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TÜRKİYE’DE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE GENEL SEÇİMLER

(1950-1954-1957)

FATMA ALEV ATAYAKUL

ÖZ

Bu çalışma Türkiye’de 1950’li yıllar boyunca uygulanan seçim sisteminin

siyasal sistem üzerinde nasıl ve ne derece etki yarattığını, dönemin mevcut siyasal

yapısının seçim sistemi üzerindeki etkilerini ve 1950’li yıllarda uygulanan siyasal

iletişim ve siyasal propaganda faaliyetlerini, 1950, 1954 ve 1957 milletvekili genel

seçimlerini inceleyerek araştırmaktadır.

Bu araştırma için seçim dönemlerinin tercih edilmesinin iki temel nedeni

vardır. İlki seçim dönemlerinin 1950’li yıllardaki siyasal tercihleri, politik mücadele

usullerini, propaganda çalışmalarını ve dönemin temel tartışma konularını yoğun

olarak içinde barındıran dönemler olmaları, ikincisi ise seçim sisteminin siyasal

sistem üzerinde yarattığı etkilerin, doğrudan ve sayısal olarak, seçim dönemlerinde

incelenebilmesidir.

Çalışmada tek dereceli olarak ve birden çok partinin katılımı ile yapılması

bakımından önem arz eden 1946 seçimleri ve 1946-50 döneminde yaşanan

gelişmeler özetlenmiş; 1950, 1954 ve 1957 seçimleri ise, sırasıyla seçim öncesi genel

siyasal durum, kampanya dönemlerinde yapılan propaganda çalışmaları ve seçim

sonuçları ile tüm bu süreçte meydana gelen gelişmeler incelenerek ele alınmıştır.
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TÜRKİYE’DE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE GENEL SEÇİMLER

(1950-1954-1957)

FATMA ALEV ATAYAKUL

ABSTRACT

This study researchs how and to what extent the electoral system applied

along 1950s affected that political system, the effects of existing political structure of

the era over electoral system and activities of political communication and political

propaganda in 1950s, by means of analyzing parliamentary elections in 1950, 1954

and 1957.

There are two main reasons why the election periods were chosen for this

research. First the election periods were the terms that intensively include the

political choices, political struggling methods, propaganda practices and basic

argumentation subjects in 1950s, and secondly it is possible to examine the effects of

electoral system over political system, directly and numerical at election periods.

In the study, 1946 elections -which carries weight because of carried out

directly and with the participation of more than one political parties- and activities

existed in 1946-50 period have been summerized and 1950, 1954 and 1957 elections

have been discussed, by respectively researching the general political conditions

before the elections, propaganda practices during the campaign terms and results of

elections with the activities occured during all of this process.
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ÖNSÖZ

2005 yazında tez konumu belirlemeye çalışırken, emin olduğu tek şey tezimin

1950’lerle ilgili olacağıydı. 1950’li yıllar hem taban tabana zıt yorumlara neden

olması, hem de Türkiye’nin kabuk değiştirdiği bir dönem olması bakımından ilgimi

çekmekteydi.

Çalışmamda, Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda bir

değişimden geçtiği 1950’li yılları, siyasal mücadelenin taraflarını, bu tarafların

tezlerini, siyasal sisteme ilişkin talepleri ile toplumla ilişkilerini yansıtması ve

kamuoyu tepkilerinin gözlemlenmesi bakımından en elverişli devreler olan seçim

dönemlerini inceleyerek ele almayı amaçladım. Seçim dönemlerinde ve seçim

sonrasında yoğunlaşan, ve on yılın sonlarına doğru giderek artan seçim sistemi

tartışmaları ile buna bağlı meşruiyet tartışmalarını, mevcut seçim sisteminin partiler

arası ilişkileri, siyasal mücadele biçimlerini ve genel olarak siyasal sistemi nasıl ve

ne oranda etkilediği açısından değerlendirmeye çalıştım.

Çalışmanın olabildiğince birinci el kaynaklara dayanması için uğraştım. Hem

dönemin genel havasını yansıttığı için, hem de dönem gazete/dergi yazarlarının

siyasi kimliklerinden ötürü basında çıkan haber ve makaleleri ön plana alan bir

anlayış tercih ettim. Nisbeten tarafsız olabilmeyi başarmış Cumhuriyet gazetesini ana

kaynak olarak ele alarak, CHP için Ulus, Vakit, Yeni Ulus ve Akis, MP için Kudret,

HP için Forum, DP için Zafer ve Zafer Akşam Postası gazeteleri ile Hürriyet, Vatan

gazetelerini ve Ayın Tarihi dergisini taradım. Ayrıca hem teze görsel malzeme

sağlamak için, hem de dönemin belli başlı kişi ve olaylarını vurucu biçimde

betimlemeleri itibariyle Akbaba, Karikatür, Mizah, Dolmuş gibi karikatür dergilerini

inceledim.

Tezin hazırlanması sürecinde en büyük zorluk, 1950 seçimleri başta olmak

üzere seçim neticelerine ilişkin rakamlar konusunda yaşandı. Bu konuda, -tutarsızlığı

birçok araştırmacı tarafından kabul edilmiş- DİE tarafından yayınlanan sonuçları

değil, tezin ruhuna uygun bir biçimde, birinci el kaynaklarda yer alan rakamları

temel aldım. Bir diğer sorun parti listelerinden bağımsız olarak seçilen milletvekilleri

ile iki ilden aday olup her ikisinde de seçimi kazanan milletvekillerinin hangi illeri
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tercih ettikleriyle ilgiliydi. Bu isimlerle alakalı olarak birinci el kaynaklar arasında

ve/veya ikinci el kaynaklarla, birinci el kaynaklar arasında bir uyumsuzluk

olduğunda, bu durumu dipnotlarda detaylı biçimde açıkladım.

Kaynak taramalarım sırasında titiz çalışmaları ile bana yardımcı olan, başta

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Taksim Atatürk Kitaplığı olmak üzere, Boğaziçi

Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi, Marmara

Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi çalışanlarına ve tez

çalışmam sırasında bana yoldaşlık eden arkadaşım Sibel Yurtöğren’e teşekkür

ederim.

Tezin her aşamasında bana yol gösteren, tavsiyelerde bulunan, iki yıl süren

çalışmalarım boyunca hoşgörü ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Yard.

Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’a teşekkürlerimi sunarım.

Her ihtiyacım olduğunda yanımda olduklarını bildiğim aileme, özellikle de

hayatım boyunca bana her konuda koşulsuz destek veren, özgür düşünmemi sağlayan

anne ve babama, maddi ve manevi tüm yardım, katkı ve destekleri için

müteşekkirim. Bu tezin her sayfasında, her cümlesinde en çok onların emeği ve

sevgisi vardır.

Faik Yılmazan ve Cemil Cahit Atayakul’un anıları ve gülen, güzel yüzlerinin

hayali, araştırma ve yazım yolculuğum boyunca benle beraber yürüdüler; ışığım,

nefesim oldular. Bu tez onların aziz anılarına ithaf edilmiştir.
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GİRİŞ

Bu çalışmanın temel sorusu Türkiye’de 1950’li yıllarda uygulanan seçim

sisteminin, aynı dönemdeki siyasal sistemin oluşması ve siyasal mekanizmanın

işleyişi üzerinde nasıl ve ne boyutta bir etki yarattığıdır.

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 1950’li yıllar boyunca uygulanan seçim

sisteminin, politik ortamın niteliklerinin belirlenmesindeki, siyasal eylem ile karar

alma mekanizmaları üzerindeki ve genel olarak siyasal sistemin şekillenmesindeki

olası etkilerinin incelenmesidir.

Bu amaç, iktidar mücadelesinin şiddetlenmesi ile tüm partilerin görüş, talep

ve vaadlerini yoğun olarak ortaya koydukları ve propaganda faaliyetleri ile hem

kendileri hem de rakipleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdikleri bir zaman dilimi

olması ve ayrıca -seçim sisteminin tanziminden geçen- sonuçlarının, idari otoritenin

nasıl oluşacağını belirlemesi bakımından genel seçimler incelenerek cevaplanmaya

çalışılmıştır.

Çalışmada, “politik partilere ve/veya adaylara verilen oyları sandalyelere

dönüştüren kanuni düzenlemeler”1 olarak tanımlanan seçim sisteminin yarattığı

etkilere ilişkin iki temel kuramdan yola çıkılmıştır. Bunlardan ilki seçim sisteminin,

partilerin sayıları ve yapılarını belirlemesi bakımından partiler sistemi üzerinde;

ikincisi yine seçim sisteminin kuvvetler toplanması/ayrılığı, hükümet otoritesi ve

iktidar ile muhalefetin görev ve yapılarını belirlemesi bakımından siyasal sistem

üzerinde (siyasal kültürün ve toplumsal yapının özelliklerine göre değişen ve) mutlak

olmayan etkiler yarattığıdır.2 Çalışma 1950’li yıllardaki seçimleri ve (seçim

dönemlerinde yoğunlaşan) seçim sistemi tartışmalarını bu eksenden incelemiştir.

Çalışmada sadece seçim sisteminin siyasal sistem üzerinde yarattığı etkiler

değil, diğer siyasal unsurlara nazaran daha kolay değiştirilebilmesi ve değişiminin

getirdiği sonuçların sayısal olarak ölçülebilmesi açısından “siyasal mühendisliğe”

1 Rein Taagepera, Matthew Soberg Shugart, Seats and Votes:The Effects and Determinants of
Electoral Systems, New Haven, Yale University, 1989, s. xi.
2 Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Çev. Ergun Özbudun, 4. bs., Ankara, Bilgi, 1993, s. 302;
Douglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven, Yale University,
1967, s. 69; Jean-Marie Cotteret, Claude Emeri, Seçim Sistemleri, Çev. Tanju Gökçöl, İstanbul,
Gelişim, 1975, s. 107-116.
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uygun olan seçim sistemlerinin mevcut siyasal yapıdan nasıl etkilendiği de ele

alınmıştır.

Hangi partilerin seçimi ne ölçüde kazanıp kaybedeceğini, yani aldığı oya göre

parlamentoya ne sayıda milletvekili sokacağını belirleyen seçim sistemleri ve bunlar

üzerinde yapılan değişiklikler, 1950’lerdeki politik mücadele ile siyasa yapım

usullerini ve genel olarak dönemin siyasi havasını yansıtması bakımından önem

taşımaktadır.

Çalışmanın ikincil olarak ele aldığı konu ise “bir siyasal görüş yada organın,

etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak,

dolayısıyla iktidar olabilmek için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam,

propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde

gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabası”3 olarak tanımlanan siyasal

iletişim olgusunun, çok partili yapıya ve tek dereceli seçim sistemine geçişle beraber

geçirdiği stratejik değişim ile 1950’li yıllar boyunca uygulanan, siyasal parti-seçmen

ve temsilci-temsil edilen arasındaki iletişim faaliyetleridir. Bu konu 1950,1954 ve

1957 seçim kampanyaları ve yüzyüze yada kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan

propaganda çalışmaları incelenerek araştırılmıştır.

Bu çalışma yedi ana bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde çalışmaya teorik

temel oluşturmak üzere, genel olarak seçimlerin özellikleri ele alınmıştır. İlk

bölümde seçim olgusunun, siyasal temsil ve seçme hakkı bakımlarından nasıl bir

tarihsel aşamadan geçtiği, ikinci bölümde seçmen tercihinin nasıl belirlendiği ve

propagandanın buna etkisi, üçüncü bölümde seçim sistemlerinin özellikleri ile ne gibi

sonuçlar yarattıkları açıklanmıştır.

Dördüncü bölümde, önce kısaca 1945 öncesi yaşanan çok partili hayata geçiş

denemelerine yer verilmiş, sonra 1945’de çok partili sistem geçiş incelenmiş, daha

sonra yıllar itibarıyla 1946’dan 1950’ye kadar yaşanan siyasal gelişmeler ve seçimler

ele alınmıştır.

1950 seçimlerini kapsayan beşinci bölüm, yeni seçim kanununun kabul

edilmesiyle başlamakta, seçim hazırlıkları ile kampanya döneminde yapılan

3 Karahan Uslu’dan aktaran Abdullah Özkan, Siyasal İletişim, İstanbul, Nesil, 2004, s. 38.
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propaganda faaliyetlerinin incelenmesiyle devam etmekte ve seçim günü yaşananlar,

seçim sonuçları ve yeni meclisin açılmasıyla sona ermektedir.

1954 seçimlerine odaklanan altıncı bölümde sırasıyla, seçim öncesindeki

siyasal durum, iktidar-muhalefet ilişkileri, partilerin propaganda çalışmaları, seçim

sonuçları ve seçim sonrasında kurulan yeni meclisin yaptığı kanun değişiklikleri ele

alınmıştır.

1957 seçimlerine ayrılmış yedinci bölüm, muhalefet partilerinin seçim öncesi

ittifak çabasının, seçim kanununun değiştirilmesinin, kampanya döneminde

yaşananların ve seçim sonuçlarının incelenmesi üzerinedir. Bu bölümün sonunda

1957 seçimlerinden 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar geçen sürede yaşanan siyasal

olaylara kısaca yer verilmiştir.

Sonuç bölümünde ise çok partili hayata geçişten başlayarak, Demokrat

Partinin muhalefet yıllarında uyguladığı siyaset, 1946 seçimleri, 1950’ye kadar

yaşanan ve seçim sisteminin değişmesi ile sonuçlanan olaylar, 1950 seçimleri ve

iktidarın değişmesi ile 1954 ve 1957 seçimleri özetlenmiş, 1950’ler boyunca yeni

seçim kanunu kabulü ile seçim kanunu değişiklikleri sırasında ve seçimler sonrasında

yaşanan seçim sistemi tartışmaları ele alınmış, son olarak 1950’li yıllarda uygulanan

seçim sisteminin siyasal sistem üzerinde ne derece etkili olduğu tartışılmıştır.

Bu çalışma ikinci el kaynaklar ile dönemin gazete ve dergilerinde çıkan haber

ve makalelere dayanmaktadır. Gazete ve dergiler taranırken, öncelik seçimle ilgili

haberlere verilerek, seçime bir biçimde etki eden veya seçim kampanyası sırasında

propaganda malzemesi olarak kullanılan olaylar ile ana tartışma noktalarını

belirleyen gelişmeler de araştırmaya dahil edilmiştir.
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I) SİYASAL TEMSİL VE SEÇME HAKKI

Nüfusun artması ve yurttaşların gittikçe karmaşık hale gelen idari görevlere

zaman ayıramaması sonucu, Eski Yunan’da temsilcilere ihtiyaç duyulmadan yapılan

yönetim işi, temsilciler aracılığı ile yapılmaya başlanmış, böylece “halkın halk

tarafından yönetimi” şeklinde tanımlanan demokrasi, temsili bir hale dönüşerek,

“halkın, seçtiği temsilciler tarafından yönetimi” anlamını kazanmıştır.

