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İKTİDARI VERMEYEN İKİ SEÇİM: 1973 VE 1977 

SEÇİMLERİ 

 

“Bir şey, işin başından bellidir…” 

Aristoteles, Politika 

Seyit SEVDİ* 

 

ÖZET 

1973 seçimleri CHP’deki değişimi ve değişen liderle partiye yeni bir kan tazeliği 

gelmesiyle 1977 seçimlerinden en büyük yükselişini yapacaktı. Bu iki seçim Türkiye 

Tarihinde önemli bir yere sahipti.  

1973 seçimlerinde DP ve MSP’ nin ortaya çıkması AP açısından kötü olmuş hemde 

oyları bölünmüştü. Böylece Türk siyasi tarihinde sağ kendi içerinde 1973 seçimlerinde 

bölünmüştü. Aynı zamanda 1977 seçimlerinde solda bulunan TİP gibi partiler bu seçimlerde 

silinmiş, sağda bulunan CGP, DP gibi partiler oylarını AP’ ye kaptırmıştı. 

ANAHTAR KELİMELER: 1973 Seçimleri, 1977 Seçimleri, Dış Basında Seçim 

Değerlendirmesi, Times, Die Welt, La Nouvel Observateur 

1973 Seçimlerine Giderken Türkiye 

1969 seçimlerinde birinci olarak AP, kimsenin beklemediği bir sonuç elde etmişti. 

Böylece 12 Mart Muhtırasına kadar ülkeyi yönetecek olan Demirel iktidarda kalacaktı. 1970’ 

li yılların geldiğimizde Türkiye’ de sağ-sol olayları artmış, öğrenci olayları, ekonomik 

sebepler vs. sonuçlar ülkeyi çıkmaza götürmüştü. Böylece kaçınılmaz olarak askerler bir kez 

daha müdahile ederek 12 Mart 1971’ de Muhtıra vermişlerdi. Böylece Demirel 

Başbakanlıktan istifa etmiş, yerine 1. Nihat Erim Hükümeti kurulmuştu. 

SEÇİME DOĞRU 

Özellikle Demokrat Parti’ nin yeniden kurulması, kapatılan MNP’ nin yerine kurulan 

Milli Selamet Partisi, AP’ nin 1973 seçimlerine giderken oylarını bölecekti. Ekim 1973’ te 

yapılacak olan seçimlere doğru partiler yoklama listelerini açıklamışlardı. Buna göre bu 

listelerde, AP’ den 49 milletvekili ve 10 senatör yoklamayı kaybetmiş
1
, halen milletvekili 

olan AP’ lilerin 12’ si milletvekilliği adaylığını koymamış, ikisi de aday aday olduğu halde 

Genel Merkez tarafından veto edilmiş, CHP’ de ise 2 milletvekili aday yoklamasına 

katılmamış, yoklamaya katılan milletvekillerinden 13’ ü kaybetmiş, 19 milletvekili ise, 

listelerin alt sıralarına düşerek tehlikeli bölgeye girmişti.
2
 Buna göre, parti genel merkezleri 

sonuçları ise olumlu karşılamıştı. Ayrıca genel kontenjan adayları da belirlenmişti. 

TİP’ in kapatılmasından sonra ve daha önce de meclise girmiş olan M. Ali Aybar 

seçimlere, 8 sosyalist arkadaşının 14 Ekimler de yapılacak olan seçimlere Türkiye Birlik 

Partisi listesinden bağımsız gireceğini açıklamışlardı.
3
 Ayrıca bu işbirliğinin 14 Ekim akşamı 

biteceği de söylenmişti. 

                                                           
1
 AP’ de liste dışı kalanlardan Köy İşleri Bakanı olan Orhan Kürümoğlu, Birinci Nihat Erim kabinesinde Spor 

Bakanı olan Sezai Ergun listeye girememişti. 
2
 Milliyet, 4 Eylül 1973 

3
 Milliyet, 6 Eylül 1973 
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Böylece adayların ve kontenjanların belirlenmesinden sonra miting için hangi yerlere 

de gidileceği de belli olmuştu. CHP lideri Ecevit, saat 10’ da Anıtkabir de saygı duruşunda 

bulunacak, saat 11’ de Genel Merkezde basın mensupları ile görüşerek “AK GÜNLERE“ 

adını taşıyan seçim bildirgesi hakkında bilgi verecek, sonra uçakla İstanbul’ a giderek 15’ te 

Zeytinburnun da açık hava toplantısına katılacaktı.
4
 AP Genel Başkanı Demirel, 15 Eylül de 

Erzurum, 16 ve 17 Eylül Tarihlerinde doğu illerinde konuşmalara yapacak, MSP, ise İzmir’ 

de yapacağı “İktisadi Kalkınma Mitingi” düzenleyerek
5
 bunu 10 ilde yapacağı mitinglerle 

devam edecek, CGP lideri Feyzioğlu Ankara’ da yapacağı bir basın toplantısıyla seçim 

bildirgesini açıklayacak ve doğu illerinde bir geziye çıkacaktı.
6
   

AP seçim bildirgesinde, eski DP’ liler için anayasa değişikliğini, Anayasa 

değişikliklerinin halk oylamasına sunulacağını ve “AF” ile ilgili açıklama yaparak Af’ ın 

Cumhuriyetin 50. Yılına özel olarak çıkartılacağını söylemişti.
7
 Ayrıca gece kondular içinde 

birer tapu verilecekti. Ekonomik anlamda ise Mali mevzuat ıslah edilip her türlü kararname ve 

tebliğlerin kaldırılacağını, vergi politikasının da açıklamakta, vergi mahkemeleri kurulması 

zamlarla gider vergileri yerine katma değer vergisine geçilmesi gerektiği belirtilmekte idi. 

