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Bölüm 32 
 

1960 Askeri Yönetiminden çok partili döneme yeniden geçiş 

TBMM XIII. Dönem 1965 Mardin Milletvekilleri  Esat Kemal 
AYBAR Adalet Partisi,İbrahim AYSOY,Nazmi OĞUZ, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Fuat ULUÇ,Rıfat BAYKAL Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi,Seyfi GÜNEŞTAN Yeni Türkiye Partisi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 29- Ürgüplü Hükümeti 
(20.02.1965-27.10.1965): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel tarafından Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suat 
Hayri Ürgüplü ‘ye verildi. Ürgüplü AP, YTP, CKMP ve MP'den oluşan 
bir koalisyon hükümeti kurdu. 4 Mart 1965'te yapılan güven 
oylamasında kullanılan 432 oyun 231'ikabul, 200'ü ret, 1'i çekimser 
çıktı. 5 milletvekili oylamaya katılmadı. 1965 genel seçimleri 
nedeniyle hükümet sona erdi. 

Süleyman Demirel Hükümetleri  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 30- I. Demirel Hükümeti 
(27.10.1965-03.11.1969): 1965 genel seçimleri sonunda hükümeti 
kurma görevi, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Isparta 
Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. 450 üyeli TBMM'de 11 Kasım 
1965'te yapılan güven oylamasında kullanılan 434 oyun 252'si kabul, 
172'si ret, 10'u çekimser çıktı. 15 milletvekili oylamaya katılmadı. 
1969 genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi. 
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 1964-1970 Mardin valileri  

Yıllar  Adı Soyadı   Resmi  

1964-

1966 

Ali Ulvi 

SÜLÜKOĞLU 

 

1966-

1968 

Nihat 

OĞUZBOR 

 

g) 1963-1971 Yılları arası Mardin Belediye Başkanları belediye 
başkanları. 

Yıllar  Adı Soyadı   

1963-1967 Mehmet Saraçoğlu 

1967-1971 Mehmet Saraçoğlu  
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TBMM XIV. Dönem 1969 Mardin Milletvekilleri Abdülkadir 

KERMOĞOĞLU,Esat Kemal AYBAR Adalet Partisi,Abdurrahim 
Türk,Abdülkadir ÖZMEN Bağımsız,Şevki ALTINDAĞ Cumhuriyet Halk 
Partisi,Seyfi GÜNEŞTAN Yeni Türkiye Partisi  

 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 31- II. Demirel Hükümeti 

(03.11.1969-06.03.1970): 1969 genel seçimleri sonunda hükümeti 
kurma görevi, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Isparta 
Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. TBMM'de 12 Kasım 1969'da 
yapılan güven oylamasında kullanılan 428 oyun 263'ü kabul, 165'i ret 
çıktı. Başbakan Demirel, 14 Şubat 1970'de, AP'li 41 milletvekilinin 
bütçe aleyhine oy vermesi ve sonuçta bütçenin reddedilmesi üzerine 
istifa etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 32- III. Demirel Hükümeti 
(06.03.1970-26.03.1971): Hükümeti kurma görevi, Cevdet Sunay 
tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. 15 Mart 
1970'te yapılan güven oylamasında kullanılan 404 oyun 232'si kabul, 
172'si ret çıktı. Başbakan Demirel, 12 Mart muhtırası üzerine istifa 
etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 33- I. Erim Hükümeti 
(26.03.1971-11.12.1971): 12 Mart muhtırası nedeniyle istifa eden 
Başbakan Süleyman Demirel'in yerine hükümeti kurma görevini, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kocaeli Bağımsız Milletvekili Nihat 
Erim'e verdi. Erim, partiler üstü bir hükümet kurarak, göreve başladı. 
7 Nisan 1971'de yapılan güven oylamasında kullanılan 370 oyun 321'i 
kabul, 46'sı ret, 3'ü çekimser çıktı. 75 milletvekili oylamaya katılmadı. 
Başbakan Erim, 3 Aralık 1971'de kabinesindeki 11 bakanın ayrılması 
nedeniyle, istifa etti. 