Modern demokrasilerde temsilin seçimden kaynaklanması, siyasal seçimleri

yani yönetilenlerin yönetenleri belirlemesi işlemini demokratik sistemin kilit noktası

haline getirmiştir. İktidarın meşruiyeti halkın kendisine seçimler sonucunda verdiği

onaya bağlıdır. Seçimin temsil ve meşruiyet sağlama işlevlerinden başka, halk

iradesini ve tercihlerini gösterme, siyasal karar alıcılarla yönetilenler arasında

iletişim sağlama ve mobilizasyon, katılım ve kontrol bakımlarından toplumun politik

sistemle bağlantı kurması gibi işlevleri vardır.

Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan seçimlerin varlığı, bir sistemin

demokratik olduğunu göstermez. Seçimin demokratik bir nitelik taşıması için seçme

hakkının eşitlik, genellik, bireysellik, gizlilik ve serbestlik şartlarını taşıması

gerekmektedir. Seçme hakkı ilke olarak tüm yurttaşlara tanınmazdan evvel, yani

“genel ve eşit oy ilkesi” bir kural olarak kabul edilmeden önce geçerli olan sınırlı oy

sisteminde, oy kullanma hakkı servete/vergiye, yeteneğe, cinsiyete veya ırka göre

belirlenmiştir.

Seçimler dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrılır. Seçimler, temsilcileri

belirleyecek kitle, tüm seçmenlerde oluşuyorsa dolaysız, tüm seçmenler tarafından

ayrı bir seçimle belirlenen bir seçmen grubundan oluşuyorsa dolaylıdır. Seçim,

sandıkları seçme, oy pusulalarını işaretleme, oy pusulalarını seçme ve makine ile oy

verme yöntemleriyle yapılabilir. Seçim hileleri, yanlış taksim ve gerrymander

uygulamaları seçime ait patolojik durumlardır.

Türkiye’de yapılan ilk seçim Osmanlı döneminde 1840 yılında, adil

vergilendirmeyi sağlamak amacıyla taşrada kurulmuş “muhassıl meclisleri”nin

üyelerini belirlemek için yapılmıştır. İlk genel seçim ise Kanuni Esasi’nin 1876’da

ilan edilmesinden sonra halk tarafından seçilmesine karar verilmiş mebusan
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meclisinin üyelerini seçmek için 1877 yılında yapılmıştır. İkinci genel seçimler olan

1908 seçimleri, aynı zamanda Türk siyasal hayatının ilk çok partili seçimidir.

Osmanlı döneminde yapılan 1877, 1908, 1912, 1914 ve 1919 seçimleri ile

Cumhuriyet döneminde yapılan 1923, 1927, 1931, 1935, 1939 ve 1943 seçimleri iki

dereceli ve çoğunluk sistemine göre yapılmıştır. Türk siyasal hayatının ilk tek

dereceli seçimleri 1946 yılında yapılmıştır.

A) Demokrasi ve Temsil Açısından Seçimler:

Yönetim işinin tüm yurttaşların katılımı ile yapılamayacak kadar

karmaşıklaşması ve nüfus artışı, egemenliğin sahibi olan halk adına siyasal iktidarı

kullanacak yöneticilerin seçilmesine ve demokrasinin temsili bir nitelik kazanmasına

neden olmuştur.

Yunanca demos(halk) ve kratos(güç, iktidar) kelimelerinin birleşiminden

oluşan demokrasi “halk iktidarı” anlamına gelmektedir. Egemenliğin halka ait

olduğu bir yönetim biçimi olan demokrasi, “halkın, halk tarafından ve halk için

yönetimi”1 şeklinde tanımlanmıştır.

Eski Yunan sitelerinde halk kendi kendini yönetme işini, nüfusun az olması

ve kadınlarla kölelerin yurttaş sayılmamalarından dolayı siyasal haklara sahip

olmamaları gibi sebeplerle, temsilcilere ihtiyaç duymadan yapmaktaydı. Ancak

nüfusun artması ve yurttaşların karmaşıklaşan yönetim görevlerine zaman

ayıramaması, yönetim işinin temsilciler aracılığı ile yapılması zorunluluğunu

doğurmuştur.2 Halkın yönetici adaylarından bazılarını kendi temsilcisi olarak

seçmesi şeklinde gerçekleşen bu yöntem temsili demokrasidir.

Temsil kavramının ortaya çıkışı ile birlikte demokrasi tanımı “halkın halk

tarafından yönetimi” biçiminden, “halkın özgür ve yarışmacı seçimlerle seçtiği

temsilciler tarafından yönetimi”3 biçimine evrilmiştir. Modern demokrasi parti

1 Tunçer Karamustafaoğlu, Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Ankara, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1970, s. xiii.
2 Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler:Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, 6. bs., Ankara, İmge, 2003, s.
237,238.
3 Dankwart A. Rustow, “Transition to Democracy:Turkey’s Experience in Historical and Comparative
Perspective”, State, Democracy and the Military:Turkey in the 1980s, Ed. Metin Heper, Ahmet
Evin, Berlin, Walter de Gruyter&Co, 1988, s. 239.
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demokrasisi olduğundan demokrasinin tarifi “yarışan politik partilerin adayları

arasında yapılan özgür seçimlerle politik karar alıcıların belirlenmesi”4 şeklinde de

yapılabilir.

Seçim kelimesi, “birden fazla seçenek arasından birini kişinin özgür

iradesiyle tercih etmesi”5 biçiminde tanımlanmıştır. Siyasal anlamda seçim ise dar bir

tanımlamayla, yönetilenlerin kendilerini kimin yöneteceğini, yani yönetenleri

belirlemesidir. Daha geniş bir anlamda ele alındığında seçim işlemi, “yönetilenlerin

yönetenleri belirlemesiyle sonuçlanan bir usuller, hukuki ve maddi işlemler bütünü”6

veya “halkın yasalara göre seçmen-vatandaş kimliği kazanmış kesimlerinin, siyasi

iktidarı onlar adına kullanacak yöneticileri çok sayıda aday arasından seçtiği ve bir

sonraki seçime kadar yönetim yetkisini devrettiği, izleyen dönemde ise, yöneticinin

siyasi iktidarı kullanma biçimini değerlendirerek onu denetlediği bir süreç”7 şeklinde

tanımlanabilir.

Siyasal seçimler belediye, kanton, bölge yönetimi seçimi gibi yerel veya

milletvekili, senatör, başkan, cumhurbaşkanı seçimi gibi genel nitelikte olabilir.

Ayrıca ölüm, istifa, üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalan meclis üyeliklerinin

doldurulması amacıyla yapılan ara seçimler de vardır.

B) Seçimlerin İşlevleri:

Seçimlerin temsil, siyasal katılım, halk iradesini açığa vurma, karar alıcılar ile

yurttaşlar arasında iletişim sağlama ve iktidarın meşruiyetini sağlama gibi çeşitli

işlevleri vardır.

Seçimin en önemli işlevi temsil işlevidir. Başlıca siyasal katılma aracı olan

seçimlerle, yönetilenlerin temsili sağlanır. Siyasal kararların alınması sürecinde

halkın iradesini ve tercihlerini göstermesi, seçimin diğer bir işlevidir. Halk seçimlerle

mevcut yönetimi ve onun icraatlarını onaylayabilir veya iktidara verdiği desteğini

4 Richard S. Katz, A Theory of Parties and Electoral Systems, Baltimore, Maryland, The John
Hopkins University, 1980, s. 1.
5 Birol Akgün, Türkiye’de Seçmen Davranışı Partiler Sistemi ve Siyasal Güven, Ankara, Nobel,
2002, s. 7.
6 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 11.
7 Şirin Tekeli, “Cumhuriyet Döneminde Seçimler”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
C:7, İstanbul, İletişim, 1983, s. 1799.
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geri çekebilir.8 Böylece yönetilenler seçim işlemi sayesinde siyasal kararların

alınması sürecine katılmış olurlar. Bu durum demokrasinin “halkın halk tarafından

yönetilmesi” tanımını pratiğe taşır. Çağdaş siyasal toplumlarda seçimlerin bir başka

işlevi ise siyasal karar alıcılar ile bu kararların uygulandığı kişiler arasında iletişim

sağlamasıdır. Seçim, yönetilenlerle yönetenler arasındaki siyasi iletişim sürecinin bir

parçasıdır.9 Diğer yandan demokrasilerde iktidarın meşruiyeti, halkın özgür

seçimlerde gösterdiği rıza ve onaya dayanır. Yani seçim iktidarın meşruiyetini

sağlamış olur.10

Seçimlerin işlevleri konusunda iki temel görüş vardır. Daha geleneksel bir

bakışa sahip olan “aşağıdan yukarıya” teorisi halkın seçimler aracılığı ile yönetimi

etkileme işlevi üzerinde durur. Buna göre yarışmaya dayalı seçimlerde daha fazla oy

kazanmak isteyen iktidar adayları, kendilerini yönetime taşıyacak güç olan

seçmenlerin görüşlerine/taleplerine karşı duyarlı olmaya ve bu görüşlere/taleplere

uygun politikalar üretmeye zorlanırlar. Diğer yandan seçimlerle iktidardan

düşürülme korkusu, hükümetlerin halka karşı sorumlu biçimde hareket etmesine

neden olur. Böylelikle seçimler sayesinde yönetilenlerin tercihleri aşağıdan yukarı

doğru bir biçimde yönetim sürecine katılır. Bu teorinin destekçileri seçim sürecinde

seçmenlerden(aşağıdan), partiler ve hükümetlere(yukarıya) doğru iletişim akışına

vurgu yaparlar.11

“Yukarıdan aşağıya” teorisine göre ise seçimlerin en önemli işlevi, devlet

otoritesinin devamını sağlamak ve yöneticilerin meşruluğunu arttırmaktır. Bu görüşe

göre seçim sonuçları ülkedeki mevcut güç dağılımını değiştirmez, çünkü seçim

siyasal sistemin devamını sağlayan ve halka bunu onaylatan bir araçtan başka bir şey

değildir. Seçim siyasal katılımı oy sandığına indirger ve halkı, (gücünü kısıtlamadan)

devlete itaat etmeye teşvik eder.12

“Aşağıdan yukarıya” teorisi yarışmacı seçimler ile yarışmacı olmayan

seçimleri kesin bir biçimde birbirinden ayırırken, “yukarıdan aşağıya” teorisine göre

8 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, Ankara, TBMM Kütüphane ve
Dokümantasyon Müdürlüğü, 1982, s. 7.
9 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 9.
10 Karamustafaoğlu, a.g.e., s. xiii-xiv.
11 Rod Hague, Martin Harrop, Comparative Government and Politics, 2. bs., Hampshire, Macmillan
Education., 1987, s. 104.
12 A.e.
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demokratik ülkelerdeki seçimler de, demokratik olmayan ülkelerde yapılan seçimler

gibi bir kandırmacadan ibarettir.13

İki görüşe de hak veren ve seçimleri yönetilenlerle yönetenler arasında bir

alışveriş gibi gören bir diğer anlayışa göre,14 halk seçimler aracılığıyla yönetenlere

meşru biçimde iktidarı kullanma hakkını verirken, hükümet aldığı kararlarda halka

karşı sorumluluk taşımayı ve hesap vermeyi taahhüt etmiş olur. Bu görüşe göre

seçim, toplumun kendi kaderini tayin etme gücünü arttıran bir kolektif karar alma

biçimidir ve hem yönetenlere hem yönetilenlere fayda sağlar.

Bu açıdan seçimlerin periyodik tabiatı hem seçmeni hem hükümeti etkiler.

Seçmen oy verdiği partiye ömür boyu değil, belki sadece beş yıl için bağlanmaktadır.

Öte yandan iktidar eninde sonunda yeniden seçim yapılacağını bildiğinden, politik

kararları “seçmen faktörünü” dikkate almadan gerçekleştiremez.15

Seçimler meşruiyeti zora veya tanrısal hakka dayanan rejimlerden,

demokratik yasalara ve çoğulculuğa dayanan rejimlere geçişe aracı olmuştur.

Çoğulcu devlet anlayışına göre, seçimlerle yönetilenlerin verdikleri oylara sadık bir

temsil görüntüsü yaratılmalıdır. Liberal kuramcılara göre temsil ne kadar adaletli ve

yurttaşların görüşlerindeki çoğulculuğa ne kadar sadıksa, rejim de o kadar

demokratik sayılır. Bu tip bir temsil mekanizması ile, parlamento toplumdaki tüm

görüşlerin yer bulduğu bir platform olur.16 Bu görüşe karşı çıkan Marksist kuramcılar

temsil mekanizmasının yöneten-yönetilen ayrımını ortadan kaldırmadığını ve

seçimlerin burjuva sınıfının iktidarının yasallaşmasını sağladığını öne sürmüşlerdir.17

Bir vatandaşın seçimlerde oy kullanmasına üç açıdan bakabiliriz. İlk olarak

yukarıda açıkladığımız alışveriş teorisinde olduğu gibi seçmen oy vererek partisini

destekler, parti de iktidara gelince seçmeninin istediği politikaları uygulayarak

seçmenin “hediyesine” karşılık verir. İkinci olarak seçmen bir partiyi desteklediği

sürece diğerlerini destekleyemeyeceğinden, bilerek ve isteyerek seçeneklerini

daraltır. Üçüncü olarak mevcut siyasal sisteme onay veren bir partiye oy veren

seçmenin kendisi de, mevcut sistem lehinde ve sistemi değiştirmek isteyenlerin

13 A.e.
14 A.e., s. 104,105; Akgün, a.g.e., s. 12.
15 A. J. Milnor, Elections and Political Stability, Boston, Little, Brown and Company, 1969, s. 4.
16 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 7.
17 A.e., s. 8,9.
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aleyhinde hareket etmiş olur. Böylece seçmen sadece oy verdiği partisi ile değil

politik sistem ile de karşılıklı bir alışverişe girmiş olur. Bu alışveriş çok önemlidir

çünkü seçmenin seçimler sürecindeki performansı onu devletle bütünleştir ve devlet-

vatandaş bağlarını kuvvetlendirir.18

Çağdaş demokrasilerde toplumun mobilizasyon, temsil, siyasal katılım ve

popüler kontrol bakımlarından politik sistemle bağı en çok seçimlerle

sağlanmaktadır.19

C) Özgür Seçimler:

Siyasal iktidarı belirleyen seçimlerin demokratik nitelik taşıması için genel ve

eşit oy ilkesine uygun olarak, yarışmacı, özgür ve adil biçimde yapılması

gerekmektedir.

Seçimler demokrasinin olmazsa olmaz bir koşuludur ancak yeter şartı

değildir. Sadece seçimlerin varlığı bir siyasal sistemin demokrasi olduğunu

göstermez. Salt seçim olgusunu demokrasinin varlığı için yeterli bulan görüşe

“electoralism” denir. Electoralism seçimlerin nasıl yapıldığını ve kazananların hangi

şartların zorlamasıyla kazandığını dikkate almadan, seçimler sayesinde siyasal

mücadelenin barışçı bir ortama taşındığına ve kazananların halk önünde meşruiyet

kazandığına inanır.20

Seçimden söz edebilmek için her şeyden önce seçme eylemini

gerçekleştirecek kitlenin, yani seçmenlerin ve bu kitlenin içinden seçim yapacağı

seçeneklerin olması gereklidir. Bunların varlığından başka demokratik bir seçimin

özgür ve adil olması ile genellik ve eşitlik ilkelerini taşıması gerekmektedir.21

Seçimler bu tip demokratik ilkelere uzun yıllar süren gelişmeler sonunda

kavuşmuşlardır.