Feyzioğlu yaptığı basın toplantısında, 136 sayfa olan seçim bildirgesini açıklamış ve 

devamında, seçim sonuçları için bir tahmin yapmamış, “Yalnız CGP 1969 seçimlerine 

nazaran kat kat kuvvetlenmiş olarak bu seçimlerden çıkacaktır” demiş, hangi partinin iktidara 

geleceği veya koalisyon mu kuracağı sorularına, “Görelim millet neyler, neylerse güzel eyler” 

cevabını vermişti.
8
 

CHP’ nin seçim beyannamesinde, hakça bir düzeni, herkesin özgür olacağını, toplum 

yararı kişisel çıkarlardan önde gözetileceğini, halkın üstünde egemenlik olmayacağını gibi 

konuları “Ak Günler” seçim beyannamesinde açıklanmıştı.
9
 

Partiler seçimlere doğru giderken kendi aralarında birbirlerine suçlamalar 

yöneltiyorlardı. CHP, AP’ yi suçlamış özellikle 12 Mart döneminde kurulan partiler üstü 

hükümetlerin açılmasında yürümesinde ve icraatında başlıca sorumlunun AP olduğunu 

söylemişti.
10

 Ayrıca Ecevit, ekonomik anlamda AP’ yi eleştirmiş ve şöyle demişti, “Döviz var 

kalkınma olmuyor. Döviz bir külfet haline geldi” demiş, devamında “Demokratik ortam 

genişlediği zaman kalkınma daha hızlı olacaktır.” açıklamalarını yapmıştı.
11

 

Diğer yandan seçime giderken CGP Genel Sekreteri Orhan Öztrak ise seçime giderken 

parolayı benimsemişti, “CGP’ nin 14 Ekim seçimlerine, huzur, güven ve refah parolası ile 

girdiğini” söylemiş, Timisi ise demeç vererek partisinin Aybar ve eski TİP’ lilerle yaptığı güç 

birliğinin kınayanlara çatmış, “TBP’ nin egemen güçlerin antidemokratik girişimlerine karşı 

tepkiden doğan demokratik güç birliğini bir takım oportünist tavırlar içinde kişisel ve 

sübjektif çıkarlar doğrultusunda yıpratılmak istenmesi, demokrasi ve Türk Solu adına yapılan 

bir ihanettir.” Demiş, MHP ise, seçim bildirgesinde bulunan “Ortak Pazar ve Sanayi 

Hayatı” bölümünü açıklamış, bu antlaşmanın Türkiye için ikinci bir “Sevr” antlaşması 

olduğunu öne sürmüştü.
12

 

                                                           
4
 Milliyet, 9 Eylül 1973 

5
 Seçim beyannamesi için, TBMM Kütüphanesi, Milli Selamet Partisi Seçim Beyannamesi, Fatih Yayınevi, 

İstanbul, 1973 
6
 Milliyet, 9 Eylül 1973, s. 9 

7
 Milliyet, 13 Eylül 1973, s. 9 

8
 Milliyet, 14 Eylül 1973 

9
 TBMM Kütüphanesi, Ak Günlere, Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Seçim Beyannamesi 

10
 Milliyet, 11 Eylül 1973 

11
 Milliyet, 10 Eylül 1973 

12
 Milliyet, 10 Eylül 1973, s. 11 
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Seçimlere doğru giderken CHP Genel Başkanı Ecevit’ e de saldırılar olmuştu.
13

 Isparta 

olaylarını öğrendikten sonra Demirel verdiği demeçte, şiddetin her çeşidine karşı olduğunu 

söylemişti. Ecevit ise Isparta olaylarının baş sorumlusu olarak Demirel’ in kardeşi Şevket 

Demirel’ in çıkardığını söylemişti. AP ise, Isparta da ki olayları Vali ve CHP’ nin 

tertiplediğini söylemişti.
14

 Ayrıca Gaziantep’ te toplantıdan dönen DP’ liler ile Toplum 

Polisleri çıkan tartışmalarda biri ağır olarak 11 kişi çatışmıştı.
15

 

 

Bir vatandaşın Demirel’ e uzattığı levha. Bu levha da vatandaş, “Demirel sandığa başka 

oylar girmesin diyor” şeklinde vatandaş söz söylemişti. 

 

SEÇİM SONUÇLARI 

Seçimin CHP-AP arasında geçeceği tahmin ediliyordu. MSP ise Türkiye’ nin üçüncü 

partisi konumuna gelecekti. CHP seçim akşamı günü büyük şehirleri tek tek alıyordu. Bu iller, 

Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya Maraş gibi şehirlerden birinci çıkarken AP ise, Aydın, 

Afyon, Amasya, Kastamonu, Samsun, Bursa, Balıkesir de birinci parti çıkıyordu. CGP ise 

Van’ dan birinci parti çıkıyor, MSP ise Erzurum ve Bingöl’ den, tekrar kurulan DP ise Konya’ 

dan birinci parti çıkıyordu. Bağımsızlar ise Güneydoğu Anadolu’ dan birinci parti çıkacak 

Mardin, Siirt, Muş, Ağrı illerini alacaktı. Seçim günü bazı olaylarda çıkacaktı. Bu olayları 

sıralarsak;
16

 

 İskenderun’ un Mudurnu kazasında iki AP’ li, parti tartışması yapmışlar, bunlardan 

biri havaya ateş etmiş, durum emniyete inkal ettirilmişti. 

 Rize’ nin Güneysu kazasının Güneli köyünde AP’ li Hayri Kalın akrabası CHP’ li 

Muzaffer Kalın yaptığı bir münakaşa neticesinde hasmını tabanca ile vurarak 

yaralamış ve firar etmişti. 

                                                           
13

 Ecevit Isparta’ ya gittiği zaman taşlı saldırıya uğramıştı. “Komünist Ecevit” diye bağırmışlar ve yuhalamışlar 
daha sonra ise taş, şişe atıp sonra kavgaya girişmişlerdi. Milliyet, 28 Eylül 1973 
14

 Milliyet, 2 Ekim 1973 
15

 Milliyet, 10 Ekim 1973 
16

 Milliyet, 15 Ekim 1973, s. 6 
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 Rize’ nin Kalkendere ilçesinin İnci köyünde bir sandıkta görevli memur partili 

tarafından tehdit edilmiş sonra firar etmişti. 

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasından sonra Ecevit, “Bizim için önemli olan 

halkın özlediği köklü tedbirleri gerçekleştirebilecek etkinlikte bir hükümet kurabilmektir.” 

ayrıca Ak Günlere adlı seçim bildirgesinin aynı zamanda bir iktidar programı niteliğini 

taşıdığını söyleyen Ecevit, bu programdan da taviz vermeyeceklerini açıklamıştı.
17

 Demirel 

ise, oyunu kullandıktan sonra verdiği demeçte “Bakalım hele sabah olsun” diyerek seçim 

sonuçları hakkında yorum yapmamıştı. Seçim sonuçlarının ilk gelenlerinde “Haydi bastır 

kırat” temposu tutulmuş, lakin seçim sonuçlarının gelmesi büyük şehirlerin kaybedilmesi 

sonucunda tutulan tempo yerini sessizliğe bırakmıştı.
18

 Seçimi kaybeden önemli kişiler vardı. 

