasıyla Bulgar Devleti, 

kendi içinde eritmeyi başaramadığı Türk azınlığını ülkesinden göndermeyi 

hedeflemiştir. 1950-1951 yıllarındaki göç hareketinde Sovyet Rusya’nın da önemli 

bir etkisi olmuştur. Bu dönemde artık Bulgaristan’da yaşayan Türkler için yeni bir 

göç dalgası başlamıştır.544 1950 ve 1951 yıllarında Türkiye’ye göç etmek zorunda 

kalan Bulgaristan Türklerinin göçü ise, kış mevsiminde başlaması nedeniyle oldukça 

zor şartlar altında gerçekleşmiştir. Bulgaristan tarafından göçe zorlanan Türkler, 

Türkiye’ye perişan ve kötü bir halde gelmek durumunda kalmışlardır. Bulgaristan 

göçmenleri, Türk sınırına ulaşıncaya kadar kötü muamelelere maruz kalmış ve her 

türlü sıkıntıları aştıktan sonra Türkiye’ye ulaşabilmişlerdir.545 1951 yılının Şubat ayı 

içinde Türkiye’ye gelen göçmenlerin günlük ortalama sayısı 800 ve 1.000 kişi 

arasında değişmektedir. İzmir’e gelen Bulgaristan göçmenlerinin sayısı ise Ocak 

ayının sonuna kadar 75 bini geçmiştir. Edirne, İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan 

göçmen misafirhanelerinde ise 1951 yılında 2.500-3.000 arasında Bulgaristan 

göçmeni olduğu ifade edilmektedir.546 

1950 ve 1951 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türklerin 

yerleştirildiği iskân mıntıkalarından biri de Menemen ilçesi olmuştur. 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin Menemen’e yerleştirilmesi 

hakkındaki bilgiler ise dönemin basınında yer almaktadır. Paylaşılan bir haberde, 

Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenlerinin Dumlupınar vapuru ile Tekirdağ’dan 

İzmir’e geldiği belirtilmiş ve gelen 481 göçmenin 68’inin İzmir’deki akrabalarında 

kalacağı açıklanmıştır. Bununla birlikte göçmenlerin 34’ü Aydın’a, 253’ü Manisa’ya, 

 
543Mehmet Pınar, “1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler ve Demokrat Parti’nin Göçmen 

Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 30, Sayı 89, (2014), s. 63-64. 
544Filiz Çolak, “Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göç Hareketi (1950-1951)”, Tarih Okulu 

Dergisi, Sayı XIV, (2013), s. 119-121.  
545Çolak, a.g.m., s. 121-123. 
546Nilgün Nurhan Kara, “Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yapılan Göçün 1951 Yılı İzmir Basınına 

Yansımaları”, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 

(2016), s. 93. 
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10’u Menemen’e, 15’i Akhisar’a ve 1’i de Salihli’ye gönderilmiştir. Bulgaristan’dan 

gelen Türk göçmenlerinin sayısının fazla olması nedeniyle Dumlupınar vapuruna ek 

olarak Etrüsk vapuruyla da gelen göçmenler olmuştur. Etrüsk vapuruyla gelen 

göçmenlerin iskân mıntıkaları ise şu şekildedir; 55 kişi Burdur’a, 73 kişi Aydın’a, 9 

kişi Menemen’e, 10 kişi Torbalı’ya, 10 kişi Denizli’ye, 161 kişi Isparta’ya, 135 kişi 

Muğla’ya, 51 kişi Manisa’ya, 108 kişi Akhisar’a ve 66 kişi de İzmir’e iskân 

edilmiştir.547  

Dönemin basınında yer alan bir başka haberde de İzmir’e ve Menemen’e iskân 

edilmek üzere gelen göçmenlerin sayısı hakkında bilgi verilmektedir. Haberde 

İzmir’e gelen bir başka göçmen kafilesinde 115 göçmen olduğu ifade edilmiş ve bu 

göçmenlerden 4 ailenin Menemen ilçesine, 14 ailenin Ödemiş ilçesine, 5 ailenin 

Bayındır ilçesine ve 1 ailenin de Buca’ya yerleştirileceği belirtilmiştir.548  

İzmir Valiliği Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenlerinin durumları ve onlara 

yapılacak yardımlar ile yakından ilgilenmiştir İzmir valileri ise farklı yerlere iskân 

edilmesi planlanan göçmenlerin durumlarını incelemek için ilçelere ziyaretlerde 

bulunmuşlardır. Dönemin basınında da İzmir valilerinin göçmenlerin durumlarını 

incelemek için Menemen’e ziyarette bulunmaları ile ilgili haberler yer almaktadır. 

Bu haberlerden birinde, İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın beraberinde, İl Jandarma 

Komutanı Albay Muzaffer Mutlu, Bayındırlık Müdürü Şükrü Arısan, Toprak ve 

İskân Müdürü Salih Seliç ve Toprak Komisyonu Başkanı Tevfik Tokat’tan oluşan 

geniş bir heyetle Menemen’e gittiği ifade edilmiştir. İzmir Valisinin başında 

bulunduğu heyeti Menemen Kaymakamı Kâni Tebrem karşılamış ve heyet 

Menemen’de yapılacak olan göçmen evlerini tetkik ederek, bitirilmiş olan göçmen 

evlerinin durumlarını görmüş ve göçmenlere verilecek arazilerin vaziyetlerini 

yerinde incelemiştir. Bununla birlikte Menemen’de hak sahibi 160 göçmen ailesinin 

evlerinin yapılacağı yerler parsellenmiş ve inşaatlarına başlanmıştır. Menemen’e 

yerleştirilen göçmenler evlerinin arazilerini incelemiş ve bu göçmenlere arazileri 

tahsis edilmiştir.549   

Dönemin basınının, İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın Menemen’e getirilen 

göçmenler ile ilgilenmesini içeren bir başka haberinde ise Vali Osman Sabri Adal’ın 

 
547Yeni Asır, 29 Aralık 1950, s. 2. 
548Yeni Asır, 2 Şubat 1951, s. 2. 
549Yeni Asır, 10 Ekim 1951, s. 2. 
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beraberindeki heyet ile birlikte, göçmen evleri inşaatı ve çiftçi olan göçmen ailelere 

yapılacak olan ziraî donatım yardımına ait durumu yerinde incelemek için Menemen 

ilçesine gittiği belirtilmiştir. Vali, Menemen ilçesinin, Koyundere, Musabeyli ve 

Çavuş köylerine de giderek yapılmakta olan göçmen evlerini incelemiş ve 

göçmenlerin ihtiyaçları ve isteklerini dinlenmiştir. Haberde, Menemen ilçesinde 

yapılmakta olan 180 göçmen evinden birçoğunun, temellerinin atıldığı ve bir 

kısmının çatı bölümlerinin inşaatlarının tamamlandığı ifade edilmiştir.550  

İzmir valilerinin ilçelerde iskân edilen göçmenlerin durumlarını görmek ve inşa 

edilen göçmen evlerinin vaziyetlerini yerinde tetkik etmek amacıyla ilçelere yaptığı 

ziyaretler hakkında çeşitli haberler bulunmaktadır. Bu haberlerden birinde, İzmir 

Valisi Osman Sabri Adal’ın, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Mutlu ve 

Bayındırlık Müdürü Şükrü Arisan ile birlikte Menemen’e gittiği ve Menemen 

Kaymakamı ile Jandarma Komutanı’nı da beraberindeki heyete dâhil ederek, 

Çavuşköy, Musaköy ve Maltepe köylerinde yapılmakta olan göçmen evleri inşaatını 

yerinde incelediği ifade edilmiştir. İzmir Valisi, Menemen’in köylerinde iskân 

edilecek olan Bulgaristan göçmeni Türkler ile görüşmeler yapmış ve ziraî donatım 

ihtiyaçları olduğunu tespit ederek gereken önlemlerin alınacağını açıklamıştır. Vali 

Osman Sabri Adal daha sonra Menemen’de göçmenler için yapılmakta olan evlerin 

inşaatlarını incelemiş ve inşaatların süratle ilerlediği bildirilmiştir. Haberde son 

olarak Menemen’de göçmenlerin iskân edileceği bölgeler olan Çavuşköy ve 

Musaköy mıntıkalarının yol yapım çalışmalarının da devam ettiği ifade edilmiştir.551  

Dönemin basınında yer alan bir diğer haberde de, Bulgaristan’dan gelen Türk 

göçmenlerinin Menemen’deki genel durumları hakkında bilgiler verilmektedir. Buna 

göre ilçeye gönderilen göçmenlerin önceden hazırlanmış olan, köylere ve merkez 

kasabaya yerleştirildiği ifade edilmekle birlikte, göçmenlerin birkaç aydan beri 

tarımsal üretici konumuna da geldikleri belirtilmiştir. Menemen merkez kasabasına 

ve Koyundere bölgesine inşa edilen göçmen evleri, manzara bakımından en güzel ve 

havadar yerlere yapılmıştır. Her türlü sağlık işleri de dikkate alınarak yapılan evler, 

inşa edildikleri köyleri ve semtleri güzelleştirerek, modern birer köy ve mahalle 

haline getirmiştir. Menemen’de kısa bir zaman içerisinde 180 göçmen ailesini ayrı 

 
550Yeni Asır, 29 Ekim 1951, s. 2. 
551Yeni Asır, 9 Kasım 1951, s. 2. 
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ayrı barındıracak modern evler tamamlanmış, tapu işlemleri de gerçekleştirilerek 

sahiplerine teslim edilmiştir. Menemen ilçesinde göçmenlerin daha iyi bir yaşam 

standardına sahip olmaları için yapılan bu icraatlara ek olarak gerçekleştirilen 

faaliyetler ise şunlardır;  

“151 aileye 1.694 dekar arazi, 23.500 kilogram tohum ve her aileye 

çiftçilikte kullanılması için ziraî alet ve çift hayvanı verilmiş, merkezde 

yerleştirilen 27 aileye de işletme sermayesi olmak üzere para yardımı yapılmış 

bulunmaktadır.”552  

 

Dönemin gazetelerinde, inşa edilen bu göçmen evlerinin Türkiye 

Cumhuriyeti’ne maliyeti ile ilgili sayısal verilere de yer verilmiştir. Bir yıl zarfında 

Bulgaristan göçmenlerinden Menemen ilçesinde iskân edilecek olanların kullanımı 

için, 27 aileye şehir tipi ev, 152 aileye de köy tipi ev olmak üzere toplamda 179 ev 

inşa edilmiştir. Menemen’de inşa edilen bu göçmen evlerinin maliyeti ise 81.273 lira 

olarak hesaplanmıştır.553  

İzmir ve çevresindeki Bulgaristan göçmenlerine yapılan yardımların devam 

ettiği günlerde, İzmir Valiliği yaptığı bir açıklamayla göçmenlere yapılan 

yardımların yetersiz kaldığını açıklamış ve konu, çok mühim dava olarak 

nitelendirilmiştir. İzmir Valiliği, maddi sıkıntılar nedeniyle göçmenlere yardım 

meselesinin kesintiye uğramaması için, iktisadî durumu iyi olan İzmirlilerden yardım 

yapmalarını rica etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak da yardım dernekleri başkanları ve 

tüccarlarla bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Düzenlenen toplantıda ise 

İzmir Valisi, Bulgaristan göçmenlerine yapılacak yardımlar ile ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır; “Davanın millî mahiyet arz ettiği, bunun göçmenlere yardım işinden 

ziyade milletçe topyekûn kalkınma davası olduğu ve yardımın devamlı olması için 

mevzunun kanunlaştırılması zarureti belirtilmiştir.”554 

4.1.3. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Sağlık Faaliyetleri 

Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin ardından, sağlık 

politikalarında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu yeniliklerden ilki, yerel 

idarelere bağlı olan hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ve hastanelerin 

giderlerinin genel bütçeden karşılanması olmuştur. Bu dönemde Genel Sağlık 

 
552Yeni Asır, 1 Aralık 1952, s. 5. 
553Ege Ekspres, 7 Şubat 1953, s. 2.  
554Kara, a.g.m., s. 97. 
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Sigortası kurulması için çalışmalar başlatılmış, ancak bunun tüm ülke genelinde 

uygulanmasının mümkün olmayacağı anlaşılmış ve ücret karşılığında çalışan işçiler 

için bir sağlık sigortasının gerçekleştirilebileceğine karar verilmiştir. Bu amaçlarla da 

İşçi Sigorta Kurumuna, işçilere sağlık sigortası hizmeti verme görev ve yetkisi 

verilmiştir. Bu sigorta sisteminin kurulmasında ise sigorta kurumunun kendi sağlık 

örgütünü kurması ilkesi benimsenmiştir. Demokrat Parti döneminde ayrıca 

uluslararası sağlık kuruluşları ve özellikle Dünya Sağlık Teşkilatı ile UNICEF 

kurumlarıyla işbirliğine önem verilmiştir. Türkiye’nin bu kurumlardan yardımlar 

alması sağlanmıştır. DP Hükümetleri döneminde, anne ve çocuk sağlığı ile 

tüberküloz savaşı gibi koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi için önemli 

ölçüde destekler verilmiştir. Bu dönemde ele alınan bir diğer sağlık hizmeti hemşire 

ve ebe eksikliğini kapatacak tedbirlerin alınması olmuş ancak bu alanda önemli bir 

gelişme kaydedilememiştir. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu son yıl olan 1960 

senesinde, doktor sayısı 9.826’ya, hemşire ve yardımcı hemşire sayısı 2.420’ye, ebe 

ve köy ebesi sayısı ise 3.126’ya yükselmiştir. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 

dönemdeki bir diğer sağlık politikası ise Sağlık Bakanlığı’na Türkiye’de sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere davet edilen yabancı 

uzmanların gelmesi olmuştur. Bu yabancı uzmanların önerilerinden biri Dr. Olle’nin 

raporudur. Demokrat Parti ise raporda söz edilen, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesine önem vermemiştir.555  

Demokrat Parti’nin sağlık ile ilgili çalışmaları bu alandaki uzmanları ilçe 

merkezlerine ve köylere göndererek, var olan sorun hakkında yerinde bilgi almak ve 

ülke genelinde sağlık merkezleri açarak, mevcut sağlık donanımlarını yenileme 

politikalarına dayanmıştır. Demokrat Parti’nin sağlık alanındaki çeşitli çalışmaları 

Menemen ilçesinde de uygulanmış ve dönemin basınında da geniş bir yer bulmuştur. 

Demokrat Parti iktidarının Menemen ilçesine gönderdiği sağlık uzmanlarının 

teftişleri ile ilgili haberlerden birinde, İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Cevdet 

Saraçoğlu’nun, Menemen, Dikili, Bergama, Kınık ve Foça kazalarında yaptığı sağlık 

teftişlerinden bahsedilmektedir. Cevdet Saraçoğlu’nun teftişleri sonucunda ise 

kazalarda sağlık durumunun normal olduğu ve son bir ay içerisinde salgın hastalık 

 
555Nusret Fişek, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sağlık Politikaları”, Toplum ve Hekim 

Dergisi, Cilt 7, Sayı 48, (Aralık 1991), s. 3. 
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görülmediği ifade edilmektedir.556 Menemen, Bergama, Kınık ile birkaç kazanın 

daha sağlık tetkiklerini gerçekleştiren sağlık müdürü Cevdet Saraçoğlu’nun daha 

sonra İzmir’e döndüğü belirtilmiştir.557 Bir başka haberde ise şu ifadelere yer 

verilmiştir; “Vilayet Sıhhat Müdürü Dr. Reşat Tanberk, dün sabah Menemen’e 

giderek kaza sağlık merkezini teftiş etmiştir.”558  

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlerinin İzmir’in diğer kazaları ile Menemen 

kazasına gerçekleştirdiği teftiş ziyaretlerinin ardından, Demokrat Parti’nin bir başka 

önem verdiği konu sağlık merkezleridir. Dönemin basınında Menemen sağlık 

merkezi ile ilgili de çeşitli haberler yer almaktadır. Basında yer alan bir haberde, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ’ın Menemen ilçesi ile 

ilgi olan sözlerine yer verilmektedir. Üstündağ şu ifadeleri kullanmaktadır;  

“İzmir’e gelirken Aliağa Çiftliği’ne ve Menemen’e uğradım. Buralarda 

sayın vatandaşlarımın gösterdikleri şiddetli arzuyu dikkate alarak, onar yataklı 

birer sağlık merkezi tesisine karar vermiş bulunuyorum. Bu sağlık 

istasyonlarının kadrosu derhal temin edilecektir.”559 

Dönemin basınında yer alan bir başka haberde ise İzmir’in bazı kazalarının 

sağlık merkezleri ile birlikte Menemen sağlık merkezinin de inşaatlarının 

gerçekleştirilmesi için ihale yapıldığı ifade edilmektedir.560 Menemen Sağlık 

Merkezinin inşaatı için yapılan ihalenin ardından gerekli maddi kaynak bulunmuş ve 

sağlık merkezinin inşaatı tamamlanmıştır. Basında ise Menemen’de açılışı yapılacak 

olan sağlık merkezi ile ilgili haberler günler öncesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Bu haberlerden birinde, açılış törenine Vilayet Sağlık Müdürü Dr. Cevdet Saraçoğlu 

ve Vali Yardımcısı Enver Saatçıgil ile Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı 

üyelerinden oluşan bir heyetin katılacağı ifade edilmiştir.561  

Sağlık merkezinin açılış merasimi ile ilgili olarak paylaşılan bir başka haberde, 

Menemen ilçesinin yeni bir sağlık merkezine sahip olduğu belirtilmiş ve açılış 

törenine katılan konukların görüşlerine yer verilmiştir. İlk olarak söz alan Menemen 

Belediye Reisi Bedri Onat olmuştur. Onat, açılışı yapılan sağlık merkezinin 

Demokrat Parti iktidarının yakın ilgisi ve yardımları sonucunda hayata geçirildiğini 

 
556Ege Ekspres, 1 Aralık 1953, s. 2. 
557Yeni Asır, 1 Aralık 1953, s. 5. 
558Yeni Asır, 25 Aralık 1954, 2. 
559Yeni Asır, 30 Aralık 1950, s. 1-4. 
560İleri Demokrasi, 18 Ekim 1952, s. 4. 
561Yeni Asır, 25 Şubat 1953, s. 4. 
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belirtmiş ve hükümete teşekkürlerini sunmuştur. Bedri Onat’ın ardından söz alan kişi 

Sağlık Müdürü Cevdet Saraçoğlu olmuş ve sağlık merkezinin önemi, özellikleri ve 

halka hizmet şekli ile ilgili bilgiler vermiştir. Buna ek olarak Saraçoğlu, Sağlık 

Bakanlığı’nın, ülkenin her yerinde olduğu gibi, Menemen ilçesinde de sağlık merkezi 

açtığını belirtmiş ve bu yeni sıhhî tesisin Menemen halkına hayırlı olmasını 

dilemiştir. Yapılan konuşmaların ardından da misafirler ve Menemen halkı, sağlık 

merkezini gezmişler ve tesisin hasta kabulüne hazır bir şekilde hizmete girdiğini 

yerinde görmüşlerdir. Daha sonra Menemen halkı, sağlık merkezinin açılışı 

dolayısıyla, şenlikler tertip etmiştir.562 

Sağlık alanındaki bu icraat ile ilgili olan bir haberde, Menemen’de açılışı 

yapılan sağlık merkezinin, ilçede bir bayram havası yarattığı belirtilmiştir. Menemen 

Sağlık Merkezi, eski Halkevi binasında çalışmalarına başlamış ve 52 bin liralık bir 

masraf yapılmıştır. Buna ek olarak Menemen Sağlık Merkezi tam teşekküllü bir 

müessese olarak kurulmuş, açılış törenine de İzmir Vali Yardımcısı Enver Saatçıgil, 

Sağlık Müdürü Cevdet Saraçoğlu, Dünya Sağlık Teşkilatı temsilcileri, Menemen 

Kaymakam Vekili Orhan Nurdaay ve Menemen halkından büyük bir kalabalık 

katılmıştır.563  

 Sağlık alanında gerçekleştirilen bir diğer gelişme ise yeni bir talimatnamenin 

yürürlüğe girmesi olmuştur. Sağlık Merkezleri Talimatnamesinin hükümlerine göre 

ise, İzmir Vilayetinin, Bergama, Menemen, Urla, Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş 

kazalarındaki, Sağlık Bakanlığı teşkilatına bağlı bütün doktorların Sağlık 

Merkezlerinde görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.564  

Basında yer alan bir başka haberde, İzmir vilayeti dâhilinde sayısı yakın bir 

zamanda 13’e çıkacak olan sağlık merkezlerinden yüksek verim alındığı 

belirtilmektedir. Buna ek olarak, Sağlık Merkezleri Talimatnamesi’nin yürürlüğe 

girmesi ile birlikte, çeşitli alanlarda görevli doktorların sağlık merkezlerinde 

istihdam edilmesi kararlaştırılmış ve bu da halk tarafından memnuniyetle 

karşılanmıştır. Sağlık merkezlerinde halkın müracaatlarının hemen karşılandığı ve 

vatandaşların sağlık bilgilerinin arttırılması maksadıyla konferanslar verileceği de 

 
562Yeni Asır, 27 Şubat 1953, s. 1-4. 
563Ege Ekspres, 28 Şubat 1953, s. 3. 
564Yeni Asır, 2 Kasım 1954, s. 2. 



164 

ayrıca belirtilmektedir. Haberde son olarak, Menemen, Kemalpaşa ve Bergama’da 

inşa edilmiş olan sağlık merkezlerine ek olarak, İzmir’in diğer kazalarında da sağlık 

merkezi inşaatlarının devam ettiği ifade edilmektedir.565   

Dönemin basınında Menemen Sağlık Merkezinin faaliyetleri ile ilgili haberler 

devam etmekte olup, bu haberlerden birinde,  kadrosunun darlığına rağmen, bu 

kurumun gayretli çalışmalarının Menemenlilerin büyük çoğunluğu tarafından 

takdirle karşılandığı ifade edilmiştir. Haberde ayrıca, Menemen Sağlık Merkezinin 

son yedi buçuk ay içerisinde yaptığı faaliyetlerin sayısına yer verilmektedir. 

Menemen Sağlık Merkezi’nin gerçekleştirdiği icraatların sayısı şu şekilde 

belirtilmektedir;  

“45 kuduz aşısı, 223 büyük ameliyat, 363 yatan hasta, 9.258 dâhiliye 

polikliniği, 6.065 hariciye polikliniği, 55 doğum, 150 küçük ameliyat, 192 

röntgen muayenesi, 32 laboratuar muayenesi, 130 kaza dâhilinde doğum, 207 

köyde doğum, 52 firengi tedavisi, 2.267 çiçek aşısı, 3.194 difteri aşısı ve 1.513 

tifo aşısı.”566 

 

Menemen Sağlık Merkezi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere ek olarak, sağlık 

merkezinin 20 adet yatağa sahip olduğu da ayrıca ifade edilmiştir.567 Menemen 

Sağlık Merkezi’nin nispeten daha iyi şartlara sahip olmasına ek olarak bu dönemde 

Menemen Belediye Dispanseri’nin ise yatağı bulunmamaktadır.568 Bununla birlikte, 

Demokrat Parti’nin Menemen’de inşa ettirdiği sağlık merkezi ilerleyen dönemlerde 

ihtiyacı karşılayamamış ve sağlık merkezine bir ek bina yapılması mecburiyeti ortaya 

çıkmıştır. Menemen Sağlık Merkezi için yapılacak bu ek bina için ise, Menemen’in 

hayırsever vatandaşları yardımlarda bulunmuşlardır. Dönemin basınında da bu 

yardım haberleri yer almış ve şu ifadelere yer verilmiştir; “Münhasıran 

vatandaşların gayret ve hamiyetleriyle inşasına başlanan Menemen Sağlık Merkezi 

inşaatına hızla devam edilmektedir. Yardım yekûnu 70 bin lirayı geçmiş 

bulunmaktadır.”569 Menemenli vatandaşların sağlık merkezi için yaptıkları yardımlar 

ile ilgili bir diğer haberde şu ifadeler kullanılmaktadır; “Menemenli vatandaşların 

gayret ve hamiyeti ile inşaatına başlanmış bulunan Menemen Sağlık binasının 

 
565Ege Ekspres, 23 Kasım 1954, s. 2. 
566Sabah Postası, 19 Ağustos 1956, s. 3. 
567T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre XI, İçtima 2, C. 5, 17 Kasım 1958, s. 116. 
568T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre IX, Toplantı 1, C. 4, 17 Ocak 1951, s. 261. 
569Ege Ekspres, 10 Aralık 1960, s. 2. 
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inşaatı, süratle ilerlemektedir. Önümüzdeki aylar içinde binanın ikmal edilerek halk 

hizmetine açılacağı tahmin edilmektedir.”570  

Menemenli vatandaşların yardım ve gayretleriyle inşasına başlanmış olan 

Menemen Sağlık Merkezi binasının yakın bir zamanda halkın hizmetine sunulacağı 

ifade edilmiştir. Buna ek olarak, sağlık merkezi binası için hayırsever bir bayanın 20 

bin lira bağışta bulunduğu belirtilmiş ve Menemen Kaymakamı Tevfik İmsel, 

toplanan yardım miktarının 70 bin lirayı aştığını açıklamıştır.571  

 Yeni yapılacak olan Menemen Sağlık Merkezi, Menemenlilerin yaptığı 

yardımlar ile tamamlanmıştır.  Tamamlanan sağlık merkezi hakkında ise dönemin 

basınında bir haber daha yer almıştır. Haberde, ilçenin hayırsever vatandaşları 

tarafından kurulan, Sağlık Merkezine Yardım Cemiyeti, 400 bin liralık bir yardımla, 

doğum ve cerrahi alanlarında hizmet verecek binayı çatısına kadar tamamlamıştır.572 

Demokrat Parti, kaza merkezlerinin sağlık sıkıntıları ile yakından ilgilenmiş ve 

çeşitli dönemlerde ilçelere sağlık donanımı göndermeyi de ihmal etmemiştir. 

Dönemin basınında da bu sağlık faaliyetleri hakkında bilgi veren haberler yer 

almıştır. Bu haberlerden birinde, Menemen kazası ile birlikte birkaç ilçeye daha 

Sağlık Bakanlığı tarafından, 188 kalem ilaç ve tıbbî ihtiyaç malzemesinin 

gönderildiği belirtilmiştir. Malzemelerin gönderilmesinin ardından da halkın sağlık 

hizmetlerinden daha fazla yararlanmasına olanak sağlandığı ifade edilmiştir.573  

Menemen, Urla ve Kemalpaşa ile birlikte bazı ilçelerin sağlık merkezlerine, 

Sağlık Bakanlığı tarafından 12’şer kalem tıbbî ve sıhhî malzeme gönderilmiştir.  

Buna ek olarak, Sağlık Bakanlığı’nın ülkenin birçok vilayetinde, hasta bakıcı ve 

gönüllü hemşireler için yetiştirme kursları açmayı planladığı da ifade edilmektedir.574 

Demokrat Parti’nin sağlık alanındaki çalışmaları basında geniş bir yer bulmuş ve 

paylaşılan haberde Menemen sağlık merkezine ilaç, pamuk ve şiltelik pamuk 

gönderildiği ifade edilmiştir.575 Bu konu ile ilgili bir diğer haberde, Menemen ilçesi 

ile birlikte bazı kazalara da, Sağlık Bakanlığı’nın emriyle, İstanbul’dan otoklav, 

 
570Demokrat İzmir, 10 Aralık 1960, s. 2. 
571Yeni Asır, 12 Aralık 1960, s. 2. 
572Yeni Asır, 13 Mayıs 1960, s. 2. 
573Ege Ekspres, 10 Şubat 1953, s. 2. 
574Ege Ekspres, 7 Mart 1953, s. 2. 
575Ege Ekspres, 19 Mart 1953, s. 2. 
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tromel, gaz ocağı alet takım cihazı ve cerrahî malzeme olmak üzere toplamda 18’er 

kalem sıhhî eşyanın gönderildiği bildirilmektedir.576 

Demokrat Parti’nin sağlık merkezlerine verdiği destekler hakkında da haberler 

bulunmaktadır. Buna ek olarak Menemen Sağlık Merkezi Baştabipliği’nin, gerekli 

olan malzemeler için verdiği açık arttırma ilanlarına da rastlamak mümkündür. 

Basında yer alan bir ilanda, ekmek, koyun eti, sığır eti ve toz şeker gibi çeşitli gıda 

maddeleri için açık arttırma usulü ile sağlık merkezinin ihtiyaçlarını karşılamak 

amaçlanmıştır.577  

 Sağlık alanındaki faaliyetlerden bir diğeri de çeşitli hastalıklara karşı alınan 

önlemlerden oluşmaktadır. Paylaşılan bir haberde, Menemen ve Foça’nın sıtma 

savaşına dâhil olan 56 köyünde, bu hastalığa karşı bir tatbikat gerçekleştirildiği 

belirtilmiştir. Menemen ilçesinde, belediye tarafından temin edilen Klordan ilacı ile 

karasineklere karşı bir önlem alınmış ve böylece karasineklerde büyük bir azalma 

görülmüştür. Buna ek olarak Menemen’in su kanalına yakın bölgelerindeki bağ 

evlerinde sivrisinek ve sürfe mücadelesi de yapılmış ve halkın bu alandaki ihtiyacı 

giderilmiştir.578 Bu konu ile ilgili bir başka haberde ise Menemen’in Çavuş ve Yanık 

köylerinde hayvanlarda görülen şap hastalığının, alınan tedbirler sonucunda 

azaldığından bahsedilmektedir.579   

 Gerçekleştirilen sağlık faaliyetlerinden bir diğeri Menemen halkının Kızılay’a 

yaptığı bağışlar olmuştur. Menemen’de Kızılay’a yapılan bağışlar dönemin basınına 

da yansımıştır. Basında yer alan bir haberde, Kızılay haftası olması sebebiyle, 

dağıtılan Kızılay bağış zarflarına Menemen’in hayırsever halkının gösterdiği ilgi 

dolayısıyla, Menemen Kızılay Şubesi, halka minnet ve teşekkürlerini sunduğu bir 

bildiri yayınlamıştır.580 Bu konu ile ilgili bir diğer haberde ise, Menemen ilçesinde 

bakkal olan Hacı Mehmet Ertuğ’un, Kızılay Cemiyeti’ne 2.000 lira bağışladığı ve 

Menemen Kızılay Şubesinin de kendisine bir teşekkür mesajı yayınladığı ifade 

edilmektedir.581 Dönemin basınında yer alan ve Menemen halkının Kızılay 

Cemiyeti’ne gösterdiği ilgi ve verdiği destek ile ilgili olan bir haberde, Menemen 
 

576Yeni Asır, 4 Şubat 1953, s. 2. 
577Ege Ekspres, 20 Mart 1953, s. 4. 
578Ege Ekspres, 16 Ağustos 1952, s. 2. 
579Sabah Postası, 14 Eylül 1957, s. 2. 
580Yeni Asır, 28 Kasım 1959, s. 2. 
581Yeni Asır, 6 Ocak 1958, s. 2. 
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Kızılay Cemiyeti Şubesine, 400 lira bağışta bulunan Mustafa Kâhya’ya ve 2.025 lira 

bağış yapan Menemen’in Kaklıç köyü halkına teşekkür edilmektedir.582  

Menemen halkının, ilçedeki Kızılay Cemiyeti Şubesine yaptığı yardımların 

dışında, Kızılay Cemiyeti’nin de Menemenli vatandaşlara yardımları olmuştur. 

Basında yer alan bir haberde, Kızılay Cemiyeti Menemen Şubesinin geniş katılımlı 

bir sünnet düğünü düzenlediği bildirilmektedir. Menemen’in yoksul ailelerinin 

çocuklarının sünnet ettirileceği bu törende, çeşitli eğlencelerin tertipleneceği ve 

çocuklara da hediyelerin verileceği ifade edilmektedir. Haberde son olarak, 

Kızılay’ın bu örnek tavrının Menemen kazasında takdirle karşılandığı da 

belirtilmiştir.583 

4.1.4. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Derneklerin Faaliyetleri ve 

Diğer Sosyal Etkinlikler 

Türkiye’de Demokrat Parti iktidara gelmesinin ardından toplumda İkinci 

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı birtakım iktisadî sorunların olduğunu görmüştür. 

DP, ülkedeki bu ekonomik sıkıntıları giderebilmek adına aldığı ekonomik önlemlere 

ek olarak, daha adil bir toplum oluşturmak için ve ülkenin toplumsal durumunu 

iyileştirmek adına sosyal politikalara önem vermiştir. Demokrat Parti, sosyal 

politikalara verdiği önemi ise parti programında yer alan maddelerle açıklamıştır. 

DP, toplumda var olan çiftçi, işçi, tüccar, sanayici, serbest meslek mensupları ve 

memurlar gibi farklı iktisadî grupların sosyal adalet ve dayanışma konularında uyum 

içinde olması gerektiğini belirtmiştir. Demokrat Parti, Türkiye’nin iktisadî ve sosyal 

alanlarda hızlı bir şekilde teşkilatlanması ve daha bilinçli kuruluşların ortaya çıkması 

için işçilerin, çiftçilerin, tüccar ve sanayicilerin, memur ve öğretmenlerin, mesleksel, 

sosyal ve ekonomik amaçlarla dernek, kooperatif ve sendika kurmasının gerekli 

olduğunu ifade etmiştir. DP’nin sosyal ve meslekî dernekler ile ilgili politikası, 

toplumun neredeyse bütün iktisadî gruplarının sendika ve dernek gibi kuruluşların 

kurulabilmesini desteklemeye dayanmış ve bu da çağdaş bir toplum yaratmaya 

dönük olan önceki dönemlerin sosyal politikaları ile benzerlik göstermiştir.584  

 
582Sabah Postası, 27 Ekim 1955, s. 2. 
583Ege Ekspres, 17 Şubat 1956, s. 5. 
584Osman Cenk Kanca, “1950-1960 Arası Türkiye’de Uygulanan Sosyo-Ekonomik Politikalar”, 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, (2012), s. 50-51. 
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Demokrat Parti’nin sendika ve dernek kurulması konusunda olumlu görüşü ve 

politikalarının sonucunda 1952 yılında bir işçi sendikası birliği olan Türk-İş 

kurulmuştur. 1958 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de, 394 işçi sendikası ve 18 işçi 

sendikası birliği kuruluşunu tamamlamıştır. DP döneminde yalnızca meslekî örgütler 

olan sendikaların sayısında bir artış yaşanmamış, sosyal alanlarda faaliyet gösteren 

derneklerin sayısında da hızlı bir artış meydana gelmiştir. Türkiye’de 1946 yılında 

dernek sayısı 733 iken, bu sayı 1950’de 2.011, 1951’de 2.470, 1955’te 7.086, 

1956’da 11.368 ve 1960’da 18.958 olmuştur. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 

1950’li yıllar aynı zamanda Türk iktisadî yaşamının kalkınmasına katkıda bulunacak 

olan hususi teşebbüs yatırımlarının ön plana çıktığı yıllar olmuştur. Bu dönemde özel 

sektör yatırımcıları kendi meslek gruplarına göre örgüt ve dernek kurma çabasında 

olmuşlardır. Sonuç olarak DP döneminde, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları gibi meslek örgütleri de kurulmuştur.585 

Menemen’de sosyal hayatın temelini oluşturan faaliyetler başta çeşitli dernek 

ve cemiyetler ile hayır kurumlarının icraatları, Menemen ve köylerinde düzenlenen 

meyve-sebze müsabakaları, Ağaç Bayramları, kutlamalar, defileler ve konserlerden 

oluşmaktadır. Dönemin basınında da bu sosyal etkinlikler geniş bir yer tutmaktadır.  