Bir seçimin demokratik olmasının şartlarından birinin seçimlerin özgür

olması olduğunu söyledik. Peki “özgür seçim” (free elections) ne anlama

18 Milnor, a.g.e., s. 5,6.
19 A.e., s. 1.
20 Philippe C. Schmitter, Terry Lynn Karl, “Demokrasi Nedir.....Ne Değildir”, Demokrasinin Küresel
Yükselişi, Der. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Çev. Levent Gönenç, Ankara, Yetkin, 1995, s. 70.
21 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 7,8.
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gelmektedir? Mackenzie’ye göre22 hiçbir seçim mutlak anlamda özgür olamaz,

çünkü limitsiz seçme özgürlüğü kendini olumsuzlar/inkar eder. Her seçmenin tek tek

kendisi için bir temsilci seçmesi olanaksızdır. Bu anlamda seçimlerin özgür olması

mutlak değil nisbi bir haldir.

Bir toplumda özgür seçimlerin gerçekleşmesinin bazı ön şartları vardır.

Bunlar şöyle sıralanabilir:23 1) Seçim kanununu yorumlayacak bağımsız bir yargı 2)

Seçimleri yürütecek dürüst ve partizan olmayan bir yönetim 3) Politikalarını ve

adaylarının seçmene sunabilecek kadar gelişmiş ve organize olmuş bir siyasal parti

sistemi 4) Kurallara uyulmaması halinde tüm sistemin çöküşüne yol açabilecek olan

güç mücadelesinin sınırlarını belirleyen “oyunun kurallarının” siyasal toplumca

kabulü.

Oy vererek vatandaşlar isteklerini ifade eder ve liderleri ile temsilcilerini

seçerler. Modern dünyada birçok ülkede seçimler yapılıyor olsa da, uygulanan

yöntemler ve elde edilen sonuçlar ülkeden ülkeye değişmektedir.

Seçimlerin varlığı her zaman tercihi de beraberinde getirmez. Bir seçimin

yarışmacı olup olmadığı, seçmenlerin içlerinden seçebilecekleri birçok aday yada

teklifin varlığına bağlıdır. Yarışmacı olmayan seçimlerde seçmenlerin karşısına

sadece bir aday yada teklif çıkar, seçmenler bunu onaylar veya onaylamazlar. Bir

seçimin yarışmacı olması onun aynı zamanda mutlaka özgür veya adil olacağı

anlamına gelmez. Birden fazla partinin yer aldığı ama ideolojik yelpazeye

sınırlamalar getirmiş seçimler, yarışmacı olsa da özgür değildir. Örneğin bazı

ülkelerde yalnızca sosyalist olmayan partilerin seçime girmesine izin verilirken,

bazılarında ise sadece sosyalist adaylara izin verilebilir.24

D) Dünyada Seçimlerin Kısa Tarihçesi ve Sınırlı Oy Sisteminden

Genel Oy Sistemine Geçiş:

22 W.J.M. Mackenzie, Free Elections, 2. bs., London, George Allen&Unwin Ltd., 1964, s. 12.
23 A.e., s. 14.
24 Taagepera, Shugart, a.g.e., s. 9-11.
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Oy kullanma hakkını belirli kısıtlamalara tabi tutan sınırlı oy sistemi, doğal

hukuk anlayışı ve halk egemenliği kavramlarının gelişimi ile çözülmüş; oyun

genellik ve eşitlik özelliklerini kazanması ile seçme hakkı demokratikleşmiştir.

Demokrasi, seçim ve oy verme olgularının tarihçeleri çok eskiye uzansa da,

günümüzde uygulanan biçimde bir seçim anlayışının temellerini, Amerikan ve

Fransız devrimleri ile vücut bulan “halk egemenliği” kavramında ve buna paralel

gelişen seçme hakkının “genel ve eşit oy” ile demokratikleşmesinde görüyoruz.

Seçme hakkının demokratik bir niteliğe kavuşmasının temelleri, insanın

doğuştan bazı haklara ve hürriyetlere sahip olduğu düşüncesinin gelişimi ile

atılmıştır. İşte bu insan hakları doktrini ve tabii hukuk anlayışı ile beslenen toplum

sözleşmesi teorisi, egemenliğin kaynağını toplum üyelerine, daha açıkçası, toplum

üyeleri arasında yapılan sözleşmeye dayamıştır. Buna göre toplum sözleşmesine taraf

olan tüm insanlar eşittir. Bu anlayış siyasal iktidara bakışı da değiştirmiştir. İktidar

üzerinde hiç kimsenin ayrıcalığı olamaz çünkü toplum sözleşmesine taraf olmaları ve

doğuştan haklara sahip olmaları bakımından tüm insanlar eşittir ve bu anlamda

iktidar ancak tüm vatandaşların eşit biçimde katıldıkları bir oylama sonucu

belirlenecek temsilcilere ait olabilir. Bu soyut ilkeler Amerikan ve Fransız

devrimlerine öncülük etmiştir.25

Fransız devrimcileri sınıfsal ayrıcalıklardan kurtulmuş bütüncül bir halk

egemenliği amaçlamaktaydılar. Egemenlik halka ait olunca her vatandaş ekonomik

ve sosyal şartlardan bağımsız bir biçimde egemenliği kullanma hakkına sahip

olacaktı. Ancak devrim sonrası burjuvazi, devrim öncesi savunduğu halk

egemenliğini kendi siyasal haklarını korumak için sınırlı bir biçimde uygulamıştır.26

1789 devrimi ilkelerinin tam anlamıyla uygulanmasını isteyen ve oy kullanma

ile yönetime katılma hakkı talep eden işçi sınıfı 1848’de eyleme geçmiştir. Aynı yıl

kurulan II. Cumhuriyet ile, Fransa’da kamu haklarından yasaklı olmayan 21 yaşından

büyük her erkek vatandaşa seçme hakkı tanınarak, genel oy sistemine giden yolda

büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca tek dereceli seçim usulü benimsenmiştir. Böylece

25 Karamustafaoğlu, a.g.e., s. 57-61.
26 A.e., s. 65.
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seçim hakkının demokratik hale gelmesi, önce aristokrasi-burjuvazi sonra da

burjuvazi-proletarya çatışması ile gerçekleşmiştir.27

Oy kullanma hakkı başlarda sınırlı bir zümreye tanınmaktaydı. Zamanla

demokratik gelişmeler sonucu seçme hakkı ilke olarak tüm yurttaşlara tanınmıştır.

Yani sınırlı oydan genel oya doğru bir gelişme meydana gelmiştir.28

“Seçme yetkisinin sadece belirli durumlardaki kimselere tanınması”29

şeklinde ifade edilen sınırlı oy sisteminin en eski çeşidi, feodal toplumlarda geçerli

olan katı sosyal statü farklarınca temellenen ve oy verme hakkının belirli ölçüde

servet-mal sahibi olmaya veya belirli miktarda vergi ödemeye bağlandığı türdür.30

Bir diğer tür olan yeteneğe bağlı seçme hakkıyla ise seçme yetkisi belli bir bilgi ve

öğrenim düzeyiyle sınırlandırılmıştır.31 Bunlardan başka cinsiyet32 ve ırk33 da yakın

zamana kadar oy verme hakkını kısıtlayan faktörler olmuştur.

27 A.e., s. 70,71,93.
28 Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi:Anayasa Hukukuna Giriş, 3. bs., İstanbul, Adam, 2002, s.
264.
29 Karamustafaoğlu, a.g.e., s. 4.
30 Feodal yapılı toplumlar asiller, din adamları ve basit halk tabakaları şeklinde tabakalara
bölünmüştü. Bu tabakalar arasındaki katı statü farkları; servet, meslek gibi sosyo-ekonomik veya
doğuş, veraset gibi biyolojik farklardan ileri gelmekteydi. Bu rejimlerde hakların ve hürriyetlerin
kaynağı, birey değil bireyin dahil olduğu sosyal tabaka yani kişinin sosyal statüsü idi. Toplumda
ancak belirli sosyal statüye sahip olanlar oy verme yada temsilci olma hakkına sahipti. Büyük oranda
tarıma dayalı olan feodal yapıdaki toplumlarda servetin kaynağı olan toprak sahibi olmak; hukuksal,
ekonomik ve politik anlamda güç sahibi olmak anlamına geliyordu. Toplumsal yapı ile koşut biçimde
seçme hakkı, sadece belirli ölçüde servet, mal mülk sahibi olanlar ile belli bir miktar vergi ödeyenlere
tanınmıştı. İşte bu sınırlı oyun en eski türü olan servete ve vergiye bağlı seçme hakkıdır. Bu sistemin
sözcülerine göre varlıklı olanlar ellerindeki serveti korumak için düzenli toplum ve iyi yönetime
muhtaçtırlar. Oysa yoksul halk yığınları kamu düzenini bozup, kargaşa çıkarabilirler çünkü
kaybedecek bir şeyleri yoktur. Bu nedenle oy hakkı sadece toplum düzeninin devamını sağlayabilecek
ve tüm zamanlarını devlet işlerinin idare edilmesine harcayabilecek, servet veya mal mülk sahiplerine
tanınmalıdır. Diğer yandan vergi ödemek devlet işlerine karşı bir ilginin göstergesidir. Ancak belli
miktarda vergi ödeyerek kamu işlerine karşı ilgi ve sorumluluk gösteren vatandaşlar oy verme hakkına
sahip olabilirler. A.e., s. 5-10.
31 Sınırlı oy sisteminin bu türünde oy verme hakkı belirli seviyede bir bilgiye veya öğrenime bağlıdır.
Bu sistemi savunanlara göre okuma yazma bilmeyen, cahil halk yığınları bilinçsizdir, kolay aldatılırlar
ve toplumu kötü yöne götürebilirler. Bu kişilere oy hakkı vermek demokrasi için bir tehdittir.
Demokrasinin devamını ancak belli düzeyde bilgi ve öğrenim sahibi olanlar sağlayabilir. (A.e., s.
12,13.) Bu sistem seçme hakkını servetle kısıtlamamakta, servet sahibi olmayan ancak eğitimli
kişilere de seçme hakkı vererek seçmen kitlesini sayıca genişletmektedir.
32 Bu sınırlayıcı sistemde kadınlara bazı geleneksel düşünce ve duyguların etkisi ile seçme hakkı
verilmemektedir. Ataerkil yapıya sahip toplumlarda genellikle politikanın erkeklere özgü bir iş olduğu
anlayışı geçerlidir. Buna göre kadının yeri evidir. Eğitim ve siyasal hayata katılma kadınlar için
sakıncalıdır. Çünkü kadın toplumda kendi başına bağımsız kararlar alamaz, bir erkeğe bağımlıdır.
Oysa eğitim ve oy hakkı ile kadın bağımsızlaşarak kendi başına buyruk hale gelir. Bu anlayışa göre
erkeğe bağımlı olan kadın zaten ailesindeki erkeklerin kullandıkları oylarla temsil edilmekte
olduğundan, ona ayrıca oy hakkı tanımak gereksizdir. A.e., s. 21-23.
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Günümüzde oy kullanma hakkı bu tip kısıtlamalardan kurtulmuş, ilke olarak

tüm vatandaşlara tanınarak demokratik bir nitelik kazanmıştır. Demokratik seçme

hakkının olmazsa olmaz ilkeleri genellik,34 eşitlik(tek kişi tek oy),35 bireysellik(oyun

seçmene bağlı oluşu),36 gizlilik37 ve serbestliktir.38

Ekonomik durumu, serveti, sosyal statüsü, ırkı, cinsiyeti, öğrenim derecesi ne

olursa olsun her vatandaşın bir oya sahip olması “genel ve eşit oy” ilkesidir. Uzun

mücadeleler sonucu elde edilen bu ilke demokrasinin temel taşı sayılmaktadır.39

E) Dolaylı Seçimler:

Seçimler her zaman seçmenlerin temsilcilerini doğrudan kendilerinin seçmesi

biçiminde olmayabilir. Bir ülkede seçmenler, daha sonra ayrı bir seçimle temsilcileri

belirleyecek olan ikinci derece seçmenleri seçiyorsa buna iki dereceli veya dolaylı

seçim denir.

33 Bireylerin ırkları nedeniyle oy verme haklarının sınırlanması durumudur. Bu düşünceye göre dünya
üzerinde üstün ve aşağı ırklar vardır. Aşağı ırka mensup insanlar, üstün ırka mensup insanlar gibi oy
verme hakkına sahip olmazlar çünkü eşit değillerdir. Bu nedenle üstün ve güçlü ırk, diğer güçsüz ve
aşağı ırkları yönetmelidir. A.e., s. 39-41.
34 Ancak genellik kavramı ile oy verme hakkının herkese tanındığı anlaşılmamalıdır. Seçmen olmak
için bazı şartlara haiz olmak gerekmektedir. Bunlar vatandaşlık, seçmenlik yaşı, seçmen kütüğüne
yazılı olmak, ikametgah gibi olumlu şartlar ve kısıtlı olmamak, kamu hizmetlerinden yasaklı
olmamak, meslek ve görevleri oy vermesini engellememek gibi olumsuz şartlar biçiminde olabilir.
A.e., s. 167-200.
35 “Tek kişi tek oy” da denilen eşitlik ilkesine göre her seçmenin tek ve eşit oy hakkı vardır. Hiçbir
seçmen birden çok oy kullanamaz. Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 18,19.
36 Bireysellik ilkesi seçme hakkının kişiye bağlı oluşu, yani seçmenin sandık başına giderek oyunu
kendisinin kullanması anlamına gelmektedir. Seçme hakkı vekalet yada temsil yolu ile kullanılamaz.
Ana kural bu olsa da, azami sayıda vatandaşın seçimlere katılmasının sağlanması için, bazı özel
durumlarda sandık başına gidemeyen seçmenler gıyaben oy kullanabilirler. (Karamustafaoğlu, a.g.e ,
s. 140,141.) Gıyaben oy verme bir vekil aracılığı ile yapılabileceği gibi posta ile oy verme yöntemiyle
de uygulanabilir.
37 Gizlilik ilkesi seçmenin çevrenin hiçbir etkisi yada baskısı altında kalmadan kendi tercihi ile oy
vermesini amaçlamaktadır. Gizlilik ilkesinin gereği olarak seçmen, kapalı oy verme yerinde
başkalarınca ne biçimde tercih yaptığı bilinmeden oyunu kullanır. Seçim, Seçim Sistemleri ve
Türkiye’deki Uygulamalar, s. 21.
38 Seçmenin her türlü siyasal, ekonomik etki yada baskıdan uzak olarak verdiği oy, serbest oydur.
Seçmen oyunu istediği kişiye veya partiye verir ve hiç kimse bu konuda seçmen üzerinde baskı
kuramaz. Diğer yandan serbestlik ilkesi oy vermenin zorunlu veya isteğe bağlı olması konusunda,
uygulamada, ülkeler arasında farklı işleyebilir. Zorunlu oy usulünü uygun bulan ülkelerde oy vermek
bir kamu görevi olarak görüldüğünden oy kullanmaktan kaçınmanın müeyyideleri vardır. Oysa oy
kullanmanın bir görev değil kişisel haklardan biri olduğu görüşünü benimseyen ülkelerde oy kullanma
isteğe bağlıdır. Karamustafaoğlu, a.g.e., s. 158,159.
39 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek, 1969, s. 79.
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Aslında belli bir açıdan baktığımızda çok sayıda seçmenin iştirak ettiği tüm

seçimler dolaylı sayılabilir. Çünkü bu seçimler belli ölçüde parti yönetimi tarafından