MP lideri Cemal Tural İstanbul’ dan seçimi kaybetmiş, Adana’ dan  CGP Divan Başkanı  ve 

Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, ayrıca AP’ den Cevdet Akçalı Hüsamettin Uslu, CHP’ den 

de Ali Rıza Güllüoğlu, TBP bağımsızlığı adında seçime giren M. Ali Aybar’ da meclise 

giremeyenlerdi.
19

 

Seçim sonuçlarını köşesinde yazan İpekçi, “Seçimlerden önce beliren ve dün gerçekleşen 

ihtimali dikkate alıp, bir yandan da ülkenin içinde bulunduğu koşulları göz önünde tutup, 

geçerli formülün CHP-AP koalisyonu olduğunu önermiştik.”
20

 Lakin iki lider seçim 

meydanlarında karşılıklı suçlamalar yapmaları neticesinde önerilen CHP-AP koalisyonu 1980 

darbesine kadar kurulmayacaktı. 

 

17 Ekim 1973, Milliyet 

CHP’ nin seçimlerden birinci çıkması dünya basınında geniş yankılar yaratmış ve 

çeşitli yorumlara yol açmıştı. Avrupa basını Ecevit’ in başarısını övmekte, fakat “Hiçbir 

partinin tam çoğunluluğu sağlayamaması sonunda Türkiye’ nin güç bir siyasi devreye 

gireceğini” belirtmekte ayrıca seçim sonucu özellikle Avrupa’ daki Türk işçileri arasında 

memnunluk yaratmıştı.
21

 

YABANCI BASINDA 1973 SEÇİMLERİ 

Times Gazetesi ise, “Koalisyon çalışması uzun sürebilir” başlığı ile seçim sonucunu 

duyurmuş ve Ecevit’ in “sola” açılma politikasını bazı çevrelerce CHP’ için “intihar” olarak 

                                                           
17

 Milliyet, 16 Ekim 1973 
18

 Milliyet, 16 Ekim 1973, s. 11 
19

 Milliyet, 16 Ekim 1973, s. 11 
20

 Abdi İpekçi, “Şimdi ne olacak?... Ya da… Ne olmayacak?”, Milliyet, 16 Ekim 1973 
21

 Alman TV’ si ise: “En büyük sorun Ecevit’ in ortağı kim olacak?” demişti. Milliyet, 17 Ekim 1973 
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nitelenmesine rağmen, CHP’ nin ilk kez böyle bir kadar oy topladığını hatırlatmakta, “Ordu 

liderleri politik arenadan uzak durmağı belki de daha zor bulacaklardır.” demekte, BBC ise 

CHP’ nin seçimleri kazanmasını bir dönüm noktası olarak nitelemişti.
22

 

 Die Welt gazetesi ise, “Türkiye’ de ilerici parti tutucu partiyi yendi” başlıklı 

yazısında “Yılların Başbakanı Demirel, genç rakibi Ecevit’ e boyun eğdi” demiş, Kölner 

Anzelger gazetesinde Peter Rhode, Ankara’ dan yazdığı yazıda “Bu seçimlerde kafa kafaya 

mücadele oldu” demekte ve Türkiye’ deki fiyat artışları ile işsizliği, Demirel’ in yıkılışına 

sebep olarak göstermekte, Fransız Basının Le Figaro ise sonucu Ecevit ve temsil ettiği 

görüşler için “parlak bir başarı” olarak nitelemiş, Yunan basınında ise “Türkiye sola 

kayıyor” şeklinde değerlendirilmiş, Akropolis Gazetesi başyazısında Türkiye’ nin şimdi 

karşılaştığı buhranlı devreye değindikten sonra “Dileğimiz, Türkiye’ de güçlü bir hükümet 

kurulması ve bunalımın çabuk atlatılmasıdır.” şeklinde değerlendirmişti.
23

 

Financial Times Gazetesi ise seçim sonuçlarının Türkiye’ yi, “Politik bir 

güvensizliğin içine ittiğini” ve koalisyon hükümetlerinin yavaş ve kararsız hareket 

edeceklerini öne sürmüştü.
24

 

1969 Seçimine Göre 

14 Ekim 1973 seçimlerine katılım oranı %66 olan oylamada, CHP oyların %33, AP % 

29, MSP % 11,8, DP %11,9, CGP %5,3, MHP %3,4, BĞMZ %2,8, TBP % 1,1 oy almıştı. 

Buna göre CHP 185 milletvekili, AP 149 milletvekili, DP 45 milletvekili, MSP 48 

milletvekili, CGP 13 milletvekili, MHP 3 milletvekili, Bağımsız 6 milletvekili, TBP ise 1 

milletvekili çıkarmıştı.  

Geçen seçimlerde (1969 Seçimlerinde) AP Geçerli oyların yüzde 46,53’ ünü almıştı. 

1973 seçimlerinde oy oranı %29’ a düşmüştü. AP’ nin kaybı ise geçen seçime göre %16 

civarını bulmuştu. CHP ise 1969 seçimlerinde oyların %27,36’ sını almışken 1973 seçiminde 

yüzde 6’ ya yakın bir artışla %33 ulaşmış ayrıca 1.1 milyon oy artırmıştı., CGP ise 1969 

seçimlerinde oy oranı %6.53 iken 1973 seçimlerinde yüzde 5,3 olmuştu. Geçen seçimlere 

(1969) göre MHP,%3 oy almış, bu seçimde (1973) ise oylarını %3,4 yapmıştı. Geçen 

seçimlere girmeyen DP, bu seçimlerde (1973) %11,7 oranında oy almış, MSP ise yüzde 11,9 

oranında oy almıştı. TBP ise geçen seçimde (1969) oy oranı yüzde %2 iken bu seçimde 

(1973) oylarını yüzde 1’ e düşürmüştü. Bağımsızların aldıkları oylar ise geçen seçimlerde 

(1969) %5,62 oranında oy almış, bu seçimde (1973) ise aldıkları oy %2,8 oranında kalmıştı. 

1969 seçimlerinde CGP, MHP, TBP, MP ie bu seçimlerinde umduklarını bulamamışlardı. 