12 Mart askeri muhtırasını Hazırlayan sebepler. 
 

12 Mart 1971’de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Muhsin Batur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu, 
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına bir muhtıra vererek, hükümetin 
istifasını ve yeni bir hükümet kurulmasını istedi. Başbakan Süleyman 
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Demirel de bu muhtıra sonrası istifa etti. 
 

Muhtıranın belirli bir nedeni olmamasına rağmen, askerler 
gerekçeyi ekonominin bozulması, paranın değerinin düşmesi, 
üniversitelerde başlayan öğrenci gösterileri, sendikaların grevleri 
sonucu üretimin düşmesi, Aleviler ile Sünniler arasında çatışmaların 
başlaması, İstanbul’da İsrail başkonsolosunun sol bir örgüt tarafından 
kaçırılarak öldürülmesi olduğunu belirttiler. Genelkurmay başkanı, bu 
muhtırayı kendisinin ağlayarak yazdığını öne sürerek, demokrasinin 
gelmesi için bu muhtırayı verdiklerini iddia etti. 
 

Muhtırayı ilk alkışlayanlardan biri TİP lideri Behice Boran 
oldu. Adalet Partisi iktidarının sivil faşizme geçtiğini savunarak 
hükümetin anayasaya aykırı faaliyetlerin içine girdiğini iddia etti. DİSK 
muhtıraya destek verdiğini, solcu liderlerden Mucip Ataklı, askerin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek “hukuki bir ihtilal” 
yaptığını açıkladı. Sol Kemalist dernekler ortak bir bildiri yayınlayarak 
muhtıraya destek verdiklerini ilan ettiler. 
 

Muhsin Batur, anılarında muhtıranın sağ hükümete karşı 
yapıldığını fakat olayları tırmandıranların muhtıraya destek veren 
radikal sol örgütlerin de etkili olduğunu söyleyecektir. 1970’in 
başlarında ODTÜ’de solcu gençlerin başlattığı olaylar, polisle 
öğrencilerin çatışmaları muhtıranın gerekçelerinden birini 
oluşturacaktı. ODTÜ öğretim görevlilerinden Bahri Savcı, Cumhuriyet 
gazetesine yazdığı bir yazıda öğrencilerin daha fazla eylem yapmasını 
isteyecek, ülkenin geleceği için solcu gençlerin sokağa dökülmeleri 
çağrısı yapacaktı. Banka soygunları, adam kaçırmalarda bir artış 
olmuştu. Ankara Emniyet Müdürü Rüştü Ünsal’ın demeçlerine göre 
Ankara'nın Emek semtinde gerçekleştirilen banka soygununu, Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları gerçekleştirmiş, Balgat’taki Amerikan askeri 
solcu gençler tarafından kaçırılmıştı. 
 

Muhtıradan sekiz gün önce dört Amerikalı asker THKO adlı 
solcu örgüt tarafından kaçırılmıştı. Memduh Tağmaç, bu olayın 
arkasında radikal örgütlerin olduğunu söyleyerek polise bulunmaları 
için çağrı yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürü istihbarat bilgilerine göre 
kaçıranların Deniz Gezmiş ve ekibi olduğunu söyleyerek örgütün 
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karargahı konumunda kurtarılmış bölge olarak görülen Erdal 
İnönü’nün rektör olduğu ODTÜ’ye polis baskın düzenledi. Solcu 
öğrenciler polisle çatışmaya girdi ve bir gün süren çatışmada 3 kişi 
ölürken 26 kişi yaralandı. Ama 12 Mart'ın en önemli sebebi ülkede 
Baasçı bir siyaset gütmek için medya ve TSK içinde yapılanan ve daha 
sonra darbe yapacakları tarihten dolayı '9 Mart Cuntası' olarak 
adlandırılacak olan cunta yapılanmasıdır.1 Bu gün masum bir gençlik 
hareketi olarak gösterilmek istenen sol hareketler dış güçlerin 
güdümünde (Rusya-Çin) ülkede silahlı bir ihtilali ön gören bu hareket 
Filistin kaplarında bu güçler tarafından eğitime tabi tutuldukları bir 
gerçektir. Solcu gençlik hareketleri kendilerine en büyük engel olarak 
gördükleri Milliyetçi, Ülkücü gençlik mensubu benlerce kişiyi gözünü 
kırpmadan öldürmüştür.  
 