önceden belirlenmiş adaylar arasından yapılır. Ancak tabii ki böyle bir durum ile,

“seçim piramidine” göre işleyen ve normal seçmenin piramidin tabanında yer aldığı

dolaylı seçimler arasında büyük farklar vardır. Tek dereceli/dolaysız seçimlerde

temsilci adayları parti üyeleri ve liderleri tarafından belirlense de, bu adayların

seçimi tüm seçmenler tarafından gerçekleştirilir yani son karar bütün seçmen

kitlesinindir. Dolaysız seçimlerde prensipte seçmenler ile temsilcileri arasında

doğrudan bir ilişki vardır. Dolaylı seçimlerde ise normal seçmen kendisi adına karar

verecek olan kişiyi seçer ve son karar bu nisbeten küçük grup tarafından verilir.40

İkinci seçmenlerin seçilmesinde üç usul uygulanabilir: Her bir ilk seçmen

grubunun tek bir ikinci seçmen seçmesi, her bir ilk seçmen grubunun birden çok

ikinci seçmen seçmesi, tek bir ilk seçmen grubunun yani tüm ilk seçmenlerin bütün

ikinci seçmenleri seçmesi.41

F) Oy Verme Yöntemleri:

Bir seçmen seçim günü geldiğinde oyunu nasıl kullanacaktır? İşte bu soru oy

verme teknikleri ile ilgilidir. Bu konuda dört ana prosedür vardır.42 İlk  ve  en  eski

yöntem olan sandıkların seçiminde, seçmen oy pusulasını, üzerinde adayların

isimleri, fotoğrafları veya partilerin sembolleri olan kutulardan tercih ettiğine atar.43

İkinci yöntem, seçmenin tercihini kendisine verilen oy pusulası üzerinde istediği

adayı/partiyi işaretleyerek belirttiği oy pusulasını işaretleme usulüdür. Türkiye’de

1946, 1950, 1954, 1957 seçimlerinde kullanılan oy pusulalarının seçimi yönteminde

ise, alternatifler değişik oy pusulaları üzerinde yer alır ve seçmen istediği pusulayı

seçip oy sandığına atar. Bu yöntem genellikle listeli çoğunluk sisteminin geçerli

40 Mackenzie, a.g.e., s. 47.
41 A.e., s. 48.
42 A.e., s. 134-138.
43 Eski Yunan’dan beri kullanılan bu yöntemde seçmen, birbirinin aynısı görünümdeki topları,
kendisine uygun gelen seçeneği işaret eden ayaklı kavanoza atarak oy verir. En eski oy verme tekniği
olan sandıkların seçimi, okuma yazma oranının az olduğu ülkelerde gizlilik ilkesinin korunması
sağladığından hala kullanılmaktadır. Burada seçmene resmi damgalı bir seçim pusulası verilir.
Seçmen kapalı oy verme kabininde üzerinde adayların isimleri, fotoğrafları veya partilerin sembolleri
olan kutulardan tercih ettiğine pusulasını atar.
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olduğu ülkelerde kullanılır. Son yöntem ABD’de kullanılan ve seçmenlerin makine

yardımı ile istedikleri adayın isminin altındaki düğmeye basarak oy verdikleri

makine ile oy vermedir.

G) Seçim Patolojileri:

Oy sandıklarının güvenliği, oy verme yerindeki ikna/zorlama eylemleri ile

sakatlıkları veya rahatsızlıkları nedeniyle tek başına oy kullanamayan seçmenlere

yardım edenlerin dürüstlüğü gibi güvenlik sorunlarından başka, seçim patolojileri

olarak adlandırılan durumlar da mevcuttur.

Seçim kampanyası esnasında yada oy verme ve sayım sırasında yapılan

hileler ile seçim bölgelerinin adil olmayan biçimde taksimi ve komşu seçim

çevrelerinin sınırlarının kasti olarak değiştirilmesi gibi uygulamalar seçim

patolojilerindendir.

1) Seçim Hilesi

Temsilci adaylarının ve kampanyaların kısıtlanması, seçmenlerin oy

vermesinin önlenmesi, gizliliğin yetersizliği ve oy sayımında hile gibi uygulamalarla

tatminkar bir seçim kanunu bile bozulabilir.44

İktidar partisinin erken seçime gitme kararı vermesi de bir seçim hilesi

sayılabilir. 1946 ve 1957 seçimleri, ilki yeni kurulan muhalefet partisinin

hazırlıklarını tamamlamasına fırsat vermemek amacıyla, ikincisi seçimin öne

alınmasının seçim sonuçları açısından iktidar partisi lehine olacağı düşüncesiyle

erkene alınmıştır.

1946 ve 1957 seçimlerinin bir diğer ortak noktası seçim gününde ve seçim

öncesinde yapılan yolsuzluk ve hilelerdir. 1946 seçimleri öncesinde idare amirlerinin

ve devlet memurlarının CHP propagandası yaparak seçime müdahale ettikleri ve

halka CHP’ye oy vermeleri yönünde baskı yaptıkları, kasaba ve köylerde DP’ye üye

olmak isteyen vatandaşlara engel olunduğu ve DP üyelerinin tutuklandığı, bazı seçim

44 Taagepera, Shugart, a.g.e., s. 14.
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çevrelerinde seçime birkaç gün kala seçim yapılmış gibi mazbataların düzenlendiği,

sandıklara oyların seçim gününden bir gün önce doldurulduğu; seçim günü

sandıkların sadece birkaç saat oy vermeye açık tutulduğu, ölülere oy vermiş gibi

işlem yapıldığı ve seçim sonrası seçim sonuçlarını inceleyen meclis komisyonunun

tarafsız davranmadığı iddialarında bulunulmuştur.

1957 seçimlerinden önce ise Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile

seçim propaganda dönemi dışında açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri

düzenlenmesi yasaklanmış, seçim kanuna getirilen değişikliklerle siyasi partilere,

diğer partilerle ortak olarak seçime girme, karma liste yapma ve aday gösterme

konularında yasaklar ve yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Ayrıca seçim öncesi muhalif

liderlerin konuşmalarından ötürü tutuklanması, muhalif milletvekillerinin

dokunulmazlıklarının kaldırılması, muhalefet partilerince düzenlenen toplantı ve

konferansların yasaklanması, muhalif toplantı ve mitinglerde halka ve hatiplere karşı

idari makamlarca tedbir alınması, muhalefeti destekleyenlere özellikle basına karşı

tedbir alınması, seçim anketlerinin yasaklanması gibi örnekler de yaşanmıştır. Diğer

yandan seçim günü seçmen listelerinde yapılan yolsuzluklar nedeniyle muhalif

seçmenlerin oy kullanmasının önlendiği ve oy kullanma hakkı olmayan bazı

vatandaşların oy vermesinin sağlandığı, radyonun kanuna aykırı olarak iktidar lehine

kullanıldığı, tasnif sırasında usulsüzlükler yapıldığı, bazı illerde sandık başkanlarının

kaçırıldığı, jandarma ve polisin muhalif partilere ait oy pusulalarının dağıtımına

engel olduğu ve pusulaları imha ettiği, karakol binalarında oy pusulalarının

bulunduğu, muhtarlarca sahibi olmayan seçmen kartları tanzim edildiği, oy

pusulalarının ve oy torbalarının seçim kurullarına usulsüz teslim edildiği ve bir

kısmının kaybolduğu, bazı yerlerde gizli sayım yapıldığı iddiaları söz konusu

olmuştur.

1954 seçimleri öncesinde ise ana muhalefet partisinin malları hazineye

devredilmiş, telefonları ve gazete matbaası elinden alınmış, muhalif parti

mitinglerinde hatipler teknik sorunlar ile fiziksel baskı ve saldırılar nedeniyle

konuşturulmamış, propaganda yasağı sırasında radyo iktidar partisi liderlerince

propaganda amacıyla kullanılmıştır.

Bu tip dolaysız hilelerin dışında seçim sonuçlarını açıkça ve yasal biçimde

etkileyebilecek yanlış taksim ve gerrymander gibi dolaylı yöntemler de vardır.



17

2) Yanlış Taksim ve Yeniden Taksim

Kural tüm seçim bölgelerinin seçmen sayısı ile orantılı temsilci sayısına sahip

olması olsa da, dar bölge-tek isimli seçim çevresi yöntemi uygulayan ülkelerde bu

kural işlemeyebilir. Örneğin her biri tek temsilci seçecek iki seçim bölgesi

düşünelim. Birinin seçmen sayısı 2000 diğerinin 500 olsun. İlk seçim bölgesinde her

500 kişiye 0.25 aday düşerken, ikinci bölgede her 500 kişiye 1 temsilci adayı

düşmektedir. Yani ilk bölgede verilen 4 oy, ikinci bölgede verilen 1 oya eşittir. Bu

bir yanlış taksim örneğidir. Yanlış taksimde bazı seçmenlerin oyları

diğerlerinkilerden daha değerlidir. Bu durum “tek kişi tek oy” prensibine uygun

değildir. Seçim çevresi sınırlarının adil bir şekilde yeniden belirlenmesine yeniden

taksim denir. Aslında yanlış taksim mutlaka bilerek ve isteyerek yapılmayabilir.

Adaletli bir taksim yapılmış olan bölgelerde bile nüfus artışı ve göç gibi etkenler

seçim çevreleri arasında eşitsizlikler yaratabilir.45

3) Gerrymander

Dar bölge tek isimli seçim çevrelerinde seçim çevresi sınırlarının nasıl

çizildiği de önemli bir sorundur. Geçmiş seçimlerdeki oy dağılımları incelenerek

birbirine komşu seçim çevrelerinin sınırlarıyla oynanarak bazı partilerin, özellikle

iktidar partisinin lehine düzenlemelere gidilebilir. Bu uygulamaya “gerrymander”46

denir. Yanlış taksim ve gerrymander tek isimli sistemlerin tabiatında var olan bir

durumdur. Nüfus değişimleri sıklıkla yeniden taksimleri gerekli kılar. Diğer yandan

seçim çevrelerinin sınırlarının belirlenmesi konusunda genel kabul görmüş kurallar

yoktur.47

1954 seçimlerinden sonra çıkarılan bir kanunla Kırşehir’in ilçe, Nevşehir’in il

haline getirilmesi ve 1957 yılında Kırşehir’in, bazı ilçeleri Nevşehir’de kalmak üzere

45 A.e., s. 14.
46 Gerrymander tabiri Massachusetts valisi Elbridge Gerry’nin 1812’de seçimi kazanmak için
semendere benzeyen bir seçim çevresi yaratması ve  rakiplerinin buna “Gerry’s Mander” adını
takması sonucu kullanılmaya başlanmıştır. A.e., s. 16.
47 A.e., s. 15,16.
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yeniden il haline getirilmesi tipik bir gerrymander örneğidir. 1950 ve 1954

seçimlerinde (C)MP’ye oy veren Kırşehir önce ilçe yapılarak cezalandırılmış, 1957

seçimleri yaklaşırken ise politik amaçlarla tekrar il yapılmıştır. Ancak bu kez eskiden

Kırşehir ilinin ilçeleri olan Kaman, Çiçekdağ, Hacıbektaş, Mucur ve Kozaklı yerine

sadece Mucur, Kaman ve Çiçekdağ Kırşehir’e bağlanmıştır. DP iktidarı, CMP’ye oy

veren Hacıbektaş ve Kozaklı’yı Nevşehir’de bırakıp, daha ziyade DP’yi destekleyen

Kaman ve Çiçekdağ’ı Kırşehir’e bağlayarak, CMP’nin Kırşehir’de seçimleri

kazanma ihtimalini azaltmayı hedeflemiştir. Ayrıca Kırşehir’in ilçe yapılmasından

birkaç gün önce (1950 ve 1954 seçimlerinde CHP’yi desteklemiş olan) Malatya’dan

Adıyaman ve Kocaeli’den Sakarya illeri oluşturulmuştur.

4) Potansiyel ve Gerçek Seçmenler

Seçim bölgeleri (çocuklar ve oy veremeyenler de dahil edilerek)tüm nüfusa

göre mi, oy verme hakkı olanlara göre mi, yoksa geçen seçimlerde oy verenlere göre

mi belirlenmelidir? ABD gibi seçime katılma oranı düşük olan ülkelerde, geçen

seçimde oy verenlere göre seçim çevrelerinin belirlenmesi seçime kat ılımı arttırıcı

olabilir. Ancak bu durum “tek kişi tek oy” ilkesine açıkça aykırıdır.48

H) 1946’ya Kadar Türkiye’de Seçimlerin Kısa Tarihçesi:

Türkiye seçimle Osmanlı döneminde 1840 yılında yapılan yerel meclis

seçimleri ile tanışmış, ilk genel seçim 1876 Anayasasının ilanı ile seçme hakkının

resmen kabulü sonrası 1877 yılında yapılmıştır. Osmanlı döneminde yapılan 1908,

1912, 1914, 1919 seçimleri ile Cumhuriyet döneminde yapılan 1923, 1927, 1931,

1935, 1939 seçimleri İntihab-ı Mebusan kanununa göre, son iki dereceli seçim olma

özelliğini taşıyan 1943 seçimleri ise 1942 yılında kabul edilen seçim kanunu

hükümlerine göre yapılmıştır.

1) Osmanlı Dönemi:

48 A.e., s. 17,18.
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Türkiye’de seçim ve seçme hakkı kavramlarından ilk kez Osmanlı

dönemindeki demokrasi ve anayasalaşma hareketleri ile bahsedilmeye başlanmıştır.

1839 tarihli Tanzimat Fermanının hedeflediği adil vergilendirmeyi sağlamak

amacıyla taşrada “muhassıl meclisi”, “memleket meclisi” veya “müzakere meclisi”

adlarını taşıyan yerel meclisler kurulmuştur. Bu meclislerin üyelerini belirlemek için

yapılan seçimler Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk yerel meclis seçimleri olmuştur.