MP bu seçimde meclise temsilci yollayamamış ve nerdeyse silinmişti. TİP’ in Anayasa 

Mahkemesinde kapatılması ve YTP’ nin AP bünyesinde 1973 seçimlerine girmişti.  

1973 SEÇİMLERİNE GÖRE  

14 Ekim sonuçlarına göre seçmen neden AP’ den desteğini çektiğini öğrenmek için 

1970’ li yılların başlarına bakmak gereklidir. 1970 yılında tercihini tekelci sermayeden yana 

koyan AP liderini parti içinde mağlup edemeyeceğini anlayan bir grup DP’ yi kuracak, 

böylece DP, ticaret burjuvazisinin ve büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını koruyan bir parti 

olarak parlamento içinde oluşarak siyasi hayata girer.
25

 

AP’ nin oy kaybetmesinin sebeplerinde biri de DP ve MSP partilerin kurulması oldu. 

1969 seçimlerinden sonra ki gelişen olaylar artan anarşi, artan fiyatlar artışları, enflasyon ve 

                                                           
22

 Times: “Koalisyon çalışması uzun sürebilir” başlığıyla seçimi değerlendiriyordu. Milliyet, 17 Ekim 1973 
23

 Milliyet, 17 Ekim 1973, s. 11 
24

 Milliyet, 19 Ekim 1973, s. 6 
25

 Erdoğan Teziç, “Seçimlerde halkın tercihine saygı”, Milliyet, 22 Ekim 1973, s. 2 
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12 Mart Muhtırasının sonuçları kendi seçmeni tarafından AP’ ye kesilmişti. AP’ den kopan 

DP’ lilerin parti kurması eski oyların tekrar DP’ ye kaymasına etki etmişti. Özellikle 

sermayenin sağ partilere dağılımı AP’ nin oylarının bölünmesinde etkili olmuştu. AP, oylarını 

daha çok şehirlerden alırken 1973 seçimlerinde bu oylar AP’ den uzaklaşmıştı. Bu oyların bir 

kısmı CHP’ ye dağılmış diye biliriz. 

MSP’ nin savunduğu veya sözcülüğünü yaptığı tabakaların çıkarları, tekelci sermaye 

karşısında git gide yok olmaya mahkum olanlar ve bu açıdan bakıldığı zaman MSP’ nin 

görüşleri ve dayandığı taban DP ve AP’ den bir hayli uzak fakat CHP’ ye çok yakın oluyor, 

ayrıca ekonomik alandaki benzerlik farklı değildi.
26

Lakin MSP’ nin dini ağırlıklı olarak 

kullanması tabanda bir karşılığını bulmuş ve Türkiye’ nin üçüncü siyasi partisi olmasında 

etkili olmuştu. 

CHP’ deki gelişmelere bakarsak, yeni bir liderle seçime giren CHP oy oranlarını 

çoğaltmış ve bu oy oranlarının çoğaltmasını şöyle sıralaya biliriz; 

 Parti bünyesindeki ayıklanma ve ideolojik çizgideki değişiklik, 

 Ekonomik gelişmeye rağmen sosyal adaletin sağlanamamış olması ve artan hayat 

pahalılığın seçmenlerde yarattığı hoşnutsuzluk 

 Nihayet 12 Marttan sonra, bugünkü parti lideri sayın Ecevit o tarihlerde kesin tavır 

alması, Anayasal haklara ve halkın özlemlerine karşı yönelen tedbirlere karşı çıkışı. 

Bütün bunlar partinin oldukça geniş seçmenin tabakalarıyla bağlar kurması kolaylaştırmış, 

öte yandan olağanüstü dönemde parti içi çalkantılar, ayıklanmaları kolaylaştıran sıhhatli bir 

etken olmuştur.
27

Ayrıca 1973 seçimleri, genelde CHP’ nin ve lideri Bülent Ecevit’ in kişisel 

bir zaferi olarak selamlandı, partiyi muhafazakar tabanından koparıp onu “tekrar halka” 

yönelterek canlandırabilmesi Ecevit’ in artı puanıdır.
28

 

 

1973 Seçimleri, Yeni Şafak 

                                                           
26

 Erdoğan Teziç, “Seçimlerde halkın tercihine saygı”, Milliyet, 22 Ekim 1973, s. 2 
27

 Erdoğan Teziç, “Seçimlerde halkın tercihine saygı”, 22 Ekim 1973, Milliyet, s. 2, Seyit Sevdi, “Bir Darbe Bir 
Muhtıra Arasında 1961 Seçimleri ve 1973 Seçimleri”, Akademik Kaynak, 14 Eylül 2018, s. 12 
28

 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil Yayınları, İstanbul, 2015, s. 323 
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1977 SEÇİMLERİNE DOĞRU TÜRKİYE 

1977 seçim öncesi şiddet ve anarşi olayları, can ve mal güvenliğinin sağlanamaması 

önemli bir sorun idi. Seçim propagandası sırasında her iki büyük parti AP ve CHP bunları 

kullanmış ve birbirlerini suçlamışlardı. 1. Milliyetçi Cephe’ nin yarattığı ekonomik politikalar 

siyaset meydanlarında fazla geçmemişti. Özellikle 1977 yılına kadar koalisyon ile yönetilen 

Türkiye halk tarafından bir hükümetin de tek başına gelmesini istiyordu.  

Ülkeyi yöneten Milliyetçi Cephe iktidarında, artan anarşi olayları, Türkiye’ nin 

borçları, ülkede yaşanan gıda sıkıntısı, döviz sıkıntısı ülkenin önemli sorunları idi. AP’ nin 

Grup toplantısında alınan seçim kararı neticesinde CHP’ de alınan karara destek vermiş ve 

CHP’ nin erken seçim konusunda karar için iç tüzükten “Danışma Kurulu” nu çıkaran ve 

konunun doğrudan Anayasa Komisyonu görüşüldükten sonra genel kurulda açık oya 

sunulması öngören iç tüzüğün 93 . maddesi ile ilgili değişiklik Anayasa Komisyonunda 

görüşülmüş ve değişikliğin tümü MSP ve DP’ lilerin karşı oylarına rağmen CHP ve AP 

oylarıyla kabul edilmişti.
29

 Böylece tüzük 4 Nisan da kabul edilmiş, seçim tarihi AP ve CHP’ 

lilerin antlaşmasıyla 5 Haziran 1977 tarihinde yapılacaktı.
30

 

1977 Seçimlerine Doğru Destekler ve Dönüm Noktaları 

Seçim kararının alınmasından sonra 5 Haziran 1977 seçimlerine kadar ülkede olaylar 

artacak ve CHP liderine yapılan saldırılar artacaktı. Özellikle 1 Mayıs 1977’ de yaşanılan olay 

belki de seçimlere giderken önemli bir dönüm noktası olmuştu. 1 Mayıs 1977 olayları 

toplumun biraz daha sinmesine etkili olmuştu.  

Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ ın da AP’ ye destek vermesi ve İstanbul mitingine 

katılması önemli bir olaydı. DİSK’ in CHP’ yi destekleyeceğini açıklaması ve neden CHP’ yi 

desteklediğini, “DİSK’ in 1977 genel seçimlerine ilişkin kararı Konfederasyonumuzun ısrarla 

izlediği demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ile demokrasi ve toplumsal ilerleme için verdiği 

savaşın günümüz koşullarındaki en doğal gereğidir.” denilerek, CHP’ nin desteklenmesini 

açıklamıştı.
31

 Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası da CHP’ yi destekleme kararı 

almıştı.
32

 

Türkiye böylece 5 Haziran seçimlere bu şekilde gidiyor ve ülke artık başka bir eşiğe 

girmek üzere idi. 

1977 SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI* 

Bu seçimlere girilirken dönemin temel siyasal özellikleri, 1960’larda yoğun bir 

biçimde AP’ yi destekleyen seçmenin, 1970’lerde tercihini, sistemli bir biçimde AP’ den 

CHP’ye kaydırması, ayrıca MSP ve MHP’nin AP’ nin sağ-radikal oylarını kendilerine 

çekmeye başlamalarıyla küçük, radikal sağ partilerin, anti-sistem bir programla koalisyonların 

anahtar partileri olmaları ve AP ile CHP’nin birlikte bir koalisyon kurmaktaki isteksizlik veya 

yeteneksizlikleridir.
33

 

                                                           
29

 Cumhuriyet, 30 Mart 1977, Seyit Sevdi, “Olayların Gölgesinde Bir Seçim”, Akademik Kaynak, 24 Ağustos 
2018, s. 2 
30

 Buna göre, DP Grubu çekimser oy vermiş, MSP’ den tek milletvekili Vahdettin Karaçorlu oylamaya katıldı ve 
red oyu verdi. CHP, AP, MHP, CGP’ liler olumlu oy kullanmıştı. Böylece Meclis 1 red ve 7 çekimser oya karşı 342 
oyla erken seçim kararı alınmıştı. Milliyet, 6 Nisan 1977 
31

 DİSK: “CHP’ yi demokrasiden yana olduğu için destekliyoruz.” Açıklamasını yapmıştı. Cumhuriyet, 17 Nisan 
1977 
32

 Seyit Sevdi, “Olayların Gölgesinde Bir Seçim”, Akademik Kaynak, 24 Ağustos 2018, s. 7-8 
33 Tunca Özgişi, Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu, TBMM Basımevi, Ankara, 2012, a.g.e., s. 260 
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5 Haziran’ da 21 milyon seçmen olan Türkiye’ de, 15 milyon seçmenin sandığa 

gitmesiyle beraber katılım %72,41 olmuştu.
34

 Seçim sonuçlarına göre CHP %41,38 oyla 213 

milletvekili, AP %36,87 oyla 189 milletvekili, MSP %8,56 oyla 24 milletvekili, MHP %6,41 

oyla 16 milletvekili, BĞMSZ%2,49 oyla 4, CGP %1,87 oyla 3, DP %1,85 oyla 1 milletvekili 

çıkarmıştı. CHP tek başına iktidar olamamış, Türkiye yeniden koalisyonlar hükümetleriyle 

devam edecekti. Bu seçimlerde MC iktidarında bulunan CGP oyları erimiş, aynı zamanda DP 

ve MSP’ nin oyları da düşmüştü. Sağ partilerin oyu 1973 seçimlerine göre 

AP+MSP+MHP+CGP oy oranları % 61.2’ den 1977’ de ise yüzde %55.6’ ya düşmüştü.
35

 

Seçmenlerin büyük bölümünün, oylarını, partilerin icraatlarının çoğunlukla, kısa 

vadeli çıkarları açısından değerlendirilmesi temelinde değerlendirilebilir.
36

 Parti tercihi ile 

eğitim düzeyi arasında oldukça güçlü bir ilişki bulunduğu söylenebilir ayrıca seçmenler 

arasında eğitim düzeyi yükseldikçe de sol’ un oyları da artıyor, örneğin lise ve daha yukarı 

düzeyde eğitim görmüş olanların %70’ e yaklaşan bir bölümünün soldaki büyük partiyi 

desteklediği gözleniyordu.
37

 

 

1977 Seçimleri, Yeni Şafak 

CHP’ nin gelişmesini şöyle yorumlayabiliriz: 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı, 

haşhaş meselesinden sonra kendisine yapılan saldırılar karşısında üstüne yürüyerek gitmesi 

(saldırıların), suikast ihbarına rağmen eşiyle birlikte mitinge gitmesi vs. etmenler sayılabilir. 

Ayrıca Bülent Ecevit’ in dürüst ve açık sözlü kişiliğinin ve sosyal sorunları kitlelere 

anlatmaktaki ustalığının bu tercihte önemli bir etken olmuş, Ecevit’ in “Kıbrıs Fatihi” olarak 

anılması ve bir prestij getirmesi duygusal anlamda bazı oyların CHP’ ye kaymasına etken 

edecekti. 