Menemen’de gerçekleşen sosyal etkinlikler ilk olarak, farklı alanlarda hizmet 

veren, dernek, cemiyet ve hayır kurumlarının faaliyetlerinden oluşmaktadır. Basında 

yer alan bir haberde, Menemen ilçe merkezinde, belediyenin belirlediği bir alan 

üzerinde, ilkokul açılması kararı alındığı ifade edilmektedir. Buna ek olarak, 

Menemen’in uzak köylerinden, ortaokulda eğitim görmek için gelen öğrencilerin 

faydalanması için 50-60 kişilik bir yapı ile spor faaliyetleri, müsamere etkinlikleri ve 

yapılacak konferanslarda kullanılmak üzere bir konferans salonu içeren tam 

teşekküllü bir binanın yapılması için dernek kurulmuştur. Kurulan derneğin, 

Menemen’in aydın ve eğitime destek veren kişileri tarafından hayata geçirildiği 

belirtilmiş ve derneğin fahri başkanlığına da Vali Kemal Hadımlı getirilmiştir. 

Haberde ayrıca, kurulan bu dernek ve inşa edilen yapıların, geleceği parlak bir ilçe 

olarak görülen Menemen için büyük bir kazanç olacağı belirtilmiştir.586  

 
585Ahmet Özkiraz, M. Nazan Arslanel, “Türkiye’de 1945-1960 Döneminde Sivil Toplum 

Örgütlerinin Varlığı Meselesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, (2015), s. 32-34. 
586Demokrat İzmir, 6 Mayıs 1955, s. 2. 
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Bir başka haberde, bir yıl önce kurulan Menemen Avcılar Kulübünün yıllık 

kongresinin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Menemen Avcılar Kulübünün 

faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan seçimde başkanlığa Bedri Onat’ın 

seçildiği belirtilmektedir.587 Bir diğer haberde ise daha detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. Haberde, Menemen Avcılar Kulübünün idare heyetinin seçildiği 

belirtilmiş ve ardından bu kulübün gerçekleştireceği faaliyetler hakkında bilgi 

verilmiştir. Avcılar Kulübü ilk olarak, Menemen’de bir yıl önce av ürünlerinden elde 

edilen geliri bankaya teslim etmiş ve bu hareket halk tarafından memnuniyetle 

karşılanmıştır. Buna ek olarak, Menemen Avcılar Kulübü, köylünün ürünlerine zarar 

veren hayvanların itlafı için yine köylülerle birlikte sürek avları düzenleyeceğini 

açıklamıştır. Haberde ayrıca, Menemen Kaymakamı İbrahim Nabi Ersaka’nın bu 

kuruluşa gerekli desteği gösterdiği belirtilmiş ve yüz elliye yakın üyesi bulunan 

Avcılar Kulübünün, Menemen’de sempati ile karşılandığı ifade edilmiştir.588  

Menemen Avcılar Kulübü, kuruluşunu tam anlamıyla tamamladıktan sonra, 

dönemin gazetelerinde yıllık kongresi ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Basında yer alan ilanlardan birinde, yıllık umumî kongrenin ne zaman ve nerede 

düzenleneceği ile ilgili ayrıntılar belirtilmiştir.589 Menemen Avcılar Kulübü’nün 

yıllık toplantıları ile ilgili bilgi veren bir başka haberde toplantının 12 Ocak 1957 

tarihinde kulüp binasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.590 Menemen Avcılar 

Kulübü’nün yıllık olarak gerçekleştirilen bir diğer toplantısında yapılacak faaliyetler 

açıklanmıştır. Bu faaliyetler ise riyaset divanının seçilmesi, faaliyet raporunun 

okunması ve onaylanması, bütçenin tasdiki ve tartışılması ile başkan, idare heyeti ve 

haysiyet divanının seçimlerinin yapılması olarak belirlenmiştir.591  

Menemen’de faaliyet gösteren bir başka kuruluş Türk Hava Kurumu’dur. Türk 

Hava Kurumu Menemen şubesi, genel olarak sosyal yardım kampanyaları ile ön 

plana çıkmış ve Menemen halkı da bu kuruluşa elinden geldiğince destek olmaya 

çalışmıştır. Bu kuruluş ile ilgili olarak dönemin basınında da çeşitli haberler yer 

almaktadır. Basında paylaşılan bir haberde, Hava Kurumu’nun, Menemen halkının 

 
587Demokrat İzmir, 15 Ocak 1950, s. 3. 
588Yeni Asır, 15 Ocak 1950, s. 3. 
589Demokrat Menemen, 28 Aralık 1959, s. 4. 
590Ege Ekspres, 27 Aralık 1956, s. 5. 
591Ege Ekspres, 25 Aralık 1957, s. 5. 
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fitre ve zekât gelirlerine talip olduğu ve Menemen Türk Hava Kurumu Şubesi 

tarafından, mahalle bekçileri aracılığıyla, fitre ve zekât zarflarının dağıtıldığı 

bildirilmektedir.592  

Menemen Türk Hava Kurumu Kongresi, belediye meclis salonlarında 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan seçimlerin ardından da derneğin üyeleri belirlenmiştir.593 

Bir diğer haberde ise kongre hakkında daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

Haberde, Türk Hava Kurumu Menemen Kongresinin 4 Nisan 1956 günü 

gerçekleştirildiği ve kongrenin çok heyecanlı bir şekilde tamamlandığı ifade 

edilmektedir. Buna ek olarak kurumun iki yıllık icraatları takdirle karşılanmış ve 

yapılan seçim sonucunda asil üyeliklere Orman Bölge Şefi Remzi Atıl, Hayri Şenol, 

Ali Tufan, Sami Özyıldırım ve Ali Bursalı seçilmiştir. Kurumun denetçiliğine Bülent 

Dangınoğlu, delegeliğine de Dr. Selahattin Özkurt seçilmiştir.594 Demokrat Parti’nin 

ilk yıllarında Menemen’de açılan Türk Hava Kurumu binasının maliyeti ise 549 lira 

olarak hesaplanmıştır.595 

Menemen Kazasında faaliyet gösteren bir diğer cemiyet Menemen Şoförler 

Derneği’dir. Dernek ile ilgili olarak dönemin basınında çeşitli haberler yer 

almaktadır. Basında yer alan bir haberde, derneğin kuralları uzun bir liste halinde 

verilmektedir. Ana sözleşmesinin ilk maddesinde cemiyetin adının Menemen 

Şoförler ve Otomobil İşçileri Derneği olduğu belirtilmiş ve derneğin merkezinin de 

Menemen Cumhuriyet Meydanında, Vakıflar idaresinin üst katında yer aldığı ifade 

edilmiştir.  Derneğin kuruluş amacı ise üyeleri arasındaki meslektaşlık hissini ortaya 

çıkarmak, mesleki ilerleme ve gelişimi sağlayacak imkânlarını aramak, şoförlük 

mesleği ile ilgilisi olan kişilerin manevi ve fikri gelişimlerini sağlamak, şoförlük 

mesleği ile alakalı konularda üyeler adına, hükümet, belediye ve yerel idarelerle 

iletişime geçmek ve üyeler arasında ortaya çıkan sorunlarda hakemlik görevi yapmak 

olarak belirlenmiştir.596 Buna ek olarak, Menemen Şoförler Derneği’nin yıllık 

toplantısının Menemen belediye salonunda yapılacağı ve kongrenin alakalı geçeceği 

 
592Demokrat Menemen, 24 Mart 1960, s. 2. 
593Sabah Postası, 9 Nisan 1956, s. 5. 
594Demokrat İzmir, 10 Nisan 1956, s. 2. 
595T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Dönem IX, Toplantı 1, C. 7, 21 Mayıs 1951, s. 405. 
596İleri Demokrasi, 29 Temmuz 1950, s. 4. 
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belirtilmektedir.597 Menemen Şoförler Cemiyeti ile ilgili yer alan bir başka haberde 

ise, derneğin yıllık toplantısının yapılması için gerekli çoğunluğun bulunmadığı buna 

ek olarak yeniden yapılacak toplantının belediye salonunda düzenleneceği ifade 

edilmiştir.598 Menemen Şoförler Cemiyeti’nin yıllık kongreleri ile ilgili haberlerden 

bir diğerinde, Menemen ilçesi Şoförler Cemiyeti’nin yıllık kongresinin 

gerçekleştirildiği ve kongre başkanlığına da Menemen Belediye Başkanı Bedri 

Onat’ın seçildiği belirtilmektedir. Kongre başkanının seçilmesinin ardından, diğer 

görevliler belirlenmiştir. Kongrede görev yapacak kişilerin belirlenmesinden sonra, 

Menemen Şoförler Cemiyeti kongre başkanlığına seçilen, belediye başkanı Bedri 

Onat, yapılacak icraatlar hakkında bilgi vermiştir. Bedri Onat, gerçekleştirilecek 

icraatları şu şekilde sıralamıştır; Menemen halkının isteği üzerine, Karşıyaka’dan 

akşam saat beşten sonra düzenli olarak otobüslerin sefer yapması ve Menemen’de 

otobüslerin durdukları alanda, cemiyet tarafından bir kahvehane açılması gerektiğini 

belirtmiştir.599  

Menemen ilçesinde çeşitli icraatlarda bulunan derneklerden bir diğeri, 

Menemen Cami ve Hayrat Yaptırma Derneği’dir. Dernek ile ilgili olarak dönemin 

basınında yalnızca derneğin toplantı yapacağı günlerin duyurulması maksadıyla yer 

alan ilanlar bulunmaktadır. Bu ilanlardan birinde, Menemen Cami ve Hayrat 

Yaptırma Derneği’nin 6 Aralık günü toplanacağı belirtilmiştir.600 Basında yer alan 

bir başka ilanda ise, dernek binasında yapılacak olan toplantı da, faaliyet raporunun 

okunacağı, idare heyetinin seçileceği ve tüzük tadilatının gerçekleştirileceği ifade 

edilmiştir.601  

Menemen ilçesinde faaliyet gösteren derneklerden biri de Menemen Kadın ve 

Erkek Terzileri ve Kalfalar Derneği’dir. Dernek ile ilgili olarak basında yer alan 

haberde, bir süre önce kurulan derneğin müteşebbis heyetinin ibra edilerek yeni idare 

heyetinin seçildiği ifade edilmiştir. Haberde ayrıca, derneğin ilk kongresini topladığı 

belirtilmiş ve dernekte görev yapacak çeşitli üyelerin isimlerine yer verilmiştir.602 

Dernekle ilgili olarak basında yer alan bir başka haberde, derneğin, toplantısını 
 

597Ege Ekspres, 11 Aralık 1953, s. 2. 
598Ege Ekspres, 31 Aralık 1958, s. 7. 
599Demokrat Menemen, 30 Aralık 1959, s. 1-4. 
600Ege Ekspres, 16 Kasım 1953, s. 5. 
601Demokrat Menemen, 27 Şubat 1960, s. 4. 
602Demokrat İzmir, 24 Eylül 1956, s. 2. 
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dernek merkezinde yapacağı ilan edilmektedir. Buna ek olarak toplantıda faaliyet 

raporunun okunacağı, eleştirilerin dinleneceği, dilekler ve temennilere yer verileceği 

ve seçimlerin yapılacağı belirtilmektedir.603  

Menemen’de faaliyet gösteren bu derneklere ek olarak, Menemen’in sosyal 

hayatında önemli bir yeri bulunan Kahveciler Derneği de yer almaktadır. Dönemin 

basınında Menemen Kahveciler Derneği ile ilgili genel olarak, derneğin toplantı 

günleri hakkında bilgi veren ilanlar yer almaktadır. Bu ilanlardan birinde, 1958 yılı 

bütçe hesabının tenkidinin yapılacağı, 1959 yılı bütçesinin düzenleneceği, idare 

kurulunun ibra oylamasının yapılacağı ve idare kurulu haysiyet divanı ile denetçi 

seçiminin yapılacağı belirtilmektedir.604  

Dernek ile alakalı olan bir başka haberde ise Menemen Kahveciler Derneği’nin 

yıllık umumî heyet toplantısının dernek binasında gerçekleştirildiği ifade 

edilmektedir. Kongrenin başkanlığına belediye Zabıta Amiri Ahmet Özceylan’ın 

seçilmesinin ardından konuşma yapmak üzere toplantının yapıldığı dernek binasına 

Menemen Belediye Başkanı Bedri Onat gelmiştir. Bedri Onat’ın Menemen’in 

kahveci esnafından bazı istekleri olmuştur. Bu istekler; kahvehanelerin temiz 

tutulması, tezgâhların altına kömür konmaması ve hizmetlilerin kıyafetlerinin temiz 

olmasıdır. Menemen Belediye Başkanı Bedri Onat, son olarak belediyenin belirlediği 

kurallara harfiyen uyulması gerektiğini belirttikten sonra, kongreye başarı 

dileklerinde bulunmuştur.605 

Menemen ilçesinde çeşitli alanlarda hizmet veren diğer dernek ve cemiyetler 

ise Menemen Şehir Kulübü, Menemen Koyuncular ve Büyük Hayvan Yetiştiriciler 

Cemiyeti, Menemen Sağlık Merkezine Yardım Cemiyeti ve Menemen Bahçıvanları 

Cemiyeti’dir. Bu cemiyetler ile ilgili olarak ise dönemin basınında yalnızca ilanlar 

yer almaktadır.  

Menemen kazasında ön plana çıkan ve sosyal yardımlarda bulunan bir başka 

dernek ise Çocuk Esirgeme Kurumu olmuştur. Bu cemiyet, çeşitli yardım 

kampanyaları düzenlemiştir. Basında yer alan bir haberde, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla, Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından, 17 pantolon, 29 göğüslük, 30 çift çorap, ayakkabı ve okul yakası, 

 
603Demokrat Menemen, 10 Aralık 1959, s. 4. 
604Ege Ekspres, 20 Aralık 1958, s. 7. 
605Demokrat Menemen, 18 Aralık 1959, s. 1-4. 
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Menemen kazasının yoksul ilkokul öğrencilerine hediye edilmiştir. Haberde ayrıca 

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun düzenlediği bu yardım kampanyasına maddi ve 

manevi desteklerini esirgemeyen Menemen halkına da teşekkür edilmektedir.606  

Menemen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bu sosyal yardım faaliyeti ile ilgili 

basında yer alan bir başka haberde, Menemen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun ilkokul 

öğrencilerine çeşitli hediyeler verdiği belirtilmiş ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

başkanı Enver Seymen ile beraberindeki heyetin çalışmalarının Menemen’de olumlu 

bir etki yaptığı belirtilmiştir. Buna ek olarak Menemenlilerin bu faaliyeti 

memnuniyetle karşıladığı ve kuruma el uzattığı ifade edilmiştir.607 Dönemin 

gazetelerinde, Menemen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yaptığı faaliyetlere ek olarak, 

kurumun kongreleri ile ilgili haberlerde yer almaktadır. Haberde Menemen Çocuk 

Esirgeme Kurumu yıllık kongresinin Menemen belediye salonunda yapılması 

planlanan toplantısının, toplantı gününde yeterli çoğunluğun sağlanamamasından 

dolayı, kongrenin ertelendiği ifade edilmektedir.608  

Menemen Çocuk Esirgeme Kurumu dışında, kimsesiz çocuklara yardım eden 

bir başka kuruluş daha bulunmaktadır. Bu kuruluş, Vilayet ve Belediyeler Korumaya 

Muhtaç Çocukları Koruma Birliği’dir. Basında yer alan bir haberde, vilayet meclis 

salonunda bu kurumun toplantısının yapılacağı ifade edilmektedir. Toplantıya 

Menemen ilçesini temsilen, belediye başkanı Bedri Onat ve Lütfi İlman’da 

katılmıştır. Haberde, Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın, derneğin iki seneden 

beri asil üyesi olduğu da ifade edilmektedir. Vilayet ve Belediyeler Korumaya 

Muhtaç Çocukları Koruma Birliği’nin görevleri arasında ise, kimsesiz çocukların 

doğumlarından, evlenme yaşına gelene kadar bütün bakımlarının üstlenildiği 

belirtilmektedir. Kurumun en önemli amacı ise kimsesiz çocukların, eğitimlerine 

katkıda bulunduktan sonra, bir iş sahibi yaparak topluma kazandırmak olarak ifade 

edilmiştir.609 

Menemen’de sosyal anlamda yardımlaşma faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. 

Bu yardımlaşma faaliyetleri ise hem derneklerin öncülüğünde hem de Menemen 

halkının ve Menemen belediyesinin kendi çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 
606Yeni Asır, 29 Nisan 1953, s. 8. 
607Sabah Postası, 23 Nisan 1953, s. 1-6. 
608Sabah Postası, 24 Mart 1955, s. 2. 
609Demokrat Menemen, 20 Şubat 1960, s. 1. 
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Menemen halkının yardım faaliyetleri Demokrat Parti döneminde İzmir’de dünyaya 

gelen dördüzlere ve depremzedelere yönelik olmuştur.  

Dönemin basınında da Menemen halkının yardım faaliyetlerine geniş bir yer 

ayrılmıştır. Depremzedelere yapılan yardımlar ile ilgili olan bir haberde, Gönen ve 

Yenice’de meydana gelen şiddetli bir depremin ardından tüm Türkiye’nin millî bir 

yardımlaşma duygusuyla hareket ettiği ifade edilmektedir. Haberde, ülkenin her 

yerinden Gönen ve Yenice depremzedelerine yardımlar gönderildiğini ve Menemen 

kazasında da hummalı bir faaliyetin başladığı belirtilmektedir. Menemen Kazası, 

yaşanan deprem felaketinin ardından, bir yardım komitesi kurmuş ve halktan 

toplanan 2.000 lira, Menemen Kızılay Cemiyeti vasıtasıyla ilk yardım olarak 

depremzedelerin bulundukları bölgelere gönderilmiştir. Buna ek olarak Menemen 

merkez kazasında bayan öğretmenler, Kızılay Cemiyeti ile iş birliği içerisinde olmak 

suretiyle, ilçedeki evleri dolaşarak nakdî ve aynî yardım toplamışlardır. Haberde, 

Menemen halkının bu konuda gösterdiği anlayışın takdirle karşılandığı belirtilmiştir. 

Ayrıca Menemen ilçesine bağlı köylerden de depremzedelere yardımlar 

gönderilmiştir. Maltepe köyü 250 lira, Sasalı köyü 110 lira ve Haykıran köyü de 85 

lira toplamış ve toplanan yardımlar Menemen Kızılay Şubesine teslim edilmiştir. 

Haberde son olarak Menemen sinemasının bir günlük hâsılat tutarı olan 113 lirayı, 

Ankara Kızılay merkezine gönderdiği ifade edilmiştir.610  

 Depremzedelere yapılan yardım faaliyetleri neredeyse bir yarış haline gelmiş 

ve Menemen merkez kazası ile köylerinin depremzedelere gönderilmek üzere 

toplamda 11.000 lira ve bin parça da kıyafet hazırladığı belirtilmiştir. Menemen 

halkının gönderdiği yardımlara ek olarak öğrenciler de depremden etkilenenlere 

duyarsız kalmamıştır. Menemen Tevfik Fikret Okulu öğrencileri topladıkları 72 lira 

ve 48 parça giyim eşyasını, öğretmenleri aracılığıyla Kızılay şubesine teslim 

etmiştir.611  

18 Mart 1953 tarihinde ise Menemen ve Foça kazalarında da şiddetli bir 

deprem meydana gelmiştir. Bunun üzerine DP Hükümeti’de bu depremden zarar 

gören ve Genel Bütçe’den maaş alan memurlara destek olmak adına ikişer maaş 

 
610Yeni Asır, 25 Mart 1953, s. 1-3. 
611Yeni Asır, 13 Nisan 1953, s. 2. 
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avans verilmesini uygun bulmuştur. Maliye Vekâleti’nin konu ile ilgili yazıyı İcra 

Vekilleri Heyeti’ne göndermesinin ardından da bu girişim onaylanmıştır.612  

1950 yılının temmuz ayında İzmir’de doğan Hürriyet, Musavat, Adalet ve 

Uhuvvet adlı dördüzlere, Menemen halkının ilgisi ve yardımları da dönemin 

basınında yer almıştır. Dönemin gazetelerinde yer alan bir haberde, Menemen 

Belediyesinin, İzmir çocuk hastanesinde bakılmakta olan İzmirli dördüzlere 250 lira 

bağışta bulunduğu ifade edilmektedir. Dördüzleri Koruma Derneği ise bu 

hareketinden dolayı, Menemen Belediyesine teşekkürlerini iletmiştir.613 Menemen 

Belediyesinin 250 lira bağışta bulunduğu İzmirli dördüzler, ilerleyen dönemde 

Menemen’e bir ziyarette bulunmuşlardır. Basında yer alan bir başka haberde, 

Menemen Belediyesinin yaptığı yardım dolayısıyla, dördüzlerin ve beraberlerindeki 

heyetin belediye reisine bir ziyarette bulunacakları bildirilmektedir. Menemenlilerin 

de merakla bekledikleri dördüzleri, daha yakından görme fırsatına sahip olacakları 

ifade edilmiştir.614  

İzmirli dördüzlerin Menemen’i ziyaret edecek olmaları basında geniş bir yer 

tutmuş ve paylaşılan bir başka haberde, dördüzlerin seyahat amaçlarının, Menemen 

Belediyesinin yapmış olduğu 250 liralık yardıma teşekkür etmek ve Menemenlilerle 

tanışmak olarak ifade edilmiştir. Menemen’de bu münasebetle hazırlıklar yapıldığı, 

dördüzlerin eğlendirileceği ve kendilerine bir yemek ziyafetinde bulunulacağı da 

belirtilmiştir.615 Daha sonra basında, İzmirli dördüzlerin Menemen’e ziyarette 

bulundukları gün ile ilgili bir haber daha yer almıştır. Haberde, Menemen gezisinde 

dördüzlerin yüzlerce öğrenci tarafından heyecanla karşılandığı belirtilmiştir. 

Menemen Belediyesinin daveti üzerine Menemen’e gelen, Hürriyet, Adalet, Musavat 

ve Uhuvvet aynı zamanda ilk kez İzmir dışında bir yere seyahate çıkarılmışlardır. 

Dördüzlerin, Menemen’e gelmesinin ardından ilk olarak belediye reisi Bedri Onat’ın 

odasına çıkarılmışlar ve burada kendilerine çeşitli hediyeler verilmiştir. Dördüzler 

daha sonra Menemen’de Kubilay İlkokulu, ortaokul ve Şehit Kemal İlkokulu’na 

götürülmüş ve bu okullarda öğrencilerin büyük ilgisi ve sevgisi ile karşılanmışlardır. 

 
612(BCA), 30-18-1-2/136-51-4. (15.05.1954). 
613Yeni Asır, 5 Nisan 1953, s. 2. 
614Yeni Asır, 6 Mayıs 1953, s. 2. 
615Sabah Postası, 9 Mayıs 1953, s. 2. 



176 

Menemen’deki eğitim kurumlarını gezen dördüzler daha sonra Menemen’den 

ayrılmışlardır.616 

Menemen ve köylerinde sosyal hayatın bir parçası olan etkinliklerden bir diğeri 

meyve ve sebze müsabakalarıdır. Bu müsabakaların yapılma amacı ise çiftçilerin 

çeşitli meyve ve sebzelerinin bir yarışma düzenlenerek en güzelinin seçilmesi esasına 

dayanmaktadır. Dönemin gazetelerinde de Menemen ve köylerinde düzenlenen 

meyve ve sebze müsabakalarına yer verilmiştir. Basında yer alan bir haberde, 

Menemen’in Yanıkköy bölgesinde bir kavun müsabakasının gerçekleştirildiği ifade 

edilmiştir. Müsabakaya 7 köyden 39 üreticinin katıldığı ve yarışma sonunda, 

Yanıkköy’den Mükerrem Kırlı birinci, Çavuş köyden Recep İşitmen ikinci ve 

Kesikköy’den de Mustafa Atalay üçüncü olmuştur. Kavun müsabakasında dereceye 

girenlere madalya, takdirname ve çeşitli hediyeler de verilmiştir.617   

İzmir Teknik Ziraat Müdürlüğünce düzenlenen ve büyük bir ilgi toplayan en 

iyi yetiştirilmiş mahsul müsabakalarına İzmir’in çeşitli kazalarında ve farklı ürünler 

üzerinden devam edildiği belirtilmektedir. Buna ek olarak daha önce düzenlenen 

müsabakalar hakkında da bilgiler verilmektedir. Habere göre Kınık’ta karpuz, 

Çeşme’de çekirdeksiz üzüm, Pınarbaşı’nda şeftali ve Bayındır’daki arıcılık 

müsabakalarının ardından Menemen merkez kazasında da bir çekirdeksiz üzüm 

müsabakası tertipleneceği ifade edilmektedir. Haberde son olarak, müsabakada 

derece alanlara İzmir Teknik Ziraat Müdürlüğü teşkilatı tarafından, çeşitli hediyeler 

ile madalyaların verileceği belirtilmiştir.618  

Bir diğer mahsul müsabakası hakkında ise şu ifadeler kullanılmaktadır; 

“Menemen’in Emirâlem Bucağında şaraplık siyah üzüm müsabakası yapılacaktır. Bu 

münasebetle, Teknik Ziraat Müdürü, Menemen Kaymakamı ve Ziraat Teşkilatı 

elemanları da yapılacak toplantı da hazır bulunacaklardır.”619 Menemen’de 

gerçekleştirilen meyve ve sebze müsabakaları ile ilgili gazete haberlerinden bir 

diğerinde, Menemen’de İzmir Teknik Ziraat Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 

bakımlı zeytinlik müsabakasının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Çiftçilerin 

ziraata teşvik edilmesi bakımından olumlu etkileri bulunan müsabaka, Menemen 

 
616Yeni Asır, 17 Mayıs 1953, s. 1-3. 
617Demokrat İzmir, 13 Eylül 1956, s. 2. 
618Ege Ekspres, 21 Ağustos 1954, s. 6. 
619Ege Ekspres, 13 Eylül 1954, s. 2. 
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Belediye Başkanı Bedri Onat’ın zeytinlikler ile ilgili konuşmasıyla başlamıştır. 

Yapılan konuşmaların ardından ise Menemen Belediye Reisi Bedri Onat’ın da dâhil 

olduğu 11 kişilik jüri heyeti, Menemen kazasında bulunan bütün zeytinlikleri teker 

teker incelemişlerdir. Jüri heyeti, yaptığı incelemelerin sonucunda birinciliğe Nuri 

Kocaefe’nin zeytinliğini, ikinciliğe Mehmet Pehlivanoğlu’nun zeytinliğini ve 

üçüncülüğe de Mehmet Küçük’ün zeytinliğini uygun görmüştür. Haberde son olarak, 

başlama anından itibaren, bitişine kadar ilgi ile takip edilen müsabakanın samimi bir 

hava içerisinde sona erdiği belirtilmiştir.620  

Menemen ilçesinin ve civarının sosyal hayatında yer alan bir diğer etkinlik 

Ağaç Bayramları olmuştur. Dönemin basını da Menemen’de gerçekleştirilen Ağaç 

Bayramları ile ilgili haberlere yer vermiştir. Ağaç Bayramlarının yapılma amacı ise 

ülke genelinde ormanların ve yeşil alanların korunması ile yeni ağaçların dikilerek, 

ülkedeki ağaç sayısının arttırılması esasına dayanmaktadır. Buna ek olarak Ağaç 

Bayramlarının kutlanmasıyla çocuklara ve gençlere ağaç sevgisinin aşılanması da, 

temel amaçlardan biri olmuştur.  

Menemen kazasındaki ağaç bayramı kutlamalarından birinin spor sahasında 

halkın coşkun tezahüratları eşliğinde yapıldığı ifade edilmiştir.  Menemen’de 

kutlanan Ağaç Bayramına ortaokul ve ilkokul öğrencileri de katılmış ve tören 

ortaokul öğrencilerinin gösterileri ile başlamıştır. Menemen Orman Teşkilatının 

İstiklâl Marşı’nı okumasının ardından da, Bölge Şefi Remzi Atıl, ağaç ve orman 

varlığının önemini anlatan bir konuşma yapmış ve Menemen halkı da bu konuşmayı 

ilgi ile takip etmiştir. Menemen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ağaçların ve 

ormanların önemini belirten konuşmalarının ardından, Menemen Kaymakamı 

Muammer Durak tarafından da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma 

yapılmıştır. Menemen’deki Ağaç Bayramına iştirak eden katılımcıların yaptığı 

konuşmaların ardından, ilk çam fidanı Menemen kaymakamı tarafından dikilmek 

suretiyle önceden hazırlanmış çukurlara yerleştirilmiştir. İlçe kaymakamının 

ardından da Menemen halkı yüzlerce çam fidanı dikmiş ve bayram neşe içerisinde 

sona ermiş, tören de tamamlanmıştır.621  

 
620Ege Ekspres, 27 Mayıs 1954, s. 5. 
621Demokrat İzmir, 4 Nisan 1956, s. 5. 
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Menemen’deki Ağaç Bayramları hakkındaki haberlerden bir diğerinde, 

Menemen’deki ağaç bayramının spor sahasında, Menemen halkının tezahüratları 

arasında yapıldığı belirtilmiştir. Ağaç Bayramı törenlerinde, Menemenli öğrenciler, 

Menemen Orman Bölge Şefi Remzi Atıl ve Menemen Kaymakamı Muammer Durak, 

ağaçlar ve ormanlar ile ilgili bilgi veren çeşitli konuşmalar yapmışlardır. Yapılan 

konuşmaların ardından, Menemen Kaymakamı Muammer Durak’ın öncülüğünde, 

Menemen halkı yüzlerce çam fidanı dikerek, ilçenin ağaçlandırılmasına katkıda 

bulunmuştur.622 Menemen’de gerçekleştirilen Ağaç Bayramları yalnızca kaza 

merkezinde yapılmamış, ilçeye bağlı nahiye ve köylerde de bu sosyal etkinlik 

gerçekleştirilmiştir. Basında yer alan bir haberde şu ifadeler kullanılmaktadır; “İzmir 

Orman Başmüdürlüğü tarafından 11 Nisan Pazar günü Menemen’in Aliağa 

Nahiyesinde bir ağaç bayramı yapılacaktır.”623  

Menemen’de gerçekleştirilen Ağaç Bayramları ile ilgili haberlerden bir 

diğerinde, İzmir Orman Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen Ağaç Bayramlarının 

devam etmekte olduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda Menemen ilçesinde bir ağaç 

bayramının tertip edileceği ifade edilmiştir. Menemen’de düzenlenecek olan Ağaç 

Bayramının amacı ise İnkılâp Şehidi Kubilay Anıtı’nın bulunduğu tepenin 

ağaçlandırılması olarak açıklanmıştır. Haberde son olarak, birkaç sene önce aynı 

bölgede ağaç fidanlarının dikildiği ancak bakımsızlıktan bu fidanların büyüme 

imkânı bulamadığı belirtilmiştir.624 Bir başka haberde ise konu ile ilgili olarak şu 

açıklama yapılmıştır; “Bugün, Menemen’in Kubilay Anıtı tepesinde bir ağaç bayramı 

yapılacak ve hazırlanan çam fidanları bu tepeye dikilecektir.”625  

Menemen’deki sosyal hayat ile ilgili bilgi veren etkinliklerden bir diğeri de 

çeşitli sebeplerle yapılan kutlamalardır. Bu kutlama etkinliklerinden birinde, 

Cumhuriyet Bayramının Menemen’de önceki yıllara göre özel bir ilgi ve büyük bir 

heyecanla kutlandığı belirtilmiştir. Menemen ilçesinde, Cumhuriyet Bayramının 

kutlandığı gün, en fazla dikkat çeken durum okulların durumu olmuştur. Yetişmekte 

olan yeni nesil, bu bayramlarını Menemen halkı üzerinde büyük bir etki bırakan 

gösterilerle kutlamışlardır. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Menemen’de en çok 

 
622Sabah Postası, 4 Nisan 1956, s. 2. 
623Ege Ekspres, 9 Nisan 1954, s. 5. 
624Ege Ekspres, 24 Mart 1954, s. 2. 
625Ege Ekspres, 27 Mart 1954, s. 2. 
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beğenilen gösteri ise ilkokul öğrencilerinin düzenlediği geçit töreni olmuştur. Buna 

ek olarak Menemen Tevfik Fikret İlkokulu izcilerinin, İstiklâl Harbi’ni hatırlatan 

resimlerle törene katılması çok beğenilmiştir. Menemen’deki eğitim kurumlarının, 

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, halkın beğenisini kazanan faaliyetlerle 

katılmasının sonucunda, bu bayram Menemenliler üzerinde çok büyük bir etki 

bırakmıştır.626 Menemen ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili bilgi 

veren bir diğer haberde, Menemen ilçesinde yapılan törenlerde, askerlerin bir geçit 

töreni düzenlediği ve ardından da İstiklâl Marşı’nın söylendiği ifade edilmektedir. 

Menemen Kaymakamının, ilçedeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yerinde takip 

ettiği ise ayrıca belirtilmiştir.627  

Menemen ilçesinde düzenlenen kutlamalardan bir diğeri Kore Savaşı’nda, Türk 

ordusunun Kunuri Muharebelerinde gösterdiği üstün başarıyı yüceltmek adına 

yapılan kutlamalar olmuştur. Kunuri Günü adı altında yapılan kutlama haberlerinin 

birinde, Türk Milliyetçiler Derneği Menemen Şubesi müteşebbis heyeti tarafından 

Menemen’de bir Kore ve Kunuri Savaşı günü düzenlendiği ve gençler tarafından 

şiirler okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı 

belirtilmiştir. Menemen halkı da Kunuri Günü kutlamalarına yüksek bir ilgi 

göstermiştir. İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın da katıldığı kutlamalar, İstiklâl 

Marşı’nın okunması ile başlamıştır. Menemen’de gerçekleştirilen Kunuri Günü’ne 

aynı zamanda Kore Savaşı’nda Türk Tugayı’nın irtibat subaylığını yapmış olan 

Yüzbaşı Cihat Kumbasar da iştirak etmiştir. Yüzbaşı Cihat Kumbasar, Menemen 

halkına Kore Savaşı ve Kunuri Muharebelerindeki anılarını anlatmış ve halk da 

büyük bir alaka ile takip etmiştir.628  

Menemen’de, çeşitli sergiler düzenleyen bir de kurum bulunmaktadır. Bu 

kurum, hem eğitim alanında faaliyet gösteren hem de sosyal alanda etkili olan 

Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’dur. Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun 

düzenlediği sergiler ile ilgili haberler dönemin basınına da yansımıştır. Gazetelerde 

yer alan bir haberde, Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun sene sonu sergisinin 

açılış töreninin yapılacağı belirtilmiştir.629 Konu ile ilgili paylaşılan bir diğer haberde 

 
626Yeni Asır, 1 Kasım 1952, s. 2. 
627Demokrat Menemen, 29 Ekim 1959, s. 1. 
628Yeni Asır, 27 Kasım 1951, s. 2. 
629Demokrat İzmir, 12 Haziran 1956, s. 5 
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de, Menemen Akşam Kız Sanat Okulu öğrencileri tarafından, sene sonu olması 

dolayısıyla, okul salonunda bir serginin açılacağı ifade edilmiştir.630 Menemen 

Akşam Kız Sanat Okulu’nun düzenlediği sergiler ile ilgili bilgi veren bir diğer 

haberde ise şu ifadeler kullanılmaktadır;  

“Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun 1955 ders dönemi sonu sergisi, 

güzel bir törenle açılmıştır. Öğrencilerin bir senelik çalışma sonunda meydana 

getirdikleri eserlerinin teşhir edildiği bu sergi, muhitte geniş bir alaka toplamış 

bulunmaktadır.”631  

Menemen ilçesinde düzenlenen bu etkinliklere ek olarak, konserler ve defileler 

de düzenlenmiştir. Basında yer alan bir haberde ise şu ifadelere yer verilmiştir; 

“Menemen Akşam Kız Sanat Okulu 1958-1959 ders yılının sona ermesi 

münasebetiyle, okulda bir defile tertip etmiştir.”632  

Menemen’de, 1952 yılında tertip edilen bir konser ile ilgili haber de ise, Türk 

musikisi sanatkârlarından Emine Gönülden, Güler Balcıoğlu, Suzan Yaman, Kemal 

Mısırlı, Edip Erten ve Behiç Üsküdarlı’dan oluşan bir heyetin, Menemen ilçesinde 

yeni sinema salonunda bir konser verecekleri ifade edilmektedir.633 

4.1.5. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Spor Faaliyetleri 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde hükümetlerin programları incelendiğinde, 31 

hükümetin, programında spor konusuna yer vermediği bilinmektedir. Demokrat 

Parti’nin iktidara gelmesinden önce 1949 yılında sportif faaliyetleri geliştirmek ve 

teşvik etmek amacıyla, Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü kurulmuştur.634 Beden 

Terbiyesi Yüksek Enstitüsü’nün danışma kurulunda ise Adnan Menderes de yer 

almıştır.635 Bununla birlikte 1950 ve 1960 yılları arasında kurucularından biri olduğu 

Demokrat Parti ile iktidarda bulunan Başbakan Adnan Menderes’in kurduğu beş 

hükümetin programında da spor konusuna yer verilmemiştir.636 

Menemen ilçesinde ve köylerinde de çeşitli sportif etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler genel olarak, Menemen Gençlik Kulübü’nün spor 

 
630Demokrat İzmir, 18 Haziran 1955, s. 2. 
631Ege Ekspres, 19 Haziran 1955, s. 5. 
632Yeni Asır, 12 Haziran 1959, s. 3. 
633Yeni Asır, 2 Aralık 1952, s. 2. 
634Alparslan Gazi Aykın, Fatma Pervin Bilir, “Hükümet Programları ve Spor Politikaları”, 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (2013), s. 249-250. 
635Efkan Canşen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Spor Politikaları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, (2015), s. 43. 
636Aykın, Bilir, a.g.m., s. 250. 
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ile ilgili yaptığı toplantılar, bu alanda gerekli olan ihtiyaçlar, Menemen Belediyesinin 

spor alanına verdiği destekler, Menemenspor futbol takımının yaptığı müsabakalar, 

ilçeler arası futbol maçları ve bir siyasi partinin ya da yardım kuruluşunun yararına 

düzenlenen pehlivan güreşleri ile deve güreşleridir.  