 9 Mart darbe girişimi   
 

27 Mayıs’ın önemli generallerinden Cemal Madanoğlu, 
1967’den 1971’e kadar sol bir darbe hazırlığı içerisindedir. Doğan 
Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk gibi gazete ve yazarlarla yakın 
ilişkide olan “Madanoğlu Cuntası”  27 Mayıs’ın amacından saptığını 
düşünerek demokrasinin Türkiye gerçekleriyle uyuşmadığı savı ile 
hareket edip “Milli Demokratik Devrim” arayışına girerler. Türkiye’yi 
asker-sivil işbirliğinin yönetmesi gereken grup gazetecilerin ve 
ordudaki solcu Kemalist subayların desteği ile yeni bir darbe 
yapacaktır. 
 

Darbenin tarihi 9  Mart 1971 düşünülmüş ve darbenin nasıl 
gerçekleştirileceği bütün ayrıntılarıyla hazırlanmıştı. Yeni bir anayasa 
kurulacak Milli Demokratik Devrimci ilkeleri yürürlüğe girecekti. 
Devlet başkanlığına önce Faruk Gürler getirilecek daha sonra yerini 
Milli Demokratik Devrimcilerin lideri Mihri Belli’ye devredecekti. 
Başbakanlığa ise Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur 
getirilecekti. Bütün kuvvet komutanları değiştirilecek bu komutanlar 
aynı zamanda yeni oluşturulacak Devrim Partisi hükümetinde 
bakanlık görevlerini üstleneceklerdi. 
 

                                                 
1 https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/12-mart-askeri-muhtirasi-neden-verildi 
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Darbe girişimi Mahir Kaynak'ın cuntacıların içine sızarak 
MİT’in Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’a haber vermesiyle 
önlenir. Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Muhsin Batur, darbe girişiminden desteklerini çekerler. 
Memduh Tağmaç, 8 Mart’’ta 200 subayın katıldığı olağanüstü bir 
toplantı düzenler. Darbe de ismi geçen subaylardan bir kısmı açığa 
alınır bir kısmı da emekli edilir. 
 
9  Mart cunta darbesi 9 Mart”ta önlenmesi  
 

9 Mart’ta Genelkurmay başkanı Memduh Tağmaç, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a çıkarak “Genç subaylar rahatsız” der. 
İlk defa bu tabir siyasi tarihe girmiş olur. Fakat üst subaylar genç 
subaylardan erken davranarak muhtırayı ilan edecekleridir. Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Celal Eycioğlu, genç subaylardan önce hareket 
ederek muhtırayı yaptıklarını aksi halde 27 Mayıs benzeri bir darbenin 
olabileceğini söyler. 
 

12 Mart Muhtırası, genelkurmay sekreterliği tarafından üç 
subaya verildi ve TRT’ye götürülmesi emri verildi. 13 haberlerinde TRT 
haber spikeri muhtırayı okudu. Aynı saatler içerisinde Meclis 
başkanına tevdi edilen muhtıra Meclis Başkan vekili Fikret Turhangil 
tarafından meclis genel kurulunda okundu. Muhtıraya ilk tepki senato 
başkanı Tekin Arıburnu’ndan geldi. Adalet Partisi milletvekilleri, 
muhtırayı sessiz bir şekilde karşılarken, CHP’liler muhtırayı 
alkışladılar. Bakanlar kurulu Hasan Dinçer başkanlığında toplandı. 
Toplantı, 4 saatten fazla sürdü ve muhtıraya nasıl tepki verileceği ve 
olası gelişmeler görüşüldü. Süleyman Demirel, bir askeri darbeye yol 
açmamak için hükümetin istifa edilmesinden yanaydı, bazı bakanlar 
ise istifanın çözüm olmadığını Cumhurbaşkanının desteğini alarak 
karşı bir muhtıranın yayınlanmasını istiyorlardı. Demirel, 
Cumhurbaşkanının da bu muhtırada askerden yana olacağını 
söyleyerek karşı bir muhtıraya sıcak bakmadığını söylüyordu. 
Demirel’in isteği oldu ve hükümet sadece Demirel’in imzasını 
taşıyarak istifa etti. 
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12  Mart”ı Devgenç desteklemişti.! 
 