                                                           
34

 Seçim sistemi Barajsız d’ Hont Sistemi idi. 
35

 Cumhuriyet, 15 Haziran 1977, s. 4 
36

 Devletteki Ülkücü kadrolaşmadan rahatsız olan Sol 1977 seçimlerinde neredeyse blok halinde CHP’ yi 
destekledi. Suavi Aydın, Yüksel Taşkın, 1960’ tan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, 
a.g.e., s, 282 
37

 Cumhuriyet, 3 Eylül 1983, s. 13 
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AP ise, daha çok köylere yönelmiş ve çalışmalar yapmıştı. AP, mal, can, yonga, 

köylüye göç, mülkiyet ve hatta anayasa –evet Anayasa- gibi ipucu kavramlarından giderek 

CHP ile mülkiyetin sonu dönemine girileceğini ilan etmişti, CHP’ nin yatırım yapmasını, 

devlet idaresini bilmediğini, işsizliğin artacağını ilanı ise DP çıkışlı tereddütlü bir seçmen 

kesimini etkilemişe benzemekte, bu öğelerin kullanılışı CHP’ nin seçim şansını doğrudan 

değilse bile, doğrudan etkilemiş diyebiliriz.
38

 Ayrıca DP’ nin bir köy olayı ve Menderes 

mitolojisinin kırlardaki bir uzantısının olduğunu bilen AP buna göre bir yöntem izlemiş ve 

oyları kendi bünyesinde toplamaya çalışmıştı. Kırsal seçmenin sandık başına gitmesi de 

Adalet Partisine yaramıştı.  

MSP bu seçimde bir düşüş yaşamıştı. MSP liderinin seçim kampanyası ise daha çok iş 

tabanını hedef alan “maneviyattan” çok “sanayileşme hamlesi” ni vurgulayan bir tutum 

içinde olduğu görülür ve bu yolla kent burjuvazisi içine yeni kökler salınacağı düşünülmüş, 

ayrıca kırsal kesimindeki belirli oylar MSP’ den AP’ ye kaymış, 

MHP’ de ise ırk, Türklük vb. kavramlarına “İslamcılık” düşüncesinin de 

etkilenmesiyle aynı zamanda MSP’ yi de yıpratmış, ayrıca MHP’ nin üniversitelerde 

sürdürdüğü baskılar bu partiyi geniş bir kamuoyu önüne alabildiğinde sevimsiz kılmakta, 

ancak MHP’ nin ne düzeyde karşıtı olursa olsun bu parti seçim kampanyalarında kendi 

ölçülerine göre başarılı olmuş, başarılı olduğu alanlarda MHP’ li adayların kırsal kesimlerde 

büyük gayretler içinde olduğu görülmüş ve Niğde, Antep, Adana, Çorum’ da bu gayretler 

sonuç vermiş, böylece izlediği duygusal öğelere dayanarak daha ikna edici biçimde oy almış 

MSP, AP, DP tabanından oy kaydırarak d’Hont sisteminin yardımıyla da Çorum ve Ordu’ da 

CHP’ den kıl payı birer sandalye kopararak 18 milletvekillik gurubuna kavuşmuştu.
39

  

TBP ve TİP ise seçimde iyice silinmişti. 

YABANCI BASINDA 

Dış basında özellikle Erbakan’ ın partisinin “anahtar” bir parti haline geldiğini yazan 

basın daha çok koalisyon içinde CHP-MSP, CHP-Azınlık Hükümeti üzerinde duruyordu. 

Buna göre Alman Basınında, Liberal sağ eğilimli Frankfurter Allgmeine Ecevit’ in kurmayı 

düşündüğü azınlık hükümetinin, 229 milletvekilinden oluşan sağcı muhalefet karşısında 

tutunamayacağını belirttikten sonra, “Gerek Türk politikacıları, gerekse Ankara’ daki 

diplomatik çevreler, Erbakan’ ın kurulabilecek her türlü koalisyonun yine de vazgeçilmez 

anahtarı kalmasını acı bir gerçek olarak nitelendiriyorlar” şeklinde değerlendirmiş, Türkeş’ i 

ise: 

“Türkeş, Türkiye’ de ki gelişmeleri ilerde de önemli biçimde etkileyecektir. Alman 

gözlemciler hatta, 1930 yıllarında Hitler partisinin durumunu hatırlatmakta ve büyük devlet 

iddiaları peşinde koşan bu iki Führer arasında başkaca benzerlikler görmektedirler.”  

Demiş ve Frankurt’ ta çıkan liberal sol eğilimli Frankfurter Rundachau, ise son seçimlerde 

Meclis’ teki sandalye sayısının yarısını kaybeden Erbakan’ ın bir daha Demirel’ le koalisyona 

girişmesine olasılık tanımamakta, buna karşın, iç ve dış politikadaki amaçlarının taban tabana 

zıt olmasına rağmen, CHP-MSP koalisyonundan başka bir yol bulunmadığını yazıyor, Liberal 

sol eğilimli Suddeutache Zeitung ise, Ecevit’ in bağımsızlar ve diğer partilerden bazı 

milletvekillerinin desteğiyle, önce yalnız başına bir azınlık hükümeti kurmayı deneyeceği 

tahmin etmekte MSP milletvekillerinin CHP’ ye geçeceği umduğunu ileri sürmekte idi.
40

 

                                                           
38

 Cumhuriyet, 17 Haziran 1977, s. 4 
39

 Cumhuriyet, 19 Haziran 1977, s. 4 
40

 Milliyet, 11 Haziran 1977, s. 6 
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Hollanda basını ise, Haagache Courant gazetesi, Ecevit’ in hükümeti kurmasının bir 

çok konularda Türkiye’ nin lehine olacağını savunmuş, Volce Grant gazetesi “CHP tek 

başına kabineyi kurmak için çoğunluğu sağlayamadı” diyerek konuya girmiş ve küçük 

partilerin bu seçimde Hollanda’ dakiler gibi yol olduğunu belirtmiş, Başbakan adayı Ecevit’ 

in tekrar MSP ile bir koalisyona girmesinin mümkün olamayacağını, bunun gerçek örneğinin 

1973’ de görüldüğüne değinen gazete, Ecevit için tek çıkar yol, partisinin tek başına bir 

azınlık hükümeti kurmasında görmektedir.
41

  

La Nouvel Observateur dergisi, ”Ecevit’ in Köprüsü” başlığı altında yayımladığı 

yazıda seçim sonrası Türkiye’ sinin bir kritiğini yapmış, “CHP lideri, Arap sermayesi, Batı 

teknolojisi ve Türk işçisiyle Orta Doğu ile Avrupa arasında bir köprü kurmak istiyor” demiş, 

Ecevit ile Demirel’ in hükümet kulislerine de geniş yer veren Fransız dergisinin yazısının bir 

bölümünde özetle şöyle denmektedir: 

“Ecevit bugünkü şartlar altında silahlı kuvvetlerde bir değişiklik yapmak isterken, 

ABD ‘ ye karşı bir şantaj mı yapıyor, sorusu mevcut. Biraz öyle. Ecevit ABD’ nin NATO’ nun 

Doğu kanadında bulunan en değerli müttefiklerini kaybetmeyeceğini de bilmektedir. Nitekim 

Amerikalıların gözünde Ecevit, Demirel’ den daha üstündür. Ecevit’ in Kıbrıs’ ın kahramanı 

olması nedeniyle hainlikle suçlanmadan antlaşma yapabilecek tek lider oluşu da önem 

taşımaktadır.” 