Dönemin basınında yer alan haberlerden birinde, Menemen Gençlik 

Kulübü’nün faaliyetlerini yakından incelediğinden bahsedilmektedir. Haberde sarı-

lacivert renklere sahip olan Menemen Gençlik Kulübü’nün, sekiz yıldan beri civar 

sahalarda yapılan müsabakalarda ümit veren başarılar elde ettiği ifade edilmektedir. 

Buna ek olarak Menemen Gençlik Kulübü’nün, İzmir vilayetinin ilçeleri arasında 

düzenlenen turnuvada üçüncü olduğu ve içinde bulunulan futbol sezonunda da 

topladığı puanlarla, şimdiden ikinciliği elde etmeye yakın olduğu belirtilmektedir. 

Menemenli gençlerin, İzmir’in ilçeleri arasındaki futbol turnuvasında elde ettikleri 

ikinciliğin ardından hedeflerinin şampiyonluk olduğu ancak, Menemen Gençlik 

Kulübü’nün faaliyetlerini gerçekleştirdiği sahanın, dağlık bir bölgede bulunduğu ve 

bu alanın düzenlenmesi gerektiği de ifade edilmiştir.637  

Menemen Belediyesi ve Belediye Başkanı Bedri Onat, spor ile ilgilenen 

gençlere hizmet etmeye gayret etmiş, buna ek olarak Menemen ilçesindeki futbol 

sahalarının kurallara uygun bir hale getirilmesi konusunda, Menemen şoförleri, 

kongrelerinde aldıkları bir kararla her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini 

belirtmişlerdir. Güneşspor Kulübü başkanı da Menemen gençliğinin spor 

konusundaki ihtiyaçlarının giderileceğini şu sözlerle ifade etmiştir; “Başta kıymetli 

belediye reisimiz olduğu halde el birliği ile sporcu gençliğe hizmet etmeye 

çalışıyoruz. Azimli ve kararlıyız. İlk iş olarak spor sahası konusunu şoför 

kardeşlerimizin yardımları ile halledeceğiz.”638   

Menemen ilçesindeki spor etkinlikleri ile ilgili olarak dönemin basınında 

önemli bir yer tutan bir diğer konu da Menemen Gençlik Kulübü’nün toplantıları 

olmuştur. Gazetelerde yer alan bir haberde, Menemen Gençlik Kulübü’nün yıllık 

kongresinin yapıldığı ve önceki dönemlerde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet 

raporunun okunmasının ardından da temenniler bölümüne geçildiği ifade 

edilmektedir. Samimi bir ortam da gerçekleştirilen kongrede, Menemen Gençlik 

 
637İleri Demokrasi, 9 Aralık 1953, s. 4. 
638Yeni Asır, 18 Aralık 1957, s. 6. 
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Kulübü’nün daha geniş faaliyetlerde bulunmasının gerektiği belirtilmiştir. Kongrenin 

sonunda ise idare heyetinin seçimine geçilmiş ve Menemen Gençlik Kulübü’nün 

yeni idare heyeti; Mehmet Biniş, Sami Ozak, Hüseyin Özkan, Tarık Şener ve Ömer 

Eruçman isimli vatandaşlardan oluşmuştur.639  

Menemen Gençlik Kulübü ile ilgili paylaşılan haberlerden birinde, kulübün, 

faaliyetlerine uzun bir süre ara vermesi ve eski idare heyetinin de etkisiz kalması 

nedeniyle, Menemenli sporsever gençlerden oluşan bir grubun, Menemen 

Kaymakamına başvurarak bu sorunun bir an önce çözülmesi için ricada 

bulunmalarından bahsedilmektedir. Bu konu üzerinde önemle duran Menemen 

Kaymakamı Muammer Durak ise olağanüstü kongrenin en yakın zamanda 

gerçekleştirilmesini önermiştir. Kongrenin ise çekişmeli geçeceği belirtilmektedir.640  

Menemen Gençlik Kulubü’nün olağanüstü kongresi, Menemen Belediyesi 

nikâh salonunda gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen kongrenin olağanüstü kongre 

olması dolayısıyla, hesapların incelenmesi, yeni kurulacak olan idare heyetine 

bırakılmıştır. Menemen Gençlik Kulubü’nün bu olağanüstü toplantısında heyecanlı 

tartışmalar yaşanmış ve tenkitler bölümünün sona ermesinin ardından da yeni idare 

heyetinin seçimine geçilmiştir. Yapılan seçim sonucunda da yeni idare heyetine, 

Haluk Yıldırım, Hayri Con, Habip Dündar ve Necati Ayvalıtepe isimli vatandaşlar 

seçilmiştir.641  

Menemen ilçesinde, spor ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşlardan biri de 

Menemenspor futbol takımı olmuştur. Menemenspor futbol takımı ile ilgili haberler 

ise dönemin basınında geniş bir yer bulmuştur. Konu ile alakalı haberlerden birinde, 

Beşiktaş’ın, İzmir’e gelerek İzmirspor takımı ile yapacağı maç öncesinde, 

İzmirspor’un Menemenspor takımı ile bir antrenman maçı tertip ettiğinden 

bahsedilmektedir. Menemenspor takımının sahaya güçlü bir kadroyla çıkmış 

olmasına rağmen Metin Oktay’ın, Menemenspor’a attığı iki gol ve sergilediği iyi 

oyun sonucunda, İzmirspor takımının Menemenspor’u mağlup ettiği belirtilmiştir.642  

Menemenspor futbol takımı ile ilgili basında yer alan bir diğer haber de, ilçeler 

arası C grubu lig maçlarına devam edildiği ve bu turnuva kapsamında şehir stadında 

 
639Sabah Postası, 22 Temmuz 1953, s. 6. 
640Ege Ekspres, 4 Eylül 1956, s. 5. 
641Ege Ekspres, 7 Ekim 1956, s. 5. 
642Ege Ekspres, 6 Eylül 1954, s. 6. 



183 

oynanan müsabakayı Menemenspor’un Kınıkspor’a karşı 4-0 kazandığı ifade 

edilmiştir.643 Basında yer alan bir başka haberde de, Foça ve Menemen takımlarının 

hükmen galip geldikleri ifade edilmiştir. Haberde, kazalar arası lig maçları programı 

gereğince oynanması gereken, Menemenspor-Bergamaspor müsabakasının, 

Bergamaspor’un maça gelmemesi nedeniyle, Menemenspor’un hükmen galip 

sayıldığı belirtilmiştir. Oynanamayan maçların yerine ise, İzmir’den gelen NATO 

takımı ile Menemenspor arasında bir maç düzenlenmiş ve maçı NATO takımı 3-2 

kazanmıştır.644  

Dönemin basınında spor haberlerine geniş bir yer verilmiş ve Menemenspor 

futbol takımı ile ilgili de bilgi veren birçok haber paylaşılmıştır. Bu haberlerin 

birinde, Menemenspor ile Tirespor arasında final müsabakasının yapılacağı 

belirtilmiştir. Menemen ilçe stadyumunda oynanan maçta C Grubu şampiyonu ile B 

Grubu şampiyonu Menemenspor karşılaşmıştır. Menemenspor takımının müsabakayı 

4-0 kazanmasının üzerine, final maçında Tirespor takımıyla karşılaşacağı ifade 

edilmiştir.645 Menemenspor takımı ile Tirespor takımı arasında oynanacak final 

müsabakası ile ilgili bir haberde de, Menemen ilçe stadyumunda oynanacak olan 

kazalar arası final maçının çok kalabalık bir seyirci grubu tarafından takip edildiği 

belirtildikten sonra, maçın heyecanlı ve çekişmeli olduğu da eklenmiştir. Bununla 

birlikte müsabaka 0-0 sona ermiş ve şampiyon takım belirlenememiştir. Final 

maçının iki takım arasında, tarafsız bir stadyumda tekrar oynanacağı açıklanmış ve 

Menemen seyircilerinin, Tirespor futbolcularına gösterdiği yakın ilgi ise takdirle 

karşılanmıştır.646  

 Bu dönemde futbolcuların maçlara daha iyi hazırlanmasının sağlanması için 

teşvik edici tedbirler alındığı belirtilmiş ve İzmir kazalar arası lig maçlarının ikinci 

haftasının Menemen ilçe stadyumunda oynanacağı, buna ek olarak iki ezeli rakibi 

Menemenspor ve Dikilispor takımlarını karşı karşıya getireceğinden 

bahsedilmektedir. Menemen Gençlik Kulübü de, Menemenspor takımının galip 

gelmesi halinde futbolculara 25’er lira prim dağıtılacağını açıklamıştır.647  

 
643Ege Ekspres, 6 Nisan 1954, s. 6. 
644Ege Ekspres, 10 Mayıs 1954, s. 6. 
645Ege Ekspres, 13 Haziran 1954, s. 8. 
646Ege Ekspres, 14 Haziran 1954, s. 6. 
647Sabah Postası, 4 Mart 1955, s. 4. 
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Menemen Gençlik Kulübü’nün müsabakanın kazanılması halinde futbolculara 

prim dağıtılacağını açıklamasının ardından maçın oynanacağı gün gelmiş ancak 

müsabakada istenmeyen olaylar yaşanmıştır ve basında yer alan haberde, 

Menemenspor ve Dikilispor takımları arasında oynanan maçın yarıda kaldığı ifade 

edilmiştir. Menemen’de ilçeler arası lig maçları kapsamında oynanan müsabakanın, 

skor 1-1 iken yarıda kaldığı belirtilmektedir. Müsabakanın ikinci yarısı oynanırken, 

hakeme itirazlarda bulunan Dikilispor takım kaptanının bu esnada bir tartışma 

çıkarmasının sonucunda, mücadeleyi takip eden halk sahaya girmiş ve müsabaka 

yarıda kalmıştır. Halkın sahaya girmesinin ardından da, bazı kişiler Dikilispor takımı 

oyuncularına saldırmaya çalışmış ve takım otobüsünün camlarına ve kapılarına zarar 

vermeye başlamışlardır. Dikilispor futbol takımı ile takım otobüsünde bulunan Dikili 

Kaymakamı ise, emniyet güçlerinden önlem almasını istemiş ancak yeterli önlem 

alınamamıştır. Çıkan olaylar sonucunda ise Dikilispor futbolcularından Mithat Tınay 

ağır bir şekilde yaralanmıştır.648  

Menemenspor futbol takımı ile ilgili verilen bilgilere ek olarak bir başka 

haberde de şu ifadeler kullanılmıştır; “İzmir kazalar arası şampiyonu Ödemiş 

Gençlik Kulübü’nün davetlisi olarak Ödemiş’e giden Menemen Gençlik takımı, 

dostluk maçını, çok zevkli ve çekişmeli bir oyundan sonra 2-1 kazanmıştır.”649  

Bir diğer haberde Ödemiş’te yapılan kazalar arası bölge şampiyonluğu 

maçının, Ödemiş ve Menemen takımlarının arasında oynandığı belirtilmiş ve maçı 

Ödemişliler 5-3 kazanarak şampiyon olmuştur.650 Bununla birlikte, bu haberin 

ardından kısa bir süre sonra bir haber daha paylaşılmış ve bunun sonucunda da 

dönemin şartlarının daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Haberde, müsabakanın, 

sahanın gayr-i nizamî olmasından dolayı tekrar edileceğinden bahsedilmektedir. İlk 

olarak Ödemiş’te oynanan, Ödemiş-Menemen ilçeler arası futbol şampiyonluğu 

maçının, Menemenspor’un mağlubiyeti ile sonuçlandığına dikkat çekilmiştir. 

Bununla birlikte, Menemenspor yöneticileri, müsabakanın oynandığı sahanın gayr-i 

nizamî olmasından dolayı sonuca itiraz etmiş ve bu itiraz bölge hakem komitesince 

incelendikten sonra, maçın tekrar oynanmasına karar verilmiştir.651  

 
648Ege Ekspres, 8 Mart 1955, s. 6. 
649Yeni Asır, 16 Nisan 1959, s. 6. 
650Yeni Asır, 29 Haziran 1953, s. 2. 
651Yeni Asır, 4 Temmuz 1953, s. 6. 



185 

Bu haberin ardından, basında bir başka haber daha yer almıştır. Haberde, Yeni 

Asır Gazetesi’nin 4 Temmuz 1953 tarihinde çıkan Ödemiş-Menemen futbol maçı ile 

ilgili yazısında, müsabakanın gayr-i nizamî bir sahada oynanması nedeniyle tekrar 

edilecek olmasının ardından, Alaçatı Gençlik Kulübü’de, 21 Haziran 1953 tarihinde 

Alaçatı-Menemen müsabakasının da hakem tarafından gayr-i nizamî şartlarda 

oynatıldığı ve kalelerde ağ bile bulunmadığını belirterek itiraz etmiştir. Alaçatı 

Gençlik Kulübü’nün isteği Menemenspor ile oynadıkları müsabakanın tekrar 

edilmesi yönünde olmuştur.652  Basında bu habere ek olarak Menemenspor futbol 

takımı ile ilgili birçok haber yer almıştır. Bu haberlerden birinde, Dikili’nin 

sahasında oynanan Dikilispor-Menemenspor müsabakasının, Dikili’nin 2-0’lık 

galibiyetiyle sonuçlandığına dikkat çekilmiştir. Menemenspor’un uzun bir süredir bu 

maç için hazırlanmasına ve birkaç tanınmış futbolcuyu kadrosuna almasına rağmen, 

Dikili’nin genç takımına mağlup olduğu ifade edilmiştir. Haberde son olarak, maçtan 

önce yapılan bütün tahminlerin aksine, Dikili takımının Menemenspor’u mağlup 

etmesi dikkat çekici bir detay olarak verilmiştir.653  

Demokrat Parti döneminde gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve özelde futbol 

müsabakaları yalnızca ilçeler arası maçlar ya da dostluk maçlarından 

oluşmamaktadır. Bu spor faaliyetlerine ek olarak futbol maçları belirli günlerde ve 

özellikle de bayram zamanlarında gerçekleştirilmiştir. Basında yer alan bir haberde, 

bayram dönemlerindeki müsabakalar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Haberde, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bir futbol müsabakasının 

düzenlendiği belirtilmiştir. İzmirspor’un Hatay takımı bayram günü Menemenspor 

takımı ile karşılaşmış ve müsabakanın ilk devresini Menemenspor 2-0 galip bitirmiş, 

maçın ikinci yarısında ise Hatay takımının attığı gol yeterli olmamış ve mücadele 

Menemenspor takımının 2-1’lik galibiyeti ile sona ermiştir. Haberde son olarak, 

Hatay takımının, İzmirspor’dan iki futbolcu takviyesi ile müsabakada yer aldığı da 

ayrıca belirtilmiştir.654 Bir başka haberde ise şu ifadelere yer verilmiştir; “Bayram 

münasebeti ile Aliağa’ya davet edilen Menemen genç takımı ile Aliağa genç takımı 

 
652Sabah Postası, 9 Temmuz 1953, s. 5. 
653Sabah Postası, 28 Temmuz 1953, s. 6. 
654Sabah Postası, 25 Nisan 1955, s. 4. 
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arasında yapılan dostluk maçında iki takımında enerjik oyunu ile biten maçta 

Menemen 2-1 mağlup olmuştur.”655  

İzmir ilçeleri gençlerinin spor faaliyetlerine ve özelde de futbol müsabakalarına 

duydukları ilgi ile alakalı, gazetelerde yer alan bir haberde ilçe gençlerinin 

müsabakaları sabırsızlıkla bekledikleri ifade edilmiştir. 1953-1954 yılı ilçeler arası 

lig maçlarının iki devreli olarak oynatılmasının planlandığı ve müsabakaların 

yapılacağı tarihler ile stadyumları, ilçeler tertip komitesi ve Bergama delegesi Ali 

Barçın’ın, ilçe merkezlerine giderek yerinde inceleyeceği, ardından da stadyumların 

durumları ile ilgili rapor hazırlayacağı belirtilmektedir. Delegenin, İzmir’in çeşitli 

kazaları ile ilgili raporlarını hazırlamasının ardından, Bergama, Kınık, Dikili ve 

Menemen ilçelerine giderek müsabakaların oynanacağı sahaları yerinde inceleyeceği 

ifade edilmektedir.656  

Menemen’de spor faaliyetleri anlamında ilgi çeken etkinlikler futbol 

müsabakalarının yanında, bir siyasi parti ya da hayır kurumunun yararına tertiplenen 

pehlivan güreşleri ve deve güreşleridir. Bu güreş müsabakalarından bazıları ise 

ilçeler arasında da düzenlenmiştir. Basında yer alan bir haberde, ilçeler arasında 

düzenlenen güreş müsabakalarından ikincisinin Menemen kazasında yapılacağından 

bahsedilmektedir. Menemen’de düzenlenecek pehlivan güreşlerini, Muharrem 

Candaş, Süha Şenyüz, Fazlı Arın, Abdullah Seyhan, Mustafa Gökberk ve Hilmi 

Beşikçi isimli hakemlerin idare edeceği belirtilmiştir.657  

Menemen’de düzenlenen pehlivan güreşleri ile ilgili bilgi veren bir haberde, 

Menemen kazasında düzenlenecek olan ve Kubilay İlkokulu’nun tertiplediği, yağlı 

pehlivan güreşlerinin, Sezai Konmaz ve İbrahim Karabacak arasında yapılacağı 

belirtilmiştir. Yapılacak bu müsabakaya ek olarak, Hasan Acar ve Ali Yağcı arasında 

uzun zamandır devam eden çekişmenin, gerçekleştirilecek bir güreşle nihayete 

erdirileceği ifade edilmektedir. Menemen ve civarının uzun zamandır beklediği bu 

güreş müsabakası ise halk arasında büyük iddiaların ortaya atılmasına da sebep 

olmaktadır.658  

 
655Yeni Asır, 26 Eylül 1950, s. 4. 
656Yeni Asır, 25 Kasım 1953, s. 8. 
657Ege Ekspres, 24 Ekim 1953, s. 6. 
658Demokrat Menemen, 5 Mart 1960, s. 1. 
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Menemen kazasında düzenlenen pehlivan güreşleri ile ilgili haberlerden bir 

diğerinde, Menemen ilçesinde kışla önündeki meydanda, Cumhuriyet Halk Partisi 

yararına büyük yağlı güreşlerin tertip edileceğinden bahsedilmektedir. Menemen’de 

tertiplenecek pehlivan güreşlerine ise, Hasan Acar, Mehmet Ali Yağcı, Niyazi 

Gürşen ve Sezai Kanmaz ile birlikte birçok tanınmış pehlivanın da iştirak edeceği 

bildirilmektedir.659 Menemen’de düzenlenecek olan pehlivan güreşleri ile ilgili bir 

başka haberde ise, CHP Menemen İlçe Teşkilatı yararına tertip edilecek olan büyük 

pehlivan yağlı güreşlerinin, 7 Şubat Pazar günü, Menemen kazasında, kışla önündeki 

meydanda gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Güreşlerin düzenlenmesinden 

sorumlu olan tertip komitesinin, müsabakaların bir intizam içinde gerçekleştirilmesi 

ve seyircilerin de güreşleri rahat bir şekilde takip edebilmesinin sağlanması adına her 

türlü önlemi aldığı da açıklanmıştır.660  

Menemen’de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinin yanında deve güreşleri de 

gerçekleştirilmiştir. Deve güreşleri ile ilgili dönemin basınında sınırlı bilgiler 

bulunmaktadır. Basında yer alan bir haberde şu bilgiler paylaşılmıştır; 

“Türkiye Kızılay Cemiyeti Menemen şubesi tarafından tertip edilen deve 

güreşi, evvelki gün hava muhalefeti sebebiyle yapılamamıştır. Güreş, 

önümüzdeki Pazar günü, Menemen sahasında yapılacak ve o güne kadar güreşe 

iştirak etmek için gelen develere, Menemen’de bakılacaktır.”661 

 

4.1.6. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Asayiş 

 Ülke genelinde asayiş ile ilgili sorunlar genel olarak, komünizm, laiklik karşıtı 

akımlar ve ırkçı düşünce yapısında olan unsurlar ile ilgili olmuştur. Bu fikir 

yapısında olan gruplar DP Hükümetleri tarafından sıkı bir şekilde incelenmiştir. 

Demokrat Parti Hükümetleri ülkenin asayiş düzenini bozan bu gruplara karşı bütün 

yasal tedbirlerin tereddütsüz alınacağını açıkça ifade etmiş ve bu konu hakkında 

kolluk kuvvetleri yoğun bir çaba harcamıştır.662  

Türkiye’de çeşitli fikir akımlarına mensup grupların, ülkenin asayiş düzenini 

olumsuz yönde etkileyen olaylarına karşın, bu dönemde günlük güvenlik sorunları da 

 
659Sabah Postası, 25 Ocak 1960, s. 3. 
660Sabah Postası, 28 Ocak 1960, s. 3. 
661Yeni İzmir, 15 Ocak 1957, s. 1. 
662Ali Dikici, “Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı”, Gazi Akademik 

Bakış Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, (2009), s. 70. 
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yaşanmıştır. Bu asayiş olayları ise, öldürme vakaları, kaçakçılık faaliyetleri, banka 

soygunları, kabadayılık yapanlar, firari hırsızların yakalanması, greve giden işçilere 

müdahalede bulunulması ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir gün içinde yaşanan çok 

sayıda zabıta vakaları, Demokrat Parti dönemindeki asayiş sorunlarına örnek olarak 

gösterilebilmektedir.663 

Menemen kazasında da çeşitli asayiş hadiseleri yaşanmış ve bu olaylar 

dönemin basınında sıklıkla yer bulmuştur. Demokrat Parti döneminde Menemen’de 

asayiş ile ilgili konular; jandarmaların silah aramaları, kız kaçırma hadiseleri, 

yaralama olayları, yangınlar, çeşitli taşıt kazaları, hırsızlık hadiseleri, cinayetler, 

kavgalar ve boğulma vakalarından oluşmaktadır.  

Menemen kazasında jandarma ekipleri ya da polisler genellikle kırsal 

kesimlerde asayiş düzeninin bozulmasını engellemek ve halkın elinde bulunan 

silahların kullanılarak çeşitli adli sorunların ortaya çıkmasına engel olmak 

maksadıyla arama faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Silah arama faaliyetleri ise 

dönemin basınında geniş bir yer tutmuştur. Bu konu ile ilgili haberlerden birinde, şu 

ifadelere kullanılmıştır; “Menemen ilçesinde yapılan arama ve taramada, 5 tabanca, 

2 dolma tüfek ve 17 bıçak bulunarak müsadere edilmiş, taşıyanlar hakkında kanunî 

takibata başlanmıştır.”664  

Menemen Jandarma Komutanı Kazım Altınoluk’un idaresindeki jandarma 

ekipleri tarafından, Menemen kazasının, Harmandalı, Yalancık ve Ulucak köy 

kahvehanelerinde silah arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan arama 

faaliyetlerinin sonunda ise yirmi bir bıçak ve bir tabancaya el konulmuş, silahları 

taşıyanlar hakkında da kanunî işlem başlatılmıştır.665  

Menemen ilçesinin asayişinin sağlanmasında jandarma ekipleri ve polis 

ekiplerinin yanında zabıta kuvvetleri de kullanılmıştır. Dönemin gazetelerinde yer 

alan bir haberde, Menemen jandarma teşkilatı ile birlikte, zabıta ekiplerinin de 

bölgede düzenli bir çalışma yapmasının sık sık ortaya çıkan hadiselerin önlenmesi 

anlamında yararlı olduğundan bahsedilmektedir.  Güvenlik ekiplerinin, kısa 

aralıklarla ve çeşitli zamanlarda, Menemen kazası, nahiye merkezleri ve köylerde 

yaptıkları arama faaliyetlerinin sonucunda, dört tabanca, yüzden fazla bıçak, kama, 

 
663Dikici, a.g.m., s. 76-77. 
664Yeni Asır, 5 Ağustos 1951, s. 2. 
665Yeni Asır, 10 Ekim 1951, s. 2. 
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ustura ve şiş ele geçirilmiştir. Bu silahları taşıyanlar hakkında ise kanunî işlem 

yapılmıştır.666 Gazete haberleri arasında Menemen’de yapılan silah aramalarına da 

yer verilmiştir. İzmir İkinci Şube görevlileri, Manisa’nın ardından, Menemen’de de 

geniş bir silah arama faaliyetinde bulunmuşlardır. Görevli memurlar, Menemen 

kazasını baştanbaşa iki defa incelemiş ve 18 bıçak ile 2 tabancaya el konulmuştur.667  

Menemen kazasının asayiş sorunları arasında, basından anlaşıldığı kadarıyla en 

fazla yer tutan hadiseler kız kaçırma olayları olmuştur. Basında yer alan haberlerden 

birinde, Menemen’de bir genç kızı zorla kaçırarak alıkoyan Ramazan Varol isimli 

vatandaşın, İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasının ardından, 12 sene 11 

ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilmiştir.668  

 Kız kaçırma olayları yalnızca Menemen kazasında gerçekleşmemiş, kazanın 

nahiye merkezlerinde de görülmüştür. Menemen’in Aliağa nahiyesinde, Ali Yılmaz, 

Muzaffer Özbek ve Sıtkı Sönmez isimli vatandaşların, 17 yaşındaki bir kızı pamuk 

tarlasında çalışmakla olduğu sırada kaçırdıkları ifade edilmiş, olayın ardından 

yakalanan 3 kişi ise, sorgularının ardından tutuklanmışlardır.669 Bu dönemde 

gerçekleşen bir başka kız kaçırma olayında, Menemen kazasının Karakuzu köyünde, 

bir kadının evine girerek, kadını zorla kaçırmaya çalışan İlyas Çam, İbrahim Turan, 

Kerim Çıtak, İbrahim Deveci ve Hüseyin Karadağ isimli kişiler, 1,5 yıl ile 4,5 yıl 

arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardır.670  

Menemen kazasının, Zafer mahallesinde ikamet etmekte olan iki kişi, Halime 

Borucu isimli bir kızı silah tehdidi ile zorla kaçırmışlardır. Olayın ardından sanıklar 

hakkında dava açılmış ve savcılık, araştırmalarına başlamıştır.671 Basında yer alan bir 

başka haber ise bu dönemdeki kız kaçırma vakalarının fazlalığına dikkat çekmiştir. 

Haberde, son 24 saat içerisinde biri İzmir vilayet merkezinde ve diğer ikisi de 

Menemen kazasında olmak üzere toplamda 3 kız kaçırma olayının yaşandığı 

belirtilmiştir. Menemen ilçesinde gerçekleşen olaylardan birincisi, Aliağa 

Nahiyesinde yaşanmış ve Ömer Altınova isimli vatandaş, 8 aydır nişanlı olduğu bir 

kızı kaçırmıştır. Olaya karışan iki kişi, jandarma tarafından yakalanmış ancak 
 

666Yeni Asır, 13 Mart 1953, s. 5. 
667Ege Ekspres, 27 Şubat 1953, s. 2. 
668Sabah Postası, 17 Aralık 1960, s. 5. 
669Sabah Postası, 11 Kasım 1960, s. 5. 
670Yeni Asır, 19 Kasım 1954, s. 2. 
671Demokrat Menemen, 16 Aralık 1959, s. 1. 
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birbirleriyle evlenmek istedikleri için bu yola başvurduklarını belirtmişlerdir. 

Haberde yer alan diğer hadise ise Menemen’in Ulucak köyünde gerçekleşmiştir. 

Fatma Kalmaz isimli bir kız, aynı köy sakinlerinden, Sami Yürük tarafından 

kaçırılmıştır. Olayın ardından, Menemen kazası emniyet güçleri tarafından yakalanan 

sanık hakkında ise soruşturmaya başlanılmıştır.672 

Menemen’de gerçekleşen asayiş sorunlarından bir diğeri yaralama vakaları 

olmuştur. Basında yer alan bir haberde, Menemen kazasının Çukur köyünde, 

aralarında hiçbir sorun yokken çıkan bir tartışma sonucunda, Mehmet Sezgin 

adındaki vatandaş, arkadaşının başına taşla vurmak suretiyle ağır şekilde 

yaralamıştır. Yaralanan kişi, memleket hastanesine götürülerek tedavi altına alınmış 

ve sanık da Menemen’de tutuklanmıştır.673 Bir başka haberde ise İzmir vilayetinin 

çeşitli kazalarından, yaralama hadiselerine yer verilmiştir. Haberde şu bilgiler 

paylaşılmaktadır; 

“Menemen’in Aliağa Nahiyesine bağlı Karakuzu köyünde, Hüseyin Özel 

adındaki biri, kahveden evine dönerken meçhul bir şahıs tarafından atılan bir 

tabanca kurşunu ile yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, tahkikata 

başlanmıştır.”674  

 

Menemen’de yaralama olayları da gerçekleşmiştir. İlçedeki bir dükkânda kalfa 

olarak çalışmakta olan Turgut Hüdaverdi isimli vatandaş, yine Menemen ilçesinde 

mezbahada kesim ustası olarak çalışan Haşim Demrikan’ı aralarında çıkan bir 

tartışma sonucunda sol bacağından ağır bir şekilde yaralamıştır. Yaralanan vatandaş 

İzmir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, suçlu ise yakalanarak adalete teslim 

edilmiştir.675  

Basında, Menemen kazasında ilginç sebeplerden ortaya çıkan yaralama 

hadiselerine de yer verilmiştir. Bu haberlerden birinde, Menemen’in Asarlık köyünde 

ağır bir yaralama hadisesinin yaşandığı belirtilmiştir. Köy halkından Recep Sivri’nin 

işletmekte olduğu kahvehanede, Ahmet Ünal isimli vatandaşın radyo ile ilgilenmesi 

yüzünden, kahvehane sahibi ile aralarında bir tartışma yaşanmıştır. Sonuç olarak, 

 
672Ege Ekspres, 13 Temmuz 1954, s. 2. 
673Ege Ekspres, 23 Ekim 1953, s. 5. 
674Yeni Asır, 3 Kasım 1959, s. 5. 
675Demokrat Menemen, 22 Aralık 1959, s. 1. 
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Ahmet Ünal, Recep Sivri’yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmayı başarmıştır. Olayın 

ardından, Menemen kazası emniyet ekipleri ise suçluyu yakalamıştır.676  

Menemen kazası ve köyleri ile alakalı olan olaylardan bazıları ise yangınlar ile 

ilgili olmuştur. Menemen’de çıkan yangınların çeşitli nedenleri olmakla birlikte bu 

olaylar da ilçenin asayiş durumu hakkında bilgiler vermektedir. Gazetelerde yer alan 

bir haberde, Menemen kazasının Kaklıç köyünde gaz ve pamuk dolu bir depoda 

yangın çıktığı ve kısa bir sürede büyüdüğünden bahsedilmektedir. Menemen 

İtfaiyesi, olay yerine gelmiş ve yangına müdahale de bulunmuş ancak yetersiz 

kalınca İzmir İtfaiyesi de yangının çıktığı bölgeye gelmiştir. İzmir ve Menemen 

itfaiye ekipleri daha sonra yangını kontrol altına almayı başarmışlardır.677  

Menemen kazasının Ulucak köyünde, etrafı duvarlarla çevrili olan bir pamuk 

deposunda oldukça büyük bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangın sonucunda, 14.400 

kilogram pamuktan, 3.600 kilogram pamuk ile birlikte depo da tamamen yanmıştır. 