DEV-GENÇ, Deniz Gezmiş ve arkadaşları muhtıra ve hükümetin 
istifasını memnuniyetle karşılamışlar sivil diktatörlüğün sona erdiğini 
ilan etmişlerdi. Muammer Aksoy, Nadir Nadi, Mümtaz Soysal, Ferruh 
Bozbeyli gibi isimler de muhtırayı desteklerken Ülkü Ocakları ve 
muhafazakâr Mücadele Birliği de muhtırayı destekledikleri yönünde 
beyanatlarda bulunmuşlardı. Sol gerçek ve tüzel kişilikler sol bir 
yönetimin kurulması için desteklemiş olmasına karşın Ülkü Ocakları 
bu muhtırayı can ve mal güvenliğinin sağlanması için desteklediğinin 
bizzat şahitlerindenim. 
Hükümetin istifası Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 
memnuniyetle karşılanır ve partiler üstü bir hükümetin kurulması için 
Nihat Erim’e görev verilir. 
 

12 Mart muhtırasını gerçekleştirenlerin 1961 darbesini 
yapanlar gibi düşündükleri sanılıyordu. Fakat askeri yönetim ilk olarak 
kendisini destekleyen solcuların başlarını ezdi. Türkiye işçi Partisi, 
DEV-GENÇ kapatıldı ve liderleri tutuklandı. Yunanistan’daki Albaylar 
Cuntası tecrübesini görmüş bu muhtıracı subaylar, yönetimi 
devralmak yerine iplerin kendi kontrollerinde olduğu hem AP’li hem 
de CHP’li milletvekillerinden oluşan bir hükümet kurdurdular.  
 

12 Mart muhtırası, bir bakıma 1961 anayasası ile oluşturulan 
siyaseti yeniden tanzim edilme projesinin adıdır. Devletçi seçkinler 
düşündükleri ve tasavvur ettikleri rejimin devam etmediğini görünce 
müdahale etme gereğini duyarak hatalarını, eksiklerini gidermeye 
çalışmışlar, vesayetçi anlayışı güçlendirmeye çalışmışlardır.2 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 34- II. Erim Hükümeti 
(11.12.1971-22.05.1972): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay tarafından 10 Ekim 1971'de milletvekilliğinden istifa 
eden ve 14 Ekim 1971'de kontenjan Senatörlüğüne atanan Nihat 
Erim'e verildi. Erim, partiler üstü bir hükümet kurdu. 22 Aralık 
1971'de yapılan güven oylamasında kullanılan 349 oyun 301'i kabul, 
45'i ret, 3'ü çekimser çıktı. 93 milletvekili oylamaya katılmadı17 Nisan 

                                                 
2 https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/12-mart-askeri-muhtirasi-neden-verildi 
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1972'de Erim, sağlık nedeniyle istifa etti. İstifa üzerine hükümeti 
kurma görevi Suat Hayri Ürgüplü ‘ye verildi. Ancak Ürgüplü ‘nün 
hazırladığı hükümet listesi, Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 12 Mart 
Muhtırasına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 35- Melen Hükümeti 
(22.05.1972-15.04.1973): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı 
Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferit Melen'e 
verildi. Melen AP, CHP ve MGP'den oluşan bir koalisyon hükümeti 
kurdu. 5 Haziran 1972'de yapılan güven oylamasında kullanılan 290 
oyun 262'si kabul, 4'ü ret, 24'ü çekimser çıktı. 151 milletvekili 
oylamaya katılmadı. 