Fransız dergisi ise devamında önümüzdeki günlerde iç siyaset sahnesinde birçok 

kimsenin yer değiştirebileceğini ileri sürmüştü.
42

 Ayrıca Alman Radyolarında hazırlanan 

“Seçimlerden sonra Türkiye” başlıklı programda, Türkiye’ nin bugün içinde bulunduğu 

politik durum anlatılmış “Sağ partilerden oluşacak bir koalisyon Türk demokrasisini 

öldürür.” yorumu yapılmış, Ecevit’ in yaptığı basın toplatısına da değinen radyo 

programında, “Bugün ki Türkiye’ de artık AP’ ye yakın olarak bilinen sermaye sahibi 

işverenler dahi, Ecevit’ in hükümeti kurmasını istiyorlar. Sağ partilerin kuracağı bir 

koalisyon ise Türkiye’ de demokrasinin ölümü demektir.” yorumlarını yapmıştı.
43

 

Dış Siyasilerden Tebrik Mesajları 

Ayrıca Kissinger öğrencisi Ecevit’ e tebrik mesajı yollamış, “Öğrencilerimin 

başarıyla tekrar iktidara gelmeleri beni her zaman mutlu kılmıştır. Bu arada belki bana da 

ilham verebilir” demiş, Avusturya Sosyalist Partisi Başkanı Bruna Kreisky, “Sosyal 

demokrasinin Türkiye’ de son derece büyük bir başarısını temsil eden Cumhuriyet Halk 

Partisi’ nin seçim zaferini kutlarım. Sizin ve partinizin, bölgenizdeki sosyal ve siyasal 

sorunları çözmekte çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Önünüzdeki çabalar için size 

başarılar dilerim.” şeklinde tebrik mesajı çekmiş,  

Portekiz Sosyalist Partisi Başkanı Başbakan Mario Soares, “Büyük seçim zaferinizi 

candan kutlarım. Kendi adıma ve Sosyalist Partimiz adına size dayanışmamızı ulaştırırım.” 

demiş, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Karl Czernest, “Muhterem zaferinizi 

kutlarım. Gelecekteki çabalarınız ve ülkenizin gelişmesi için en iyi dileklerimi sunarım.” 

demişti.
44

 

 

                                                           
41

 Milliyet,  11 Haziran 1977, s. 6 
42

 Milliyet, 12 Haziran 1977, s. 7 
43

 Milliyet,, 13 Haziran 1977, s. 7 
44

 Kissinger: “Öğrencilerimin iktidara gelmeleri beni mutlu ediyor.” Demişti.Milliyet, 11 Haziran 1977, s. 6 



   

 

11 
 

1973 VE 1977 SEÇİMLERİ KARŞILAŞTIRMASI 

1973 seçimlerine katılım oranı %66,8 iken 1977 seçimlerinde %72,4’ e yükselmişti. 

1973 seçimlerinde 16 milyon olan nüfus 1977’ de 21 milyon olmuştu.1973’ te geçerli oyların 

sayısı 10 milyon iken 1977’ de 14 milyon idi. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşiret, ağalığın devam etmesi oy potansiyelini de 

etkilemişti. Örneğin Diyarbakır’ da oyların yüzde 18,9’ unu, Elazığ’ da yüzde 16.3’ ünü, 

Mardin’ de yüzde 29.2’ sini, Siirt’ te 23.1’ ini alarak meclise girmişlerdi.
45

 Bu yörelerde ki 

gelişmeyen yapı, ekonomik nedenler daha çok ağaya bağlılık oy potansiyelini etkilemişti. Bu 

tabandan MSP ve MHP’ nin de yararlandığını belirtelim. Bu iki partinin Güneydoğu Anadolu’ 

dan bu bölgelerden oy almaya çalışmasında MHP buradan karlı çıkmıştı. 

Buna göre MHP’ de ki oy artışı, bir nebze de olsa MSP’ nin oylarının MHP’ ye 

kaydığını, MSP 1973 seçimlerinde Adana’ da %2 gerilirken MHP %2.9 oranında MSP 

Ankara %3.2 gerilirken MHP %3.8 oranında, Elazığ da MSP %12 oranında gerilirken MHP 

%7.6 oylarını artırmıştı.
46

 Bu durumu şöyle değerlendirirsek toplumun bir yapısı MSP’ nin 

“dini” siyasette kullanmasıyla bundan etkilenmiş, MHP ise “milliyetçilik”, “ırk” temeline 

dayanan bir politika ile oyları kendisine çekmeye çalışmıştı. Böylece iki sağ partinin MSP’ 

nin “dini istismar” etmesi ve MHP’ nin de “Milliyetçilik” olgusunu kullanması oyların 

bölünmesine neden olmuştu.  

AP-MHP’ nin seçim beyannamelerinde kullandığı “Milliyetçilik” vurgusu sandığa 

şöyle yansımıştı, oyların 1973 seçimlerinde toplam oy %33,2 dayanması ve 1977 

seçimlerinde ise bu oyların %43,3’ e yükseldiğini, AP-DP ise 1973 seçimlerinde %41,7 oy, 

1977 seçimlerinde %38.8 oranında kalmıştı. AP-MSP oyları ise 1973 seçimlerinde %41,6, 

1977 seçimlerinde ise %45,5 oranında olmuştu. Sağ partilerin 1973 seçimlerinde oy oranları 

%62,2 oranında iken 1977 seçimlerinde %55,7 oranında olmuştu.  

1973 seçimlerinde AP’ nin oylarının sağ partilere dağılması oy potansiyelini %29,8’ e 

çekmiş, lakin 1977 seçimlerinde %36,9’ a yükseltmişti. 1973 seçimlerinde DP’ nin kurulması 

AP’ nin oylarının düşmesine büyük etki etmiş diye biliriz. MSP’ nin de 1973 seçimlerine yeni 

katılması AP’ den kayan diğer oyların bir bölümü de buraya kaymış yorumunu yapabiliriz. 