Yangının çıkış nedeni ise depoya atılmış olan bir sigara olarak belirlenmiş, bununla 

birlikte tahkikatın devam ettiği de ayrıca ifade edilmiştir.678  

Menemen ilçesinde çıkan nispeten küçük yangınlara ek olarak daha büyük 

tehlikeler yaratan yangınlar da yaşanmıştır. Bu yangınlardan birinde, Menemen’in 

Musabey köyünde, içerisinde 7 ton pamuk, 3 ton buğday ve 15 varil mazot bulunan 

bir depoda, atılan bir sigara sebebiyle büyük bir yangın çıkmıştır. Yangının 

çıkmasının ardından bölgeye gelen İzmir İtfaiyesi, neredeyse bütün bir köyü 

yakabilecek bu yangını güçlükle de olsa söndürmeyi başarmıştır. Yangında 7 ton 

pamuğun ve 3 ton buğdayın yandığı ve zararın da 60 bin lira civarında olduğu 

belirtilmiştir.679 Menemen kazası ve köylerinde çıkan yangınlar genel olarak ihmaller 

sonucunda çıkmıştır. Yapılan bir ihmal sonucunda çıkan yangınlardan bir diğerinde, 

Menemen kazasının Türkelli köyünde bulunan bir depoda bekçi olarak çalışan 

Zekeriya Ökmen tarafından atılan bir sigara izmaritinden yangın çıkmış ve 1.125 

kilogram pamuk tamamen yanmıştır. Yangının çıkmasına neden olan bekçi hakkında 

ise soruşturma başlatılmıştır.680  

 
676Yeni Asır, 22 Mayıs 1951, s. 4. 
677Ege Ekspres, 28 Ekim 1953, s. 1-6. 
678Yeni Asır, 3 Ekim 1956, s. 2. 
679Yeni Asır, 9 Ekim 1959, s. 3. 
680Yeni Asır, 11 Ekim 1959, s. 3. 
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Menemen ilçesinde çıkan bir yangın ile ilgili olan haberde ise, yangının çıkış 

yeri daha farklıdır. Menemen kazasının Ahıhıdır mahallesinde bulunan bir simitçi 

fırınında, nedeni öğrenilemeyen tehlikeli bir yangın çıkmıştır. Menemen 

Belediyesinin itfaiye ekipleri, emniyet görevlileri ve halkın büyük çabaları ile 

çevreye yayılmasına engel olunan yangın söndürülmüş ve çok fazla hasara da neden 

olmamıştır.681 Menemen’de çıkan yangınlar ile ilgili haberlerden birinde, Menemen 

kazasının Helvacı köyünde, 8 yaşındaki bir çocuğun evlerinin ambarında kibritle 

oynarken büyük bir yangına sebebiyet verdiği belirtilmektedir. Yangın ise bir anda 

genişlemiş, ev, ambar ve samanlık tamamen yanmıştır. İlçenin bir köyünde çıkan bu 

yangının ardından, Menemen Savcılığı da tahkikata başlamıştır.682  

Menemen’de yaşanan asayiş ile ilgili olaylardan bir diğeri de çeşitli taşıt 

kazalarıdır. Bu taşıt kazalarının bazıları ölümlerle sonuçlanırken, bazılarında da 

yaralananlar olmuştur. Basında yer alan bir haber, yaşanan kazaların dikkatsizlik 

sonucunda ortaya çıktığını da göstermektedir. Menemen ilçesinden, Ankara yönüne 

doğru hareket eden bir yolcu treni, süratli bir şekilde yoluna devam ederken, tren 

yolundan geçmek isteyen bir taksiye çarpmış ve tren, taksiyi uzun bir süre 

sürükledikten sonra durabilmiştir. Otomobil içinde yer alan üç kişi ise çeşitli 

yerlerinden yaralanmış ve hastaneye sevk edilmişlerdir.683  

 Foça plakalı olan bir otobüsün, Menemen’den İzmir’e doğru yola çıktığı bir 

sırada, Menemen plakalı başka bir otobüsün önüne geçmesi sonucunda hendeğe 

yuvarlanmıştır. Otobüsün hendeğe yuvarlanmasının sonucunda da 24 kişi ağır bir 

şekilde yaralanmıştır. Kazanın ardından, bölgeye giden Menemen Savcısı ve trafik 

ekipleri olayın sebebini bulmak için soruşturmaya başlamışlardır.684  

Menemen ilçesinden, Bergama’ya doğru giden Muharrem Kazanır’ın 

idaresinde bulunan bir kamyon, benzini bitmesinden dolayı yolun sağında durmakta 

olan bir kum kamyonuna çarpmıştır. Çarpışma sonucunda kum kamyonun şoförü 

ağır yaralanırken, kamyonda bulunan diğer kişi ise vefat etmiştir. Olayın ardından 

Menemen emniyet ekipleri tahkikata başlamıştır.685  

 
681Demokrat Menemen, 30 Aralık 1959, s. 1.  
682Sabah Postası, 28 Ağustos 1960, s. 2. 
683Sabah Postası, 26 Ağustos 1955, s. 2. 
684Sabah Postası, 13 Temmuz 1957, s. 1-4. 
685Ege Ekspres, 27 Kasım 1957, s. 2. 
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Menemen ilçesinin yerel yöneticileri ile emniyet ekiplerinin ilgilenmek 

zorunda kaldığı bir başka asayiş sorunu ise hırsızlık vakaları olmuştur. Menemen’de 

gerçekleşen hırsızlık vakaları çeşitli nedenlerle olmakla birlikte, dönemin basınına 

ilginç olaylar da yansımıştır. Konu ile ilgili haberlerden birinde, Menemen’in Seyrek 

köyünde ikamet etmekte olan Demirali Demirtaş’ın evine giren bir kişinin, takım 

elbise çaldığı bildirilmiş ve suçlu kısa bir sürede yakalanarak adalete teslim 

edilmiştir.686  

Menemen ilçesinde, nahiyelerinde ve köylerinde yaşanan hırsızlık olaylarının 

ziraat ürünlerine yönelik olarak ortaya çıktığı da görülmektedir. Menemen kazasının 

Aliağa nahiyesinde gerçekleşen hırsızlık olayında, iki ayrı evden 50 teneke buğday 

ve 130 kilogram da pamuk çalındığı belirtilmiştir. Ürünleri çalarak kendi evlerine 

götüren, sanıklar ise Menemen emniyet ekipleri tarafından tutuklanmışlardır.687 

Basına yansıyan bir başka haberde ise, Menemen’in Ulucak köyüne çalışmak için 

gelen iki kadının, köy bakkalı Halil Eriş’in dükkânından altı kilogram sabun 

çaldıkları bildirilmiştir. Adliyeye sevk edilen sanıklar hakkında tahkikata 

başlanılmıştır.688  

Menemen kazası ile ilgili ortaya çıkan asayiş sorunlarından bir diğerinin de 

cinayet vakaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu konu ile ilgili haberlerden birinde, 

Menemen kazasının Harmandalı köyünde ikamet eden Ahmet Filiz isimli kişi, bir 

süre önce nişanlandığı genç kızın, nişanı bozmasının ardından, aynı köyden Hasan 

Coşkun ile nişanlamasına sinirlenip intikam almaya karar vermiştir. Hasan 

Coşkun’un köy kahvesinde olduğu bir sırada, buraya gelen Ahmet Filiz, Coşkun’u 

tabanca ile vurmuştur. Olayın ardından Filiz ve onu teşvik ettiği öğrenilen babası 

kaçmışsa da, Menemen emniyet ekipleri tarafından tutuklanmışlardır.689  

Bir başka haberde, Menemen ilçesinde, beş kişinin yaşlı bir çifti paralarını 

alabilmek adına öldürdüklerinden bahsedilmektedir. Yaşlı çifti öldüren suçlular daha 

sonra, çiftin üzerinde bulunan 20 bin lirayı alarak kaçmışlardır. Cinayetin 

işlenmesinin ardından, olay yerine gelen köylüler ise yaşlı çiftin cansız bedenlerini 

görmüş ve jandarma kumandanlığına haber vermişlerdir. Menemen Jandarma 

 
686Yeni Asır, 11 Aralık 1953, s. 2. 
687Yeni Asır, 2 Kasım 1954, s. 7. 
688Yeni İzmir, 21 Eylül 1956, s. 1. 
689Sabah Postası, 29 Ağustos 1958, s. 2. 
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ekiplerinin araştırmaları sonucunda da hırsızlık yapmak üzere cinayet işleyen beş kişi 

yakalanmış ve sorgularının ardından tutuklanmışlardır.690  

 Menemen’de ortaya çıkan asayiş ile ilgili sorunlardan bazıları da kavga 

olayları ve boğulma vakalarından oluşmaktadır. Basında yer alan haberlerden 

birinde, Menemen kazasının Maltepe köyünde bütün bir köy halkının dâhil olduğu 

kanlı bir hadisenin yaşandığına değinilmiştir. Menemen’de yaşanan bu kavganın 

nedeni ise Arnavutlarla, Bulgaristan göçmenleri arasında devam eden “sınıf 

çatışmasının” bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Yaşanan kavganın ayrıntıları ise şu 

şekilde ifade edilmiştir; iki grubun kavgaya başlamasının ardından, Arnavutlar, 

Bulgaristan göçmenlerine ateş açmış ve iki kişi yaralanmıştır. Güçlükle bastırılan 

kavgada 15 kişi ise taş ve sopalarla hafif bir şekilde yaralanmıştır. Menemen 

jandarma kuvvetleri, arbedeye son vermelerinin ardından, köyde genel bir silah 

araması yapmışlar ve iki av tüfeği ile bir tabancaya el koymuşlardır. Menemen 

jandarma ekipleri yaşanan bu olaylardan sonra, köydeki gergin ortamı da göz önüne 

alarak, bölgede geçici bir karakol oluşturmuştur.691  

Konu ile ilgili bir başka haberde de Menemen kazasına, Menemen Gençlik 

futbol takımı ile bir müsabaka yapmak için gelen Karşıyaka kulübü ile Menemenli 

futbolcular arasında büyük bir kavganın yaşandığına değinilmektedir. Futbolcular 

arasında çıkan kavgaya seyirciler de katılınca tam bir arbede ortaya çıkmış ve bir 

üsteğmen ile iki er de yaralanmışlardır. Jandarmanın olaylara müdahele etmesinin 

ardından, kavgaya karışanlar hakkında tahkikata başlanılmıştır.692  

Menemen kazasında 1957 yılında gerçekleşen suçlardan bazıları ise ekonomik 

alanda olmuştur. Bu suçlar, fazla fiyatla yumurta satışı, etiketsiz mal satmak, 

beyanname vermemek ve fazla fiyatla çay satmaktan oluşmuştur.693 

 Dönemin basınında Menemen kazasının asayiş sorunları ile ilgili bilgi veren 

bir başka konu ise boğulma vakaları olmuştur. Menemen Kazasının Günerli Köyünde 

çalışan bir kadının, 1,5 yaşındaki oğlu, annesi tarlada çalışırken su arkına düşmüş ve 

 
690Sabah Postası, 7 Aralık 1960, s. 1-5. 
691Demokrat İzmir, 25 Nisan 1954, s. 1-2. 
692Demokrat İzmir, 24 Mayıs 1954, s. 1-5. 
693T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre XI, İçtima 2, C. 5, 28 Kasım 1958, s. 935. 
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boğularak vefat etmiştir. Menemen Savcılığı ise olayın sebeplerini ortaya çıkarmak 

için soruşturma başlatmıştır.694  

Menemen’deki boğulma vakalarından bir diğerinde ilçenin, Maltepe köyünde, 

evin ön tarafında oynamakta olan Recep Başoğlu isimli 4 yaşındaki çocuk, ayağının 

bir taşa takılması sonucunda 10 metre derinliğindeki kuyuya düşerek hayatını 

kaybetmiştir. Olayın ardından, bütün köyde tahkikat başlamış ve kuyuyu açık 

bırakarak ihmalde bulunan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır.695 Dönemin 

basınından anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Menemen kazasında görülen boğulma 

vakalarının nedenleri ihmal ve genel olarak yüzme bilmemekten kaynaklanmaktadır. 

Konu ile ilgili olan bir haberde de yüzme bilmeden kanala giren bir kişinin 

boğulduğundan bahsedilmektedir. Haberde, Menemen’in Mermerli mahallesinde 

ikamet eden, Kenan Bilgiç ismindeki bir kişi, havaların sıcak olmasından dolayı 

kanala girmek istemiştir. Ancak, şahıs yüzme bilmediğinden, boğulmak suretiyle 

vefat etmiştir. Olay, Menemen Cumhuriyet Savcılığı tarafından ele alınmış ve 

tahkikata başlanmıştır.696 

Menemen’de emniyet güçleri farklı alanlarda gerçekleşen olayları 

aydınlatabilmek için yoğun bir mesai harcamıştır. Bu dönemde Menemen’de yaşanan 

olayların sebepleri ise kültürel ve ekonomik temellere dayanmaktadır. İlçede değişik 

kültürlerden ve farklı eğitim seviyelerinden insanların olması, yaşanan olayların fazla 

olmasında etkili olmuştur. Menemen’de yaşanan ekonomik sıkıntılar ise ilçede asayiş 

olaylarının yaşanmasının bir diğer nedenini oluşturmuştur. 

4.2. EĞİTİM HAYATI 

4.2.1. Demokrat Parti’nin Eğitim Politikaları 

14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinin ardından Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesiyle birlikte, çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da birtakım 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Demokrat Parti’nin 1946 yılında kuruluşu ile birlikte 

yayınlanan parti programında, eğitim konusu ile ilgili yer alan çeşitli hususlar 

bulunmaktadır. Partinin genel prensipleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümde, 13. 

madde de milliyetçilik ilkesi ile birlikte eğitim konusunun nasıl anlaşıldığından 

 
694Yeni İzmir, 21 Eylül 1956, s. 1. 
695Ege Ekspres, 23 Nisan 1957, s. 2. 
696Yeni Asır, 5 Ağustos 1953, s. 2. 
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bahsedilmektedir. Parti, eğitim ve öğretim kurumlarının, milliyetçilik idealinin 

gerçekleştirilmesi konusunda görevli sayılması gerektiğini ifade etmiştir.697   

Demokrat Parti, iktidara gelmesinin ardından, beş farklı hükümet kurmuş ve bu 

hükümetlerin hepsinin başında Başbakan sıfatıyla Adnan Menderes bulunmuştur. 

Partinin, 1950 ve 1960 yılları arasını içine alan 10 yıllık iktidarı boyunca görev 

yapan Millî Eğitim bakanları ise sırasıyla şu kişilerdir; Avni Başman, Tevfik İleri, 

Prof. Rıfkı Selim Burçak, Celal Yardımcı, Prof. Ahmet Özel ve Atıf Benderlioğlu.698  

 I. Menderes Hükümeti’nin (22 Mayıs 1950-9 Mart 1951) eğitim programını 

Başbakan sıfatıyla, Adnan Menderes TBMM’de şu sözlerle açıklamıştır;  

“Yıllardan beri sarih bir istikametten ve rasyonel bir plandan mahrum 

olduğu için mütemadi değişikliklere, sarsıntılara uğrayan maarifimizin, milletçe 

katlanılan büyük maddî fedakârlıklara mütenasip bir verimlilik arz etmediği 

açık bir hakikattir. Hükümetimiz, parti programımızda tespit edilmiş esaslar 

dairesinde, bu büyük millî davayı bir kül halinde ehemmiyetle ele almış 

bulunuyor.”699  

 

II. Menderes Hükümeti’nin (9 Mart 1951-17 Mayıs 1954) programında da 

eğitim konularına yer verilmiş ve bu konu hakkında çeşitli tespitler yapılmıştır. 

Başbakan Adnan Menderes, ilk, orta, yüksek ve teknik eğitim şubelerinin genel bir 

eğitim politikası esasına göre düzenleneceğini bildirmiş ve böylece çeşitli 

derecelerdeki eğitim kurumlarının ahenkli bir şekilde gelişmelerinin sağlanacağını 

ifade etmiştir. Adnan Menderes Demokrat Parti’nin eğitim politikasının hareket 

noktasını şu sözlerle açıklamıştır; “Gençliğimizin ‘’Vatan’’ ideali etrafında 

toplanmasını hareket noktası olarak alıyoruz.”700  

III. Menderes Hükümeti’nin (17 Mayıs 1954-9 Aralık 1955) maarif alanındaki 

icraatlarını da Başbakan Adnan Menderes açıklamıştır. Menderes, 1950 yılında 

eğitim hizmetlerine harcanmak için bütçeden ayrılan tutarın 197 milyon Türk lirası 

olduğunu ve 1954 yılında da 313 milyon Türk lirasının maarif harcamalarına 

ayrıldığını belirtmiştir.701    

 
697Demokrat Parti Programı 1946, s. 3-4. 
698Zafer Tangülü, “Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikaları (1950-1960)”, Türk Eğitim 

Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, (2012), s. 393. 
699Nuran Dağlı, Belma Aktürk, Hükümetler ve Programları I. Cilt 1920-1960, Ankara: TBMM 

Basımevi, 1988, s. 161-162. 
700Dağlı, Aktürk, a.g.e., s. 176. 
701Dağlı, Aktürk, a.g.e., s. 197-198. 
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 Kurulan beş hükümetten, birinci, ikinci ve üçüncü Menderes Hükümetlerinde, 

eğitim konusunda yapılacak icraatlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak IV. Menderes 

Hükümeti (9 Aralık 1955-25 Kasım 1957) ve V. Menderes Hükümeti’nin (25 Kasım 

1957-27 Mayıs 1960) programlarında eğitim konusu gündeme getirilmemiştir.702  

IV. Menderes Hükümeti ve V. Menderes Hükümeti programlarında eğitim 

konusu ile ilgili bilgi verilmese de birtakım icraatlar gerçekleştirilmiştir. V. 

Menderes Hükümeti eğitim alanındaki çalışmalarını daha çok yükseköğretim 

alanında yoğunlaştırmıştır. Hükümetin yükseköğretim çalışmalarının başında ise 

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin açılması gelmiştir.703  

Demokrat Parti, eğitim alanının her kademesinde birtakım yenilikler yapma 

amacında olmuştur. Bu eğitim kademeleri ise; ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve 

teknik eğitim, yükseköğretim, din eğitimi, halk eğitim ve özel eğitim olmuştur. 

Demokrat Parti bu alanlarda yapılacak faaliyetlere ek olarak ülke eğitiminin çağdaş 

bir seviyeye ulaşması amacıyla yabancı uzmanlar getirmiş ve öğretmen yetiştirme 

politikalarına önem vermiştir.704 Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte din 

dersleri konusunda da önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde din 

dersleri yine isteğe bağlı verilmekle birlikte, program içi dersler haline 

dönüştürülmüştür. Demokrat Parti döneminde, Kur’an Kurslarının sayısında da 

önemli bir artış yaşanmıştır.705  

Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu ilk dönemlerde ortaöğretim sistemi, 1952-

1953 yıllarında dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından değiştirilmiş ve 

liselerdeki dördüncü sene, üniversite için bir hazırlık sınıfına dönüştürülmüştür. Celal 

Yardımcı’nın Millî Eğitim Bakanlığı döneminde ise liseler, yeniden üç yıla 

indirilmiştir. Demokrat Parti döneminde ortaöğretim sisteminde hayata geçirilen 

önemli yeniliklerden biri ise, özel programlı liselerin, eğitim sistemindeki yerini 

alması olmuştur.706 İlköğretim alanında yapılan icraatlarda olduğu gibi ortaöğretim 

alanında da din eğitimi verilmesi konusu önemli bir yer tutmuştur. Partinin iktidara 

 
702Dağlı, Aktürk, a.g.e., s. 201-210. 
703Zehra Taşdöven, Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960), Yüksek Lisans Tezi, 

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın 2013, s. 44-45. 
704Tangülü, a.g.m., s. 394. 
705Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi M.Ö 1000-M.S 2007, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 

2007, s. 349-351.  
706Tangülü, a.g.m., s. 394-396. 
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gelmesinin ardından 1951 yılında ortaokul ve lise seviyesinde İmam Hatip okulları 

açılmaya başlanmış ve ilerleyen dönemlerde de bu okulların sayısında artışlar 

yaşanmıştır.707  

Demokrat Parti, iktidara gelmesiyle birlikte meslekî ve teknik eğitim alanına 

önem vermiş ve bunun da sebebi ABD’den alınan dış yardımlar olarak gösterilmiştir. 

ABD’den alınan yardımların çoğunluğunu ise tarım makineleri ve teknik aletler 

oluşturmuş bununla birlikte bu makinelerin kullanılması için de teknik ve ara 

elemanların yetiştirilmesi adına meslekî ve teknik eğitim önem kazanmıştır. Bu 

politikalar kapsamında da Tarım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde üç 

senelik bir kalkınma planı hazırlanmıştır. Plan dâhilinde bazı sanat okullarına motor 

bölümleri kurulması düşünülmüştür.708  

Partinin, en çok önem verdiği ve nicelik olarak artış yaşanan alan 

yükseköğretim olmuştur. Demokrat Parti iktidarından önce Türkiye’de 3 üniversite 

ve 8 yüksekokul mevcut iken, DP’nin iktidarının sonunda bu sayılarda bir artış 

yaşanmış ve 8 üniversite ile 23 yüksekokul faaliyete geçmiştir.709 Demokrat Parti 

iktidarında ihdas edilen başlıca üniversiteler ise 1955 yılında Trabzon’da kurulan 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, yine 1955 yılında İzmir’de kurulan Ege Üniversitesi, 

1957 yılında Ankara’da kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 1958 yılında 

Erzurum’da faaliyetlerine başlayan Atatürk Üniversitesi’dir.710  

 1950 ve 1955 yılları arasında özel eğitim çalışmalarında da hızlı bir artış 

yaşanmış ve bu alanda gerçekleşen gelişmeler genellikle ABD’den gelen eğitim 

uzmanlarının katkılarıyla sürdürülmüştür. Özel eğitim alanında DP iktidarında ilk 

olarak 1950 yılında Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. 1953 

yılında Ankara Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu, 1955 yılında da yine Ankara’da 

zihinsel engelli ilkokul öğrencileri için ilk özel sınıf kurulmuştur.711  

Halk Eğitimi, devletlerin çeşitli alanlarda düzenledikleri kurslar ile ülkelerinde 

yaşayan insanların eğitim ve kültür gibi alanlarda gelişmelerine yardımcı olmaları 

anlamına gelmektedir. Demokrat Parti, iktidara gelmesinin ardından çeşitli alanlarda 

 
707Akyüz, a.g.e., s. 352. 
708Akyüz, a.g.e., s. 371. 
709Tangülü, a.g.m., 397. 
710Akyüz, a.g.e., s. 360. 
711Akyüz, a.g.e., s. 379. 



199 

olduğu gibi yabancı uzmanlardan yararlanma yoluna gitmiş ve Halk Eğitimi alanında 

da bu uzmanlardan raporlar istemiştir. 1951 yılında Amerikalı Halk Eğitim Uzmanı 

Watson Dickerman, Türkiye’ye davet edilmiş ve DP’nin halk eğitimi politikasını 

yönlendirmesi istenmiştir. Watson Dickerman ilk olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı olmak şartıyla halk eğitim politikalarını gerçekleştirecek bir kurumun ihdas 

edilmesini önermiştir. Amerikalı uzmanın bu tavsiyesinin ardından da 1951 yılında 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan ve Yüksek Öğrenim Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı bir Halk Eğitim Şubesi kurulmuş ve 1956 yılında da ilçe 

merkezlerinde Halk Eğitimi Merkezleri’nin açılması kararlaştırılmıştır. Bu halk 

eğitim faaliyetlerinin sonucunda 1955 yılında okuma yazma oranı %40.90’a 

yükselmiştir.712  

1951 yılından itibaren Demokrat Parti pek çok eğitim uzmanını Türkiye’ye 

davet etmiş ve bu uzmanlardan ülkenin eğitimi ile ilgili çeşitli raporların 

hazırlanmasını istemiştir. Bu dönemde Türk eğitim sisteminin çağdaş bir yapıya 

kavuşturulması için ilk olarak 1951 yılında Halk Eğitimi alanında çalışmalar yapmak 

amacıyla Watson Dickerman gelmiştir. Yine 1951 yılında köy okullarının 

iyileştirilmesi maksadıyla K. V. Wofford, Türkiye’ye davet edilmiştir. 1952 ve 1953 

yıllarında ortaöğretim seviyesindeki eğitimin yenilenmesi amacıyla, Prof. John Rufi 

ve Ellswort Tompkins gelmiştir. Yine 1952-1953 yıllarında ilk olarak okullardaki 

rehberlik alanını modernleştirmek için Prof. Lester Beals ile öğretmen yetiştirme 

alanında uzman olan Prof. R. J. Maaske ülkeye davet edilmiştir. Bu eğitim 

uzmanlarına ek olarak, 1955-1956 yılları arasında teknik öğretim uzmanı Dr. E. S. 

Gorvine ile 1957 yılında ticaret eğitimi uzmanlarından oluşan bir grup, Türkiye’ye 

getirilmiştir.713  

Partinin iktidara gelmesiyle birlikte, çeşitli eğitim seviyelerinde görev yapan 

öğretmenlerin hem sayısal anlamda arttırılması hem de kalite anlamında 

yükseltilmesi için çalışmıştır. DP, bu amaçla da çeşitli öğretmen okullarının 

açılmasına olanak sağlamıştır. Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 yılında, 

ilkokul öğretmenleri, Şehir Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri’nden 

yetiştirilmekteydi. Bu döneme kadar Şehir Öğretmen Okulları’nın programları 

 
712Melehat Gezer, Demokrat Parti İktidarının Halk Eğitimi Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar 2012, s. 79-80. 
713Akyüz, a.g.e., s. 409. 
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kapsamlı bir şekilde düzenlenememiş ve Köy Enstitüleri’nin programları da çağın 

ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale getirilememiştir. Demokrat Parti de ilkokullara 

tek bir eğitim kurumundan öğretmen yetiştirmek amacıyla, öğretmen yetiştiren her 

kurumu Öğretmen Okulu olarak nitelendirmiştir.714  

Demokrat Parti’nin Köy Enstitüleri’ni kapatmasının ardından, ilköğretim 

okulları için öğretmen yetiştirme sisteminde tek tip bir uygulamaya geçilmiştir. Ülke 

genelinde öğretmen açığının ortadan kaldırılması için de tek öğretmenli ve çok sınıflı 

uygulama yürürlüğe girmiştir. Tüm eğitim seviyelerinde öğretmen yetiştirmek adına, 

millî karaktere ve pedagojik formasyona önem verileceği ifade edilmiştir. Bu 

özelliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi amacıyla, öğretmenlerin Avrupa’da ihtisas 

yapması ve bu amaçla da teknik gezilere katılmaları sağlanmıştır. Demokrat Parti 

döneminde ortaöğretim için öğretmen yetiştiren kurumların başında Eğitim 

Enstitüleri gelmekte iken, lise seviyesi için öğretmen yetiştiren kurumlar ise İstanbul 

Yüksek Öğretmen Okulu’ndan ve üniversitelerin çeşitli fakültelerinden 

oluşmaktadır.715  

 

4.2.2. Demokrat Parti Döneminde Menemen’de Eğitim Faaliyetleri 

Menderes Hükümetleri eğitim alanında öğretim birliği ilkesini önemsemiş ve 

Türk gençlerinin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çaba harcamıştır. DP 

Hükümetlerinin maarif politikalarının temeli ise, eğitim imkânlarını Türkiye’nin tüm 

bölgelerine ulaştırma amacına dayanmıştır. Bu dönemde köy okullarının 

yaygınlaştırılmasında doğu bölgeleri ve kalkınma hızı düşük olan yerleşim yerlerine 

öncelik verilmesi ilkesi esas alınmıştır. Truman Doktrini ve 1948 ile 1951 yılları 

arasında uygulanan Marshall Planı ile Türkiye, ABD’den iktisadî kalkınma yardımı 

alan 16 ülke arasında yer almış ve iki ülke arasındaki bu ekonomik yardım 

anlaşması, etkisini eğitim alanında da göstermiştir. Demokrat Parti eğitim alanında 

 
714Tunay Karakök, “Menderes Dönemi’nde (1950-1960) Türkiye’de Eğitim”, Yükseköğretim ve 

Bilim Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, (2011), s. 95-96. 
715Mustafa Güçlü, “1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında 

Görülen Temel Eğilimler”, Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 

3, Sayı 4, (2013), s. 86. 
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Amerikan eğitim sistemini örnek almış ve ABD’den gelen eğitim uzmanları Türk 

eğitim sistemi hakkında raporlar hazırlamıştır.716  

Demokrat Parti döneminde farklı eğitim seviyelerinde çeşitli değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerden biri ilköğretim alanında 4 Kasım 1950 

tarihinden itibaren din derslerinin okul müfredatına dâhil edilmesi olmuştur. DP 

döneminde, ilköğretim seviyesinde açılan yeni okul sayısında da önemli bir artış 

yaşanmıştır. 1949-1950 eğitim öğretim yılında 17.106 okulda, 1.590.039 öğrenci 

eğitim alırken, bu sayı 1960-1961 yıllarında ise 24.398 okul ve 2.816.501 öğrenciye 

çıkmıştır. Demokrat Parti okul sayılarını arttırmakla birlikte, eğitimin kalitesini de 

yükseltmeye çalışmıştır. Bu dönemde ortaöğretim seviyesinde ise ilköğretimde 

eğitim gören öğrenciler kadar olmasa da bir artış yaşanmıştır.717 1958 yılında, 

Menemen Ortaokulu’nda 11 öğretmen görevliyken, 433 öğrenci de bu eğitim 

kurumunda öğrenim görmektedir.718 

 Eğitim alanında ayrıca, partinin maarif politikalarının belirlendiği ve yapılacak 

değişikliklerin karara bağlandığı Milli Eğitim Şûraları düzenlenmiştir. DP 

döneminde iki milli eğitim şûrası düzenlenmiş olup ilki, 4-14 Şubat 1953 tarihleri 

arasında görev yapan Beşinci Milli Eğitim Şûrası, diğeri de 18-23 Mart 1957 tarihleri 

arasında faaliyet gösteren Altıncı Milli Eğitim Şûrası’dır.719 Beşinci Milli Eğitim 

Şûrası’nın çalışma alanları genel olarak ilköğretim, okul öncesi eğitim, anaokulları 

ve özel eğitime muhtaç çocukların durumları üzerine olmuş iken,720 Altıncı Milli 

Eğitim Şûrası’nın faaliyet alanını, mesleki ve teknik eğitim, özel halk eğitimi ve 

ticaret öğretimi oluşturmuştur.721  

 Menemen ilçesinde de eğitim ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

Bu etkinlikler dönemin basınında geniş bir yer tutmuştur. Bu faaliyetler millî eğitim 

çalışmaları, eğitimcilerin toplantıları, öğretmenlerin meslekî toplantıları, eğitim 

 
716Güzver Yıldıran, “Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Eğitim Kurumları”, Boğaziçi Üniversitesi 

Eğitim Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, (2012), s. 9-10. 
717Ali Osman Akalan, “IX. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (1950-1954 Yılları) 

Faaliyetlerinden Hareketle Demokrat Parti’nin Eğitim ve Kültür Politikası”, 21. Yüzyılda Eğitim ve 

Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, (2013), s. 138-139. 
718T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre XI, İçtima 1, C. 3, 24 Mart 1958, s. 48. 
719Hilal Akgül, “Demokrat Parti Döneminde Milli Eğitim Şûraları”, Atatürk Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, (2020), s. 633. 
720Akgül, a.g.m., s. 639-640. 
721Akgül, a.g.m., s. 644-645. 
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kongreleri ve okullardaki kutlamalar,  millî eğitim haftaları, anma törenleri ile 

konferanslardan oluşmaktadır. Buna ek olarak Demokrat Parti döneminde Menemen 

ilçesinde yeni açılan okullar ile ilgili de dönemin basınına yansıyan haberler 

bulunmaktadır.  

Menemen’de gerçekleştirilen millî eğitim çalışmaları ile ilgili ve Menemen 

bölgesinden sorumlu olan, görevine yeni başlamış bulunan, Müfettiş Zahit Atay’ın, 

Menemen merkez kazası başöğretmenleri ile millî eğitim memurluğunda bir toplantı 

yaptığı ifade edilmektedir. Yapılan bu eğitim toplantısında, 1951-1952 ders yılının 

daha verimli olmasını sağlamak adına, her ay Menemen merkez okullarının 

başöğretmenleri, ilçenin dört bölgeye ayrılmış bulunan eğitim alanlarından birer 

öğretmen ve kazanın merkez okullarından katılacak birer öğretmenden oluşan bir 

danışma kurulunun kurulması kararlaştırılmıştır. Müfettiş Zahit Atay’ın 

başkanlığında ve Menemen merkez okulları öğretmenlerinin tamamının katıldığı 

toplantı Kubilay Okulunda yapılmıştır. Toplantıda, öğretmenlerin okul içi ve okul 

dışı çalışmaları hakkında çeşitli konuşmalar yapılmış, daha sonra da bölge merkezi 

olan Menemen okullarında millî eğitim haftasının yapılması ve millî eğitim haftası 

kapsamında neler yapılabileceği kararlaştırılmıştır. Menemen’de yapılan millî eğitim 

toplantısında son olarak, çocuk kitapları haftasının ön plana çıkarılması amacıyla, 

Menemen Şehit Kemal Okulunda bir çocuk kitapları sergisinin açılması uygun 

bulunmuştur.722 Menemen’de 1951 yılında 3 adet okul bulunmakta iken, maarif 

toplantıları da bu okullarda yapılmaktadır. Buna karşın Demokrat Parti’nin ilk 

yıllarında Menemen ilçesinin 3 okula daha ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir.723   

 Menemen’de senenin en büyük millî eğitim toplantısının ise merkez Şehit 

Kemal Okulunda gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Toplantıya, Menemen’in bütün 

merkez ve köy okullarının öğretmenleri ile Foça öğretmenlerinin de katıldığı 

belirtilmiştir. Menemen’de gerçekleştirilen millî eğitim toplantısına, bölge müfettişi 

Zahit Atay başkanlık etmiş ve çeşitli kararlar alınmıştır. Öğretmenlere maddî ve 

manevî destek sağlayacak olan, Öğretmenler Derneği ve Tasarruf Sandığı ile ilgili 

 
722Yeni Asır, 14 Kasım 1951, s. 4. 
723T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Dönem IX, Toplantı 1, C. 4, 26 Ocak 1951, s. 425. 



203 

işlerin görüşülmesi ise zaman yetersizliğinden dolayı bir başka toplantıya 

bırakılmıştır.724  

Menemen’de yapılan bir diğer millî eğitim toplantısında, ilçe öğretmenlerinin 

Menemen merkezinde düzenledikleri meslekî toplantılara ek olarak, kazanın üçe 

ayrılan diğer bölgelerinde de bir program dâhilinde eğitim toplantılarının 

gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Menemen’in Ulucak köyünde ilköğretim müfettişi 

Zahit Atay başkanlığında yapılan toplantıda, öğretmenlik mesleği ile ilgili çeşitli 

konuşmalar yapılmıştır. Yapılan konuşmaların ardından, Ulucak köyünde stajyer 

olarak çalışan öğretmenlerin, stajyerlik talimatnamesi hükümlerine göre 

vaziyetlerinin tespit edilebilmesi adına, okulun başöğretmeni, Millî Eğitim memuru 

ve müfettişten oluşan bir heyete belirlenen konu ile ilgili ders anlatmaları istenmiştir. 

Stajyer öğretmenlerin, derslerini anlatmasının ardından ise dersin kritiği yapılmış ve 

öğretmenlerin birtakım idari ve öğretim konuları ile desteklenmeleri kararına 

varılmıştır.725  

1952-1953 eğitim öğretim yılı etkinliklerinin ise Foça ilçesiyle birleştirilerek 

başlatıldığı açıklanmış ve Menemen’de gerçekleştirilen eğitim toplantısında, 

Menemen ve Foça ilçelerine dâhil olan 144 öğretmenin, çalıştıkları eğitim 

kurumlarına göre yedi eğitim faaliyeti bölgesine ayrıldıkları belirtilmiştir. Toplantı 

da alınan kararlardan bir diğeri de, bölgeye dâhil olan öğretmenlerin, 15 günde bir 

toplanarak, eğitim öğretim ile ilgili konuları görüşmeleri ve eğitim alanında çıkan 

yeni neşriyatla ilgili tartışmalarda bulunmaları istenmiştir.726  

 Basında, Menemen nahiye merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri 

hakkında da bilgiler verilmektedir. Haberde, Menemen’in Aliağa nahiyesi merkez 

öğretmenleri ile köy öğretmen ve eğitmenlerinin katılımıyla Aliağa merkez 

okulunda, meslekî bir toplantının gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Eğitim toplantısında 

tek öğretmenli okullarda nasıl başarılı olunabilir konusuna değinilmiş, ayrıca beş 

farklı sınıfın bir arada eğitimi, öğrencilerin konuların birleştirilmesi halinde nasıl 

çalıştırılacakları, öğrencilerin derslere girmeden önce konulara nasıl hazırlandıkları 

ve öğretmenlerin bu konudaki rehberliği, bununla birlikte velilerin okul ile nasıl bir 

 
724Yeni Asır, 21 Ocak 1952, s. 2. 
725Yeni Asır, 6 Şubat 1952, s. 2. 
726Yeni Asır, 28 Aralık 1952, s. 2. 
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işbirliği içerisinde olması gerektiği gibi çeşitli meslekî konular tartışılmış ve 

toplantıya son verilmiştir.727  

Menemen’de ve çevre ilçelerde görevli olan öğretmenler, mesleki anlamda 

kendilerini daha fazla geliştirmek ve eğitim ile ilgili çıkarılan yeni yayınlar hakkında 

bilgi sahibi olabilmek adına, kısa aralıklarla bu toplantıları düzenlemişlerdir.  