6 Nisan 1973'de Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı 
seçilmesinden sonra Başbakan Melen, 7 Nisan 1973'te istifa etti. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 36- Talu Hükümeti (15.04.1973-
26.01.1974): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Naim Talu'ya verildi. Talu, AP 
ve CGP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 26 Nisan 1973'te 
yapılan güven oylamasında kullanılan 357 oyun, 261'i kabul, 91'i ret, 
2'si çekimser çıktı. 79 milletvekili oylamaya katılmadı. Ekim 1973'te 
yapılan genel seçimler sonunda hükümeti kurma çalışmaları başladı. 
Görevlendirilen CHP ve AP genel başkanları hükümeti kuramadı. 
Bunun üzerine, hükümet kurulamadığı için görevine devam eden 
Talu'ya hükümeti kurma görevi yeniden verildi. Talu, CHP, AP ve 
CGP'yibir araya getirmeye çalıştı. AP kabul etmeyince, Talu 10 Ocak 
1974'te istifasını verdi. 

 

 1969-1973 Mardin Valileri  

Mardin de dört (1968-1971)yıl valilik yapan Celal Kayacan halka yakın 

davranışları ve eşinin öğretmen olması devlet millet kaynaşmasının 

güzel bir örneği olarak hatırlanacak bir valimizdir. Ancak bir bir halk 

dalkavukluğu örneği olarak çarpık kentleşmenin ilk örnekleri (Kayacan 

Mahalesi) tarihi yapılara eklentiler bu yıllarda olmuştur.  
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Celal Kayacan  Ergün Gökdeniz 
Ergün Gökdeniz de dört (1971-1975) Celal Kayacan aksine polisiye 
tedbirlere ve yerli halktan yardımcı istihbarat elemanı adı altında çok 
kişiye görev vermesi ile analacaktır.Bu hareket şehir içinde jurnacilik 
sonucu haksız yere çok kişinin canın yandığı yıllar olduğu gibi sola 
olan pozitif ayrımcılık uygulaması eğitim kalitesini düşürmüş ve bunun 
sonucu daha sonraki yıllarda acı meyvelerini vermiştir.  yıllı yıllık 
görev süresinde gençlerin sağcı solcu olarak ayrılması ve 
soöğretmen,öğrenciler için gösterdiği pozitif ayrımcılık eğitim 
kalitesini düşürmüştü.  
 

TBMM XV. Dönem 1973 Mardin Milletvekilleri  Seyfi 
GÜNEŞTAN Adalet Partisi,İbrahim AYSOY Bağımsız,Nurettin YILMAZ 
,Talat OĞUZ Cumhuriyet Halk Partisi,Ahmet TÜRK Demokratik 
Parti,Fehim Adak Milli Selamet Partisi. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 37- I. Ecevit Hükümeti 
(26.01.1974-17.11.1974): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk tarafından Zonguldak MilletvekiliBülent Ecevit'e 
verildi. Ecevit, CHP ve MSP koalisyon hükümetini kurdu. 7 Şubat 
1974'te yapılan güven oylamasında kullanılan 373 oyun 235'i kabul, 
136'sı ret, 2'si çekimser çıktı. Koalisyon ortakları arasında artan 
bunalım nedeniyle, Başbakan Ecevit, 17 Kasım 1974'de istifa etti. 

 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 38- Irmak Hükümeti 

(17.11.1974-31.03.1975): Hükümeti kurma görevi Fahri Korutürk 
tarafından Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Irmak'a verildi. Irmak, 
CGP'den 4 milletvekilinin katıldığı ve Bakanlar Kurulu'nun diğer 
üyelerinin tümü dışardan atanan bir azınlık hükümeti kurdu. 29 Kasım 
1974'te yapılan güven oylamasında kullanılan 378 oyun 17'si kabul, 
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358'i ret, 3'ü geçersiz çıktı. 70 milletvekili oylamaya katılmadı. 
Hükümetin güvenoyu alamaması üzerine Sadi Irmak istifa etti. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 39- IV. Demirel Hükümeti 
(31.03.1975-21.06.1977): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e 
verildi. Demirel, AP-MSP-MHP-CGP'den oluşan bir koalisyon 
hükümeti kurdu. (1'nci Milliyetçi Cephe Hükümeti.) 12 Nisan 1975'te 
yapılan güven oylamasında kullanılan 442 oyun 222'si kabul, 218'i ret, 
2'si çekimser çıktı. 5 milletvekili oylamaya katılmadı. Hükümet, 
1977'de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi. 