1840’ta yapılan bu seçimlerle Osmanlı halkı ilk defa seçimle tanışmıştır. Bundan

başka 1864 yılında Tuna vilayetinde, 1871 yılında ise tüm Osmanlı ülkesinde

kurulan vilayet idare meclislerinin dört üyesi seçimle belirlenmiştir.49

23 Aralık 1876’da ilan edilen ve Türk siyasal hayatının ilk anayasası olan

“1293 Kanuni Esasisi” ile anayasal nitelikteki ilk seçme hakkı kabul edilmiştir. 1876

Anayasası çift meclisli bir yapı getirmiştir. Buna göre Heyet-i Ayan üyeleri padişah

tarafından ve ömür boyu bu görevde kalmak üzere atanacak, Heyet-i Mebusan

üyeleri ise iki dereceli bir seçimle dört yıllık bir süre için halk tarafından

seçileceklerdi.50

Anayasa’nın 66. maddesinde belirtilen “seçimlerle ilgili kurallar daha sonra

bir yasayla düzenlenecektir” hükmüyle, Heyet-i Mebusan üyelerinin seçimi özel bir

seçim yasasına bırakılmıştı. Ancak seçimler, meşruti rejime bir an önce geçme isteği

ve şartların zorlamasıyla yeni seçim kanunun hazırlanması beklenmeden,

Anayasa’nın ilanından önce 28 Ekim 1876’da çıkartılmış olan “Talimat-ı

Muvakkate” adlı geçici bir yönetmeliğe göre yapılmıştır. “Talimat-ı Muvakkate”ye

göre mebusları seçme hakkı otomatikman ikinci seçmen sayılan, illerdeki ve

kasabalardaki idare meclisleri üyelerine verilmişti. İstanbul ve çevresi için ise ayrı

bir seçim yapılacaktı.51

İlk genel seçim 1877 yılında yapılmış ve ilk Meclis-i Mebusan 19 Mart 1877

tarihinde toplanmıştır. Kısa ömürlü olan ilk mebusan meclisi52 Anayasa’nın 66.

49 Mehmet Ö. Alkan, [Eski seçimlerden seçmeler Yazı Dizisi] “Demokrasi ‘ferman’la geldi”,
Radikal, Yıl 8, Sayı 2712, 14 Mart 2004, s. 9.
50 Soysal, a.g.e., s. 25.
51 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 70,71.
52 1877 yılında iki mebus seçimi yapılmıştır. Ocak-Şubat 1877’de yapılan ilk devre seçimleri sonucu
19 Mart 1877’de toplanan Meclis-i Mebusan 28 Haziran 1877’de görevini tamamlamıştır. İkinci devre
seçimleri sonunda oluşan meclis 13 Aralık 1877’de toplanmış ve 14 Şubat 1878’de padişahın “irede-i
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maddesi uyarınca yeni bir seçim kanunu hazırlamış ancak meclis 14 Şubat 1878’de

padişahın emriyle dağıtıldığı için bu kanun yürürlüğe konulamamıştır.53

23 Temmuz 1908’de Kanuni Esasi’nin tekrar yürürlüğe konması ile II.

Meşrutiyet dönemi başlamıştır. 1877’de hazırlanan “İntihab-ı Mebusan Kanunu”

yaklaşık otuz yıl sonra padişah tarafından onaylanmış ve 1908 seçimlerinde bu kanun

hükümleri uygulanmıştır.

İntihab-ı Mebusan Kanununa göre seçimler, seçim çevresi olarak belirlenen

her sancaktan 50.000 erkek nüfus için bir milletvekili esasına göre yapılıyordu. İki

dereceli olan bu seçimlerde, her 500 birinci seçmen bir ikinci seçmen seçiyordu.

Birinci ve ikinci seçmen olmak için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekmekteydi. Bir

sandıkta en fazla oy almış olan adaylar seçiliyordu.54 Seçmen olabilmenin yaş ve

vatandaşlık gibi günümüzde de uygulanan şartlarından başka, “devlete az çok vergi

vermek” ve “seçim yapıldığı sırada kimsenin hizmetinde bulunmamak” gibi genel oy

ilkesine aykırı şartları da mevcuttu.55

Türk siyasal hayatının ilk çok partili seçimleri olan 1908 seçimleri, dayaklı ve

sopalı seçim olarak ünlenen 1912 seçimleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin rakipsiz

olarak girdiği 1914 seçimleri ve Osmanlı Devleti’nin son genel seçimleri olan 1919

seçimleri İntihab-ı Mebusan Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır.

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan ilk Büyük Millet Meclisi’nde iki tür

mebus mevcuttu. İlk grup Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle dağıtılan son Osmanlı

Meclis-i Mebusan üyelerinden Ankara’ya gelebilenlerdi. İkinci grup ise İntihab-ı

Mebusan Kanunu’na göre her livadan seçilmiş beşer temsilciden oluşuyordu.56

2) Cumhuriyet Dönemi:

İntihab-ı Mebusan Kanunu, bazı hükümleri değiştirilerek 1942 yılına kadar

yapılan tüm seçimlerde uygulanmıştır. 1923 seçimleri öncesi yapılan değişiklikle

seniyye”si ile kapatılmıştır. Erol Tuncer, Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-2002), 2. bs.,
Ankara, TESAV, 2003, s. 83.
53 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 73.
54 Tekeli, a.g.e., s. 1801.
55 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 76,77.
56 Nermin Abadan, Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimler Açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili,
Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1966, s. 70.
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seçmen yaşı 18’e düşürülmüş, birinci ve ikinci seçmen olabilmek için aranan vergi

verme koşulu kaldırılmıştır. 1924 Anayasası da seçme ve seçilme hakkını vergi

vermek veya emlak sahibi olmak gibi şartlarla sınırlandırmamıştır. 1927 seçimleri

öncesi İntihab-ı Mebusan Kanununda yapılan değişiklikle ordu mensuplarının

milletvekili seçilmeleri yasaklanmıştır.57 1931 seçimlerinde 1927’de uygulanan aynı

yasalar geçerli olmuştur.

1930 yılında yerel seçimlere katılma hakkı verilen kadınlara, 1934’te genel

seçimlere katılma ve milletvekili olma hakkı tanınmıştır. Aynı zamanda seçmen yaşı

22’ye çıkarılmıştır. 1935 seçimlerinde kadınlar ilk kez genel seçimlerde oy kullanmış

ve ilk kez kadın milletvekilleri parlamentoya girmiştir. Ayrıca Cumhuriyet sonrası

ilk kez bu seçimlerde müslüman olmayan milletvekilleri parlamentoya girmiştir.58

1939 seçimleri ise CHP’nin, ilk kez bağımsızların seçime katılmasına izin

vermesi açısından önemlidir. 14 Aralık 1942 tarihli 4320 sayılı “Mebus Seçimi

Kanunu”, İntihab-ı Mebusan Kanununu yürürlükten kaldırmıştır.59 Yeni yasa mevcut

sisteme büyük değişiklikler getirmemiştir. Yasaya göre illerden oluşan seçim

çevrelerinde her 40.000 nüfus için bir milletvekili seçilecekti. Birinci ve ikinci

seçmen olabilmek için 22 yaşını, milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını bitirmiş

olmak gerekiyordu.60 Seçimler iki dereceli ve basit çoğunluk usulüne göre

yapılacaktı. Ayrıca silah altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, polisler, askeri

memur ve hakimler ile askeri okul öğrencileri birinci ve ikinci seçmen

olamayacaktı.61 1943 seçimleri bu yeni yasaya göre yapılmıştır. Bu seçimler öncesi

CHP ilk kez seçilecek milletvekili sayısından fazla aday göstermiştir.

1943 seçimleri, CHP’nin tek parti olarak katıldığı son seçimler olmasının yanı

sıra iki dereceli olarak uygulanan son seçimler olmuştur. I. Meşrutiyet’ten bu yana

incelediğimiz tüm seçimler iki dereceli ve çoğunluk sistemine göre yapılmıştır. İki

dereceli seçim yöntemi halkın seçimlere dolaylı bir biçimde katılmasına neden

57 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 83-86.
58 Mehmet Ö. Alkan, [Eski seçimlerden seçmeler Yazı Dizisi] “ ‘Bayanlar ve baylar’ ”, Radikal, Yıl
8, Sayı 2723, 25 Mart 2004, s. 9; Mehmet Ö. Alkan, [Eski seçimlerden seçmeler Yazı Dizisi]
“Gayrimüslim milletvekilleri”, Radikal, Yıl 8, Sayı 2723, 25 Mart 2004, s. 9.
59 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, İstanbul, Doğan Kardeş, 1952, s. 546.
60 Servet Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, İstanbul,
Fakülteler Matb., 1975, s. 172.
61 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 87-89.
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olmuştur. Diğer yandan tek parti döneminde milletvekili adaylarının parti

yönetimince belirlenmesi ve sadece seçilecek temsilci sayısı kadar aday gösterilmesi

ile ikinci derece seçmenlerin bile partiye üye kişilerden seçilmesinin sağlanması gibi

usuller, seçimi bir siyasi mücadeleden çok sonu belli bir oyun/tören haline

dönüştürmüştür. Bu anlamda ancak tek dereceli seçimlerin kabulü ve çok partili

rejime geçişle birlikte seçimler daha demokratik bir nitelik kazanmaya başlamıştır.
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II) SEÇMEN DAVRANIŞI VE PROPAGANDA

Seçmenlerin oylarını kullanırken hangi kıstasları göz önünde bulundurdukları

konusunda geliştirilen sosyolojik, sosyo-psikolojik ve geriye dönük oy verme

modellerinin savunduğu faktörlerden başka, siyasal partilerin seçim kampanyası

süresince ve kampanya haricinde uyguladıkları siyasal iletişim ve propaganda

faaliyetleri de seçmenlerin tercihlerine yön vermektedir.

Seçmen davranışını belirleyen sınıfsal, toplumsal, kişisel ve ekonomik

kriterlerden farklı olarak “kısa vadeli faktörler”den biri olan propaganda faaliyetleri

seçim kampanyaları, kamuoyu araştırmaları, yüzyüze yapılan temaslar/canvassing,

kitle iletişim araçları ve ikna edici mesaj stratejileri aracılığı ile yapılmaktadır.

Siyasal partilerce özellikle seçim dönemlerinde kullanılan siyasal iletişim ve

propaganda faaliyetlerinin en önemli işlevleri, siyasal mesajların kamuoyuna

iletilmesi, gündem oluşturulması ve böylece seçmenin ilgilenmesi ve nihayet parti

lehine oy kullanmaya ikna edilmesidir.

Propagandanın iki kaynağı reklam ve politik ülküdür. Propaganda konusu

bakımından siyasal veya toplumsal, kaynağın sunduğu bilginin doğruluğu

bakımından beyaz, siyah veya gri, stratejileri bakımından açığa vurucu, örtülü yada

gecikmiş açığa vurucu olabilir. En sık kullanılan propaganda araçları ad takma,

gösterişli genelleme, transfer, tanıklık, halktan biri, kağıt derme ve sürü

psikolojisidir. Propagandanın başlıca kural ve teknikleri ise yalınlık ve tek düşman

kuralı, büyütme ve bozma kuralı, düzenleme kuralı, aşılama kuralı ile birlik ve

bulaştırma kuralıdır.

Siyasal iletişim ve propaganda faaliyetlerinde gazete, dergi, kitap, broşür,

bülten gibi basılı, radyo gibi işitsel, televizyon, sinema gibi hem görsel hem işitsel

kitle iletişim araçlarından faydalanılır.

Türkiye’de tek parti döneminde uygulanan siyasal iletişim ve propaganda

faaliyetleri öncelikle devrimlerin yayılması amacıyla kullanılmıştır. “Halk Hatipleri

Teşkilatı”nın kurulması ile 1931 yılından itibaren Halk Kürsüleri aracılığıyla söze

dayanan bir propaganda sistemi geliştirilmiştir.
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Aynı dönemde seçim kampanyaları sırasında kullanılan propaganda ise,

bireylerin politik sistemle bağlantı kurmasını sağlamayı ve seçimlere katılımı

arttırarak iktidarın meşruiyet zeminini genişletmeyi hedeflemiştir.

A) Seçmen Davranışı:

Seçmenlerin oylarını kime ve hangi kriterlere göre verdikleri, bir diğer

deyişle oy vermeyi etkileyen faktörler konusunda birbirinden farklı sonuçlara ulaşan

çalışmalar yapılmışsa da, seçmen davranışıyla ilgili olarak üç temel teori olduğunu

söyleyebiliriz. Sosyolojik model sınıfsal ayrıma, sosyo-psikolojik model seçmen-

parti bağlarına, geriye dönük oy verme modeli ise ekonomik verileri temel almakta

ve seçmen tercihlerini bu faktörlere göre açıklamaktadır.

1) Sosyolojik Model:

1950’li yıllarda siyasal sosyoloji alanında çalışan hem Marksist hem de

Marksist olmayan sosyologlara göre sanayi toplumlarında temel ayrım sınıfsaldı.

Diğer ayrımlar sanayileşme öncesi dönemden kalma olarak görülüyordu. Zamanla

Anglo-Amerikan merkezli bakış açısından çıkılıp, siyasal yaşamın sınıfsal olmayan

ayrımlara dayandığı ülkeler de incelendikçe, “sınıf”ın tek başına bir ayrım ölçütü

olamayacağı görüldü.1

Parti sistemlerindeki ayrımları inceleyen Lipset ve Rokkan geçmiş

yüzyıllardaki sosyal çatışmaların (ki tarihsel sıra ile merkez-çevre, devlet-kilise,

tarım-sanayi ve işçi-işveren arasında gerçekleşmiştir2) toplumdaki sosyal

bölünmüşlüğün temeli olduğunu ve modern parti sistemlerinin bu sosyal

bölünmüşlüğe dayandığını ifade etmişlerdir.3

1 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford, Oxford University, 1996, s.185.
2 Ahmet Kotil, “Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Partiler”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, C:7, İstanbul, İletişim, 1983, s. 2002.
3 Ware, a.g.e., s. 186.
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Lipset’e göre4 partiler arası çatışma sınıflar arası çatışmanın bir yansımasıdır

ve tüm gelişmiş ülkelerde az gelirli gruplar büyük oranda sol partilere, yüksek gelirli

gruplar ise büyük oranda sağ partilere oy verirler.