Menemen kazasında çeşitli eğitim uzmanları da toplantılar gerçekleştirmiştir. 

Bu eğitimcilerin toplantıları da dönemin basınında yer almıştır. Bu haberlerden 

birinde, bölge müfettişi Zahit Atay’ın başkanlığında, Menemen merkez kazası ve 

köylerinin başöğretmenlerinin katılımı ile Şehit Kemal Okulunda, yeni ders yılında 

gerçekleştirilecek faaliyetler için çeşitli kararlar alındığı belirtilmiştir. Menemen’de 

gerçekleştirilen bu eğitim toplantısında ilk olarak kitap ve eğitim haftalarının daha 

verimli bir hale getirilmesi için gerekli olan tedbirler konuşulmuş ardından da 

yavrukurt teşkilatının728 durumu ele alınmış ve teşkilatın faaliyetlerde olan 

şubelerinin ise geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda daha sonra okul aile 

birliği ile ilgili sorunlar ele alınmış ve okulların vaziyetleri, ihtiyaçları, öğretmen ve 

öğrenci durumları görüşülmüştür. Menemen kaymakamı ve belediye reisi ile bölge 

müfettişinin de katıldığı Menemen’deki maarif toplantısı, alınan kararların ardından 

samimi bir hava içerisinde sona ermiştir.729  

Menemen’de maarif alanında yapılan toplantılar ile alakalı olan haberlerden bir 

diğerinde şu açıklamaya yer verilmiştir; 

“Menemen’de Bölge Maarif Müfettişlerinden Mehveş Dölay, Refet 

Tanışık, Hasan Erdoğan ve öğretmenlerin iştiraki ile meslekî bir toplantı 

yapılmıştır. Mahalli öğretim meselelerinin ele alındığı bu toplantıda, müfettişler 

yeni tedrisat üzerinde açıklamalarda bulunmuşlardır.”730  

 

Menemen’de eğitim alanında gerçekleştirilen etkinliklerden biri de 

öğretmenlerin meslekî toplantıları olmuştur. Dönemin basınına da yansıyan bu 

toplantılardan birinde Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği Menemen Şubesinin, 

Kubilay Okulunda yapılan bir toplantı ile kurulduğundan bahsedilmektedir. 

Kongreye katılanlardan bir idare heyeti oluşturulmuş ve öğretmenlerin çeşitli 

 
727Yeni Asır, 25 Aralık 1953, s. 2. 
728İzcilik teşkilatının üyesi olan lisanslı izcilerin, izciliğe hazırlık çağı olan 7-11 yaş 

basamağındaki izcilere yavrukurt denilmektedir. 
729Yeni Asır, 6 Aralık 1952, s. 6. 
730Ege Ekspres, 10 Kasım 1957, s. 2. 
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sıkıntıları ile dilek ve temennileri dile getirilmiştir.731 Bir diğer haberde, Menemen 

bölgesi öğretmenlerinin 7. meslekî toplantılarının Müfettiş Zahit Atay başkanlığında 

gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Menemen’de düzenlenen bu meslekî toplantıda, 

ilerleyen dönemlerde düzenlenecek büyük kongreye sunulacak konuların içeriği 

tespit edilmiş buna ek olarak ‘köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda ortak konular’ 

başlıklı tebliğin Foça Millî Eğitim memuru tarafından açıklanması istenmiştir.732  

Menemen’de görev yapan öğretmenlerin meslekî toplantıları hakkında bilgi 

veren bir başka haberde, Menemen ilçesinde her ay düzenli bir şekilde yapılmakta 

olan, maarif mesleki toplantılarından birinin Şehit Kemal Okulunda gerçekleştirildiği 

belirtilmektedir. Menemen’de düzenlenen eğitim toplantısına, Bölge Müfettişi 

Mehveş Dolay da katılmış ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin matematik öğretimi 

konusunda, kendi buluş ve uygulamalarını anlatmıştır. Menemen’de görev yapan 

öğretmenlerin oldukça ilgisini çeken bu toplantının sonunda çeşitli meslekî 

tartışmalar yapılmıştır.733  

Menemen ilçesinde görev yapan öğretmenlerin toplantılarında, maarif ile ilgili 

çeşitli konularda, konferanslar da düzenlenmiştir. Dönemin basınında yer alan bir 

habere göre, Menemen ilçesi merkez okulları öğretmenlerinin katılımı ve ilköğretim 

müfettişi Mehveş Dolay’ın başkanlığında, Kubilay İlkokulunda meslekî bir 

toplantının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Toplantıda, Öğretmen Veli 

Duman’ın, “ilkokullarda Resim-iş dersinin amacı ve öğretim usulleri” adlı konferansı 

ise ilgi ile takip edilmiştir.734 Menemen ilçesinde düzenlenen konferanslardan bir 

diğerinde “İngiltere’de Eğitim” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.735  

Menemen’de eğitim alanında düzenlenen toplantılarda bazı durumlarda birden 

fazla konu hakkında konferanslar da düzenlenmiştir. Bu toplantılardan birinde de 

Menemen ilçesinde merkez ilkokul öğretmenlerinin katılımı ve ilköğretim müfettişi 

Mehveş Dolay’ın başkanlığında Atatürk İlkokulunda, önce, “İngiltere’de Öğretim ve 

Eğitim ile ilgili Tetkikler” konulu konferans düzenlenmiş daha sonra, “Resim-iş 

 
731Demokrat İzmir, 12 Ağustos 1952, s. 3. 
732Yeni Asır, 17 Mart 1953, s. 5. 
733Ege Ekspres, 10 Mart 1957, s. 2. 
734Yeni Asır, 21 Mart 1959, s. 5. 
735Yeni Asır, 16 Nisan 1959, s. 2.  
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dersinin önemi” adlı konferans tertip edilmiştir.736 Menemen ilçesinde düzenlenen 

eğitim konulu konferanslar ve öğretmenlerin meslekî tartışmalar gerçekleştirdiği 

toplantılardan bir diğeri de Menemen merkez kazası öğretmenleri ve köylerden gelen 

öğretmenlerin katılımı ile Şehit Kemal Okulunda düzenlenmiştir. Bu meslekî 

toplantıya, İlköğretim Müfettişi Zahit Atay başkanlık etmiştir. Toplantıda ‘İlk okuma 

ve yazma öğretimi’ başlıklı bir konferans düzenlenmiş ve meslekî büyük toplantıda 

ele alınacak konular tespit edilmiştir. Toplantıda son olarak, Menemen kazası 

öğretmenlerinin kurmayı planladığı, İlçe Öğretmenleri Tasarruf ve Yardım 

Sandığı’nın nizamnamesi okunmuştur. Nizamnameye son şeklinin verilmesi ise 

düzenlenecek büyük kongreye bırakılmıştır.737  

Dönemin basınında Menemen Ortaokulunda düzenlenen Birinci Pratik Eğitim 

Kongresi hakkında bilgiler de yer almaktadır. Konu ile ilgili olan bir haberde, İkinci 

Teftiş Bölgesi Pedagojik Danışma Kurulu Birinci Pratik Eğitim Kongresi’nin 

Menemen Ortaokul salonunda, Menemen kazası, Foça merkez ve köy 

öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Kongreye Millî 

Eğitim müdürü Osman Faruk Verimer de katılmıştır. Kongrede, bir yıllık pedagojik 

danışma kurulunun faaliyetleri, ilkokul öğrencilerinin genel durumları, ilköğretim 

okullarındaki tarım-iş faaliyetleri ve köy okullarını geliştirme planları üzerinde 

tartışmalar gerçekleştirilmiştir.738  

Menemen ilçesinde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler olduğu gibi, 

eğitim sahasında da etkili olan dernekler bulunmaktadır. Menemen’de eğitim 

konusunda faaliyetlerde bulunan derneklerin başında ise, Menemen Ortaokulu 

Koruma Derneği gelmektedir. Basında yer alan bir haberde, derneğin amacından 

bahsedilmektedir. Ortaokul eğitimine devam eden öğrencileri, eğitim ve öğretim 

anlamında ileri bir seviyeye taşımak için, maddî ve manevî destekler sağlayan 

dernek, bu amaçla Menemen ortaokuluna kitap ve dergi temin etmek, müsamereler 

ve konferanslar düzenlemek gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. Menemen 

Ortaokulunda düzenlenen derslerle ilgili araçları temin etmek ve bu araçların en iyi 

şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak da derneğin görevleri arasındadır. 

Menemen Ortaokulu Koruma Derneği, okulun fiziksel şartlarını da iyileştirmek için 

 
736Yeni Asır, 17 Nisan 1959, s. 3. 
737Yeni Asır, 29 Aralık 1951, s. 2. 
738Yeni Asır, 26 Aralık 1950, s. 2. 
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çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar, okul binasını ve bahçesini 

güzelleştirmek, inşaat, tamir ve tesisat işleri ile ilgilenmek ve mevcut olan şartların 

da ıslah edilmesini sağlamak olarak belirtilmiştir. Derneğin sorumlu olduğu bir diğer 

konu da, öğrencilerin sağlık durumları, iaşeleri ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması 

ile ders araç ve gereçlerinin temin edilmesi olarak ifade edilmiştir. Menemen 

Ortaokulu Koruma Derneği’nin görevlerinden bir diğeri de, ilçenin köylerinden 

gelen öğrencilerin durumları ile yakından ilgilenmek olmuştur.739 

 Menemen Ortaokulu Koruma Derneği, çeşitli kongreler de düzenlemiştir.  

Dönemin basınına yansıyan bir haberde derneğin düzenleyeceği kongre hakkında şu 

ifadeler kullanılmıştır; “Menemen Orta Okulu Koruma Derneği, okul toplantı 

salonunda yıllık kongresini yapacaktır.”740  

Menemen Ortaokulu Koruma Derneği’nin gerçekleştireceği kongreler ile ilgili 

basına yansıyan bilgilendirmelerden bir diğerinde, Menemen Ortaokulunun 

salonunda yapılacak kongreye, dernek üyeleri ile birlikte okul aile birliğinin de 

katılması gerektiği vurgulanmaktadır. Kongrenin, bu toplantıdaki gündemi ise, 

çalışma raporunun okunması, dernek hesaplarının incelenmesi ve yeni idare 

heyetinin seçilmesi olarak belirlenmiştir.741 Bir başka haberde ise Menemen 

Ortaokulu Koruma Derneğinin yıllık toplantısının okul salonunda gerçekleştirildiği 

belirtilmiştir. Bu kongrede, derneğin yeni idare heyetinin seçimleri yapılmış, 

başkanlığa Ali Tufan, başkanvekilliğine Neriman Akmaner, saymanlığa Niyazi 

Kaplangı ve kâtipliğe de Muhittin Çiftçi isimli vatandaşlar seçilmişlerdir.742 

Demokrat Parti’nin eğitim politikaları kapsamında önem verdiği konuların 

başında ülkenin ihtiyacı olan bölgelere yeni okulların açılması veya 

tamamlanamayan okul inşaatlarının tamamlanması olmuştur. Bu dönemde Menemen 

ilçesinde de yeni okullar açılmış ve açılan bu okullar ile ilgili haberler dönemin 

basınında yer almıştır. Bu haberlerden birinde, İzmir Vilayetinin, okul inşa 

programlarının uygulanmasına önem verdiği ifade edilmiş ve Menemen kazasının 

Hasanlar Köyü okulunun tamamen bitirildiği belirtilmiştir. Menemen ilçesinde inşa 

 
739İleri Demokrasi, 19 Temmuz 1953, s. 4. 
740Ege Ekspres, 26 Aralık 1953, s. 2. 
741Demokrat Menemen, 19 Aralık 1959, s. 4. 
742Demokrat Menemen, 5 Ocak 1960, s. 1. 
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edilen bu okulun açılış törenini ise İzmir Valisi Kemal Hadımlı ile Maarif Müdürü 

Adnan Tolon’un yapacağı açıklanmıştır.743  

Dönemin basınında İzmir Vilayetine bağlı ilçelerde açılan okullar ile ilgili 

haberler genel olarak bir arada verilmekte olup, bu haberlerden birinde Çınarlı, 

Şirinyer, Ödemiş, Karabağlar ve Çamdibi’nde yeni okulların açıldığı ifade edilmiş, 

Menemen’in Turgutlar köyünde de, yapılan yeni köy okulunun açılışının 

gerçekleştirileceği açıklanmıştır.744  

Menemen kazasının Turgutlar Köyünde açılan ilköğretim okulu ile ilgili 

haberler, bu dönemde basında geniş bir yer tutmuştur. Okulun açılış merasimi 

hakkında şu bilgilere yer verilmiştir; “Menemen Kazasının Turgutlar Köyünde, 

inşası biten Turgutlar İlkokulu, kaymakam, belediye reisi ve vilayet umumî meclisi 

azaları ile kalabalık bir halk topluluğunun iştirak ettiği törenle hizmete 

açılmıştır.”745  

Turgutlar köyünde açılışı gerçekleştirilen ilkokul ile ilgili olarak, paylaşılan bir 

başka haberde daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Menemen ilçesinin, merkeze en 

uzak köylerinden olan ve dağlık bir bölgede bulunan Turgutlar köyünde inşa edilmiş 

olan ilköğretim okulunun açılış törenine İzmir Valisi Kemal Hadımlı’nın da 

katılması planlanmış ancak valinin hastalanması üzerine törene başta Menemen 

Kaymakamı Hamdi Semih Işıklı olmak üzere, Maarif Müdürü Kemal Önder ve 

Belediye Reisi ve Umumî Meclis Azası Bedri Onat katılmışlardır.  İlköğretim 

okulunun açılış törenine bu görevlilere ek olarak, Vilayet Daimi Encümen Azası 

Tevfik Tuncer, Demokrat Parti Menemen İlçe Başkanı Sabahattin Karaburun ve 

Jandarma Kumandanı Yahya Gökkaya katılmıştır. Köy halkının büyük bir kalabalık 

ile heyeti karşılamasının ardından, tören alanına gidilmiş ve burada öğrencilerin 

İstiklâl Marşı’nı söylemelerinden sonra, Belediye Reisi Bedri Onat söz almıştır. 

Bedri Onat ilk olarak maarif konusunun önemine değinmiş, daha sonra da Demokrat 

Parti iktidarının, ülkenin ulaşımı zor olan köylerine dahi okullar yaptırdığından 

bahsetmiştir. Menemen Belediye Reisi Bedri Onat, iktidar partisinin çabaları 

sonucunda köy çocuklarının sağlıklı ve modern binalarda eğitim öğretim 

faaliyetlerine devam ettiğini belirtikten sonra sözü, Menemen Kaymakamı Hamdi 

 
743Yeni Asır, 10 Kasım 1957, s. 2. 
744Yeni Asır, 27 Kasım 1959, s. 2. 
745Yeni Asır, 3 Aralık 1959, s. 3. 
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Semih Işıklı’ya bırakmıştır. Kaymakam ise sözlerine, köylerin ve köy davasının 

önemini belirterek başlamış ve Türk köylüsüne ne kadar hizmet edilirse edilsin az 

geleceğini ifade etmiştir. Kaymakam daha sonra eğitim konusunun önemi üzerine 

konuşmalar yapmış ve ardından da yeni açılan okul binası heyet tarafından teftiş 

edilmiştir.746  

Demokrat Parti’nin maarifi destekleme politikaları kapsamında, yeni yapılan 

okullara ve öğrencilere çeşitli eğitim yardımları da yapılmıştır. Basında yer alan 

haberlerden birinde, İzmir Vilayeti Daimi Encümeni’nin, Vali Kemal Hadımlı 

başkanlığında toplandığı ve ilk olarak ekonomik durumu kötü olan ilkokul 

öğrencilerine 6.900 adet defter dağıtılmasına karar verildiği belirtilmiştir. İzmir’in 

farklı ilçelerine yapılan eğitim yardımlarına ek olarak, Menemen ilçesinin Turgutlu 

köyü ilkokuluna da 1.500 liralık sıra yaptırılmasına karar verilmiştir.747  

İzmir’in ilçelerine yapılan eğitim destekleri yalnızca valilik aracılığıyla 

olmamış, Maarif Vekâleti de gerekli yardımları yapmıştır. Konu ile ilgili bir başka 

haberde şu ifadelere yer verilmektedir; “Vilayetimiz Menemen Ortaokulu binasının, 

en lüzumlu yerlerinin derhal onarılması için Maarif Vekâleti’nden 300 liralık bir 

ödenek, Vilayet emrine tevdi edilmiştir.”748   

İzmir Vilayeti, ilçelerde yapılması düşünülen ilkokul inşaatları için ihale 

usulüne de başvurmuştur. Basında yer alan bir habere göre, Ödemiş’in Karadoğan 

köyü ilkokulu ve Burgaz köyü ilkokulu ile Menemen’in Hasanlar köyünde inşa 

edilecek olan ilkokullar için 41.994 liralık ihale yapılmıştır.749 Ayrıca İzmir Vilayeti 

dâhilinde 14 yeni ilkokulun inşa edileceği açıklanmış ve bu okullar için de Millî 

Eğitim Bakanlığı’na bütçeden, ödenek ayrılacağı ifade edilmiştir. İlk olarak ayrılan 

300 bin liralık tahsisat ile Beştepeler, Ballıkuyu ve Kızılçullu bölgelerinde beş adet 

okul inşa edileceği belirtilmiş, daha sonra da Dikili ve Menemen ilçelerinde yeni 

okulların yaptırılacağı açıklanmıştır.750  

 Basında yer bulan bir haberde, ilçe ve köylerde inşa edilen mektepler hakkında 

bilgiler yer almaktadır. Bayındır, Tire, Çeşme, Urla, Karaburun ve Selçuk ilçelerinin 

 
746Demokrat Menemen, 5 Aralık 1959, s. 1-4. 
747Ege Ekspres, 29 Kasım 1958, s. 2. 
748Ege Ekspres, 15 Eylül 1954, s. 5. 
749Yeni İzmir, 24 Mayıs 1957, s. 2. 
750Demokrat İzmir, 24 Ocak 1952, s. 2. 
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köylerine ek olarak Menemen’in Turgutlar köyünde de bir ilkokul yaptırılacağı 

belirtilmiştir. Her birinin değeri 42 bin ve 49 bin lira arasında değişen ilkokulların 

sorumluluğu ise, Maarif Müdürlüğü tarafından Vilayet Daimi Encümeni’ne 

verilmiştir.751  

Demokrat Parti’nin eğitim alanında yaptığı yatırımlara ve yeni okul 

inşaatlarına ek olarak, Menemen halkının da maarif sahasında gerçekleştirdiği 

yardım faaliyetleri olmuştur. Bu yardım etkinliklerinden biri, Menemen’in Çavuşköy 

ilkokul inşaatı yararına yapılan güreşlerdir. Köyde yapılması planlanan ilkokul için 

yağlı pehlivan güreşlerinden bir hayli gelir toplanmıştır. Dönemin basınında da yer 

alan bu haberde, İzmir Vilayetinin eğitim alanında tam bir seferberlik içerisinde 

olduğu, bununla birlikte köylü vatandaşların da maarif konusuna büyük bir önem 

vermesinin bölgede sevinç yarattığı ifade edilmiştir. Menemen’in Çavuşköy’ünde 

yapılacak olan yeni ilkokul binasının inşaatı için, köy muhtarlığı tarafından 

düzenlenen geniş çaplı pehlivan güreşleri sayesinde, önemli bir miktar toplanmıştır. 

Köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin, maarif konusuna verdiği önem ise Menemen ilçesi 

ile köyde takdirle karşılanmıştır.752  

Menemen ilçesinde, hem eğitim alanında hem de sosyal alanda faaliyetler 

gerçekleştiren bir kurum da bulunmaktadır. Bu kurum, Menemen Akşam Kız Sanat 

Okulu’dur. Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun açılış hazırlıkları basında da yer 

almış ve şu ifadeler kullanılmıştır; “Menemen ilçesinde önümüzdeki ders yılında 

faaliyete geçecek olan Akşam Kız Sanat Okulu ile alakalı çalışmalar devam 

etmektedir. Bakanlık, enstitünün müfredat programını vilayete göndermiş 

bulunmaktadır.”753  

Meslekî ve Teknik Öğretimde 1952-1953 ders yılı başından itibaren mevcut 

okullara ek olarak faaliyete geçen okullar arasında Menemen Akşam Kız Sanat 

Okulu da yer almış ve bu okul yeniden açılanlar kategorisine dâhil edilmiştir.754 

Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun açılmasının ardından, bu eğitim kurumu, her 

sene eğitim öğretim yılının sonunda, sergiler düzenlemiştir. Dönemin basınında bu 

sergilerden biri ile ilgili olarak paylaşılan bir haberde, okulun, açılışından kısa bir 

 
751Yeni Asır, 18 Şubat 1958, s. 2. 
752Ege Ekspres, 25 Kasım 1959, s. 7. 
753Yeni Asır, 26 Eylül 1952, s. 8. 
754T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Dönem IX, Toplantı 3, C. 20, 16 Şubat 1953, s. 251. 
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süre sonra çok başarılı eserler ortaya çıkardığı belirtilmiştir. 1952 yılının Cumhuriyet 

Bayramı’nda açılan Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun, ders yılı sonunda 

düzenlediği sergisine, kalabalık ve seçkin bir grup ile birlikte öğrencilerin velileri de 

katılmıştır. Sergi de ilk olarak Millî Eğitim Memuru Kemal Önderin, bir konuşma 

yapmış ve konuşmasında kız sanat okullarının maarif alanındaki önemi, yeni 

nesillerin yetişmesindeki rolü ile kız çocuklarına kazandırdığı el becerileri ve ev 

işleri anlamındaki faydalarından söz etmiştir. Menemen Kaymakamı Sadri 

Önderin’in açılışını yaptığı sergiyi gezen konuklar ise, Menemen Akşam Kız Sanat 

Okulu öğrencilerinin yaptığı eserleri büyük bir beğeni ile incelemişlerdir. Bununla 

birlikte, 135 öğrencisi bulunan okulun faaliyetlerini gerçekleştirdiği binanın ihtiyaca 

cevap veremediği ve ek bir yapının okula tahsis edilmesinin yerinde olacağı ifade 

edilmiştir.755  

Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun faaliyetlerini gerçekleştirdiği binanın, 

okula yetmemesi üzerine Demokrat Parti, iktidarının ilk yıllarında uyguladığı 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı mallarını hazineye devretme politikasına 

başvurmuştur. Demokrat Parti’nin bu politikası dönemin basınında da yer bulmuştur; 

“Son çıkan kanunla hazineye intikal eden CHP mallarının, muhtelif 

amme hizmet ve müesseselerine tahsisi, halk arasında memnunlukla 

karşılanmaktadır. Bu cümleden olarak, Menemen Kazasındaki Halk Partisi 

bina ve bahçesinin, Akşam Kız Sanat Okulu’na devredileceği ilgililerce 

bildirilmektedir.”756  

  

Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun düzenlediği defile ve okul ile ilgili 

verilen bilgiler arasında bu kurumun Demokrat Parti’nin ülkeye verdiği hizmetlerin 

canlı bir örneği olduğu da vurgulanmıştır. Ders yılının sona ermesinin ardından 14 

Haziran 1955 günü, Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nda bir defile 

gerçekleştirilmiştir. Okul Müdürü Turhan Sorguç ve Talim Heyeti’nde bulunan 

öğretmenlerin gözetiminde yapılan sergi de öğrencilerin eserleri tanıtılmıştır. 

Haberde buna ek olarak Türk İnkılâbı’nın, kadınlar aracılığıyla, Kubilay Olayı’nın 

yaşandığı Menemen’de ileriye doğru yöneldiği bu defile münasebetiyle anlaşılmış ve 

önemli bir kalabalığın, kız öğrencilerin ortaya çıkardığı eserleri beğenerek incelediği 

ifadelerine yer verilmiştir. Menemen Akşam Kız Sanat Okulu’nun yılsonu sergisine 

katılanlar arasında ise Menemen Kaymakamı, Adliye Erkânı, Belediye Reisi ve 

 
755Yeni Asır, 18 Haziran 1953, s. 4. 
756Ege Ekspres, 5 Ağustos 1954, s. 2. 
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belediye azaları, siyasi parti temsilcileri ve Ticaret Odası mensupları ile Demokrat 

Parti’nin başarılarını destekleyen köylülerin katıldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda, 

Akşam Kız Sanat Okulu’nun, Menemen’in aile hayatındaki büyük hizmetlerini, kız 

öğrencilerin eserlerinin anlattığı açıklanmıştır.757 

Menemen’de hizmet veren eğitim kurumları, kuruluş amaçlarına ek olarak 

çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlemişlerdir. Bu etkinlikler ise genel olarak; 

kutlamalar, anma törenleri, konferanslar, münazaralar, konserler ve gezilerden 

oluşmaktadır. Buna ek olarak okullarda Millî Eğitim haftaları düzenlenmiş ve 

mekteplere destek olmak amacıyla bağış etkinlikleri de gerçekleştirilmiştir.  

 Çanakkale Zaferi’nin 37. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Menemen 

Tevfik Fikret Okulu ikinci devre öğrencilerinin, öğretmenleriyle birlikte düzenlediği 

programın yine okulun diğer öğrencilerinin katılımıyla coşkun bir şekilde 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Kutlama töreni, okulun başöğretmeninin günün anlam 

ve önemini belirten kısa bir konuşması ile başlamış daha sonra, Çanakkale Deniz 

Savaşı, Arıburnu ve Anafartalar Savaşları ile ilgili şiirler okunmuştur. Kutlama töreni 

millî marşların söylenmesi ile tamamlanmıştır. Menemen Tevfik Fikret Okulu’nun 

Çanakkale Zaferi için hazırladığı kutlama programı, aynı günün akşamı okulun 

konferans salonunda, seçkin davetliler ve veliler önünde tekrar sahnelenmiştir. Okul 

Müdürü Hakkı Tuğun’un, Çanakkale Savaşları hakkında ilgiyle takip edilen 

konuşmasının ardından da kutlama töreni sona ermiştir.758  

Menemen ilçesinde düzenlenen kutlama törenlerine ek olarak anma törenleri de 

gerçekleştirilmiştir. Bu anma törenlerinden biri, Menemen kazasında Mehmet Akif 

Ersoy için düzenlenmiştir. Menemen Ortaokulu Türkçe kolu tarafından hazırlanan 

büyük şairi anma töreni, okul salonunda yapılmış ve seçkin davetliler ile veliler de 

bu toplantıya iştirak etmişlerdir. Okulun tüm sınıflarından öğrencilerin katıldığı 

anma töreni, İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlamış, ardından Türkçe Öğretmeni 

Abdüssamet Başalp tarafından toplantının içeriği açıklanmıştır. Anma töreninde 

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatılmış ve öğrenciler Akif’in hayatını yaşatan yazı 

ve şiirlerini panorama şeklinde sunmuşlardır. Menemen Ortaokul öğrencilerinin 

 
757İleri Demokrasi, 16 Haziran 1955, s. 1. 
758Yeni Asır, 23 Mart 1952, s. 2. 
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düzenlediği Mehmet Akif Ersoy’u anma gecesi böylelikle davetlilere, canlı bir tablo 

gibi yaşatılmıştır.759  

Menemen ilçesinde eğitim kurumlarında çeşitli konularda konferanslar ve 

münazaralar da düzenlenmiştir. Menemen kazasının okullarında düzenlenen ve 

dönemin basınına yansıyan konferanslardan biri sağlık ile ilgili, diğeri ise trafik 

güvenliği konusunda olmuştur. Basında paylaşılan bir haberde, Menemen Sağlık 

Tabibliği’nin, okullarda 2.530 kişinin katıldığı, verem hastalığı ile alakalı olmak 

üzere altı konferans tertiplediğinden bahsedilmiştir.760  

Menemen’de düzenlenen ve trafik güvenliği konusunda gerçekleştirilen bir 

konferansta ise Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti ve Trafik Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa düzenlediği Trafik Kervanı’nın, Menemen’e gideceğinden 

bahsedilmektedir. Trafik kazalarını engellemek amacıyla kurulan kervanın, 

Menemen ilçesinde halka ve öğrencilere konferans vereceği, aynı zamanda da konu 

ile alakalı olarak renkli filmler göstereceği belirtilmiştir. Buna ek olarak Trafik 

Kervanı’nın Menemen’de bir sergi açmayı planladığı ve halka broşür ve kitap 

dağıtacağı da ilan edilmiştir. Menemen halkının trafik güvenliği hakkında soracağı 

soruları ise, Trafik Kervanı’nın soru-cevap ekibinin cevaplandıracağı 

açıklanmıştır.761  

Türkiye’deki eğitim kurumlarında kullanılan öğretim yöntemlerinden biri olan 

ve belirli kurallar dâhilinde bir konu hakkında yapılan sözlü tartışma anlamına gelen 

münazara etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.  

Menemen ilçesindeki eğitim kurumlarında düzenlenen münazara 

faaliyetlerinden biri dönemin basınında yer almıştır.  Haberde, Menemen 

Ortaokulunda düzenlenecek olan münazaranın konusu hakkında bilgi verilmektedir; 

“20 Mart Pazar günü, ortaokulumuz son sınıfları arasında, Menemen ziraat 

sahasında mı kalkınabilir? Yoksa sanayi sahasında mı kalkınabilir? Mevzuunda bir 

münazara yapılacaktır.”762  

Menemen’de gerçekleşen faaliyetlerden bir diğerinde, Menemen Ortaokulu 

kültür kolu tarafından düzenlenen, Menemen tarımla mı kalkınır, sanayi ile mi 

 
759Yeni Asır, 9 Şubat 1952, s. 2. 
760Yeni Asır, 19 Ocak 1959, s. 2. 
761Sabah Postası, 23 Ekim 1959, s. 2. 
762Demokrat Menemen, 15 Mart 1960, s. 1. 
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konulu münazaranın büyük bir ilgi topladığı ve çekişmeli geçtiği ifade edilmiştir. 

Kalabalık bir dinleyici ve jüri heyeti tarafından heyecanla takip edilen münazarayı, 

Menemen ziraatla kalkınır görüşünü savunan öğrenciler kazanmıştır. Bununla 

birlikte, jüri heyetinin kararını açıklamak üzere gerçekleştirdiği toplantı sırasında, 

Menemen Ortaokulu kız öğrencilerinden oluşan koro, bir konser vermiştir. Verilen 

konserin ardından, münazarayı kazananlara ve konuşma birincisi olan öğrenciye 

Menemen Kaymakamı Hamdi Semih Işıklı tarafından, çeşitli hediyeler verilerek, 

münazarayı düzenleyenlere teşekkür edilmiştir.763 

Menemen ilçesinin eğitim kurumlarının düzenlediği bir başka sosyal etkinlik 

faaliyetleri ise konserler ve gezilerden oluşmaktadır. Dönemin basınında yer alan bir 

haberde; “Menemen Atatürk İlkokulu öğrencileri, velilere bir müzik konseri 

vermişlerdir. Küçük yavruların mandolinle çalmış oldukları okul şarkıları ve oyun 

havaları alaka ile takip edilmiştir.”764  

Türkiye’de belirli zamanlarda sanatçıların da eğitim kurumlarına yardımları 

olmuş ve bu yardımlar genellikle sanatçıların verdiği konser gelirlerinin, okullara 

bırakılması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu yardımlar ile ilgili bir haberde, İzmir’in 

tanınmış ses sanatçılarından, Suzan Yaman, Güner Balcı, Saibe Küçükoğlu, Fikret 

Karahan, Kemal Mısırlıoğlu, Edip Erten, Behiç Üsküdarlı ve Emine Gönülden’den 

oluşan bir heyetin Menemen ilçesinde konser verdiği belirtilmiştir. Menemen 

halkının saygısını kazanan ve takdirlerini toplayan sanatçılar, konserden elde edilen 

geliri, Menemen Tevfik Fikret İlkokuluna bağışlamışlar ve mektebin ihtiyaçlarının 

karşılanmasını sağlamışlardır.765  

Menemen ilçesinin çeşitli derecelerdeki okullarında eğitim gören 

öğrencilerinin düzenlediği etkinliklere ek olarak, Menemen’de görev yapan 

öğretmenler de sosyal faaliyetler de bulunmuşlardır. Bu faaliyetlerden birinde 

Menemen ilçesinde görevli bulunan öğretmenlerin, Karşıyaka’da düzenlenen meslekî 

bir toplantıda aldıkları karar ile Foça’ya gezi tertipledikleri belirtilmiştir. Müfettiş 

Zahit Atay’ın başkanlığında iki otobüsle Menemen’den hareket eden 50 kişilik 

kafile, Foça kazasında, Foça Millî Eğitim Memuru ve eğitimcilerden oluşan bir heyet 

tarafından karşılanmıştır. Menemen öğretmenlerinin, Foça ilçesinde yaptıkları 

 
763Demokrat Menemen, 22 Mart 1960, s. 1-4. 
764Yeni Asır, 1 Haziran 1959, s. 2. 
765Yeni Asır, 9 Aralık 1952, s. 6. 
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meslekî incelemelerin ardından da çeşitli eğlenceler ve deniz gezileri düzenlenmiş, 

daha sonra kafile Menemen’e dönmüştür.766  

 Okullarda düzenlenen sosyal faaliyetlere örnek olabilecek bir başka etkinlik 

ise Millî Eğitim Haftalarıdır. Millî Eğitim Haftaları öğrencilerin hem maarif alanında 

gelişmelerinin takip edilmesine imkân vermiş hem de sosyal anlamda diğer 

öğrencilerle ve öğretmenleri ile daha yakın iletişim kurmalarını sağlamıştır.  

Menemen merkez okullarında başlayan Eğitim Haftasının, ilk günden itibaren 

veliler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığı basında ifade edilmiştir. Millî Eğitim 

Haftası dolayısıyla veliler, okulları ve sınıfları ziyaret ederek çocukları hakkında 

öğretmenlerinden bilgi almışlardır. Öğretmenler de kendilerine verilen programı 

uygulayarak, okul ve ailenin birbirine daha fazla yakınlaşmasına katkıda 

bulunmuşlardır. Millî Eğitim Haftasının başlaması ile okullarda bir bayram havası 

yaşanmış, bununla birlikte öğrenciler de velilere ikramlarda bulunabilmek için yoğun 

çaba sarf etmişlerdir. Millî Eğitim Haftasının, toplumun iki önemli unsuru olan aile 

ve okulu birbirine daha fazla yaklaştırması ise bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde 

daha verimli olacağı düşüncesini ortaya çıkarmıştır.767  

Milli Eğitim Haftası ile ilgili olarak çeşitli bilgilerin verildiği haberde, 

Menemen Şehit Kemal Okulunda başlayan Eğitim Haftasında öğretmenler, 

davetlilerle ilgilenmiş ve eğitim hakkında çeşitli konuşmalar yapmışlardır. Eğitim 

Haftası dolayısıyla Menemen Şehit Kemal Okulu birinci sınıf öğrencileri bir 

müsamere düzenlemiş ardından öğretmenler tarafından eğitim ve modern öğretim 

metotları hakkında bilgilendirici konuşmalar yapılmıştır.768 

Menemen ilçesinde eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetler genel olarak, 

anma törenleri ve kutlamalar ile Milli Eğitim Haftalarından oluşmaktadır. İlçede 

düzenlenen Milli Eğitim Haftalarında öğretmenler, öğrencilerin ailelerini daha 

yakından tanıma fırsatı bulmuşlar ve böylece okul ile aile arasındaki iletişimin 

güçlenmesi sağlanmıştır. Bu dönemde eğitim kurumları ile aileler arasındaki bağın 

kuvvetlenmesini sağlayan bir başka gelişme ise Menemen’deki eğitim kurumlarında 

düzenlenen anma törenleri ve kutlamalar olmuştur. Bu törenlerde Menemen’de 

eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerine tarihi olaylar ile tarihi şahsiyetler 

 
766Yeni Asır, 29 Nisan 1953, s. 8. 
767Yeni Asır, 29 Kasım 1951, s. 2. 
768Yeni Asır, 5 Aralık 1951, s. 2. 
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hakkında programlar hazırlamış ve sonuç olarak okul ile ailenin daha fazla etkileşim 

içinde olması sağlanmıştır. Öğrencilerin hazırladığı anma töreni ve kutlama 

programları ise eğitim kurumlarının, kültürel anlamda gelişimine de katkıda 

bulunmuştur. 