 

 1973-1977 Yılları arası Mardin Valileri  

Yıllar  Adı Soyadı   Resmi  

1975-1977 Necmettin UTKAN 

 

1973-1977 Mardin Belediye Başkanı Murat Sadioğlu Dönemi 
Murat Sadioğlu bu dönemde sosyal belediyecilik anlayışının en güzel 
örnekleri halka birebir ilişkisi ve hayatı ucuzlatmak adına tanzim 
satışların Mardin uygulamasını başlatan kişi olarak anılmaktadır.  
 



 

11 

 

 

Halefi rahmetli güzel insan Edip Servet Devrimci ile güzel bir anısı. 

Aşağıdaki resim. 

 

 

TBMM XVI. Dönem 1977 Mardin Milletvekilleri Şerafettin 
ELÇİ Adalet Partisi,Nurettin YILMAZ,Ahmet TÜRK,Metin MUSAOĞLU 
Cumhuriyet Halk Partisi Abdülkadir TİMURAĞAOĞLU,Fehim ADAK 
Milli Selamet Partisi  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 40- II. Ecevit Hükümeti 
(21.06.1977-21.07.1977): Genel seçimler sonrasında hükümeti kurma 
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görevi, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti, 
güvenoyu alamadı. 3 Temmuz 1977'de yapılan güven oylamasında 
kullanılan 448 oyun 217'si kabul, 229'u ret, 2'si çekimser çıktı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 41- V. Demirel Hükümeti 
(21.07.1977-05.01.1978): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e 
verildi. Demirel AP-MSP-MHP'den oluşan bir koalisyon hükümeti 
kurdu. (2'nciMilliyetçi Cephe Hükümeti.) 1 Ağustos 1977'de yapılan 
güven oylamasında kullanılan 448 oyun, 229'u kabul, 219'u ret 
yönünde çıktı 

 Gensoruyla düşürülen ilk hükümet. 

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Altan Öymen ve 
Hayrettin Uysal 29 Aralık 1977 tarihinde, içte ve dışta güvenliği 
sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliği zedelediği, halk 
çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği. 

  TC Devleti'ni Anayasa'nın belirlediği kurallardan ve 
çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel başkanlığındaki hükümet hakkında Anayasa'nın 
89'uncu,Millet Meclisi İçtüzüğü ‘nün 107'nci maddeleri uyarınca 
''gensoru'' açılması için önerge verdiler. TBMM'nin 31 Aralık 1977 
günlü oturumunda yapılan oylama sonucunda hükümet güvenoyu 
alamayınca düştü. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 42- III. Ecevit Hükümeti 
(05.01.1978-12.11.1979): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk tarafından Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'e 
verildi. Ecevit, 11 bağımsız milletvekilinin desteğini alarak, hükümet 
kurdu. 

17 Ocak 1978'de yapılan güven oylamasında kullanılan 447 
oyun 229'u kabul, 218'i ret yönünde çıktı. 14 Ekim 1979'da yapılan 
ara seçimlerde boş bulunan 5 milletvekilliğini de muhalefetin 
kazanması üzerine Başbakan Ecevit istifa etti. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 43- VI. Demirel Hükümeti 
(12.11.1979-12.09.1980): Hükümeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e 
verildi. Demirel'in kurduğu azınlık hükümeti, 25 Kasım 1979'da 
yapılan güven oylamasında gerekli çoğunluğu elde etti. Güven 
oylamasında kullanılan 438 oyun 229'u kabul, 208'i ret, 1'i çekimser 
çıktı. Hükümet, 12 Eylül 1980'de yapılan askeri müdahaleyle sona 
erdi. 