2) Sosyo-psikolojik Model/Partiyle Özdeşleşme Modeli:

Partiyle özdeşleşme kişinin ailesinden edindiği ve daha sonra belli bir sosyal

gruba üye olmakla kuvvetlenen, bir partiye derinden duyulan bağlılıktır. Partiyle

özdeşleşme kişinin ömür boyu oy verme alışkanlığını belirler.5

Sosyo-psikolojik model seçimleri normal, normalden sapan ve yeniden

hizalayan olarak üç tipe ayırır. Normal seçimlerde seçmenin verdiği oy onun parti

bağlarını yansıtır. Bu durumda seçimi kazanacak parti en çok sayıda seçmenin

sadakatle bağlandığı parti olacaktır. Normalden sapan seçimlerde (deviating)

partilere duyulan bağlılıktan ziyade adaylardan birinin çekiciliği/cazibesi gibi kısa

dönemli faktörler etkilidir. Bu kısa dönemli faktörler seçimi kimin kazanıp kimin

kaybedeceğini belirler. Yeniden hizalayan seçimler (realingning) veya seçimler dizisi

ise sosyal gruplar ile bu grupların partilere verdiği destek arasındaki ilişkiyi yeniden

belirler. Seçmenler arası partizanlık dağılımının değişimini gösteren bu tip seçimler

siyasal dengeleri yeniden belirler.6

Bu modelin eksik tarafı insanların oy verdikleri partiyi neden

değiştirmediklerini açıklaması ama neden değiştirdiklerini açıklayamamasıdır. Savaş

sonrası sınıfsal ve dini sadakatin azalması ile parti-seçmen bağlarının zayıflaması

sonucu, 1950’lere kadar geçerli olan bu model seçmen davranışını açıklamada

yetersiz kalmıştır.7

3) Geriye Dönük (Retrospective) Oy Verme Modeli:

4 Lipset’ten aktaran A.e., s. 184.
5 Hague and Harrop, a.g.e., s. 109.
6 A.e., s. 109,110.
7 A.e., s. 110.
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Geriye yada geçmişe dönük oy verme, seçmenin oyunu hükümetin

performansına cevaben kullanmasıdır. Bu modelin bakış açısı, neden işsizlik ve

enflasyon gibi ekonomik koşulların bir hükümetin popülaritesinde yaygın bir etki

yaptığını açıklamamıza yardım eder. Vaadlere değil sonuçlara göre karar veren

seçmen, hükümetin ekonomik gelişme için ödüllendirilmesi, ekonomik bozulma için

ise cezalandırılması gerektiğini düşünerek oy verir.8

Yapılan araştırmalar sadece iktidarın geçmiş icraatlarına göre

değerlendirildiğini, muhalefet partilerinin ise daha çok geleceğe yönelik olarak ve

politik bakımdan değerlendirildiğini ortaya çıkarmıştır.9

B) Siyasal İletişim:

Yukarıda açıklanan ve seçmen davranışını açıklayan temel modellerden

başka, siyasal partilerin uyguladıkları propaganda ve siyasal iletişim faaliyetleri de

seçmen tercihini etkileyen önemli faktörlerden sayılmaktadır. Seçim kampanyaları,

kamuoyu araştırmaları, canvassing, kitle iletişim araçları ve ikna edici mesaj

stratejileri aracılığıyla yapılabilen propaganda ve siyasal iletişim faaliyetlerini birçok

yazar “kısa vadeli faktörler” arasında ele almaktadır.10

İletişim, yalın bir tanımlama ile “bilgi, düşünce ve davranışların aktarılması

süreci”11 dir. Latince topluluk, toplumsallaşma anlamına gelen “communis”

sözcüğünden türeyen iletişim(communication); ortaklık, birliktelik anlamlarını da

taşıyacak biçimde “birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili

değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular,

nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer

duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk yada

toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleri”12

olarak tanımlanmıştır.

8 A.e., s. 110,111.
9 Şaban Sitembölükbaşı, Parti Seçmenlerinin Siyasal Yönelimlerine Etki Eden Sosyoekonomik
Faktörler, Ankara, Nobel, 2001, s. 14,15.
10 Ahmet Kalender, Siyasal İletişim:Seçmenler ve İkna Stratejileri, Konya, Çizgi, 2000, s. 90.
11 Raymond’dan aktaran Ersin İlal, İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, 3. bs., İstanbul,
Der, 1997, s. 1.
12 Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, İstanbul, Der, 1997, s.15.
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Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi iletişim, bilgi, düşünce veya davranış

aktarımından başka toplumsallaşmayla ilgili bir yöne de sahip olan karmaşık bir

kültürel süreçtir. İletişim sosyal bir çerçevede meydana gelir, zamana ve mekana

bağlıdır.13

İletişim sürecinin temel öğeleri ileti, aktaran/kaynak ve alıcı/tüketicidir. “Bir

siyasal görüş yada organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu

güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek için, zaman ve

konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden

yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabası”14

olarak tanımlanan siyasal iletişimde iletiyi aktaran siyasal sistem, siyasal partiler ve

baskı grupları, iletinin alıcısı ise kamuoyudur.

Siyasal iletişim kavramı demokrasi ve genel oy ile yakından ilgilidir.

Cayrol’un da belirttiği gibi15 “demokrasilerde kişiler, güvenini istedikleri insanlara

mesajlar iletmek zorundadırlar.” Demokrasilerde, iktidarın ve siyasal sistemin

bizatihi kendi meşruiyetinin halkın (genel ve eşit oy ilkesine dayalı özgür seçimlerle)

rıza göstermesine dayalı olduğu düşünüldüğünde, bu anlamda meşruiyetin anahtarını

elinde bulunduran halka “iletilerini” ulaştırmak (ve böylece onu etkilemeye

çalışmak) siyasal sistemin aktörleri için bir mecburiyet sayılmaktadır.

Siyasal iletişim faaliyetleri siyasal sistemce, varlığını devam ettirmek ve

siyasal katılımı arttırmak için, sistem karşıtlarınca, sistemi değiştirmek için ve siyasal

partiler, hükümet, baskı ve menfaat grupları, sivil toplum kuruluşları ve medya

kuruluşlarınca kamuoyu oluşturmak veya kamuoyunu etkilemek için kullanılır.16

Kamuoyunun oluşması sürecinde yüzyüze yapılan temaslar, kanaat önderlerinin

faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarının etkileri önemlidir.

Propaganda ve siyasal iletişim faaliyetleri siyasal partilerce seçmeni ikna

etmek için özellikle seçim dönemlerinde yoğun olarak kullanılır.17 Propaganda ve

13 İlal, a.g.e., s. 19.
14 Karahan Uslu’dan aktaran Abdullah Özkan, a.g.e., s. 38.
15 Cayrol’dan aktaran Hıfzı Topuz, “Siyasal Pazarlama“, Seçimlerde İletişim Politikaları, Der. Hıfzı
Topuz, İstanbul, TÜSES Vakfı, 1991, s. 13.
16 Arsev Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, İstanbul, Bağlam, 1996, s. 97,98.
17 Siyasal iletişimin yedi adet fonksiyonu vardır. Siyasal iletişim yöntem ve tekniklerinin uygulanması
siyasal mesajların iletilmesini, bu mesajların etkinliğinin ve kalıcılığını arttırılmasını, sağlıklı karar
alımı için kamuoyu beklenti ve taleplerinin ölçümlenmesini, kamuoyu araştırmaları gibi geri besleme
kanallarının tesisi ile halkın verilen mesajlara ve uygulanan politikalara verdiği tepkini belirlenmesini,
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iletişim faaliyetleri vasıtasıyla seçmenler siyasal partilerle ilgili bilgilendirilirler. Bu

açıdan siyasal partilerin vaadlerini, programlarını ve icraatlarını propaganda ve

iletişim kanalları ile seçmene duyurmaları seçmen tercihi bakımından çok önemli bir

role sahiptir.18 Seçmene kendini yeterince tanıtamayan ve yaptığı çalışmaları

duyuramayan siyasal partinin seçimlerde başarı sağlaması (günümüzde kitle iletişim

araçlarının hayatımızdaki rolü ve parti-seçmen bağlarının gevşediği de göz önünde

tutulursa) zordur.

C) Propaganda:

Propaganda konusunda yapılan çalışmalarda propagandanın birçok farklı

tanımı yapılmıştır. Örneğin Barlett propagandayı “toplumun görüş ve davranışını,

kişilerin belirli bir görüşü, belirli bir davranışı benimsemelerini sağlayacak biçimde

etkileme girişimi”19 olarak tanımlarken, Jowett ve O’Donnell ise propagandanın

iletişim sürecine dikkat çekerek onu “algılamaları şekillendirme, kavrayışları

yönlendirme ve propagandacının arzuladığı amaca ulaşmasına yardım edecek bir

cevabın alınmasını sağlayacak davranışları tavsiye etme niyetiyle yapılan, önceden

tasarlanmış ve sistemli girişimler”20 olarak tanımlamışlardır. Diğer yandan kitle

iletişim araçlarının önemini vurgulayan Qualter’e göre propaganda, “bir bireyin veya

grubun başka bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek,

kontrol altına almak veya değiştirmek için haberleşme araçlarından yararlanarak ve

bu bireylerin veya grupların belirli bir durum veya konumdaki tepkilerinin kendi

amaçlarına uygun tepkiler şeklinde olacağını umarak giriştikleri bilinçli faaliyet”21

tir.

gündem oluşturma yeteneğinin ve oluşturulmuş gündemdeki sorunlara karşı geliştirilen çözüm
önerilerinin kitlelere ulaşma olanağının arttırılmasını, siyasal arenadaki rakiplere karşı avantaj
sağlanmasını ve toplumu etkileme gücüne sahip kanaat önderleri ile ilişki kurulmasıyla bu kanaat
önderlerinin etkilenmesini sağlar. Karahan Uslu’dan aktaran Özkan, a.g.e., s. 41-43.
18 Kalender, a.g.e., s. 90.
19 Barlett’den aktaran Jean-Marie Domenach, Politika ve Propaganda, Çev. Tahsil Yücel, 2. bs.,
İstanbul, Varlık, 1995, s. 17.
20 Jowett ve O’Donnell’dan aktaran Arsev Bektaş, Siyasal Propaganda:Tarihsel Evrimi ve
Demokratik Toplumdaki Uygulamaları, İstanbul, Bağlam, 2002, s. 26.
21 Qualter’den aktaran Kalender, a.g.e., s. 89.
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Tanım farklılıkları propagandanın reklamcılık, siyasal iletişim, halkla

ilişkiler, tanıtım, politik kampanyalar ve eğitim gibi kavramlarla olan yakın

ilişkisinden kaynaklanmaktadır.22 En geniş anlamıyla propaganda “tüm iletişim,

eğitim ve tanıtımı kapsayan fikir ve kanaatleri etkilemek amacıyla yapılan bir

girişim”23 biçiminde tanımlanabilir.

İletişimin beş temel elemanı vardır: İletişimci, mesaj, iletişim aracı veya

kanalı, dinleyici/seyirci ve mesajın etkileri. Propagandanın da bir iletişim biçimi

olduğu düşünüldüğünde propagandacı, kitle iletişim araçlarını kullanarak mesajını

(propaganda), sonuçta bir kamuoyu yaratmak amacıyla onu dinleyen/izleyen halka

yayan iletişimci şeklinde tanımlanabilir. Bu formül propaganda tanımını basitleştirse

de kamuoyu, propaganda ve kitle iletişim araçları arasındaki temel bağlantıyı

sergiler.24

Domenach propagandanın iki kaynağı olduğunu ifade eder: Reklam ve politik

ülkü. Reklam ve propaganda birbirlerine paralel gelişen ve birbirlerine yardımcı olan

iki kavramdır. Propaganda reklamın yöntem ve taktiklerinden yararlanır. Reklamın

ticari alanda yaptığını propaganda siyasal alana taşımayı amaçlar. Reklam tüketiciyi

bir ürüne veya markaya yöneltir yada tüketicinin zihninde ürünle ilgili ihtiyaç yaratır.

Propagandanın politika alanında yapmak istediği de budur. Reklam türü propaganda

olan siyasal reklamcılık özellikle seçim kampanyaları dönemlerinde

uygulanmaktadır. İkinci kaynak olan politik ülkü ile politikanın kaynaşması sonucu

oluşan propaganda ise, siyasal reklamcılığın uygulandığı seçim kampanyaları gibi

geçici bir eylem değildir. Bu propaganda jakobenizm, Marksizm, faşizm gibi politik

ülkülerin tarih sahnesine girmesi ile başlamıştır. Bir inanca bağlanmayı içerir ve

taktik ilerlemeye bağlıdır.25

Propaganda günlük kullanımda ise olumsuz bir anlam taşımakta ve kitleleri

tehlikeli inançlara ve davranışlara sürükleyebilecek gerçek olmayan enformasyonun

yayılması anlamında kullanılmaktadır. Propagandaya karşı gelişmiş bu önyargılı

bakış, tarihsel sebeplere dayanır.

22 A.e.
23 William Albig, Modern Public Opinion, New York, McGraw-Hill Book Company, 1956, s. 302.
24 “The Nature of Propaganda”, Voice of the People:Readings in Public Opinion and Propaganda,
Ed. Reo M. Christenson, Robert O. McWilliams, New York, McGraw-Hill Book Company, 1962, s.
320.
25 Domenach, a.g.e., s. 24-26.
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D) Propagandanın Tarihçesi:

Oy hakkının ilke olarak tüm vatandaşlara tanınması, kamuoyunun

bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gereğini doğurmuş; böylece ilk siyasal propaganda

çalışmaları başlamıştır. Teknik gelişmeler sayesinde zamanla menzili genişleyen

propaganda kitleselliği ve yoğunluğu gittikçe artan bir nitelik kazanmıştır.

Propaganda insanın söze ait sembollerle iletişim kurmayı öğrenmesinden beri

uygulanmakta olsa da, terim olarak ilk kez, gelişen protestanlığa karşı katolik

kilisesinin inancını yaymak amacıyla kurulmuş “Collegium de propaganda fide” ile

kullanılmıştır.26 Propaganda önceleri kilise/din ile sıkı bir birlik içinde kullanılsa

da,27 Fransız ve Amerikan devrimleri gibi politik ülkü temelli hareketler sonucu 18.

yüzyılda laikleşmiş; uluslaşma, kentleşme, sanayi devrimi, yeni teknikler ve iletişim

araçlarının gelişimi ile eylem alanını ve eylem yollarını genişleterek

kurumsallaşmıştır. Bu dönemde ilk çağdaş siyasal propaganda örnekleri de

görülmeye başlanmıştır.28

19. ve 20. yüzyıllarda demokratik siyasal kurumların gelişmesi siyasal

propagandaya ilgiyi de arttırmıştır. Genel ve eşit oy hakkı ile önem kazanan

kamuoyunun siyasetteki rolü, seçmenlerin ikna edilmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Demokratikleşme ile siyasetçinin propagandaya artan ilgisi ve kitle iletişim araçları,

26 Bir inanç yayma kurumu olan ve Katolik kilisesinin propagandası yapan “Collegium de propaganda
fide” Papa XV. Gregory tarafından kurulmuştur. Charles A. Siepmann, Radio, Television and
Society, New York, Oxford University, 1950, s. 173,174.
27 Roma Katolik kilisesi Britanya’nın hıristiyanlaştırılması sürecinde yeni bir politika geliştirmiş ve
pagan inançlarına dokunmadan, hıristiyanlığı mevcut inançların yanı sıra sunmuştur. Diğer yandan
kilise ayinlerde halkın bildiği şarkıların melodilerini koruyarak, sözlerini kutsal kitaptakilerle
değiştirmiş ve böylece cemaate kutsal metinlerin öğretilmesi yolunu seçmiştir. (Ünsal Oskay,
“Önsöz”, Domenach, a.g.e., s. 9,10.) Bu tip propaganda teknikleri propaganda ile kilise/dinin sıkı
birlikteliği çözüldükten sonra, günümüzde bile kullanılmaya devam etmektedir.
28 Domenach, a.g.e., s. 19. Domenach’a göre propaganda sanayi toplumu ile Fransız ve Amerikan
devrimleri gibi politik ülkü temelli hareketler sonucu nitelik değiştirmiş, kaynağı aynı kalsa da bu
kaynağı işleme ve yönlendirme biçimleri farklılaşmıştır. (A.e., s. 28.) Özkök’e göre ise Eski
Yunan’dan bu yana propaganda nitelik bakımından bir değişikliğe uğramamıştır, değişim niceldir.
(Ertuğrul Özkök, İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü, Ankara, Tan, 1985, s. 237.)
Her iki yazar da propagandanın “inancı yayma” özelliğinin tüm çağlarda aynı kaldığı konusunda
birleşmektedirler.
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teknoloji ve ulaşımda meydana gelen gelişmeler propagandayı kitleselleştirmiş,

yaygınlaştırmış ve kurumsallaştırmıştır.29

Propagandanın kötü şöhretini kazanması, ilk kez sistemli olarak kullanıldığı I.