4.3. EKONOMİK HAYAT 

4.3.1. Demokrat Parti’nin Ekonomi Politikaları 

14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri ile Türkiye’de iktidara gelen Demokrat Parti, 

eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli politikalar uygulamıştır. Demokrat 

Parti’nin farklı alanlarda uyguladığı bu politikaların sınırları ise, parti programlarında 

belirtilmiştir. Demokrat Parti’nin ekonomi alanındaki düşünceleri 1946 yılında 

partinin kuruluşu ile birlikte açıklanan parti programı ve 1951 yılında Üçüncü Büyük 

Kongre’de kabul edilen, Demokrat Parti Tüzük ve Programı’nda ayrıntılı bir şekilde 

ifade edilmiştir. Demokrat Parti’nin iktisat alanında dayandığı temel politika şu 

şekilde belirtilmiştir; “İktisadî hayatta özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti esastır. 

Onun için, hususî teşebbüs ve sermayeye serbestlik ve güvenle çalışmak şartları ile 

yeni iş sahaları sağlanmalıdır.”769  

Demokrat Parti, iktisadî alanda temel olarak özel teşebbüsün 

desteklenmesinden yana olmuş ve faaliyet sahaları belirlenmek şartıyla, özel 

teşebbüsler ile devlet teşebbüslerinin birbirlerine engel olmadan ve karşılıklı 

yardımlaşma suretiyle çalışmalarını desteklemiştir. DP, parti programında bununla 

birlikte, özel teşebbüs ve devlet teşebbüslerinin birbirini tamamlayan bir ahenk 

içinde çalışmalarının ülke için faydalı olacağını da ifade etmiştir. Demokrat Parti, 

özel girişimci ve sermayenin istikrarlı ve güvenli bir ortamda çalışmasının 

sağlanması için devletin, iktisadî sınırları kesin olarak belirtmesi gerektiğini parti 

programında açıklamıştır.770 Devletin yatırım yapması gereken alanlar ise özel 

teşebbüs ve sermayenin gerçekleştiremeyeceği kadar büyük yatırımlar ile kâr elde 

edemeyeceği için girişilemeyecek, ancak bütün iktisadî faaliyetlere etkisi olacak ve 

ülkenin savunma alanında kullanılacak teşebbüslere girişmek devletin görevi olarak 

yorumlanmıştır. Devletin yatırım yapması gereken alanlar da parti programında yer 

almıştır. Bu alanlar özellikle ana sanayi ve büyük enerji santrallerini kurmak, 

 
769Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara: Güneş Matbaacılık, 1952,  s. 57. 
770Demokrat Parti Tüzük ve Programı, s. 57. 
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demiryolu, liman ve su işleri ile ilgili olan yatırımları gerçekleştirmek, büyük taşıt 

vasıtaları inşa etmek ve işletmek ile büyük maden ve orman işletmeleri kurmak 

olarak ifade edilmiştir. Demokrat Parti’nin ekonomi anlayışında, devletin girişeceği 

iktisadî teşebbüslerdeki amacı ise parti programında şu şekilde açıklanmıştır; 

“Devlet, girişeceği iktisadî işlerde, kazanç maksadından ziyade, özel işletmeleri 

sarmamak kaydı ile millî ekonominin gelişmesi ve halk ihtiyaçlarının karşılanması 

gayreti ile hareket eder.”771  

Parti programında, zorunlu durumlar olmadıkça piyasalara karışılmasının 

doğru olmadığı belirtilmiş ve devlete düşen en önemli görevin, piyasalardaki 

rekabetin ortadan kalkmasını veya daralmasını önlemek olarak ifade edilmiştir. 

Partinin tüzük ve programlarında iktisadî alanda en geniş yer tutan konu ise tarımsal 

faaliyetler olmuştur. DP, Türkiye’de tarımsal üretim yapanların desteklenmesi adına, 

Ziraat Bankası’nın faaliyetlerinin ve sermaye miktarının arttırılmasının önemli 

olduğunu vurgulamış ve çiftçiye kredi sağlama konusunda yararlanacağı kaynaklar 

ise Ziraat Bankası’nın yanı sıra, kooperatifleşme faaliyetlerinin hızlandırılması ile 

belirli bölgelerde çiftçiye kredi verecek olan yerel bankaların kurulması olarak 

planlanmıştır.772   

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 genel seçimleriyle birlikte iktidara geldikten 

sonra ekonomiye ayrı bir ilgi göstermiş ve geniş halk kitlelerinin tek parti döneminde 

yaşadığı sıkıntıları göz önüne alarak, kuruluş felsefesindeki liberalizm anlayışını 

iktisadî görüşünde de kullanmıştır.773  

Korkut Boratav, Demokrat Parti iktidarının da içinde yer aldığı dönemi 1946-

1953 devresi ve 1954-1961 devresi olmak üzere iki bölüme ayırmış ve 1946-1953 

devresinin ortalarında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin genel düşüncenin 

aksine, iktisat politikaları ve ekonominin genel işleyişi üzerinde belirli bir farklılık 

yaratmadığını ileri sürmüştür. Bunun sebebi ise CHP ve DP’nin ekonomi politikaları 

arasında benzerlikler olmasıdır. İki partinin iktisadî görüşleri arasındaki tek önemli 

fark, devlet işletmelerinin, bir süre sonra hususî teşebbüse devredilmesini öngören 

Demokrat Parti yaklaşımına karşı, devlet işletmelerinin özel teşebbüse devrini kabul 

 
771Demokrat Parti Tüzük ve Programı, s. 58. 
772Demokrat Parti Programı 1946, s. 15-18. 
773Yaşar Baytal, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950-1957)”, Atatürk Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 10, Sayı 40, (2007), s. 550. 
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etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaklaşımında görülmüştür. Devlet 

işletmelerinin özel teşebbüse devredilmesi konusunda ise CHP’nin politikasının daha 

rasyonel olduğu ilerleyen dönemlerde ortaya çıkmış, Demokrat Parti’nin kurduğu ilk 

hükümetin programında yer almasına rağmen, hiçbir devlet işletmesinin hususî 

teşebbüs tarafından doğrudan devralınması mümkün olmamıştır.774 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti hükümetleri arasındaki benzerlikler 

dış iktisadî ilişkilerde de görülmüştür. Dış iktisadî yardımlar, yabancı sermaye ve dış 

ticaret gibi alanlarda, dünya ekonomisi, piyasa ilişkileri, kısmen serbest ticaret ve 

açık ekonomi koşullarına dayanan bir iktisadî anlayış, CHP hükümetlerinde olduğu 

gibi Demokrat Parti iktidarında da kendisini göstermiştir. Türkiye’nin yabancı 

ülkelerden dış iktisadî yardımlar alma politikası ise, CHP ve DP hükümetleri 

dönemlerinde kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesiyle aynı iktisadî politika, 1951’de çıkarılan Yabancı Sermaye Yatırımlarını 

Teşvik Kanunu ve 1954 yılında yürürlüğe giren Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

ile Petrol Kanunu’nun kabul edilmesiyle devam etmiştir.775  

Adnan Menderes başbakanlıklarında kurulan DP hükümetleri, devletin yalnızca 

yerli girişimcilerle iktisadî anlamda kalkınmasını sağlayamayacağını düşünmüş ve 

yabancı sermayenin Türkiye’de yatırımlar yapmasını kolaylaştırmak için Yabancı 

Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu’nu kabul ederek, ülkenin ekonomik hayatının 

canlandırılmasını hedeflemiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Demokrat Parti’ye 

göre, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde iktisadî alanda hususî teşebbüsün 

aleyhinde görülen kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmıştır.776 

 Özel sektörün Türkiye’nin ekonomik hayatında daha fazla yer bulması adına 

çıkarılan bir diğer kanun ise Petrol Kanunu olmuştur. Yürürlüğe giren Petrol 

Kanunu’nun temel amacı ise, Türkiye’nin petrol kaynaklarının özel teşebbüs 

vasıtasıyla ve yatırımları ile hızlı ve verimli bir şekilde ekonomik bir değer 

üretmesini sağlamak olmuştur. Petrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, 

Türkiye’deki petrol kaynaklarının işletmeye açılmasında Amerikan şirketleri ön 

planda yer almıştır. DP’nin TBMM’ye sunduğu Petrol Yasası 7 Mart 1954 tarihinde 

 
774Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, Ankara: İmge Kitabevi, 2008, s. 97-99. 
775Boratav, a.g.e., s. 99-100. 
776Baytal, a.g.m., s. 552. 
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kabul edilmiş ve 29 Mayıs 1957 tarihinde ise, yeniden düzenlenerek girişimciler ve 

yabancı kuruluşlar için daha uygun bir hale getirilmiştir.777  

1946-1953 dönemindeki ana ekonomik göstergeleri, ülkenin iktisadî anlamda 

süratli bir büyüme gösterdiğine işaret etmektedir. Bu dönemde tarımsal hâsıla da 

önemli bir büyüme yaşanmış ancak sanayi alanında 1939 yılındaki seviyeye ancak 

1952 senesinde çıkılabilmiştir. İktisadî verilere göre Türkiye’de 1946-1953 dönemi 

genel olarak ziraî gelişme yılları olarak kabul edilmektedir.778 1946-1953 dönemi 

Türkiye’de tarımsal gelişmenin yoğun olarak yaşandığı bir iktisadî devre olarak 

yorumlanmış ve DP, iktidara gelmesinin ardından da köylü ve çiftçi kesimine vaat 

ettiklerini gerçekleştirmek adına faaliyete geçmiştir. Bu dönemde aynı zamanda, 

partinin ziraat alanında bir atılım gerçekleştirmesi için gerekli şartlar oluşmuş ve 

Demokrat Parti’nin yararlanabileceği, kısmen ihmal edilmiş büyük bir çiftçi 

nüfusunun Türkiye’de yaşaması DP’nin avantajlarından biri olmuştur.779 

Ziraat alanında yapılan ilk icraatlardan biri dış yardımlarla ve tarım sektöründe 

faaliyet gösterenlere verilen kredilerle traktör ithalatı hızlandırılmış bununla birlikte 

ekim alanları da genişletilmiştir. Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 

Mayıs’ında Türkiye’de 6.000 traktör var iken, Mayıs 1952’de ülkedeki traktör sayısı 

25.000’e çıkmış ve buna ek olarak biçerdöver gibi ziraat aletlerinde de önemli bir 

artış yaşanmıştır. DP’nin ziraat alanında hem makine anlamında hem de kredi 

anlamında verdiği desteklerin sonucunda, ekilen alanlar artarak iki yıl içerisinde %50 

yükselmiş ve 1949 yılına göre hububat ürünlerinde ve sanayi ürünlerinde neredeyse 

%100’e yaklaşan artışlar yaşanmıştır. Türkiye’de DP iktidarında ziraat alanında 

gerçekleştirilen bu faaliyetler halkın çoğunluğunun yaşam seviyesini yükseltirken, 

önemli bir atılım dönemini başlatmış ve kısmen de olsa Demokrat Parti döneminin, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisat tarihinde ziraat devrimi olarak anılmasını 

sağlamıştır.780  

Demokrat Parti, bir taraftan ülkenin ziraat alanında süratli bir kalkınma 

yaşaması için bu alanda çeşitli yatırımlar yaparken, diğer taraftan da altyapı 

 
777Baytal, a.g.m., s. 552-553. 
778Boratav, a.g.e., s. 100-101. 
779Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 

s. 98. 
780Yenal, a.g.e., s. 99. 
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hamlelerine gerekli önemi vermiş ve devletin imkânlarını altyapı sektörünün 

gelişmesi için kullanmaya başlamıştır. DP iktidarında Türkiye’de altyapı sahasında 

ilk olarak, Amerika’nın altyapı örgütünden esinlenilerek ve dış yardımlardan da 

alınan desteklerle Devlet Karayolları Müdürlüğü kurulmuş, ülkenin karayolu 

şebekesi planlanmış ve bu alanda yapılan yatırımlar arttırılmakla birlikte, yol bakım 

hizmetlerine de önem verilmeye başlanmıştır.781 

 Ülkenin enerji ve sulama alanlarına yapılan yatırımlar arttırılmış ve Sarıyar, 

Demirköprü, Seyhan, Hazer baraj ve santrallerinin yapımına başlanmıştır. Bu 

dönemde ayrıca Demokrat Parti hükümetinin desteği ile Türkiye Sınaî ve Kalkınma 

Bankası kurulmuştur. Bankanın kurulmasının temel amacı, Türkiye’de hususî 

sanayinin kurulması ve geliştirilmesinde uzun vadeli yatırım kredileri vermek ile 

teknik destek sağlayarak girişimciye katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.782  

1946-1953 devresinde iktisadî anlamda genel olarak olumlu gelişmeler 

yaşanmış ve bunun sonucunda da ülke ekonomisi süratli bir şekilde büyümüş 

bununla birlikte neredeyse tüm sosyal grupların gelir seviyelerinde bir artış 

yaşanmıştır. Demokrat Parti’nin iktidardaki ilk yılları, bu sebeplerle geniş halk 

kitlelerinin zihinlerinde bir refah artışı ve bolluk dönemi olarak yer etmiştir. Bu 

bolluk dönemi ‘altın yıllar’ olarak da anılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı 

kaybettiği 1950 yılı ile başlatılmıştır.783  

 İktisadî alanda yaşanan olumlu gelişmelerin yanında, çok uzun bir süre 

geçmeden, DP’nin ve Hükümetin programlarında açıklanan ekonomik reformlar, 

gerçekleştirilememiştir. Demokrat Parti’nin Türkiye’de iktidara geldiği ilk 

dönemlerde, hükümetin devraldığı döviz rezervi, artan dış yardımlar, Kore 

Savaşı’nın etkisiyle ticaret hadlerinin Türkiye lehine olması ve iktisadî alanda 

sağlanan istikrar ortamı, DP’nin ekonomik anlamda olumlu işler yapmasının 

nedenlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte 1954 yılından itibaren, Demokrat 

Parti’nin iktisadî sahadaki nispeten olumlu gidişi sona ermeye başlamıştır. DP’nin 

ekonomik anlamda gerilemesinin nedenleri ise ilk olarak, ziraat alanında 1950-1953 

yılları arasında önemli miktarlarda hasat elde edildikten sonra, 1954 senesinde 

ülkede yaşanan kuraklık olmuş ve üretilen ürün miktarında %20 oranında bir düşüş 

 
781Yenal, a.g.e., s. 100. 
782Yenal, a.g.e., s. 100-102. 
783Boratav, a.g.e., s. 102-106. 
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yaşanmıştır. Buna ek olarak, yabancı ülkelerden ithal edilen ve DP’nin iktidardaki ilk 

dönemlerinde tarımsal üretimin artmasının önemli etkenlerinden olan traktörlerin 

bakım sorunları artmaya başlamıştır. Ziraat alanında yaşanan bu olumsuzlukların 

sonucunda, kısa bir süre öncesine kadar Avrupa’nın buğday ambarlarından biri 

olarak görülen Türkiye, Amerika’dan buğday ithal etmek durumunda kalmıştır.784  

1955 yılında gelindiğinde ülkedeki ekonomik sıkıntılar daha da artmış, 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin 300 milyon dolar tutarındaki kredi isteğini 

geri çevirmiş, çeşitli alanlardaki yatırımlar ve ithalat harcamalarının bir bölümü kısa 

vadeli ve yüksek faizli ticari kredilerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde 

ülkede çeşitli ürünlerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları ortaya çıkmaya başlamış ve 

şeker karneye bağlanmıştır. DP Hükümeti’nin ülkeyi bu iktisadî sıkıntılardan 

kurtarmak adına aldığı önlem ise İkinci Dünya Savaşı yıllarının ekonomik şartlarında 

yürürlüğe giren Millî Korunma Kanunu’nun daha ağır cezalar içeren bir şekilde 

yürürlüğe girmesi olmuştur. Devlet, ekonomik anlamda düştüğü bu zor durumun 

sonunda dış borçlarını ödeyemez bir hale gelmiş, bununla birlikte 1958 yılının 

ağustos ayında, Demokrat Parti, bir borç erteleme anlaşması imzalamıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti İktisat Tarihi’nde 4 Ağustos Kararları olarak anılan bu anlaşma, genel 

olarak açık finansman yönteminin kaldırılması ve devalüasyona gidilmesini 

önermekteydi. Yapılan değer düşürme sonucunda, 1 Amerikan doları 2,80 Türk lirası 

iken, 1 dolar, 9 Türk lirasına denk kabul edilmiştir.785 4 Ağustos Kararları’nın 

hükümlerinde ayrıca, Millî Korunma Kanunu’nun uygulanmaması da 

bulunmaktadır.786  

Türkiye iktisat tarihinde 1954-1961 devresi içinde yer alan Demokrat Parti 

iktidarının ikinci dönemi, genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nın bitimindeki 

genişleme durumunun ve liberal dış ticaret politikalarının sona erdiği, iktisadî 

hayatın kısmen bir durgunluk döneminin içine girdiği bununla birlikte, ihraç 

ürünlerine yönelik taleplerin azaldığı ve dış yardımların belirli bir seviyeyi aşması 

nedeniyle ortaya çıkan dış tıkanmaya bir tepki olarak ithalat sınırlamalarının 

getirildiği bir dönem olarak kabul edilmektedir.  Bu dönemin özelliklerinin 

 
784Yenal, a.g.e., s. 102-104. 
785Yenal, a.g.e., s. 105-106. 
786Boratav, a.g.e., s. 111. 
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belirlenmesinde dış ticaretteki gerileme önemli bir etken olmuş ve Türkiye’de mal 

yoklukları, kuyruklar ve karaborsacılık ortaya çıkmıştır.787  

1950-1960 yılları arasında Türkiye’de iktidar partisi konumunda bulunan 

Demokrat Parti, ülkenin iktisadî anlamda gelişmesi konusunda önemli icraatlarda 

bulunduğu gibi, bu alanda birtakım yanlış politikalar da benimsemiştir. DP, ziraat 

alanındaki gelişmeye verilen önem ile birlikte altyapı hamlelerine de gereken önemi 

vermiş, karayolları, enerji ve içme suyu tesislerinin inşası gibi temel yatırım 

faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Demokrat Parti’nin iktisadî alanda bu faaliyetleri 

hayata geçirmesiyle, neredeyse ilk kez ekonomik gelişmeler geniş halk kitlelerine 

ulaştırılmış ve toplumun da iktisadî yaşama katılımı sağlanmıştır. DP’nin ekonomik 

alanda gerçekleştirdiği bu olumlu icraatlarına ek olarak, bu dönemde açık bütçe 

politikası uygulanmaya başlanmış ve bu politika, Türkiye ekonomisini olumsuz 

etkileyen bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. DP dönemindeki iktisadî hamleler 

sonucunda Türkiye, yabancı ülkelerden dış borç almak durumunda kalmış ve bu 

ülkeler karşısında zor bir duruma düşmüştür.788  

4.3.2. Demokrat Parti Döneminde Menemen’deki Ekonomik Faaliyetler 

Ekonomik ve siyasi alanda liberalizm ilkesini benimseyen Demokrat Parti’nin 

iktisadî amacı hızlı büyüme olmuş ve partinin iktisat politikasının temel hedefi ise 

özel sektörü hukuki ve fiili emniyet altına alacak tüm düzenlemeleri yaparak, 

yabancı sermayeden ülkenin yararlanmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. İkinci 

Dünya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların ardından, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde başlayan iktisadî anlamda hızlı büyüme hedefi 

ve Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin uyguladığı mali politikalara tepki, 

Demokrat Parti’nin iktisadî düşünce yapısının oluşmasında etkili olmuştur. Demokrat 

Parti, kuruluşundan itibaren ülke ekonomisini devletçiliğin ve mali politikaların dar 

çerçevesinden kurtarmak amacıyla yola çıktığını ise parti programı ve hükümet 

programlarında belirtmiştir.789  

Adnan Menderes Hükümetlerinin programlarında sanayileşmeyi özel teşebbüs 

üzerinden gerçekleştirmek, dış ekonomik ilişkilerde devlet müdahalesini en aza 

 
787Boratav, a.g.e., s. 107-109. 
788Yenal, a.g.e., s. 106-107. 
789Nevin Coşar, “Demokrat Parti Dönemi Maliye Politikası”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 60, Sayı 1, (2005), s. 31-32. 
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indirmek, dış ticareti serbest hale getirmek ve tarım sektörüne öncelik vermek yer 

almıştır.790 Demokrat Parti, iktisadî anlamda ziraatın gelişmesini öncelik olarak kabul 

etmiş ve bu sektördeki gelişmenin, çiftçiye verilecek kredi koşullarının 

iyileştirilmesi, kooperatifleşme, örnek çiftliklerin kurulması, bitki ve hayvan 

türlerinin ıslahı ve üretimi arttıracak her türlü teşvik ile yardımın yapılmasıyla 

mümkün olacağına inanmıştır.791 

Menemen’de fabrikası bulunan ve üretimi yapılan ürünler, tuğla, kiremit, 

zeytinyağı, un, pamuk ve meyan kökünden oluşmaktadır. İlçede yetiştirilen ziraat 

ürünleri ise pamuk, çekirdeksiz üzüm, sebze, bostan, tütün, meyan kökü, arpa, 

buğday, nohut, patates, susam, burçak, pirinç, mısır, sarımsak ve soğandan oluşmakta 

ve bu ziraî ürün çeşitliliği de ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu 

göstermektedir.792 Menemen ilçesinde yetiştirilen bu ziraat ürünlerine ek olarak 

limon, portakal, mandalina, şeftali, kayısı, elma, nar ve ayva da üretilmekle birlikte 

halkın bir kısmı zeytinciliğe de önem vermektedir. Menemen Ovası’nda her türlü 

sebze ve meyvenin tarımı yapılmakla birlikte, bilhassa Seyrekköy ve civarında 

yetiştirilen kavun kalitelidir. Menemen’de üretilen kavunlar yabancı ülkelere de 

satılmaktadır. Menemen ilçesine bağlı bulunan Emirâlem’in ise çileği ve narı 

meşhurdur. Menemen ilçesi için,  “Çevresinin meyve ve sebze ambarıdır” ifadesi 

kullanılmakla birlikte, ilçede ekim ve hasat dönemlerinde çok sayıda mevsimlik işçi 

çalıştırılmakta, böylece bölgede yeni iş imkânları ortaya çıkmaktadır.793  

Menemen ilçesinde tarım sektörü dışında da ekonomik faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. Ziraat alanı dışında kalan iktisadî geçim kaynakları ise ilçede 

ileri bir düzeyde yapılmakta olup, bunlar; toprak kap üretimi, testi imalatı ve çinicilik 

gibi faaliyetlerdir.794 Menemen ilçesinde çok sayıda testi ocağı bulunmakla birlikte, 

bu atölyelerde Menemen Testileri ve çeşitli turistik eşyaların üretimi 

yapılmaktadır.795  

 
790Güngör Özcan, “Demokrat Parti Döneminde Maliye Politikası”, Celal Bayar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, (2014), s. 263. 
791Abdullah Takım, “Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları”, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 2, (2012), s. 165. 
792Tuncer, a.g.e., s. 17-18. 
793Çetin, a.g.e., s. 136. 
794Tuncer, a.g.e., s. 18. 
795Çetin, a.g.e., s. 137. 
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Menemen’de gerçekleştirilen testi imalatı ilçede, çömlekçilik olarak 

adlandırılmakta ve asırlardır yapılmakta olan bir geçim kaynağı olarak dikkat 

çekmektedir. Menemen’deki bu ekonomik faaliyet, ilçenin yerleşim yeri olan Antik 

Aiolis bölgesi içinde kalmasından dolayı gelişmiştir. Tarihçi Herodotos Menemen’in 

de içinde bulunduğu bölgenin topraklarını, İonia’ya göre çok daha zengin ve verimli 

olduğunu belirtmiştir. Menemen’e en yakın antik yerleşim yeri olan Larissa 

(Buruncuk) ise Kyme’in güneyinde Gediz Nehri’nin üzerinde yer almakta ve 

Strabon’da Gediz’in getirdiği alüvyonlarla Larissa’nın verimli topraklarının 

oluştuğunu ifade etmektedir. Aiolis kentleri arasında en fazla seramik buluntusuna 

sahip olan şehir Larissa kenti olmuş ve Larissa seramiği güney İonia seramiği için de 

bir zemin oluşturmuştur. Larissa’nın seramik ürünlerinin imalatı açısından zengin 

olması ise günümüzde neredeyse aynı bölgede bulunan Menemen ilçesinde de 

seramik üretiminin yoğun olarak sürdürülmesi, bölgede uzun yıllardır devam eden 

çömlekçilik faaliyetlerinin bir iktisadî geçim kaynağı olarak kullanıldığını ortaya 

koymaktadır.796 

Menemen’de çömlekçilik ilk dönemlerde Ağa Mahallesi denilen bölgede 

yoğunlaşırken, sonradan bu yerleşim yerinin merkezde kalması nedeniyle, çömlekçi 

atölyeleri Menemen’in dışına taşınmıştır. Günümüzde tüm bölgeye yayılan 

çömlekçiliğin Menemen’de gelişme nedenlerinden biri de bölgenin toprak eşya 

imalatına uygun olan çömlekçi kili açısından zengin olmasıdır. Bir diğer neden ise, 

Ege Bölgesi’nde üzüm bağcılığı ve şarap üretiminin antik çağlardan itibaren yaygın 

olması ve hazırlanan şarapların saklanmaları için pişmiş topraktan yapılan “Anfora” 

denilen testilere konması, bölgede adeta bir gelenek haline gelmiştir. Bu anfora 

geleneğinin bölgede uzun yıllardan beri devam etmesi ise, Menemen Testisi olarak 

isimlendirilen toprak kap üretiminin ünlenmesine sebep olmuştur. Menemen’de 

çömlekçilik yapan seramik atölyeleri, üretim için gerekli olan kili ise Menemen 

Ovası’ndan elde etmektedir. Menemen’de üretilen bazı toprak kap çeşitleri ise 

şunlardır; Testi, Tepsi, Bektaşi, Saksı, Küp, Fıçı, Yoğurt Çömlekleri, Küllük, Kulplu 

Bardak, Vazo ve Abajur.797 

 
796Sevim Çizer, Füsun Uludinç, “Menemen Çömlekçiliğinin, Dünü, Bugünü, Yarını”, Türk 

Kültüründe Menemen Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, (İzmir 1996), s. 92. 
797Çizer, Uludinç, a.g.m., s. 92-97. 
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Menemen ilçesinde hayvancılık da iktisadî geçim kaynaklarından biri olmuştur 

ve hayvancılığın etkisiyle Menemen yoğurdu ün kazanmıştır.798 Hayvancılık, 

Menemen’in dağlık bölgelerinde yaşayan kesimi için önemli bir geçim kaynağıdır. 

Buna ek olarak, çok sayıda Menemen Koyunu yetiştirilmektedir. İlçede sığır 

çiftlikleri de bulunmakta, ayrıca mandıracılık faaliyetleri de gelişmiştir. Menemen’de 

arıcılık faaliyetleri ise çok yaygın değildir. Modern tarımın gelişmesi, ilçede arıcılığı 

olumsuz etkilemiştir ve ilçede yalnızca çiçek ve çam balı elde edilmektedir. 

Balıkçılık da, arıcılık gibi ilçede gelişme imkânı bulamamıştır, ancak Gediz 

Nehri’nden olta ile tatlı su balıkları avlanabilmektedir. Menemen’de tavukçuluk ise 

gelişme alanı bulmuştur ve ilçede modern yöntemlerle faaliyet gösteren çok sayıda 

tavuk çiftliği bulunmaktadır.799 Menemen ilçesinde bu ürünlerin fabrikalarda 

üretilmesi ve ziraat alanında çeşitli mahsullerin üretimine ek olarak avcılık da 

yapılmaktadır. Genel olarak Menemen Ovası’nda gerçekleştirilen avcılık 

faaliyetlerinde, ördek ve keklik gibi hayvanlar avlanmaktadır.800 

Menemen ilçesinde çeşitli alanlarda iktisadî faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bu 

faaliyetler dönemin basınında önemli bir yer tutmuştur. Menemen ilçesinin DP 

iktidarında iktisadî anlamda ön plana çıktığı alanlardan biri, Menemen’in tarımsal 

arazilerinin sulama faaliyetleri ve sulu ziraat denemeleri olmuştur. Menemen, sulama 

faaliyetlerine ek olarak, mahsul müsabakaları, ilçenin mahsul durumu, topraksız 

köylüye toprak dağıtım işleri, Menemen’de eksik olan ziraî ürünlerin ve tarım 

aletlerinin hükümet tarafından ilçeye gönderilmesi, çeşitli ziraî kongreler, toplantılar, 

konferanslar, çiftçi günleri, çiftçilerin gezileri, tarla günleri ve ilçede farklı 

bankaların açtığı şubeler ile gündeme gelmiştir.  

 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinden kısa bir süre önce Menemen’deki tarımsal 

arazilerin sulanması hakkında bir açıklama yapan Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan 

TBMM’de şu ifadeleri kullanmıştır; “Gediz Vadisinde birkaç ova var. Salihli, 

Alaşehir ve Manisa ki en büyüğü Manisa Ovasıdır, 65.000 hektardır. Salihli 26.000, 

Alaşehir 10.000, Menemen 20.000 hektardır. Bu ovalardan Menemen’de 14.000 

hektar arazi sulama tesisleri yapılmıştır.”801 

 
798Tuncer, a.g.e., s. 18. 
799Çetin, a.g.e., s. 136. 
800Tuncer, a.g.e., s. 32. 
801T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Dönem VIII, Toplantı 4, C. 24, 21 Şubat 1950, s. 957. 
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Demokrat Parti’nin Türkiye’de iktidara gelmesinin ardından Menemen’in 

iktisadî yaşamında önemli bir yer tutan çalışmalardan biri ilçedeki sulu ziraat deneme 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu konu ile ilgili gazete haberlerinden birinde, 

Amerikalı uzmanların Menemen ilçesinde sulama denemeleri, ziraat denemeleri ve 

pamuk ıslahı gibi alanlarda incelemelerde bulundukları belirtilmiştir. Haberde, Ege 

bölgesindeki incelemelerine devam eden Amerikalı uzmanların Menemen’e gelerek 

ziraat alanında teftişler yaptıkları belirtilmiş ve heyete İzmir Vilayeti Ziraat Müdürü 

Nuri Avcı’nın da eşlik ettiği belirtilmiştir. Menemen ilçesinde ilk olarak kaymakam 

tarafından karşılanan Amerikalı ziraat uzmanları, daha sonra sulama tesisatını teftiş 

etmek maksadıyla, Emirâlem Regülâtörünün bulunduğu bölgeye gitmişlerdir. 

Regülâtörün, Menemen Ovası’nın sona erdiği tepelerin ardında bulunan vadide 

kurulmuş olduğu ve temelinin de savaştan önce Alman mühendisleri tarafından 

atıldığı ancak inşaatının tam anlamıyla bitirilemediği belirtilmiş ve regülâtör 

inşaatının kesin olarak 1951 yılında bitirileceği ve bu süre içerisinde, köylüye kanal 

sistemi ile su verildiği ifade edilmiştir. Buna ek olarak, su kanalının bütün Menemen 

Ovası’na su ulaştırdığı ve uzun borular vasıtasıyla ilçenin içinde bulunan bir 

havuzdan alınan suyun civardaki bağ ve bahçelere ulaştırıldığı belirtilmiştir.802 

Menemen Emirâlem Regülâtörü’nün yapımı 1951 yılında tamamlanmış ve 

regülâtörün inşaatını taahhüt eden Alman Hochtief İnşaat Şirketine ait banka kati 

teminat mektuplarının iadesi, Nafia Vekâleti’nin yazısının ardından, İcra Vekilleri 

Heyetince onaylanmıştır.803 1951 senesinde Demokrat Parti’nin Menemen ilçesinin 

sulama işleriyle alakalı olarak gerçekleştirmeyi planladığı bir diğer icraat ise 

Menemen’e akarsu kapaklarının yapılması olmuştur. DP Hükümeti’nin bu iş için 

belirlediği keşif veya ihale bedeli 1.700.000 lira olarak hesaplanmıştır.804 

Bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri de Bornova Ziraat Okulu 

öğretmenlerinden Necdet Küçükkoca ile bağcılık istasyonu asistanlarından olan Atıf 

Atilla isimli vatandaşların özel bir sulama sifonu yapması olmuş ve bu sifonun da 

Menemen’de denendiği belirtilmiştir. Sulama sifonu, Menemen sulama kanallarında, 

sulama istasyonu ve sulu ziraat deneme istasyonu mühendislerinin katılımına ek 

olarak, Menemen Belediye Reisi ve çiftçilikle uğraşan birçok vatandaşın katılımı ile 

 
802Yeni Asır, 21 Haziran 1950, s. 2. 
803(BCA), 30-18-1-2/148-13-14. (11.03.1958). 
804T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Dönem IX, Toplantı 1, C. 7, 14 Mayıs 1951, s. 254. 
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denenmiştir. Çok pratik ve ucuz olan bu sulama sifonu, mühendis ve köylülerin 

ilgisini çekmiş aynı zamanda bu sulama sifonu sayesinde, Menemen ilçesinde 

şimdiye kadar sulanamayan büyük bir arazinin sulanmasının mümkün olacağı ifade 

edilmiştir.805  

  Menemen’de genel olarak tarımsal arazilerin sulama faaliyetleri 

gerçekleştirilmekle birlikte, bazı dönemlerde ilçedeki sulama kanallarından tam 

anlamıyla yararlanılamamıştır. Dönemin basınında yer alan bir haberde, Menemen 

ilçesinde tarım arazilerinin sulanması konusunda aksaklıklar yaşandığı ve 

milletvekili Behzat Bilgin’in Menemen’e gelerek köylülerin sıkıntılarını yerinde 

dinlediği ifade edilmektedir. Menemen’in ziraatla uğraşan kesiminin en büyük 

sorunu ise, Gediz Nehri’nin sularının tarım arazilerinin sulanmasında yetersiz 

kalması, buna ek olarak, su kanallarında vatandaşların yararlanması için gerekli 

düzenlemelerin yapılmaması şeklinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, su 

kanallarından yararlanma imkânlarına güvenen çiftçiler, her yıl ektikleri pamuk 

miktarından daha fazla ekim yapmış ve büyük harcamalar yapmışlardır. Menemen 

çiftçilerinin istekleri ise genel olarak; Ulucak, Tuzçullu ve Süzbeyli bölgelerine su 

verilmesi, küçük arazi sahiplerinin de su kaynaklarından faydalanmasının sağlanması 

ve Menemen’de bulunan kanal işletmesine Bayındırlık Bakanlığı tarafından bir 

müfettiş gönderilerek eksikliklerin tespitinin yapılması ve gelecek yıllar için alınacak 

tedbirlerin belirlenmesi olmuştur.806  

Yakın bir zamanda Menemen’i ziyarete gelen milletvekili Behzat Bilgin’in, 

Gediz Nehri sulama işleri hakkında şikâyetleri dinlediği ve bu sıkıntıların iki önemli 

başlıkta toplandığı belirtilmiştir. Menemen çiftçilerinin birinci sorunu, kuraklık 

sebebiyle Gediz Nehri’nin ihtiyacı istenilen miktarda karşılayamaması iken, diğer 

sıkıntı ise, sulama işlerinde tüm arazi sahiplerine, gerek su kanallarından, gerekse 

Gediz Nehri’nden faydalanma konusunda eşit hakların verilmemesi olmuştur. 