Mardin Valileri 1977-1980 bu yıllarda üç valinin görev yapmış 
olması şehrin artık kendi kaderine terk edilmiş olduğunun bir 
kanıtıdır. Bu yıllarda okulların artık solcu olmayan öğrenci ve 
öğretmenlere okuma ve yaşama hakkının verilmediği yıllar olmuştur.  

1977-1978 Emrullah 

ZEYBEK(Vekil) 

 

1978-1979 Fahri ÖZTÜRK 
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1979-1980 Özdemir HANOĞLU 

 

1977-1980 Mardin Belediye Başkanı  
Mardin belediye başkanlığı Edip Servet Devrimci 1977-1980 Dönemi 
Edip Servet Devrimci 03.12.2013 tarihinde vefat etmiştir. Başkanlık 
döneminde Mardin’e vermiş olduğu hizmetler.  

- Göreve geldiği dönemde 2 adet olan (1 tanesi de kullanılmaz 
vaziyetteki) şehir içi belediye otobüsü sayısını 10’a 
çıkarılması. 

- Yeni yerleşim alanlarına su isale hatları çektirilmesi. 
- Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gurs suyunun 2 

pompayla 55Lt/sn olan debisini, ilave 4 adet büyük kapasiteli 
pompa ile 250 Lt/sn debiye çıkarılması. 

- Şehrin ana su isale hattındaki kaçakların önlenmesi ve 
gereken tamiratların yaptırılması. 

- Belediyeye ait mevcut su depolarının tamiri ve ilave 5-6 tane 
yeni su tankının yaptırılması. 

- O zamanlar köstebek yuvası şeklinde olan 1. Cadde’nin 
yolunun tamiri ve asfaltlanması, kaldırımlarının yeniden 
yaptırılması. 

- Şehrin mezarlıklarına giden yollarının düzeltilmesi, bir 
kısmının asfaltlanması. 

- Önceki dönemde yapımına başlanan yeni yolun eksiklerinin 
tamamlanarak kullanıma açılması. 

- Geldiği dönemde çalışır durumda sadece 1 adet Dodge marka 
makam aracı ve 1 adet arazözden oluşan araç parkındaki 
araçları kullanılır hale getirmek ve ilave olarak; 2 kepçe, 1 
dozer, 7 arazöz (yangın söndürme tertibatlı), yeni binek araç, 
pikap ve kamyonet ekleyerek belediyenin araç parkının 
zenginleştirilmesi. 
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- Belediyeye ait harap durumdaki mevcut dükkanların 
onarımını sağlayıp kiraya verilmesi ve bu yolla belediyeye ek 
kazanç sağlanması. 

- O dönemlerde içerisi toprak ve çöple dolu olması sebebiyle, 
metruk durumdaki Kayseriye binasının içerisinin 
temizletilmesi ve restorasyonunun yapılarak yeniden halkın 
kullanımına açılması. 

- Göreve geldiği dönemde belediyenin borçları sebebiyle 
işçilerinin maaşlarını dahi düzenli ödeyemez durumunun 
ortadan kaldırılması. 

- Başkanlığı döneminde Mardin Spora büyük destek vermesi, 
takıma hal binasından ve belediye lojmanlarından yer tahsis 
edilmesi. Bunlar sonucunda takımın da, o dönemlerde çok 
kuvvetli olan Trabzon Spor ile yaptığı hazırlık müsabakasında 
2-2’lik beraberlik alması. Başkente büyük nüfusa sahip Edip 
Servet Devrimci bu ilişkilerini Mardin lehine kullanması ile 
anılmaktadır. 

- Başkanlık döneminde kimseye özel imtiyaz tanımamış, halkın 
hakkını yedirmemeye özen göstermiştir. Öyle ki, bir çeşmenin 
halkın kullanımına açık tutulması hususunda ısrarcı ve kararlı 
olması sebebiyle, kendi makamında kurşunlara dahi maruz 
kalmıştır. 3 

  

                                                 
3 Edip Servet Devrimci kızı evrimerdem4747@hotmail.com 

 