Dünya Savaşı ile gerçekleşmiştir.30 Savaş aynı zamanda, sınır ve sınır ötesi

kavramları arasındaki farkı ortadan kaldırmış ve böylece propaganda sadece ordular

üzerinde değil siviller üzerinde de etkisini göstermeye başlamıştır.31 Propaganda kötü

şöhretini, daha önce hiç olmadığı kadar yoğun kullanıldığı II. Dünya Savaşıyla

perçinlemiştir. Alman halkından “radyolarının düğmelerini sonuna dek çevirmelerini

ve pencerelerini ardına kadar açmalarını”32 isteyen Hitler, ikna etme sürecini

rasyonel temelden ayırıp duygusal bir temele oturtmuş ve radyodan konuşmalarını

dinleyenleri mekansal ve sınıfsal tüm sınıflandırmalardan ayırıp yeni bir birlik hissi

doğurmuştur.

Modern dünyada kitle iletişim araçlarında ve teknikte yaşanan gelişmeler, bu

iletişim araçlarınca taşınan propagandanın da menzilinin genişlemesini sağlamıştır.

Diğer yandan tek yönlü iletişim tesis eden kitle iletişim araçlarının iletilerine karşı

alıcıların, cevap verme yada sözü kesip araya girme olanakları en alt seviyededir.

Yerel toplantılarda olduğu gibi dinleyicilerin doğrudan konuşmacıya karşı tepki

göstermesi imkanı gitgide azalmaktadır.33

Günümüzde propagandanın yaşamın her alanına “sızması” ile birey ticari

yada siyasal propagandanın yönlendirici ve ikna edici etkisi ile daha sık ve daha

yoğun ama daha az farkına vararak karşılaşmaktadır. Çağdaş demokratik rejimlerde

propaganda faaliyetleri daha çok reklamcılık, kampanya yönetimi veya halkla

ilişkiler çalışmalarıyla beraber yürütülmektedir.

E) Propaganda Türleri:

29 Bektaş, Siyasal Propaganda, s. 93.
30 Propaganda terimi I. Dünya Savaşı’na kadar günlük kullanımda var olan bir sözcük değildi. Read,
Encyclopaedia Britannica’nın 1913 yılı baskısında “propaganda” maddesinin bulunmadığına dikkat
çeker. Read’den aktaran Werner J. Severin, James W. Tankard, İletişim Kuramları:Kökenleri,
Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev. Ali Atıf Bir, N. Serdar Sever,
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 1994, s. 156.
31 Domenach, a.g.e., s. 27.
32 Akataran Özkök, a.g.e., s. 239.
33 Siepmann, a.g.e., s. 175
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Askeri, diplomatik, kültürel, etnik, ekonomik propaganda yada savaş,

tüketici, sağlık, eğitim propagandası gibi sınıflandırılabilecek propaganda, konu

bakımından temelde siyasal ve toplumsal olarak ikiye ayrılır. Siyasal propaganda

siyasal iktidar, siyasal partiler yada baskı gruplarınca kamuoyunun kendilerine karşı

olan davranışını değiştirmek amacıyla uyguladıkları bir propaganda türüdür. Siyasal

alan ile sınırlandırılmıştır.34 Toplumsal propaganda ise daha kapsamlıdır. Topluma

belli bir felsefeyi ve ideolojiyi benimsetme amacı taşır. Daha çok hükümetçe ve sivil

toplum örgütlerince kullanılır. Hıristiyanlık propagandası yada çevre örgütlerinin

yaptığı propagandalar bu türe örnek verilebilir.35

Propaganda ayrıca sunduğu bilginin doğruluğu bakımından beyaz, siyah ve

gri,36 stratejileri bakımından açığa vurucu, örtülü ve gecikmiş açığa vurucu,37 saha

bakımından iç ve dış, kapsamı bakımından genel, sınırlı ve ferdi, idare edilme

bakımından dikey ve yatay olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan başka akılcı/duygusal

ve kışkırtıcı/bütünleştirici propaganda gibi alt sınıflandırmalara gidilebilir.38

F) Propaganda Araçları:

Siyasal ve siyaset dışı alanlarda propagandacılar tarafından en sık kullanılan

propaganda araçları şunlardır:39

1) Ad Takma:

34 Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, s. 198.
35 A.e., s. 199.
36 Beyaz propagandada kaynak resmidir, güvenlidir ve gizli değildir. Bu tip propagandada alıcılar
iletileri tereddütsüz kabul etmeye alıştıklarından gerçek olmayan bir bilginin varlığından
şüphelenmeleri durumunda kaynağa karşı güvensizlik doğar. Siyah propaganda gizli bir kaynağa
dayanır. Yalan ve uydurma haberler kullanılır. Gerçek kaynak gizlenirken haberlerin başka bir
kaynaktan çıktığı izlenimi verilir. Etkisi ve başarısı alıcının kaynağı ne kadar güvenilir gördüğüne
göre değişir. Hem beyaz hem de siyah propaganda özelliklerini içeren gri propaganda iletilerinde,
yalan ve gerçek birbirine karışmış durumdadır. Söylentiler kullanılarak ve mevcut durum abartılarak
akıllar karıştırılmaya çalışılır. Osman Özsoy, Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma, İstanbul, Alfa,
1998, s. 20-22.
37 Açığa vurucu propagandada propagandacı kimliğini ve amacını açıkça belirtir. Örtülü propagandada
propagandacı kimliğini ve amacını saklı tutar. Gecikmiş açığa vurucu propagandada propagandacı
kimlik ve amacını saygınlık kazanıncaya kadar saklar. Doob’dan aktaran Bektaş, Kamuoyu İletişim
ve Demokrasi, s. 164.
38 Bektaş, Siyasal Propaganda, s. 201-204; Özsoy, a.g.e., s. 18-20.
39 Propaganda araçları ile ilgili bilgiler Severin, Tankard, a.g.e., s. 158-180’den alınmıştır.



33

Bir düşünceye onu reddettirmeyi amaçlayarak kötü çağrışımlar yapacak bir

isim vermektir. En popüler kötüleyici ad “terörist”tir. Daha çok politik propagandada

kullanılır.

1950 seçimlerinde, CHP’nin DP 2. Büyük Kongresinde kabul edilen Milli

Teminat Misakı’na, Milli Husumet Andı adını vermesi, İnönü için “müstebit ve

zalim”, DP için “gecekondu partisi” ve DP ileri gelenleri için “politika okulunun yeni

öğrencileri”, “politika bebekleri” tanımlamalarının; 1954 seçimlerinde İnönü için

“eski bir diktatör”, “milli jurnalci”, Menderes için “Peron taklitçisi” “Albay

Menderes” adlandırmalarının; 1957 seçimlerinde ise CHP için “kefen hırsızı”, İnönü

için “milli bozguncu”, “iki sözlü insan”, “iktidar hastası” tanımlamalarının

kullanılması ad takmaya verilebilecek örneklerdendir.

2) Gösterişli Genelleme:

Bir düşünce veya ürünü kanıt kullanmadan kabullendirmek yada onaylatmak

için o düşünce veya nesneyi etkin bir sözcükle ilişkilendirmektir. “Yasa tasarısı”

yerine “çalışma hakkı” yada “borç” yerine “kredi” sözcüklerinin kullanımı gösterişli

genellemeye örnek verilebilir.

DP iktidarınca özellikle Menderes tarafından kullanılan ve ülkedeki iktisadi

kalkınmaya dikkat çekmeyi amaçlayan gösterişli genelleme örnekleri şunlardır:

“Görülmemiş kalkınma”, “görülmemiş cihazlanma”, “şantiye haline gelen vatan

sathı”, “iktisadi istiklal savaşı”.

3) Transfer:

Bir düşünce yada ürünün kabul edilebilirliğini arttırmak amacıyla saygı

duyulan ve değer verilen başka bir nesnenin otoritesinin ve prestijinin

kullanılmasıdır. Transfer çağrışım yolu ile işler.

1950’li yıllarda en sık kullanılan transfer imgesi Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

olmuştur. Atatürk imgesi özellikle 1946 ve 1950 seçimlerinde CHP tarafından
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kullanılmış, CHP’nin Atatürk tarafından kurulduğuna ve onun emaneti olduğuna

dikkat çekilmiştir. CHP İnönü’nün Kurtuluş Savaşı ve Lozan’daki rolünü öne

çıkarmış, İnönü 1954 ve 1957 seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda

miting meydanlarından değil, harp meydanlarından geldiğini hatırlatmış ve “Yüzbaşı

İsmet Efendi” kadar dinç olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan DP ise Bayar

üzerinden Atatürk, Kuvayi Milliye ve İstiklal Savaşı bağlantısı kurmaya çalışmıştır.

Amerika da çok partili döneme geçişle beraber kullanılan bir transfer nesnesi

olmuş; 1949 yılında CHP lehine olarak Nihat Erim tarafından, 1954 ve 1957 seçim

kampanyasında DP lehine olarak Celal Bayar tarafından hükümet icraatlarını övmek

maksadıyla kullanılmıştır. Her iki isim de (önce CHP, sonra DP) iktidarının devamı

halinde Türkiye’nin “küçük bir Amerika” olacağını bildirmişlerdir.

4) Tanıklık:

Ünlü ve saygın bir kişiye bir düşünce, ürün veya kişinin iyi yada kötü

olduğunu söyletmektir. Böylece tanıklığı kullanılan ünlü ve saygın kişi propagandası

yapılan düşünceye, ürün yada kişiye destek sağlamış olur.

1946 seçimlerinde Mareşal Fevzi Çakmak’ın DP listesinden bağımsız olarak

aday olması ve 1948’de kurulan MP’nin fahri başkanı olması 1946 ve 1950

seçimlerindeki en önemli tanıklık örnekleridir. Ayrıca Amerikalı iktisatçı Max

Thornburg’un 1954 seçimleri öncesinde Türkiye’nin köşeyi döndüğünü söylemesi de

tanıklık sayılabilir.

5) Halktan Biri:

Bu yöntemde propagandası yapılan kişi halktan biri olduğunu ifade veya ima

ederek halkı ikna etmeye çalışır. Özellikle seçim döneminde politikacılar

“göçmenlerin çocuğu” gibi tanımlamalarla halktan biri yöntemini kullanırlar.

1950’li yıllarda yapılan seçimlerde bu usul doğrudan kullanılmasa da, DP’nin

1950 seçim kampanyası sırasında daha önce denenmemiş bir taktik izleyerek

propaganda çalışmalarını ücra köylere kadar yayması ve CHP’nin DP’liler hakkında
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“kasketliler”, “baldırı çıplaklar”, “sarı çizmeliler” gibi sıfatlar kullandığı iddiaları,

DP adaylarının halk tarafından daha çok benimsenmesine neden olmuştur.

6) Kağıt Derme:

Bir pozisyonu destekleyen tartışma ve kanıtları seçmek ve desteklemeyenleri

görmezden gelmektir. Kağıt derme yöntemi propagandanın tarafsız veri toplamakla

ilgilenmediğini kanıtlar. Propagandanın öncelikli sorunu arzulanan cevapları

harekete geçirecek bilgi ve sosyal teklifleri seçmektir.

Özellikle 1954 ve 1957 seçimlerinde iktisadi verilerin DP tarafından farklı,

muhalefet tarafından farkı yorumlanması kağıt dermenin tipik örneğidir. Muhalefet

enflasyon, fiyat artışları ve milli gelire dair rakamlar vererek, geçim sıkıntısı,

pahalılık ve mal darlıklarından yakınırken, DP bunların geçici olduğunu savunarak,

tek parti döneminde yapılan icraatlarla kendi iktidarı sırasında yapılanların

rakamlarla karşılaştırılmasına yönelik bir propaganda stratejisi izlemiştir.

7) Herkes Yapıyor/Sürü Psikolojisi:

Propagandacının ait olduğumuz gruptaki herkesin propaganda nesnesini kabul

ettiğini vurgulayarak, bizi de herkesin yaptığını yapmamız konusunda ikna etmeye

çalıştığı bir yöntemdir. “Halkın seçimi”, “orduya katılanlara katıl”, “ondan

hoşlanmayan kimse yok” gibi sloganlar örnek verilebilir.

DP ve CHP ileri gelenlerinin halkın kendilerini desteklediğini ve seçimler

sonucunda büyük bir çoğunlukla iktidara geleceklerini belirttikleri konuşmaları bu

yönteme emsaldir.

G) Propagandanın Başlıca Kural ve Teknikleri:

Propagandanın kullandığı strateji ve taktikler sayısızdır. Ancak yalınlık ve tek

düşman, büyütme ve bozma, düzenleme, aşılama, birlik ve bulaştırma kuralları en

karakteristik propaganda teknikleri olarak sıralanabilir.
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1) Yalınlık ve Tek Düşman Kuralı

Propaganda olabildiğince kısa, açık ve yalın olmalıdır. Bunun için parola,

slogan ve simgeler geliştirilmiştir. Parola ulaşılmak istenen amacı özetler. Slogan

politik tutkulara, coşkunluğa ve kine seslenir. Simge ise bir öğreti veya yönetim

biçimini özetler. Yöneticilerin adlarının baş harfleri gibi yazınsal; bayrak, flama,

amblem, işaret gibi görüntüsel; selam gibi plastik ve marş gibi müziksel olabilir.40

Propaganda sembollerin manipüle edilmesi esasına dayandığından

propagandacı tutumların ifade edildiği semboller konusunda bilgiye sahip olmalıdır.

Sembol anlamlarıyla ilgili detaylardaki yetersiz bir bilgi propagandanın etkinliğine

darbe vurur.

Propagandacı programını sergiler, kişiselleştirmeler, basit istatistikler,

basitleştirilmiş tanımlar, sloganlar, hikayeler, illüstrasyonlar, resimler, tanıdık

terimler gibi unsurlarla basitleştirir.41

1946 ve 1950 seçimlerinde DP tarafından kullanılan “Yeter! Söz Milletindir!”

sloganını taşıyan afiş, partinin temel propagandasını özetleme bakımından hem

yazınsal hem de görsel olarak çok başarılıdır. Afişteki ayası dışarı bakan el figürü,

DP’nin iktidara gelmesi halinde hem milletin ezilmesine dur denileceği, hem de

seçilecek milletvekillerinin halkın istekleri için çalışacaklarına dair yemin ettikleri

anlamını vermektedir. Aynı seçim kampanyaları sırasında DP tarafından kullanılan

“Dağ başını duman almış” marşı ise partinin dinamizmini ve hızla iktidara

yürüdüğünü betimlemektedir.