Milletvekili Behzat Bilgin’in Menemen’deki sıkıntıları Bayındırlık Bakanlığı’na 

bildirmesinin ardından da, Menemen Ovası’nın sulama işlerini teftiş etmek, her sene 

 
805Yeni Asır, 6 Temmuz 1950, s. 4. 
806Yeni Asır, 29 Temmuz 1950, s. 3. 
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ortaya çıkan aksaklıkların nedenlerini araştırmak ve ilerleyen dönemlerde alınması 

gereken önlemleri belirlemek üzere Menemen’e bir müfettiş gönderilmiştir.807  

Menemen ilçesinde ziraî sulama konusunda yaşanan sıkıntıların ardından, 

Demokrat Parti iktidarının ilk dönemlerinde bu sıkıntıya son vermek adına 

Menemen’de sulama şebekesi inşaatının kısa bir süre içinde tamamlanacağı 

belirtilmiş ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan sulama şebekelerine 

Menemen Ovası sulama şebekesinin de ekleneceği ve bu tesisin inşaatının kısa bir 

sürede tamamlanacağı açıklanmıştır. Yeni sulama şebekesinin devreye girmesi ile 

birlikte, Menemen’de pamuk ekimi konusunda önemli bir gelişme yaşanacağı ve 

önceden 5 bin hektar olan pamuk tarımının, 80 bin dekara çıkacağı belirtilmiştir.808  

 Menemen’de tarımsal arazilerin sulama işleri konusundaki sıkıntıları gidermek 

adına İzmir Valiliği de konu ile yakından ilgilenmiş ve bölgede kısa bir süre içinde 

başlayacak olan pamuk hasadı ile Menemen Ovasında devlet tarafından yapılan 

sulama tesisleri aracılığıyla yapılması planlanan sulamalar için, Su İşleri İdaresi 

tarafından alınan önlemleri halka bildirmek, bununla birlikte yapılacak sulamalardan 

önce çiftçilerin tarım arazilerinde yapması mecburi olan işleri tesbit etmek amacıyla 

bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Menemen Kaymakamının başkanlık yaptığı 

toplantıya, Menemen Ovasının bütün pamuk üreticileri ile İzmir Valisi Osman Sabri 

Adal, Vali Muavini Cemil Keleşoğlu, bölge su işleri ve ziraat müdürleri ile 

uzmanlarına ek olarak, Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu müdürü de 

katılmıştır.809  

İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın tarımsal alanların sulama ihtiyaçları 

konusunda ilçelerde ve köylerde incelemelerde bulunduğunu belirten haberlerden 

birinde, Vali Osman Sabri Adal, Su İşleri Müdürü Sadık Türkman ile birlikte 

Menemen ilçesini ziyaret etmiş ve köylülerin sulama suyu ihtiyaçları ile ilgili 

müracaat, istek ve dileklerini dinleyerek bu konu hakkında yapılması gerekli 

direktifleri vererek Menemen’den ayrılmıştır. Bununla birlikte Vali Osman Sabri 

Adal’ın, Menemen Ovası’nın sulama sorununa bir çözüm bulmak ve Mühre 

gölünden faydalanılmasını temin etmek ile yukarı Gediz Havzasında biriken suların 

daha tasarruflu bir şekilde kullanılarak, Menemen Ovası’na su sağlanması konusunu 

 
807Yeni Asır, 13 Ağustos 1950, s. 2. 
808Yeni Asır, 20 Eylül 1950, s. 1-6. 
809Yeni Asır, 28 Mart 1951, s. 4. 



229 

görüşmek adına Manisa Valisi ile bir araya gelerek ortak tedbirler alınmasını 

sağlayacağı ifade edilmiştir.810  

Dönemin basınında İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın, Menemen Ovası’nın 

sulama işi konusunda Manisa Valisi ile yaptığı toplantının sonucuna da yer verilmiş 

ve İzmir Valisinin, Manisa’ya giderek yeni imkânları araştırdığından bahsedilmiştir. 

İzmir Valisi Osman Sabri Adal’ın, Vali Muavini Cemil Keleşoğlu ve Su İşleri 

Müdürü Sadık Türkmen ile birlikte, Manisa’ya giderek, Marmara gölüne verilmekte 

olan sudan, Manisa ve Menemen ovalarındaki pamuk tarlalarının sulanması hakkında 

Manisa Valisi ile görüştüğü ve münavebe yani ekim nöbeti usulü uygulanarak, 

sudan, yararlanma yoluna gidileceği kararı alınmıştır.811  

Menemen ilçesinin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak adına Menemen 

Ovası’nın sulanması hakkındaki haberleri, dönemin basınında sıkça görmekteyiz ve 

bu haberlerden birinde de Ziraat Sulama Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Devlet 

Su İşleri’nin sorumluluğuna verilen, Menemen Ovası’nın çorak bölümlerinin ıslahı 

ve drenaj işlerinin etüt çalışmalarının tamamlandığından bahsedilmektedir. Menemen 

Ovası’nın çorak kısımlarının da sulanmaya başlamasıyla birlikte, Ege Bölgesi’nin 

önemli bir yerinde bulunan ovanın, yakın bir zamanda her yerinden eşit derecede 

faydalanılacak bir hale getirileceği ifade edilmektedir. Haberde buna ek olarak, yeni 

yapılan bent ve su kanallarının yardımıyla, bu çok verimli ovadan, daha fazla ve daha 

çeşitli ürünlerin elde edilmesine olanak sağlanacağı belirtilmiştir.812  

 Menemen Ovası’nın sulama işleri, mevsimin genel durumuna göre de 

değişiklik göstermiştir. Konu ile ilgili paylaşılan bir haberde, Gediz Nehri, taşkın 

döneminde olduğu halde, kanallarda yeterince su olmaması nedeniyle Menemen’in 

ziraatla uğraşan kesiminin zor bir dönem geçirdiği ifade edilmektedir. Buna ek 

olarak haberde, İzmir Valisi Muzaffer Tuğsavul’un Menemen ilçesindeki tarımsal 

alanların su sıkıntısına çözüm bulabilmek adına, devlet hazinesine her yıl önemli bir 

gelir getiren Emirâlem Su İşleri Teşkilatı’na gerekli talimatları verdiği belirtilerek, su 

dağıtımında görevli bulunan jandarmaların sayısının arttırılacağı ve böylece su 

dağıtımı işinin bir düzen içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.813  

 
810Yeni Asır, 20 Temmuz 1951, s. 2. 
811Yeni Asır, 21 Temmuz 1951, s. 6. 
812Demokrat Menemen, 6 Şubat 1960, s. 1. 
813İleri Demokrasi, 26 Nisan 1952, s. 1. 
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Dönemin basınına yansıyan ve Menemen ilçesindeki tarımsal alanların sulama 

sorunları ile ilgili bilgiler veren bir diğer haberde Menemen’deki sulama kanallarının 

dolmuş olduğu ve tahliye kanallarının da suları boşaltamaz bir hale geldiği 

belirtilmektedir. Haberde ayrıca Menemen’in Seyrek, Kesik ve Kaklıç köylerinin 

ziraî kalkınmasının gerçekleştirilmesi adına, bu köylerin stabilize yollarının yapım 

çalışmalarına da başlanacağı ifade edilmektedir.814  

Menemen ilçesinde tarımsal alanların sulama işleri önemli bir sorun olmuş 

ancak bazı Menemenli vatandaşlar su türbinleri imal etmişlerdir. Aslen Menemenli 

olan Refik Andaç isimli bir vatandaşın yaptığı su türbinlerinin, Menemen, Manisa, 

Balıkesir, Aydın, Denizli ve İzmir dâhilinde büyük bir ilgi gördüğü ifade edilmekle 

birlikte, su türbinlerinin Menemen ilçesindeki tarımsal üreticiye kolaylık sağladığı 

belirtilmektedir.815  

Tarımla uğraşan kesimlere destek vermek ve ziraî üretimi arttırmak adına 

Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu Müdürlüğü, farklı bölgelere ziraî 

destek vermiş ve çiftçilere sulama tekniği ile sulu ziraat sistemlerini öğretmeye 

çalışmıştır. Ege Bölgesinde, sulama şartları altında yapılan pamuk tarımında, pamuk 

mahsulünden daha fazla verim almak için gerekli olan sulama tekniği ve sulu ziraat 

sistemlerinin çiftçilere öğretilmesi amacıyla Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme 

İstasyonu Müdürlüğü ile Aydın Teknik Ziraat Müdürlüğü’nün ortaklığında, Aydın 

Koçarlı’da Çakırbeyli Çiftliği’nde tarla tesviyesi ile sulama konusunda uygulamalı 

bilgilendirmeler yapılmıştır.816  

Demokrat Parti, ziraî işleri destekleme ve bu alanda çalışanlarını mağdur 

etmeme politikasına uygun olarak belirli bölgelerde mesai saatleri dışında bireysel 

olarak çalışan görevlilere ayrıca ücret ödemiştir. Bu ziraî işletmeler ise Konya 

Sulaması ve Menemen Sulaması’dır. Bu iki sulu ziraat tesisinin 1958 yılı 

hesaplarının incelenmesinin ardından, mesai saatleri dışında çalıştırılan teftiş 

görevlilerine 800’er lira ücret verilmesi, Maliye Vekâleti’nin olumlu görüşü ve Nafia 

Vekâleti’nin yazısı üzerine İcra Vekilleri Heyetince uygun görülmüştür.817  

 
814İleri Demokrasi, 29 Ekim 1953, s. 1. 
815İleri Demokrasi, 13 Ağustos 1952, s. 4. 
816Ege Ekspres, 2 Ağustos 1954, s. 1-5. 
817(BCA), 30-18-1-2/154-87-2. (08.04.1960). 
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Menemen’de, sulu ziraatın geliştirilmesi adına yapılanlara ek olarak bir de her 

türlü toprak tesviyesi ve sulama işlerini de yapması amacıyla merkezi Menemen’de 

olmak üzere 50.000 bin Türk Lirası sermaye ile Ege Toprak Tesviye İşleri Anonim 

Şirketi kurulmasına karar verilmiştir. İktisat ve Ticaret Vekâleti’nin girişiminin 

ardından, İcra Vekilleri Heyeti, Menemen’de Ege Toprak Tesviye İşleri Anonim 

Şirketi’nin kurulmasına 2 Ekim 1956 tarihinde izin vermiştir.818 

Menemen ilçesinde ziraî ürün müstahsilleri çeşitli tarımsal konular ile alakalı 

olarak kongreler, seminerler, toplantılar ve konferanslar düzenlemiştir. 

Gerçekleştirilen bir toplantıda sulama konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ele 

alınacağı belirtilmiş bununla birlikte, Menemen sulama sahasının çiftçiye daha 

faydalı olabilmesini sağlamak adına, Manisa Su İşleri Müdürü, İzmir Ziraat Müdürü 

ve Menemen Sulu Ziraat İstasyonu Müdürü’nün katılımı ile Menemen 

Kaymakamının başkanlık edeceği bir toplantının yapılacağı belirtilmiştir. Yapılacak 

ziraî toplantının, pamuk üreticilerini ilgilendiren, sulama konusunda olacağı ifade 

edilmiştir.819  

Menemen Sulu Ziraat Enstitüsü’nde ilgililerin katılımıyla bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantı da İzmir Vilayetindeki tarımsal alanların sulama işleri 

hakkında bir rapor hazırlanacağı, bununla birlikte, toplantıya Manisa’dan da bir 

heyetin katılacağı belirtilmiştir. Toplantının sonunda hazırlanan raporun ise, Teknik 

Ziraat Müdürlüğü’nün aracılığı ile Ziraat Vekâleti’ne bildirileceği açıklanmıştır.820  

Menemen ilçesinde düzenlenen tarım toplantılarından bir diğerinde Menemen 

Üzüm Satış Kooperatifi’nin yıllık heyet toplantısının, kooperatif binasında 

gerçekleştirildiği belirtilmiş bununla birlikte kongrede zaman zaman tartışmaların 

yaşandığı ifade edilmiştir. Kongrede, Menemen Üzüm Satış Kooperatifi’nin yeni 

idare heyetinin seçilmesinin ardından, Tariş’in İzmir Merkez Kongresine katılacak 

olan 16 delegenin seçimi gerçekleştirilmiş ve seçimlerde çoğunluğu Demokrat 

Partililer kazanmıştır.821  

Menemen’de üzüm üretiminin geliştirilmesi adına yapılan ziraî toplantılara ek 

olarak, pamuk tarımının gelişimini amaçlayan kongreler de düzenlenmiştir. İzmir’de 

 
818(BCA), 30-18-1-2/144-81-9. (02.10.1956). 
819Yeni Asır, 4 Mart 1951, s. 2. 
820Ege Ekspres, 17 Ekim 1956, s. 2. 
821Ege Ekspres, 3 Nisan 1954, s. 5. 
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yapılan pamuk istişare kongresinin ikinci kısmının Menemen ilçesinde bulunan, Sulu 

Ziraat Enstitüsü’nün salonlarında yapılacağı ifade edilmiş ve Menemen’deki pamuk 

istişare kongresinin toplanma amacı ise, İzmir’deki toplantıda bir sonuç elde 

edilemeyen konuların karara bağlanması ile pamuk hastalıkları mücadelesinde 

alınacak önlemlerin belirlenmesi olarak açıklanmıştır.822  

Menemen’deki ziraî toplantıların çoğunluğunu ise tarımsal alanların sulanması 

konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sulama seminerleri oluşturmuştur. Demokrat 

Parti döneminde Menemen’de birçok sulama semineri düzenlenmiş ve bu 

seminerlerin ayrıntıları basında geniş bir yer tutmuştur. Bu seminerlerden birinde;  

“Menemen Sulu Ziraat İstasyonundaki koordinasyon toplantısı, tarım 

mensuplarının iştiraki ile yapılmıştır. Bu toplantıda, vilayet ziraatçılığının 

inkişafı yolunda müzakereler yapılmış ve bazı kararlara varılmıştır. Bunlar 

arasında bilhassa pembe kurt mücadelesi ile fidanlık tesisi üzerinde 

durulmuştur.”823  

 

Menemen’de açılacak olan seminerde ders vermek üzere görevli uzmanlar, 

ilçeye gelmiştir. Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nda, sulu ziraat 

seminerinde ders verecek uzmanlardan ilk olarak Ziraat Vekâleti toprak mütehassısı 

olan Fred Nuns’un bölgeye geldiği ve incelemelere başladığı ifade edilmiş, buna ek 

olarak Ziraat Vekâleti Sulama ve Kurutma İşleri Şube Müdürü olan Âdem 

Karaelmas’ın, Menemen’de düzenlenecek olan seminer ile kurs hazırlıklarını 

tamamlayacağı belirtilmiştir.824 Ziraat seminerlerine önem verilmiş ve yapılacak 

toplantılar hakkında basında, günler öncesinden bilgilendirici haberler yer almıştır. 

Bu haberlerden birinde ziraî sulama konusunda teknik eleman yetiştirmek adına 

Ziraat Vekâleti’nin emriyle, Menemen Bölge Sulu Ziraat İstasyonu’nda bir sulama 

seminerinin düzenleneceği ilan edilmiştir.825  

Menemen’de düzenlenmesi planlanan sulu ziraat semineri kısa bir süre sonra 

gerçekleştirilmiş ve bu seminerde ders vermek üzere 25 Amerikalı ziraat uzmanının 

bölgeye geldiği belirtilmiştir. Ziraat Vekâleti Sulama ve Kurutma Şube Müdürlüğü 

ile Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nun ortak bir şekilde düzenlediği 

 
822Ege Ekspres, 3 Şubat 1956, s. 2. 
823Ege Ekspres, 6 Ocak 1955, s. 2. 
824Ege Ekspres, 18 Mart 1955, s. 2. 
825Ege Ekspres, 18 Mart 1955, s. 2. 
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seminerin açılışı, Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nda yapılmıştır. Açılış 

törenine İzmir Valisi Kemal Hadımlı ile Ziraat Vekâleti’ne bağlı müdür ve uzmanlar 

da katılmıştır. Seminerin amacı, Ziraat Vekâleti’ne bağlı uzmanlar ile Amerikalı 

mütehassısların, köylüye teknik bir şekilde sulu ziraatın nasıl yapılacağını öğretmek 

olarak belirlenmiştir.826  

Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nda sulama faaliyetlerinin 

arttırılması ve ziraat anlamında gelişimin sağlanması adına yapılan toplantılardan bir 

diğerine, Ziraat Vekâleti Sulama ve Toprak Şubesi Müdürü ve konu ile ilgili 

uzmanların yanı sıra İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Denizli ve 

Muğla vilayetlerinin teknik ziraat müdürleri ile uzmanları katılmıştır. Bu 

katılımcılara ek olarak, Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu müdürü ve 

Nazilli Ziraî Araştırma Enstitüsü müdürü ile Amerikalı sulama uzmanları da iştirak 

etmiştir. Toplantıda ziraî sulama ile ilgili çeşitli konuşmalar yapılmış, Menemen ve 

Nazilli Sulama Tatbikat Gruplarının 1955 yılı faaliyetleri onaylanmıştır. Toplantının 

ikinci gününde, Ziraat Vekâleti, Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu ve 

Ege Bölgesi’nde bulunan sekiz vilayetin teknik ziraat teşkilatları arasında yapılan 

işbirliği anlaşmasının sınırları belirlenmiş ve 1956 yılının çalışma programı 

oluşturulmuştur.827  

Demokrat Parti’nin tarım politikaları ile de alakalı olarak bu dönemde ziraat ile 

ilgili işlerde genel olarak Amerikalı uzmanların desteklerine başvurulmuştur. Konu 

ile ilgili olarak basında yer alan haberlerden birinde şu bilgiler paylaşılmıştır; 

“Menemen Deneme İstasyonunda 8 vilayetin temsilcileri ile Amerikan Haberler 

Merkezi Müdürü, Amerikan Ziraat Ataşesi ve Amerikan Konsolosunun da iştirakiyle 

bir kurs açılacaktır. Bu münasebetle Menemen’de büyük bir tören yapılacaktır.”828  

Menemen ilçesinde düzenlenen ziraî toplantılara, yabancı uzmanların da 

katılması ile ilgili paylaşılan bir diğer haberde ise Ziraat Vekâleti ve Toprak Sulama 

Ege Bölgesi Müdürlüğü’nün ortak bir şekilde seminer düzenlediği belirtilmektedir. 

Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nda yapılacak toplantı için, Ziraat Vekâleti 

müsteşarı da gelmiş ve çeşitli konuşmalar yapmıştır. Menemen’de açılacak olan ve 

bir ay kadar devam etmesi planlanan seminere, Ege Bölgesi Sulu Ziraat yetkilileri ile 

 
826Ege Ekspres, 21 Mart 1955, s. 2. 
827Ege Ekspres, 20 Mart 1956, s. 2. 
828Ege Ekspres, 12 Haziran 1956, s. 2. 
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Amerikalı ve Türk uzmanlar ile birlikte farklı alanlardan profesörler de 

katılmışlardır.829  

Amerikalı ziraat uzmanlarının katılımıyla açılan ziraî sulama semineri bir aylık 

bir çalışmanın ardından sona ermiş ve Menemen ilçesinde faaliyete geçen Toprak 

Muhafazası ve Sulama İşleri seminerinin sona erdiği belirtilmiştir. Bu sebeple de 

Menemen’de bir tören yapılacağı ve başarılı olanlara diploma verileceği ilan 

edilmiştir. Menemen’deki törene katılacak olan katılımcılar arasında ise, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Teknik Ziraat ve Toprak Muhafazası Sulama 

İşleri elemanları ile Amerikalı ve Türk teknisyenler hazır bulunmuşlardır.830  

Menemen’de açılan ziraî sulama seminerinin sona ermesinin ardından ikinci 

seminer de yine Menemen Sulu Ziraat ve Araştırma Enstitüsü’nde faaliyete 

geçmiştir. Menemen’de yapılacak olan ikinci sulama seminerine daha fazla katılım 

olmuş ve 46 ziraat teknisyeni iştirak etmiştir. Seminerde gösterilecek dersleri ise 

Türk ve Amerikalı uzmanların ortak bir şekilde vereceği belirtilmiş, ayrıca kursa 

katılanlara, törenle diploma verileceği de açıklanmıştır.831  

Menemen ilçesinde düzenlenen toprak sulama seminerlerine yabancı 

uzmanların önemli ölçüde katkısı olmuştur. Toprak muhafazası ve sulamada yapılan 

yeniliklere ait en son metotları öğretmek amacıyla Ege Bölgesi Toprak Muhafaza ve 

Sulama İşleri Müdürlüğü ile Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nun ortak bir kurs 

açtığı ifade edilmiş, bununla birlikte kursa, Irak Ziraat Teknisyenlerinden altı kişinin 

katıldığı belirtilmiştir.832 Bir diğer haberde ise konu ile ilgili olarak şu ayrıntılar 

paylaşılmıştır; 

“Ege Bölgesi Toprak Muhafaza ve Ziraî Sulama Müdürlüğü’nün idaresi 

altında Menemen Sulu Ziraat İstasyonunda açılmış bulunan, Toprak Muhafaza 

ve Ziraî Sulama kursuna devam edilmektedir. Halen kursa 6 Iraklı ve 1 

Amerikalı ziraat mütehassısı da iştirak etmiş bulunmaktadır.”833  

 

Ziraat Vekâleti ile Uluslararası İş Birliği İdaresi’nin ortak bir şekilde 

düzenlediği sulama seminerinin ise Amerikan Kız Koleji’nde açıldığı 

bildirilmektedir. Seminer, İzmir Valisinin konuşmasıyla açılmış ve toplantıya birçok 

 
829Ege Ekspres, 15 Nisan 1957, s. 2. 
830Ege Ekspres, 11 Mayıs 1957, s. 2. 
831Ege Ekspres, 20 Mayıs 1957, s. 2. 
832Yeni Asır, 23 Mart 1958, s. 2. 
833Yeni Asır, 7 Nisan 1958, s. 2. 
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yabancı uzman katılmıştır. Seminere genel olarak, Ortadoğu ve Yakındoğu 

ülkelerinden olan Lübnan, Hindistan, Pakistan, İran ve Irak temsilcileri katılmış ve 

toplantıda Menemen ile Gediz havzalarında da bir sulama tatbikatı yapılmasının 

gerekli olduğu kararına varılmıştır.834 

Demokrat Parti döneminde yabancı ülkelerden çeşitli tarım aletleri ile 

traktörler satın alınmış ve yabancı uzmanların da desteğiyle Türkiye’de ziraat 

alanında makineleşmeye geçilmesi hedeflenmiştir. Bu anlamda tarım aletlerinin Türk 

köylüsüne tanıtılması ve bilgilendirilmesi anlamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantılardan biri de Menemen’de yapılmıştır. Teknik Ziraat Teşkilâtı tarafından 

düzenlenen toplantılara Menemen’in Ulamış bölgesinde devam edileceği 

belirtilmiştir. Toplantıda teşkilâtın makine uzmanlarının, çiftçilere makineli tarım ve 

ziraî makineler hakkında bilgi vereceği ifade edilmiştir.835 Bununla birlikte, 

Menemen ilçesinde düzenlenen sulama seminerlerinin tamamına, yabancı 

uzmanların katıldığı şeklinde bir yargıda bulunmak da doğru değildir. Basında yer 

alan bir haberde, Menemen Sulu Ziraat ve Araştırma Enstitüsü’nde açılacak olan 

sulama seminerinin çalışmalarına devam edildiği, buna ek olarak, seminerin 

milletlerarası bir mahiyette olmayacağı ve yalnızca yerli tarım uzmanlarının 

katılacağı belirtilmektedir.836  

 Tarımın geliştirilmesi için yapılan seminer ve toplantılarda Türk çiftçisinin 

faydalanabilmesi adına çeşitli ziraî kurslar da açılmıştır. Menemen ilçesinde 

düzenlenen kurslardan birinde, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü’nde 

açılmış olan sulama seminerinde alınan kararlar gereğince, bölgede sulu ziraatın 

geliştirilmesine çalışılacağı ve modern sulama usullerinin çiftçilere öğretileceği 

açıklanmış, bunun içinde Teknik Ziraat Müdürlüğü tarafından İzmir ilinin, köy ve 

kasabalarında birer haftalık kursların açılacağı belirtilmiştir.837  

Ege Bölgesi çiftçilerinin ziraî anlamda bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için 

yapılan bir başka faaliyet ziraat tatbikatları olmuştur. Basında yer alan bir haberde, 

Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nda yapılacak ilk ziraî tatbikatta, Menemen 

çiftçilerine, sulu ziraat ile ilgili tohum ve ekim işlerinde uzman kişiler tarafından 

 
834Sabah Postası, 4 Eylül 1956, s. 2. 
835Ege Ekspres, 22 Nisan 1955, s. 2. 
836Ege Ekspres, 30 Haziran 1956, s. 2. 
837Ege Ekspres, 10 Mayıs 1957, s. 2. 
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bilgilendirmeler yapılacağı belirtilmiştir. İkinci ziraî tatbikat yine Menemen Sulu 

Ziraat İstasyonu’nda gerçekleştirilmiş ancak bu kez tatbikattan, Balıkesir, Manisa, 

Bursa ve Çanakkale çiftçilerinin de yararlanacağı açıklanmıştır.838  

Türk çiftçisinin ziraat alanında gelişiminin sağlanması ve modern tarım 

aletlerini kullanmasını öğrenerek, ziraat sahasındaki yeni metotları uygulayabilmesi 

adına düzenlenen seminerler, toplantılar ve çeşitli kurslara ek olarak ziraî 

konferanslar da tertip edilmiştir. Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu konferans 

salonunda, Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza Teşkilatı’nın kurulup, geliştirilmesi 

adına Amerika’dan gelen uzmanların bir konferans verdiği belirtilmektedir. 

Menemen’de düzenlenen konferansa, Ege Bölgesi’nden sorumlu olan Amerikalı 

toprak sulama uzmanları, Menemen kaymakamı ve belediye reisi ile deneme 

istasyonu müdürü katılmıştır.  Konferansa, pamuk ziraatı ile ilgilenen Menemenli 

çiftçilerden de geniş bir katılım olmuş ve konferans ilgi ile takip edilmiştir. 

Konferansın sonunda Amerika ve Türkiye ziraatı hakkında çeşitli konuşmalar 

yapılmıştır.839  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridelerinde ise tarımsal alanlarda 

bulunan sulu ziraat deneme istasyonlarında görevli, çeşitli memurların sayıları ve 

maaşları hakkında bilgiler yer almaktadır. Yeni yapılan düzenlemeden Menemen 

Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu memurlarının da faydalanacağı, bu kurumun da 

listede yer almasından anlaşılmaktadır.840 

Menemen ilçesinde iktisadî hayatın içinde yer alan diğer etkinlikler ise çiftçi 

günleri, tarla günleri ve çiftçilerin düzenledikleri gezilerdir. Bu konular hakkında 

dönemin basınında birçok haber yer almaktadır. Basında, Menemen’de düzenlenen 

çiftçi günlerinin özellikleri hakkında ayrıntılar verilmekte ve Menemen Sulu Ziraat 

İstasyonu’nun da düzenlenen çiftçi günü için hazırlıkların tamamlandığı 

belirtilmektedir. Menemen ilçesinde düzenlenen çiftçi gününde ilk olarak, Teknik 

Ziraat Müdürü ile Sulu Ziraat İstasyonu Müdürü, çiftçileri bilgilendirici konuşmalar 

yapmışlardır. Çiftçi gününün konusu, sulu ziraatta başarılı sağlamanın temel ilkeleri 

olarak belirlenmiş, özellikle traktörlerin bakımı ile ziraî makineler hakkında 

konuşmalar yapılmıştır. Çiftçi gününün sonunda ise, Menemen’in ziraatla uğraşan 

 
838Yeni Asır, 28 Temmuz 1953, s. 2. 
839Sabah Postası, 16 Mart 1956, s. 2. 
840T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre XI, İçtima 3, C. 11, 20 Ocak 1960, s. 31. 
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köylü vatandaşlarına, bilgilendirme anlamında faydalı olan ziraî filmler 

gösterilmiştir.841  

Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nda bir tarla günü düzenlenmiştir. Menemen 

kaymakamının açış konuşması ile başlayan tarla gününde, suyun ziraattaki önemi, 

tarlanın hazırlanması, Ege Bölgesi’nin iklim özellikleri ve özellikle pamuk tarımı 

üzerine bilgilendirici konuşmalar yapılmıştır. Tarla günü için Menemen’e, Muğla, 

Denizli, Aydın, Balıkesir ve Adana’dan gelen bin çiftçi, yapılan konuşmaları 

dinledikten sonra, Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nun faaliyetleri hakkında 

bilgilendirilmiş ve 16 farklı pamuk türü üzerinde yapılan denemeler ile araştırma 

sonuçları gösterilmiştir. Farklı illerden Menemen’deki tarla gününe katılan çiftçiler 

son olarak, sulama ve tarla tesviyesine ilişkin bir tatbikata katılmış ve Kesikköy’e 

gidilerek çorak bir arazinin ıslahının nasıl yapılması gerektiği konusunda yeni tatbik 

edilen usuller uygulamalı olarak gösterilmiştir.842  

Menemen ilçesinde düzenlenen bir başka tarla günü oldukça geniş bir katılımla 

tertip edilmiştir. Menemen Bölge Sulu Ziraat İstasyonu’nda, düzenlenen tarla 

gününde ilk olarak, çiftçilerin çoraklaşan arazilerini nasıl ıslah edecekleri konusunda 

bilgi verilmiş ve Kesikköy’de çorak araziyi ıslah denemesi uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Menemen Sulu Ziraat İstasyonu yetkilileri daha sonra, çayır ve 

mera ziraatı ile hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacaklar hakkında bilgiler vermiş 

ayrıca tarla tesviyesi ile de alakalı konuşmalar yapılmıştır. Menemen’de düzenlenen 

tarla gününün davetlileri arasında ise; Ziraat Vekili Nedim Ökmen, Ziraat 

Vekâleti’nin üst düzey yetkilileri, İzmir Valisi Kemal Hadımlı, vali yardımcıları ile 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Aydın, Denizli ve Muğla teknik ziraat 

müdürleri bulunmaktadır. Tarla gününe katılım gösteren çeşitli alanlardaki üst düzey 

davetlilere ek olarak, çok sayıda çiftçi de yer almıştır.843  

 Çiftçinin ziraî bilgisinin arttırılması ve tarımsal anlamda da iktisadî gelişmenin 

sağlanması adına düzenlenen çiftçi günleri kısa aralıklarla düzenlenmiştir. Konu ile 

ilgili haberlerden birinde, Bergama, Çeşme, Tire, Torbalı ve Ödemiş kazalarının 

ardından Menemen’de de Ziraat Müdürlüğü tarafından bir çiftçi günü düzenlendiği 

ifade edilmektedir. Haberde çiftçi günlerinin yapılma amacı ise şu şekilde 

 
841Ege Ekspres, 2 Şubat 1954, s. 2. 
842Yeni Asır, 22 Şubat 1958, s. 2. 
843Yeni Asır, 29 Temmuz 1959, s. 2. 
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belirtilmektedir; “Bu günlerde yapılan toplantılarda, ziraat mütehassısları 

tarafından müstahsil köylüye ziraî sahada geniş bilgi verilmekte; münazara şeklinde 

cereyan eden karşılıklı konuşmalarda da çiftçinin sualleri cevaplandırılmaktadır.”844  

Menemen’de düzenlenen ve Ziraat Bakanlığı’na bağlı olan Menemen Bölge 

Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nda da bir tarla günü tertiplenmiştir. Menemen 

ilçesinde düzenlenen tarla gününe ise Isparta, Denizli, Muğla, Aydın, Nazilli, 

Manisa, Balıkesir, Bursa, Ayvalık ve Uşak gibi farklı yerlerden gelen yüzlerce 

çiftçinin katıldığı ve toplantının ilgiyle takip edildiği belirtilmiştir. Menemen 

Kaymakamı Hamdi Semih Işıklı’nın konuşmasıyla başlayan toplantıda, çiftçilere 

pamuk tarımı konusunda çeşitli bilgiler verilmiş ayrıca tohum ekme, sulama, toprak 

tavı gibi konularda da geniş izahatta bulunulmuştur. Çiftçiler daha sonra Kesikköy’e 

götürülmüş ve burada modern usullerle yapılmakta olan çorak arazilerin ıslahı 

konusu, uygulamalı olarak gösterilmiştir. Menemen Sulu Ziraat İstasyonu Müdürü 

Ziya Çekel ise toplantının çiftçiler için çok önemli olduğunu belirtmiş ve imkânlar 

dâhilinde Türk çiftçisine modern usullerle tarım yapılışının öğretileceğini ifade 

etmiştir.845   

Menemen’de düzenlenen çiftçi günleri ve tarla günlerine ek olarak, çiftçilerin 

düzenledikleri geziler de bulunmaktadır. Ziraat Teknisyenliği Teşkilatı’nın Menemen 

Sulu Ziraat İstasyonu’na düzenlediği gezi başarı ile yapılmış ve çiftçilere sulama, 

toprak tesviyesi ve pamukçuluk ile ilgili bilgiler verilmiştir. 40 kişiden oluşan ve 

pamukçuluk ile uğraşan çiftçiler ilk olarak Menemen Sulu Ziraat İstasyonu müdürü 

tarafından karşılanmış ve çiftçilere, kurumun tarihçesi ile amaçları hakkında bilgi 

verilmiştir. Çiftçilerin, Menemen Sulu Ziraat İstasyonu’nda en fazla ilgisini çeken 

mahsul ise daha çok ve daha iyi ürün verdiği belirtilen çeşitli Amerikan pamuk 

türleri olmuştur. Menemen’de çiftçiler için son olarak tarla tesviyesi ve sulama 

uygulamaları gösterilmiştir.846  

Menemen ve civarında Gediz Nehri’nin de etkisiyle genel olarak sulu ziraat 

yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde sulu ziraat yönteminin kullanılmasının nedeni 

ise ilçenin iktisadî anlamda en önemli geçim kaynaklarından biri olan pamuk 

ürününün daha fazla ve daha kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. 

 
844Sabah Postası, 3 Temmuz 1954, s. 5. 
845Sabah Postası, 22 Ağustos 1958, s. 2. 
846Yeni Asır, 28 Temmuz 1958, s. 2. 
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Menemen’de ziraat alanında yapılan konferans, seminer ve toplantılarda genellikle 

ilçedeki pamuk üretiminin arttırılmasına yönelik olmuş ve çiftçilere bu yönde bilgiler 

verilmiştir. Menemen ve civarında pamuk üretimi yaygın olmakla birlikte, daha 

farklı tarım ürünlerinin de ekimi yapılmış, bununla birlikte Demokrat Parti 

döneminde Menemen’de tarım ürünleri için çeşitli mahsul müsabakaları 

düzenlenmiştir. Menemen ilçesinde farklı dönemlerde düzenlenen mahsul 

müsabakaları ile ilgili bilgiler ise basında yer almıştır.  