1977 seçimlerinde sağ oyların bir bünyesi tekrar AP’ de toplanmış ve bir kısmını da CHP’ ye 

kaymış yorumunu getirebiliriz. Ayrıca 1973 yılında Turhan Feyzioğlu’ nun partisi %5,3 

oranında oy alırken 1977 seçiminde %1,9 oranında oy almış neredeyse Türkiye genelinded 

partisi silinmişti. 

CHP’ de ise 1969 seçiminden sonra ve 1972’ de ki partideki değişim CHP etkilemişti. 

Bülent Ecevit’ in yeni politikalar üretmesi ve CHP’ yi sadece “bürokrat kesim” olarak 

nitelemesinden uzaklaştırmış daha tabana inerek yani kırsal kesim ile iletişime geçmeye 

çalışmıştı. Böylece Ecevit 1973 seçimlerinde birinci parti çıkmıştı. 1. MC’ nin ülkeyi 

yönetmesi, artan olaylar, enflasyon gibi olaylar 1977 seçimlerinde CHP’ ye artı oyların 

gelmesinde etkili olmuş, ayrıca toplum içerisinde “KIBRIS FATİHİ” olarak anılması 

karizmasını ön plana çıkarmıştı. Sol oylar 1973 seçimlerinde TİP’ in kapatılmasıyla M. Ali 

Aybar da TBP altında seçime girmesi neticesinde CHP-TBP oyları %34,4 olmuş, 1977 

seçimlerinde ise CHP-TBP-TİP oyları %41,9 oranında olmuştu. 1973 seçimlerinde TBP 1 

vekil meclise girebilirken 1977 seçimlerinde TBP-TİP seçim sahnesinde tamamiyle silinmişti. 

Ecevit’ in halk tarafından “umut” olarak görülmesi 1977 seçimlerinde oy oranlarının 

artmasına neden olacaktı. 

                                                           
45

, Vahap Erdoğdu, “Demokratik Güçbilriği ve 5 Haziran Seçimleri”, Yeni Ülke Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, Sayı 1, 
1977, s. 149 
46

 Vahap Erdoğdu, a.g.m., s. 150 
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1973 Seçimlerine bölge olarak baktığımız zaman 1969’ da Konya’ ya sahip olan AP 

1973 seçimlerinde buradan 4. Parti olarak çıkmıştı. AP 1973 seçimlerinde kıyı kesimlerinde 

birinci parti çıkmış (Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Kastamonu, Samsun, 

Sakarya) ve İç Anadolu’ da ise CHP’ nin hakimiyeti artmıştı. İç Anadolu’ da Eskişehir, 

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Çankırı bölgelerinde birinci parti olarak çıkmıştı. Doğu Anadolu’ 

da ise sadece üç ilden birinci parti çıka bilmişti. Birinci çıktığı iller ise Bitlis, Urfa olmuştu. 

Karadeniz’ in Doğusu’ nda sadece Gümüşhane’ yi alabilmişti. Ege’ nin ise iç kısımlarında 

birinci parti çıkmıştı (Burdur, Uşak, İzmir illeri hariç) 

CHP 1973 seçimlerinde İç Anadolu’ da hakimiyetini artırmış, Marmara Bölgesinde Kıyı 

kesimlerinde, Karadeniz’ in Doğusunda Doğu Anadolu’ nun bazı yerlerinde birinci parti 

(Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars)  çıkmıştı. Ege de ise sadece İzmir, 

Uşak ve Burdur’ da birinci parti olmuştu. Ankara ve İstanbul’ un alınması CHP için önemli 

idi. 

Bağımsızlar Doğu Anadolu’ da birinci parti çıkmış, MSP ise Erzurum ve Bingöl’ de 

birinci parti çıkmış, CGP ise Van’da birinci parti çıkmıştı. 

1977 seçimlerinde DP’ nin 1973 yılında aldığı Konya Bölgesinde birinci parti çıkmış, 

İç Anadolu’ da hakimiyetini artırırken Karadeniz’ in Doğusu’ nda birinci parti çıkamamıştı. 

1977 Seçimlerinde CHP Marmara Bölgesinde hakimiyetini artırmış, Ege’ de ise 1973 

seçimine göre sadece Burdur’ u kaybetmişti. 

AP ise 1977 seçimlerinde Doğu Anadolu’ da hakimiyetini artırmış, bir önceki seçimde 

MSP’ nin birinci çıktığı Erzurum ve Bingöl’ den birinci parti çıkmıştı. 1973 Seçiminde CHP’ 

nin Karadeniz’ in Doğu sahillerinde birinci çıktığı yerde 1977’ de ise AP bu bölgelerden 

birinci parti çıkmıştı. birinci parti çıkmıştı. 

DP, CGP, TİP, TBP bu seçimde hezimete uğramış diğer partilerdi. Bağımsızlar ise 

CGP’ nin 1973’ te birinci parti çıktığı Van Bölgesini 1977 seçimlerinde birinci parti olarak 

çıkmıştı. 

MHP, MSP 1973 seçimlerinde Ege Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde milletvekili 

çıkaramamış nerdeyse yoklara oynamıştı. Bu bölgelerde oy oranını artıramamış 1977 

seçimlerin de de bu bölgelerde oyu nerdeyse azdı. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu’ da etkili olan MSP ve MHP bu bölgelerde hakimiyet kurabilmişti. Bunu yukarıda 

açıkladığımız gibi Batı’ da gelişen toplum bu partilere az oy vermiş, doğu da ise şeyhlik, 

şıhlık, ağalık düzeni devam ettiği için bu bölgelerde hakimiyetini artırmıştı.  

Gelişen toplum yapısı, artan eğitim düzeyi CHP’ nin birinci parti olarak çıkmasında 

etkili olmuştu. İşçi sınıfının AP’ den uzaklaşıp CHP’ ye kayması oy anlamında etkili olmuş, 

sermaye kesimini 1973’ te siyasi partilerde AP ve DP olarak bölünmesi bu durumu etkilemiş, 

1977 seçimlerinde sermaye kesimi Koç gibi gruplar seçimden sonra CHP’ nin hükümet 

kurmasını istemişlerdi. Ya da sermaye gruplarının üstünde durduğu bir konuda CHP-AP 

Koalisyonu üzerinde durmaları idi. 
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