Menemen’de düzenlenecek olan pamuk müsabakası hakkındaki haberlerden 

birinde, Ziraat Teşkilatı’nın düzenlediği mahsul müsabakalarına devam edildiği ve 

Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nda da bir mahsul müsabakasının 

tertipleneceği açıklanmıştır. Menemen’de düzenlenmesi planlanan pamuk 

müsabakasına, başta Teknik Ziraat Müdürü olmak üzere, ilgili mütehassıslar ile 

teknisyenlerin de katılacağı belirtilmektedir.847 Dönemin basını konu ile ilgili günler 

öncesinden bilgilendirmeler yapmış ve müsabaka hakkında şu bilgileri paylaşmıştır; 

“Müstahsili teşvik maksadı ile İzmir Teknik Ziraat Müdürlüğünce tertip edilmekte 

olan mahsul müsabakalarından birisi, Menemen Sulu Ziraat Denemen İstasyonunda 

pamuk mevzuunda yapılacaktır.”848   

Menemen pamuk müsabakası hakkında daha ayrıntılı bilgiler veren bir 

haberde, Menemen Sulu Ziraat Deneme İstasyonu’nun ev sahipliğinde, Menemen, 

Bergama, Bayındır ve Kınık çiftçilerinin katılım gösterdiği müsabakanın heyecanlı 

ve çekişmeli geçtiğinden bahsedilmektedir. Yedi kişiden oluşan jüri heyeti birincilik 

için Kınık, ikincilik için Menemen ve üçüncülük için ise Bayındır’dan katılan çiftçi 

vatandaşlar arasından bir seçim yapmışlardır. Derece alan çiftçilere, İzmir Teknik 

Ziraat Müdürlüğü tarafından, madalya, takdirname ve tarımsal üretimin arttırılmasını 

teşvik etmek amacıyla tarım aletleri verilmiştir. Pamuk müsabakasının sonunda, 

teknik ziraat uzmanları ve teknisyenleri, çiftçilerin sorularını cevaplandırarak, çeşitli 

bilgilendirici konuşmalar yapmışlardır.849  

Menemen ilçesinde pamuk müsabakalarının dışında farklı ziraî ürünler için de 

yarışmalar düzenlenmiştir. Konu ile ilgili haberlerden birinde, mahsul 

müsabakalarının yapılma amacına değinilmiş ve üretici için teşvik mahiyetinde olan 

 
847Ege Ekspres, 13 Kasım 1954, s. 5. 
848Ege Ekspres, 15 Kasım 1954, s. 5. 
849Demokrat İzmir, 17 Kasım 1954, s. 2. 
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bu müsabakalardan birinin, Menemen’in Yeniköy’ünde yapıldığına dikkat 

çekilmiştir. Teknik Ziraat Müdürlüğü’nün çiftçinin iyi mahsul üretmesi için 

düzenlediği bu yarışmalar, Menemen ilçesinin köylerinde de düzenlenmiş ve bir 

kavun müsabakası tertip edilmiştir. 6 farklı köyden gelen 39 müstahsilin katıldığı 

Menemen’deki kavun müsabakası bir hayli ilgi görmüş, ayrıca yarışmada Menemen 

Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile Teknik Ziraat uzmanları da yer almıştır. 

Menemen Kaymakamı Muammer Durak’ın konuşmasının ardından, 11 kişiden 

oluşan jüri heyeti incelemelere başlamıştır. Mahsulün kalitesi ile tarla bakımı dikkate 

alınarak yapılan değerlendirmelerden sonra dereceye girenler tespit edilmiştir. 

Teknik Ziraat Müdürlüğü, dereceye giren çiftçilere, madalya ve takdirnamelerin 

dışında sunî gübre hediye etmiştir.850  

Menemen ilçesinin ekonomik olarak gelişimi açısından önemli olan mahsul 

durumuna gazete haberlerinde yer verildiğini görmekteyiz. Menemen ilçesinde tarımı 

yapılan ürünler arasında başta pamuk olmak üzere, üzüm, incir, susam ve 

zeytinyağının da önemli bir yer tuttuğu belirtilmiş ve o dönemdeki alış-satış 

fiyatlarına yer verilmiştir.851 Ayrıca bu dönemde Menemen ilçesinin iktisadî gelir 

getiren tarım ürünleri arasında zeytin ve tütünün de yer aldığı belirtilmektedir. Buna 

ek olarak, Menemen ilçesinin çevresinde 10 bin dekarlık bir arazide tütün ekimi 

yapıldığı, bununla birlikte yerli ve yabancı uzmanların inceledikleri mahsulün 

kısmen az olmasına karşın, tütün kalitesinin iyi olduğu ifade edilmektedir. Menemen 

kazasının yakınında bulunan 200.000 zeytin ağacından ise, önceki dönemlere 

nazaran daha az ürün alındığı, ancak yine de Menemen merkez ve köylerdeki yağ 

fabrikalarının faaliyete geçmesine yetecek kadar ürün elde edildiğinden 

bahsedilmektedir.852  

Menemen’in mahsul durumu ile ilgili basında yer alan bir başka haberde, 

Menemen’de yıl içerisinde 105 bin dekarlık araziye pamuk ekiminin yapıldığı ve 75 

bin dekarlık arazide de hububat üretiminin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bu 

dönemde ayrıca 40 bin dönümlük bağdan da üzüm elde edilmiştir. Menemen’in 

tarımsal alanlarının verimli olması nedeniyle bu ürünlere ek olarak çeşitli sebze ve 

 
850Ege Ekspres, 13 Eylül 1956, s. 2. 
851Demokrat Menemen, 20 Ekim 1959, s. 2. 
852Ege Ekspres, 5 Kasım 1959, s. 3. 
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meyve üretimi yapılmış, bununla birlikte Menemen’de ilk kez pancar üretiminin 

deneme çalışmalarına başlanacağı bildirilmiştir.853  

Menemen’in ziraî ürün çeşitliliği ile ilgili basında yer alan bir başka haberde şu 

ayrıntılara yer verilmektedir; 

“Bağlara soğuk vurma hadisesi istisna edilirse; arpa, buğday ve diğer 

mahsul mahallin ihtiyaçlarına yetecek çeşitli hububat ile tütün, pamuk, yaş 

sebze sulama ziraat esasına dayanılarak çok bereketli elde edileceği ve arpa, 

buğdayların biçilmekte bulunduğu şükranla öğrenilmiştir. Sulama ziraat işleri, 

Menemen’i yeni baştan ihya eyleyen DP İktidarının şayanı takdir mesaileri 

arasında yer almış bulunuyor.”854  

 

Menemen’deki ziraî durumun genel olarak iyi olduğunu ve bunun da iktisadî 

hayata olumlu yansımalar da bulunduğunu belirten haberlerden bir diğerinde, 

üreticinin bereketli bir mahsul yılını yaşamanın sevinci içinde olduğu ifade 

edilmiştir. Menemen’deki üreticinin bağlarda, ürünleri ve topraklarıyla ilgilendiği bu 

dönemde ilçenin adeta boş bir yer haline geldiği belirtilmekte bununla birlikte üzüm 

mahsulünün çok bereketli bir dönemden geçtiği bildirilmektedir. Menemen’in üzüm 

üreticilerine ek olarak tütün ve pamuk müstahsili ile bostan tarlalarında da ziraî 

faaliyetlerin süratli bir şekilde devam ettiği belirtilmiştir. Tütün üreticileri, mahsulün 

büyük bir bölümünü kargılara çekmiş ve son yaprakları da toplamaya başlamıştır. 

Pamuk ve bostan tarlalarında da büyük gruplar halinde tarımsal etkinliklerin devam 

ettiği ve Menemen Ovası’nın en verimli dönemlerinden birini geçirdiğinden 

bahsedilmektedir. Buna ek olarak, ilçenin yıllardan beri ilk kez böyle hareketli bir 

ziraî dönem yaşadığı ifade edilmiştir.855  

Menemen, genel olarak ziraat ve mahsul anlamında verimli dönemler geçirmiş 

ve ilçedeki iktisadî faaliyetlerde bir yükseliş yaşanmıştır. Bununla birlikte değişen 

iklim koşullarının da etkisiyle belirli dönemlerde Menemen ve çevresindeki tarımsal 

hayat olumsuz etkilenmiştir. Dönemin basınına da yansıyan bu olaylardan birinde, 

üreticiyi olumsuz yönde etkileyen durumun, bir buçuk ay içerisinde üç kez don 

yaşanması olarak belirtilmiş ve Ege bölgesinde soğukların bir anda artmasıyla 

bağların büyük zararlara uğradığı, bununla birlikte üreticinin de perişan bir hale 

geldiği açıklanmıştır. İzmir ili dâhilinde don felaketinden bağları zarar gören ilçeler 

 
853Ege Ekspres, 7 Kasım 1959, s. 3. 
854İleri Demokrasi, 28 Mayıs 1955, s. 1. 
855Ege Ekspres, 19 Ağustos 1956, s. 3. 
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ise başta Menemen olmak üzere, Kemalpaşa, Cumaovası, Urla, Seferihisar ve Çeşme 

olarak belirlenmiş ve bu bölgelerdeki zarar oranını tespit edebilmek adına, Teknik 

Ziraat Teşkilatı’nın neredeyse bütün uzmanlarının seferber edildiği ilan edilmiştir.856  

Menemen ve çevresini etkileyen don felaketinin ardından, basında yer alan 

haberlerden birinde, Menemen bölgesinde dondan zarar gören bağların tespitine 

başlandığı ifade edilmekte ve incelemeleri yapacak olan Ziraat Bankası Krediler 

Heyeti ile Teknik Ziraat Müdürlüğü uzmanlarının bölgeye ulaştığından 

bahsedilmektedir. Ziraat uzmanlarının, zararın oranını tespit edeceği ve Ziraat 

Bankası Krediler Heyeti’nin de bağcılara yapılacak yardım miktarı ile bu yardımların 

ne şekilde yapılacağını belirleyecekleri ayrıca ifade edilmiştir.857  

Teknik Ziraat Müdürlüğü uzmanları ve Ziraat Bankası Krediler Heyeti’nin 

Menemen ve çevresinde yaptıkları incelemeler sonucunda bölgede don felaketinden 

zarar gören bağların ve mahsulün oranı belirlenmiştir. Konu ile ilgili paylaşılan bir 

haberde, Menemen’in Emirâlem bölgesinde don felaketinden etkilenen bağların zarar 

tespit çalışmalarının devam ettiği ve ilk verilere göre bazı mıntıkalarda zarar oranının 

%70 olduğu ancak çoğu bölgede bu oranın %90’a kadar yükseldiği açıklanmıştır.858 

Menemen’de üreticinin, ürünlerini olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise 

zararlı böcekler olmuştur. 1955 ve 1956 yıllarında Ege Bölgesi’nde yapılan tarla 

kontrollerinde ürünlere zarar veren pembe kurt isimli bir böcek tespit edilmiştir. 

Menemen kazasında ürünlere çiçek halindeyken pembe kurt böceğinin bulaşma oranı 

1956 yılında %5.6 iken, yeşil koza durumunda olan ürünlere pembe kurt bulaşma 

oranı 1955’de %9.7, 1956 da ise %20 olmuştur.859 

Türkiye’nin iktisadî anlamda gelişmesi ön planda tutulmuş ve bu ekonomik 

gelişmenin sağlanması için de topraksız köylü vatandaşlara toprak dağıtımı 

yapılmıştır. Menemen ilçesinin iktisadî geçim kaynağının genel olarak tarım olması 

nedeniyle DP Hükümeti bu bölgeye de toprak dağıtım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 

Hükümetin çeşitli yerleşim yerlerinde gerçekleştirdiği toprak dağıtım faaliyetleri, 

dönemin basınında da yer almış ve konu ile ilgili bir haberde, Menemen ilçesi ile 

birlikte, Ödemiş, Torbalı, Tire ve Merkez ilçede yapılan toprak dağıtımlarının 

 
856Ege Ekspres, 12 Nisan 1955, s. 2. 
857Sabah Postası, 29 Nisan 1955, s. 2. 
858Ege Ekspres, 30 Nisan 1955, s. 2. 
859T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (ZC), Devre X, İçtima 3, C. 15, 3 Aralık 1956, s. 29.  
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toplamda 10 bin dönüm civarında olmasının planlandığından bahsedilmiştir. 

Menemen ilçesinin Aliağa bucağına bağlı Hopyarlı Ahmet Paşa Vakfına ait olan 

çiftlik arazisinin ise kamulaştırma kararı bakanlık tarafından onaylanmış ve bu 

arazilerin Aliağa’da bulunan topraksız köylülere dağıtımlarında bir engel 

kalmamıştır. Menemen’in Aliağa bucağında yapılacak olan toprak dağıtımına kadar 

ise Menemen, Torbalı, Ödemiş, Tire ve Merkez ilçede toplamda 465 aileye 7.217 

dönüm arazi dağıtılmıştır.860  

Menemen’e bağlı nahiyelerde yapılan toprak dağıtımlarına ek olarak, 

Menemen ilçesinin köylerinde de arazi dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Konu 

ile ilgili haberlerden birinde, şu bilgilere yer verilmiştir; “İzmir’de faaliyetine devam 

eden 3 Numaralı Toprak Komisyonu tarafından, Menemen kazasına bağlı Helvacı 

köyünde 6.784 lira bedelli 1.027 dönüm 900 metrekare arazi 258 nüfuslu 72 çiftçi 

ailesine dağıtılmıştır.”861  

İzmir Vilayetinde topraksız köylülere toprak dağıtım işinden sorumlu olan 3 

Numaralı Toprak Komisyonu faaliyetlerine devam etmiş ve Menemen ilçesinin 

Helvacı köyünün ardından programa dâhil edilen, yine Menemen kazasına bağlı olan 

Türkelli köyünde de toprak dağıtımı yapmıştır. Toprak Komisyonu, Türkelli köyünde 

339 nüfuslu 97 çiftçi ailesine 46.485 Türk lirası değerinde, 672 dönüm 900 

metrekare arazi dağıtmıştır.862  

Demokrat Parti’nin köylerin her anlamda geliştirilmesi ve ülkenin kırsal 

kesiminde yaşayan köylü halkının daha iyi hayat şartlarına sahip olması adına 

gerçekleştirdiği toprak dağıtım işlerinden geniş katılımlı olanlarından birinde ise 

İzmir Valisi Kemal Hadımlı’nın toprak dağıtım işleri ile ilgilendiği belirtilmiş ve 

İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca’nın da su tesislerinin açılışını gerçekleştirdiği 

açıklanmıştır. Bununla birlikte, Menemen’in Koyundere köyünün tarihi günlerinden 

birini yaşadığı, uzun yıllardır bakımsız olan köyün birçok sıkıntısının giderilmesi 

nedeniyle de köylünün neredeyse bir bayram sevinci yaşadığı belirtilmiştir. 

Menemen’in Koyundere köyünde gerçekleştirilen törene başta İzmir Valisi Kemal 

Hadımlı, İzmir Belediye Başkanı ve Demokrat Parti İl Başkanı Faruk Tunca olmak 

üzere, Sağlık Müdürü Dr. Reşat Tanberk, Maarif Müdürü Adnan Tolon ve Tapu ve 

 
860Ege Ekspres, 4 Aralık 1954, s. 2. 
861Yeni Asır, 18 Ekim 1956, s. 2. 
862Yeni Asır, 10 Kasım 1956, s. 2. 
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Kadastro Müdürü ile memurları katılmıştır. Törende, Menemen Kaymakamı ve 

Belediye Başkanı da hazır bulunmuşlardır. Menemen’in Koyundere köyünde 

gerçekleştirilen törene, yüzlerce köylü vatandaş katılım göstermiş ve 93 aileye 2.424 

dönüm arazi ile 4.700 dönüm mera dağıtılmıştır. Köyün toprak dağıtım işlerinin 

bitirilmesinin ardından Yamanlar Dağı’nın kaynak sularından faydalanılarak inşa 

edilen su tesisi ile 11 çeşme ve 1 de şadırvan hizmete açılmıştır.863  

İzmir’de toprak dağıtım işlerini gerçekleştiren 3 Numaralı Toprak Komisyonu, 

Koyundere köyünde gerçekleştirdiği arazi dağıtımının ardından, Menemen ilçesine 

bağlı bir başka köy olan Tuzçullu’da da topraksız köylüye arazi dağıtımı yapmıştır. 

Komisyon, Tuzçullu köyünde, 406 nüfuslu 104 aileye 34.193 Türk lirası değerinde 

1.296 dönüm 150 metrekare araziyi muhtaç çiftçilere dağıtmıştır. Toprak 

Komisyonu’nun ilerleyen dönemlerde, yine Menemen ilçesine bağlı olan Sasalı 

köyünde de toprak dağıtım faaliyetlerine devam edeceği belirtilmiştir.864  

Menemen ilçesinin nahiye ve köylerinin toprak dağıtım işleri belirli bir plan 

dâhilinde yapılmış ve toprağı olmayan üreticiye devlet tarafından arazi dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Bazı durumlarda Menemen’in köyleri toprak dağıtımından 

faydalanamamıştır. Basında yer alan bir habere göre, Menemen’in Balatçık köyünde 

yaşayan vatandaşlar Toprak Tevzi Komisyonu’nun birkaç yıldan beri köylerine 

uğramadığını belirtmiş ve gazeteler aracılığıyla toprak dağıtım işlerinin ne zaman 

bitirileceği hakkında devlet görevlilerine seslerini duyurmaya çalışmışlardır.865  

Menemen ve köylerinde yalnızca muhtaç çiftçilere toprak ve arazi yardımı 

yapılmamış, çeşitli ziraî ürünler ile tarım aletleri de hükümet tarafından halkın 

kullanımına verilmiştir. Bu dönemde Menemen üreticisinin sıkıntı çektiği ziraî 

ürünlerden biri kükürt olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik 

Koraltan’ın Menemen’e gerçekleştirdiği ziyaretlerinden birinde, Menemen halkı 

Koraltan’a ilçenin kükürt sıkıntı içerisinde olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine de 

Ziraat Vekâleti’ne gerekli telgraflar çekilmiş ve ardından Menemen müstahsili 

ihtiyacı olan kükürt ürününe sahip olmuştur.866  

 
863Ege Ekspres, 12 Kasım 1958, s. 1-7. 
864Ege Ekspres, 22 Kasım 1958, s. 2. 
865Ege Ekspres, 28 Eylül 1957, s. 2. 
866İleri Demokrasi, 30 Mayıs 1953, s. 1. 
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Menemen kazasının kükürt ihtiyacı ilerleyen dönemlerde de devam etmiş ve 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından gerçekleştirilen dağıtım sonucunda ilçeye 

2.100 torba kükürt sevk edilmiştir. Bununla birlikte Menemen’e gönderilen 2.100 

torba kükürt ilçenin ihtiyacının yaklaşık olarak üçte birinin karşılanmasını 

sağlamıştır. Menemen’in ihtiyacı olan 4.600 torba kükürt maddesinin ise yakın bir 

zamanda gönderilerek ilçenin kükürtsüz kalmasının önüne geçileceği ifade 

edilmiştir.867  

Menemen ilçesinin ve tarımsal üreticinin ihtiyaç duyduğu ziraî ürünlerden bir 

diğeri potas olmuştur. Konu ile ilgili olarak basında yer alan bir haberde, 

Menemen’de üzüm üreticilerinin ihtiyacı olan potası alamadığı için zor bir durumda 

oldukları ifade edilmektedir. Üretici, Menemen’de üzümlerin birinci sergisine 

başlamış ancak bu serginin gerçekleştirilmesinde, üreticiye verilen bir miktar potasın 

varlığı etkili olmuştur. Bununla birlikte Menemenli üreticinin ikinci ve üçüncü üzüm 

sergileri için gerekli olan potasa sahip olmamaları nedeniyle zor bir durumda 

oldukları belirtilmiş ve Menemenli üreticiler daha 30 ton potasa ihtiyaçları olduğunu 

açıklamışlardır. Vilayet Teknik Ziraat Müdürlüğü, İzmir ilinin yıllık potas ihtiyacını 

aylar öncesinden belirlemiş ve bakanlığa bildirmiş olduğu halde Menemenli 

üreticinin bu ihtiyacı giderilmemiştir. Buna ek olarak, İzmir iline gönderilmesi 

gereken son kısım potas Manisa iline gönderilmiş ve Menemen bağcıları potassız 

kalmıştır. Menemenli üzüm müstahsili de gazeteler aracılığıyla ihtiyacı olan 

maddenin temin edilmesi için devlet görevlilerine bu şekilde sıkıntısını 

bildirmiştir.868  

Menemenli üzüm üreticisinin potas ihtiyacını ifade etmesinin ardından, 

Menemen ilçesine potas dağıtımı yapılmıştır. Menemen ilçesine tahsis edilen 10 ton 

potastan 3 tonu ilçeye ulaşmış ve bedeli mukabilinde ihtiyacı olan üreticilere 

dağıtılmıştır. Buna ek olarak Menemen’deki üzüm sergilerinden büyük çoğunluğu 

kaldırıldığı için potasa ihtiyaç kalmamış ve bu maddenin gerekli zamanda üreticiye 

ulaştırılamamasından dolayı, mahsul ilaçsız serilmiş ve sonuç olarak üzümlerin 

kalitesinde düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde Menemenli tarımsal üreticinin ihtiyacı 

olan ziraî ürünlerden bir başkası yabanî zeytin olmuş ve Menemen’de delice yabanî 

 
867Ege Ekspres, 12 Nisan 1954, s. 5. 
868Demokrat İzmir, 22 Ağustos 1956, s. 4. 
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zeytin dağıtmaya elverişli ağaçların tespit edilmesi amacıyla Ziraat Müdürlüğü 

uzmanları ile bölge orman mühendisleri Menemen ilçesine bir ziyarette 

bulunmuşlardır. Zeytin ağaçlarının tespit edilmesinin ardından da aşılama 

faaliyetlerine başlanacağı belirtilmiştir.869  

Dönemin basınında Menemen ilçesinin tarımsal ihtiyaçlarından biri olan 

yabanî zeytin ürünü hakkında da çeşitli haberler yer almaktadır. Bu haberlerden 

birinde, Menemen’in kırsal bölgelerinde yaşayan üreticinin, ihtiyacı olan yabanî 

zeytin ürününün ilçeye gönderilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Alınan 

tedbirlerinin ardından da Menemen kazasının Karaköy’ünde 552 dekar, Süleymanlı 

Köyünde 97 dekar ve Kalabak Köyünde de 1.124 dekar yabanî zeytinliğin ihtiyaç 

sahibi müstahsile dağıtıldığı açıklanmıştır.870  

 İlgili kurumlar tarafından ilçelere çeşitli tarımsal destekler sağlanmış ve farklı 

ziraî ürünler verilmiştir. Ege Bölgesi’ndeki üreticiye yapılan desteklerden en 

kapsamlılarından biri, Türkiye’nin zeytincilik faaliyetlerinde gelişmesini 

sağlayabilmek amacıyla, bölgeye on binlerce aşı kaleminin dağıtılması olmuştur. 

İzmir Vilayeti Teknik Ziraat Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yapılan dağıtım 

sonucunda Muğla’ya 4.500, Datça’ya 1.000, Fethiye’ye 4.000 ve Denizli’ye de 5.000 

adet aşı kaleminin gönderilmesinin ardından İzmir’in farklı ilçeleri ile birlikte 

Menemen kazasına da aşı kalemi gönderilmiştir. Kuşadası’na 500, Torbalı’ya 500, 

Tire’ye 500, Urla’ya 500 ve Menemen ilçesine de 500 adet aşı kalemi gönderilerek 

zeytinliklerin aşılanması sağlanmıştır. İzmir Vilayeti Teknik Ziraat Müdürlüğü’nün 

bu girişimlerinin sonucunda ise yakın bir dönemde bölgedeki bütün deliceliklerin iyi 

cins zeytinle aşılanmasının planlandığı belirtilmiş ve buna ek olarak, yapılan yeni 

aşılamalar ve ıslah edilen deliceliklerin ürün vermeye başladığı zaman, İzmir 

Vilayetinin zeytin rekoltesinin üç kat kadar artacağı ifade edilmiştir.871   

Menemen ilçesine, kükürt, potas ve yabanî zeytin gibi tarımsal ürün desteğinin 

yapılmasına ek olarak farklı alanlarda kullanılmak amacıyla çeşitli ziraî aletler de 

gönderilmiştir. Menemen’e gönderilen tarımsal aletler ile ilgili bir haberde ise şu 

 
869Sabah Postası, 20 Temmuz 1955, s. 2. 
870Demokrat İzmir, 4 Mart 1958, s. 2. 
871Ege Ekspres, 6 Mayıs 1955, s. 2. 
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ifadelere yer verilmektedir; “Teknik Ziraat Müdürlüğü’ne verilmiş olan iki 

selektörden bir tanesi Menemen’e gönderilmiştir.”872  

Menemen’de iktisadî hayatın gelişmesiyle birlikte farklı bankalar da ilçede 

şubeler açmaya başlamıştır. Bu bankalardan biri, Türkiye İş Bankası’dır. Türkiye İş 

Bankası’nın Menemen, Milas ve İnegöl’de birer şube açması konusunda Maliye 

Vekâleti ve İktisat ve Ticaret Vekâleti olumlu bir görüş bildirmiş, İcra Vekilleri 

Heyeti’de bu kararı 8 Temmuz 1955 tarihinde onaylamıştır.873  

Menemen’de açılan bir diğer banka Türkiye Bağcılar Bankası olmuştur. 

Türkiye Bağcılar Bankası, Maliye Vekâleti ile İktisat ve Ticaret Vekâleti’nden alınan 

izinlerin ardından, İcra Vekilleri Heyeti’nin onaylamasıyla, Ahmetli, Konak ve 

Selçuk ile birlikte Menemen ilçesinde de bir şube açmıştır.874 Manisa Bağcılar 

Bankası olarak da isimlendirilen bankanın Menemen şubesinin açılışında, İzmir ve 

Manisa Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdürü, Tariş Genel 

Müdürü, farklı bankaların müdürleri, tüccarlar ve kalabalık bir halk topluluğu yer 

almıştır. Bankanın İdare Meclisi Başkanı Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu’nun açılış 

konuşmasının ardından, Menemen Kaymakamı Sabri Önder tarafından bankanın 

açılışını temsilen kurdele kesilmiş ve Menemenliler yeni kazandıkları bu iktisadî 

kuruluştan alakalarını esirgemeyerek, bir buçuk saat içerisinde yüz otuz beş bin lira 

mevduat yatırmışlardır.875 Manisa Bağcılar Bankası Menemen şubesi açılışının 

ardından, Menemen ilçesine özel olarak bir ikramiye çekilişi düzenlemiştir. 

Tertiplenen ikramiye çekilişine katılan Menemenli vatandaşlardan kazananlara, 25’er 

altın verilmiştir.876 

Menemen’de hizmete giren bankalardan bir diğeri de Tutum Bankası olmuştur. 

Basında yer alan bir haberde, bankanın Menemen şubesinin 6 Ağustos 1953 tarihinde 

açılacağı bildirilmektedir. Bankanın açılışı ile ilgili her türlü hazırlık yapılmış ve 

köylü vatandaşların bu bankaya para yatırmak için birbirleriyle mücadele ettikleri 

ifade edilmiştir.877 Banka ile ilgili basında yer alan bir başka haberde de Tutum 

Bankası Menemen şubesinin günlerdir yapılan hazırlıkların ardından, parlak bir 
 

872Ege Ekspres, 9 Haziran 1954, s. 2. 
873(BCA), 30-18-1-2/140-64-3. (08.07.1955). 
874(BCA), 30-18-1-2/143-67-10. (06.08.1956). 
875Yeni Asır, 4 Eylül 1953, s. 2. 
876Sabah Postası, 8 Aralık 1953, s. 5. 
877İleri Demokrasi, 1 Ağustos 1953, s. 1. 
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törenle açılacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, Tutum Bankası’nın Menemen’de bir 

şube açması nedeniyle, İzmir’den birçok seçkin davetlinin ilçeye geleceği açıklanmış 

ve bankanın Menemen ajansından ilk hesap açtıranlara da sürpriz hediyelerin 

verileceği belirtilmiştir.878  

Tutum Bankası Menemen şubesinin açılışından kısa bir süre sonra basında yer 

alan bir diğer haberde, Menemen’in önemli bir üretim merkezi olduğu ifade edilmiş 

ve ilçenin yılda 40 milyon liraya varan gelirini Tutum Bankası aracılığıyla 

değerlendirerek iktisadî kalkınmasına hız vereceği belirtilmiştir.879 Tutum Bankası 

Menemen şubesi, açılışına özel bir de ikramiye çekilişi düzenlemiştir. Çekilişe 

katılan Menemenlilere ise 2 adet Fetih Altını, 10 adet Aziz Altını ile birlikte 100 

liralık ve 50 liralık ikramiyeler dağıtılmıştır.880 

 

 
878Sabah Postası, 6 Ağustos 1953, s. 2. 
879İleri Demokrasi, 8 Ağustos 1953, s. 1. 
880İleri Demokrasi, 22 Eylül 1953, s. 4. 
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Eskiçağ’dan beri farklı kavimlerin yerleşim yeri olan Menemen’in, Türk 

Hâkimiyetine geçişi Saruhan Bey önderliğinde kurulan bir Türkmen Beyliği olan 

Saruhanoğulları Beyliği’nin Manisa ve çevresini 1313 yılında topraklarına 

katmasıyladır. Menemen’in Saruhanoğulları Beyliği döneminin ardından kesin 

olarak Osmanlı Devleti hâkimiyetine girişi ise 14. Yüzyılın sonu ile 15. Yüzyılın 

başına tarihlenmektedir. Saruhan Beyliği döneminden itibaren Saruhan Sancağı’na 

bağlı olan Menemen, Osmanlı Devleti idaresinde de uzun bir süre Saruhan 

Sancağı’na bağlı kaldıktan sonra Meclis-i Vâlâ’nın 23 Mart 1855 tarihli kararı ile 

İzmir Sancağı’na dâhil olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından da 

Menemen, İzmir ilinin bir ilçesi haline gelmiştir. 

Millî Mücadele Döneminde 21 Mayıs 1919 tarihinde Yunan İşgali’ne uğrayan 

Menemen, işgal döneminde büyük acılar çekmiştir. Bu dönemde Menemen, Yunan 

askerlerinin öldürme, yağma, hırsızlık, eşkıyalık ve tecavüz gibi çeşitli zulümleri ile 

karşı karşıya kalmıştır. Menemen halkı ise Yunan İşgali altında yaşadıklarına rağmen 

Millî Mücadele’ye sonuna kadar destek vermiş ve 10 Eylül 1922 günü Türk 

ordusunun ilçeye girmesiyle, Menemen’deki Yunan İşgali sona ermiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ise Menemen, 23 Aralık 1930 tarihinde yaşanan 

Kubilay Olayı ile ön plana çıkmıştır. Genel olarak Menemen halkının desteklemediği 

bu olayda devlete isyan etmeye kalkışan kişiler, yeni kurulan Cumhuriyeti ve 

İnkılâpları hedef almışlardır. Bununla birlikte, olayın ardından görülen 

mahkemelerde bu kişiler çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. 

14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerle birlikte Türkiye’de 

Demokrat Parti iktidara gelmiş ve 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona 

ermiştir. Yapılan seçimlerin ardından Türkiye’nin büyük çoğunluğunda olduğu gibi 

Menemen’de de seçimleri Demokrat Parti kazanmıştır. Demokrat Parti döneminde 

Menemen’in siyasi hayatında etkili olan olaylar ise yapılan seçimler, mitingler ve 

siyasi parti kongreleri olmuştur. Demokrat Parti’nin ülkede iktidara geldiği ilk 

yıllarda Menemen’de idari anlamda da gelişmeler yaşanmış ve DP Hükümetleri 

valiler aracılığıyla ilçelerin yol, su, elektrik gibi bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla çalışmalar yapmış ve Menemen’de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
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Menemen’in Demokrat Parti iktidarı süresince DP’li bir belediye teşkilatına sahip 

olması da ilçenin bayındırlık anlamında gelişmesinde etkili olmuştur. Demokrat Parti 

döneminde Menemen’de sosyal ve kültürel anlamda faaliyetler de 

gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ilçeye farklı alanlarda destek veren kurumlardan 

bazıları ise Türk Hava Kurumu, Menemen Çocuk Esirgeme Kurumu ve Menemen 

Kızılay Cemiyeti olmuştur. Kültürel anlamda ise Demokrat Parti döneminin eğitim 

politikalarının bir sonucu olarak en küçük yerleşim yerlerine dahi yeni okullar inşa 

edilmiş ve bu dönemde yalnızca Menemen’de değil, ilçenin köylerinde de çok sayıda 

yeni okul açılmıştır. Menemen’de kültürel alanda yaşanan gelişmelerden bir diğeri de 

ilçede öğretmenlerin ve eğitimcilerin düzenlediği mesleki toplantılardır. 

Toplantılarda ele alınan konuların başında, Menemen’de bulunan okulların 

ihtiyaçları, öğrencilere daha iyi eğitim verilmesi ve bu alandaki yeni yayınlar 

hakkında değerlendirmeler gelmektedir. Menemen’de görev yapan öğretmenler 

ayrıca İzmir’in farklı bölgelerine eğitim gezileri de düzenlemiş ve elde ettikleri 

kazanımları öğrencilerine aktararak ilçenin kültürel anlamda ilerlemesine katkı 

sağlamışlardır. 

İlçede eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan okullar aynı zamanda 

öğrencilerin sosyal anlamda gelişmelerini sağlayacak etkinlikler de düzenlemiştir. Bu 

çalışmalar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çanakkale Şehitlerini Anma Törenleri 

ve dönemin önemli gelişmelerinden olan Kore Savaşı ile ilgilidir. Menemen’deki 

okullarda Kunuri Günü adı altında yapılan toplantılarda, Kore Savaşı’nda yaşanan 

olaylar, savaştan dönen askerler tarafından öğrencilere aktarılmıştır. 

Demokrat Parti döneminde Menemen, iktisadî anlamda ilk olarak, sulu ziraat 

deneme faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. Gediz Nehri’nin verimli sularına ve 

Menemen Ovası’na sahip olan ilçede başta pamuk olmak üzere, zeytinyağı, meyan 

kökü çekirdeksiz üzüm, tütün, arpa, buğday, nohut, patates, susam, burçak, pirinç, 

mısır, sarımsak gibi ürünler yetiştirilmiştir. Yetiştirilen bu ürünler ise yalnızca 

Menemen’in ihtiyacını karşılamamış, farklı yerleşim yerlerine de ihraç edilmiştir. 

İlçenin ekonomi alanında ilerlemesine katkı sağlayan bir diğer unsur çiftçilerin 

mesleki anlamda eğitilmeleri olmuştur. Menemenli çiftçiler, ilçenin farklı köylerine 

geziler düzenleyerek, ziraat alanındaki uzmanlardan bilgi almıştır. Üreticilere verilen 
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eğitimlerde ise tarımda makineleşme ile kaliteli ürün elde etmenin yöntemlerine 

değinilmiştir. 

Menemen’in Demokrat Parti dönemindeki geçim kaynaklarından bir diğeri 

ticaret olmuş ve Menemen’de kurulan pazara İzmir’den ve çevre ilçelerden çok 

sayıda kişi gelmiştir. Menemen’de Demokrat Parti döneminde tarımsal üretimin 

dışında yer alan iktisadî geçim kaynaklarından bir diğeri ise ilçede yüzyıllardır 

yapılmakta olan çömlekçilik ve testi imalatı olmuştur. Menemen’de imal edilen 

toprak kap ürünleri farklı ülkelere de ihraç edilmiştir. Demokrat Parti döneminde 

Menemen ilçesi siyasi, idari, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişme 

göstermiştir.  
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