DP iktidara geldikten sonra, hayatın ucuzlaştığını vurgulayan sergiler açarak,

karşılaştırmalı istatistiki rakamlar vererek ve icraatlarına dair gösterişli genellemeler

üreterek, ekonomik kalkınmaya dair verileri basite indirgenmiş bir biçimde halka

sunmuştur.

a) Yoğunlaştırma Yöntemi:

40 Domenach, a.g.e., s. 55,56.
41 Albig, a.g.e., s. 329.



37

Propagandanın tek amaca, tek hedefe yönetilerek yoğunlaştırılması etkinliğini

arttırır. Tek düşman kuralı uygulanan bir propaganda kampanyası topluluklara yada

partilere karşı değil, belli kişilere özellikle liderlere karşı kurulur.42

Propaganda konuşmalarında DP’li hatipler İnönü başta olmak üzere Erim ve

Gülek’i, CHP’liler ise Bayar ve Menderes’i hedef almışlardır.

b) Bulaştırma Yöntemi:

Propagandacı tüm karşıtlarının aslında aynı amaçta olduğunu ve karşıtları

arasında var olan sözde ayrımların haklı aldatmak için tezgahlanmış olduğunu

belirtir.43

Bu yöntemi 1950 seçimleri öncesinde sıklıkla MP kullanmış ve DP’nin CHP

güdümünde olan bir muvazaa partisi olduğunu iddia ederek, CHP’ye karşı gerçek

muhalefeti kendisinin temsil ettiğini belirtmiştir.

2) Büyütme ve Bozma Kuralı:

Yüzyüze konuşmalarda bireyler aktardıkları öykü, dedikodu ve bilgileri daha

etkili hale getirmek için nasıl abartıyorlarsa propagandacı da amacına hizmet eden

bilgileri abartır. Propaganda çalışması yapan parti yada kuruma hizmet eden basın,

işine gelen bazı haberleri büyütür ve abartır. Büyütme, haber bildirim aşamasında

başlar ve yorumlarla geliştirilir.44

1946’dan 1957’ye kadar partilerin propaganda çalışmalarına açık veya kapalı

destek veren gazete ve dergilerden başlıcaları şunlardır: DP için (muhalefet

yıllarında) Vatan ve (iktidar yıllarında) Zafer, Zafer Akşam Postası, CHP için Ulus,

Yeni Ulus, Vakit ve Akis, HP için Forum, MP için Kudret. Bu gazete ve dergilerde

en çok kullanılan propaganda yöntemi desteklenen partinin ülke çapında geliştiği ve

yeni üyeler kaydettiği, buna karşın karşı partinin üye sayısının azaldığı, parti içi

42 Domenach, a.g.e., s. 57,58.
43 A.e., s. 59.
44 A.e., s. 60,61.



38

çekişmelerle boğuştuğu ve çökmek üzere olduğuna dair haberlere, mevcut durumu

abartarak yer vermektir.

3) Düzenleme Kuralı:

a) Propaganda herhangi birinin aklına gelen bir fikir için gelişigüzel broşür ve

poster üretimi anlamına gelmez. Düşüncesizce hareket edilen, münferit bir hareket

tarzı değildir. Bilimsel olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Ticari propaganda nasıl

ürüne bağlı ise siyasal propaganda da politikaya bağlı olmalı ve onu yansıtmalıdır.

Ancak propaganda politikayı dikte etmemelidir. Sadece politikanın lehte bir kabulle

karşılanması için politik duyguların temelini hazırlamalıdır.45

b) Propagandanın sunumları ve görünümleri değişse de ana teması aynı

kalmalı ve bu ana tema tüm propaganda organlarınca sürekli tekrarlanmalıdır.

Propaganda bir kez belirlendikten sonra asla muğlak olmamalı ve her şeyden

önemlisi formülleştirilmelidir.46

1950 seçimlerinde DP demokrasi ve millet iradesi üzerine vurgu yaparken,

1954 seçimlerinde DP ekonomik kalkınmayı, CHP yabancı sermaye ve petrol

kanunlarını, 1957 seçimlerinde DP icraatları, CHP ise rejim buhranı ve ekonomik

sıkıntıları ana tema olarak belirlemiş ve tüm kampanya boyunca tekrarlamıştır.

c) Propaganda sürekli yeni haber ve sloganlarla geliştirilmeli ve yavaşladığı

noktalarda hızlandırılmalıdır. Propagandayı geliştiren ve karşı tarafı suçlayan kanıtlar

ve açıklamalara cevap verilmesine fırsat tanınmadan yenileri ile ikame edilmeli ve

böylece kamuoyunun dikkati hızla ve sürekli başka yönlere çekilmelidir.

Başka teklifler sunmak, konuyla ilgisiz itirazlar öne sürmek ve konuyu

değiştirmek gibi taktiklerle dikkati başka yöne çekmek ve lafı çevirmek

propagandacı için çok değerli bir araçtır. Mizah ve hiciv kullanımı, ad takma,

dikkatleri kişiliğe çekme, konuyu değiştirme, önemsiz veya zararsız konulara dikkat

çekme, grubun dikkatini propagandacının lehine bir konuya yöneltme popüler

metodlardandır.47

45 Ian Harvey, The Techique of Persuasion, London, The Falcon Press, 1951, s. 153,154.
46 A.e., s. 151.
47 Albig, a.g.e., s. 327.
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Ayrıca çağdaş propagandacı dikkat çekmek için ani görüntüler ve renk gibi

teknik yöntemlerden de faydalanır.

d) Politikada yapılacak muhtemel bir değişime karşı kamuoyunun bakışını ve

tepkisini ölçecek “deneme balonları” uçurulması da düzenlemeye ilişkin bir başka

tekniktir.48

e) Propaganda muhalefet liderleri hakkında hikayeler uydurabilir, istatistikleri

tahrif edebilir, yeni öyküler yaratabilir yada dedikodular başlatabilir yani bir yalana

dönüşebilir. Bu gibi gerçekten sapmaların yaşandığı hallerde yalanların başarısı,

alıcılar üzerinde yarattığı inanılırlık ve makullük seviyesine, seyirci/izleyicinin

saflığına ve uydurulmuş hikayelerin yanlış olduğunu kanıtlama ihtimalinin var olup

olmadığına göre değişir.49

Liderler hakkında uydurulan hikayeler bakımından en renkli seçim 1954

seçimleridir. Kampanya boyunca Cumhurbaşkanı Bayar’ın kadınlarla alem yaptığı,

Başbakan Menderes’in Rum Patriğinin sakalını öptüğü, CHP Genel Sekreteri Kasım

Gülek’in abdestsiz namaz kıldığı, sünnetsiz olduğu hatta papaz olduğuna dair

fotoğraf ve fotomontajlarla desteklenmiş öyküler yaratılmıştır.

f) Propagandacı sürekli alıcıların hislerine hitap eder. Nefret, korku, gurur,

bencillik, hırs vb. gibi duygular yaratmaya çalışır. Birçok kitlesel propaganda

duygusal başvurulara dayanır. Propaganda gerçeklikleri değiştirmese de gizli kalmış

hislerin açığa vurulmasını(catharsis) sağlayarak propagandaya bağlılığı doğurur.50

g) Her özel durum için sonsuz sayıda propaganda varyasyonu mümkün

olduğundan propaganda teknikleriyle ilgili geliştirilmiş tüm genellemeler ancak

sınırlı bir yarar sağlayabilir. Bu nedenle propaganda metodları ve ikna yöntemleri

sosyal hedeflerin durumuna göre uyarlanmalıdır.

Propaganda mesajlarının kabulü alıcıların kişilik özelliklerine, bilgilerine ve

tecrübelerine dayandığından propagandacı yaratıcı bir biçimde, yöneldiği farklı

toplumsal gruplar için farklı propaganda biçimleri düzenlemelidir.

1950’li yıllarda köylüler ve çiftçiler için mahsul fiyatları, köye okul, su,

elektrik, sağlık hizmetleri getirilmesi, memur ve işçiler için konut, sigorta, sendika,

48 Domenach, a.g.e., s. 65.
49 Albig, a.g.e., s. 323,324.
50 A.e., s. 322,323.
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ücretli izin, grev hakkı, esnaf için vergi indirimi, azınlıklar için eşit muamele,

göçmenler için konut, gecekonduda yaşayanlar için evlerine tapu verilmesi gibi farklı

toplumsal gruplara yönelik farklı propaganda mesajları geliştirilmiştir.

4) Aşılama Kuralı:

Başarılı bir propaganda için propagandacı önceden var olmayanı yaratmak

yerine, var olan temel üzerinde çalışarak onu değiştirmeyi kural edinmelidir.

Propagandacı toplumdaki mevcut eğilimleri olumsuzlamakla işe başlamaz. Kendi

propagandasının zaten mevcut eğilimle paralel olduğunu ifade eder ve kendini ona

bağlar.51

Propagandacı hedeflerinin hakim tutumlarını bilmek zorundadır ve her olası

şekilde toplumdaki baskın tutumlar ile yaymak istediği fikri bağdaştırmalıdır. Birçok

propaganda, yerleşmiş önyargıları fark edemeyen propagandacılar yüzünden

başarısız olmuştur. Propagandacı mevcut popüler fikirleri ve kabulleri incelemeli

böylece nüfusun çoğunluğunun hangi düşünceleri, kelimeleri, sembolleri, kişileri ve

kurumları desteklediği yada hangilerini desteklemediği bilgisine sahip olmalıdır.52

1946 seçimlerinde CHP komünist tehlikeyi, 1950’li yıllarda DP din’i,

propagandalarını desteklemek için kullanmışlardır. CHP II. Dünya Savaşı sonrası

belirsiz duruma ve Sovyet tehlikesine dikkat çekerek halkı DP’den soğutmayı

amaçlamış, DP ise dini hürriyetin kendi iktidarı sırasında gerçekleştiğini ve CHP’nin

tekrar iktidar olması halinde dini icraatlara son vereceğini iddia ederek, seçmeni

kendi yanına çekmeye çalışmıştır.

5) Birlik ve Bulaştırma Kuralı:

İnsanların genel düşünceye karşı gelmeme ve çevreleriyle uyum içinde olma

çabasını kullanan propagandacı, toplumun büyük kesiminin kendi savunduğu

görüşün taraftarı olduğu inancını yayarak en güçlü olduğunu göstermeye çalışır.

51 Domenach, a.g.e., s. 67,68.
52 Albig, a.g.e., s. 328,329.
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Birlik ve bulaşma kuralının yoğun olarak uygulandığı yerler kitle gösterileri,

mitingler ve yürüyüşlerdir. Bir tür gövde gösterisi olan bu faaliyetler edilgen bireyi

birliğe dahil ederek etkinleştirir.53

1946 seçim kampanyasından itibaren propaganda için yoğun olarak kullanılan

mitingler, 1950’li yıllarda kullanılan en önemli propaganda kanalı olmuştur. Hangi

partinin mitingine kaç kişinin katıldığına büyük önem verilmiş, parti taraftarı

gazetelerde katılıma dair rakamlar yer almıştır. Mitingler bir yandan birlik ve

bulaştırma kuralının uygulanmasına hizmet ederek seçmeni parti ile yakınlaştırırken,

diğer yandan da, partiler tarafından kamyonlarla köy ve kasabalardan alınarak,

miting alanına getirilen vatandaşların sosyalleşmesine hizmet etmiştir.

H) Karşı Propaganda:

Propagandanın savlarını çürütmeyi ve böylece hedefin gerçekleşmesini

önlemeyi amaçlayan propagandadır. Aslında tüm propagandalar bir karşı propaganda

içerirler. Eğer karşı propaganda hareketi kamuoyunun desteğini alırsa, propaganda ne

kadar güçlü olursa olsun başarılı olamaz.

Karşı propagandanın, yukarıda incelenen propaganda tekniklerine ek olarak

kendine özgü bazı kuralları vardır. Karşıtın propagandasının slogan ve simgelerden

temizlenmiş ana temalarını bulup bunları çürütmek, karşıtlar koalisyonun en zayıf

öğesine saldırmak, eğer karşıt güçlü durumda ise doğrudan saldırmamak, karşıt

propaganda savunucusu yada liderini küçük düşürmek, yalanlayıcı kanıtlar ortaya

sürerek karşıt propagandayı çelişik duruma düşürmek, karşıtla ilgili şakalar ve

fıkralar yayarak onu gülünç düşürmek ve üstünlüğü karşı tarafa kaptırmamak karşı

propagandanın etkinliğini ve başarısını arttırıcı tekniklerdir.54

İ) Propagandanın Etkinliği

53 Domenach, a.g.e., s. 69-79.
54 A.e., s. 80-85.



42

Propagandanın etkinliği, kamuoyunu hedeflenen yönde bir davranış

değişikliğine sevketmesine, böyle bir değişim konusunda kamuoyunu ikna etmesine

bağlıdır.

İkna konusundaki öğrenme teorisine göre ikna edici bir mesaj ancak alıcı

tarafından öğrenildiğinde ve kabul edildiğinde ikna edici olabilir. Bu anlamda

propaganda ikna edici bir etki yaratmak için görülmeli, anlaşılmalı, öğrenilmeli,

hatırlanmalı ve tesir ederek harekete geçirmelidir.55

Propaganda hizmet ettiği politik hedef lehine kamuoyunda davranış değişimi

yaratabildiği ölçüde etkilidir. Etkin bir propaganda için ilk olarak kitlelerin dikkati

sağlanmış olmalı, ikinci olarak kitlelerin güveni sağlanmış olmalı, üçüncü olarak

kitlelerin meyilli oldukları unsurlar göz önünde tutulmalı ve propagandanın yaratmak

istediği değişiklikler, kitlelerin içinde bulunduğu anda beslediği umut ve

bekleyişlerle ilgili yapıya ters düşmemeli, son olarak kitlelerin içinde bulunduğu

ortam değişmenin gerektireceği eylem yönünde harekete geçmeye elverişli olmalıdır.

Çünkü propaganda bireyleri, ancak yerine getirmeleri olanaklı yükümlülükleri ve

davranışları gerçekleştirmek için harekete geçirebilir.56

Etkin bir propaganda mevcut şartları bilen ve ona göre hareket eden, zora

değil iknaya dayanan bir eylemdir. Etkin propaganda, zorla propaganda amacına

uygun eyleme geçirmek yani “yaptırmak” değil, kitleyi amaca uygun eylemi yapmak

konusunda istekli hale getirmek yani “yapmak için ikna etmek” hedefi taşıyan

propagandadır.57

Propagandanın etkinliği konusunda yapılan ilk araştırmalar sonucu geliştirilen

kuramlar propagandanın kitleler üzerinde büyük etkisi olduğu konusunda

birleşmişlerdir. Mermi kuramı, hipodermik iğne kuramı ve uyarı-tepki kuramları

insanların kitle iletişim araçlarının iletilerine karşı aciz, propagandaya karşı

55 Carl Howland ve çalışma arkadaşlarının araştırmalarına dayanan ikna konusundaki en önemli
öğrenme teorisi, öğrenme sürecini dört aşamaya ayırır. Öncelikle mesaj alıcının dikkatini çekmelidir.
Daha sonra mesaj içeriği anlaşılmalı ve kavranmalıdır. Üçüncü aşamada alıcı mesajın içinde mevcut
olan argümanları öğrenmeli ve bunların doğru olduğunu kabul etmelidir. Ve son olarak öğrenilmiş
bilgi ve inançların harekete geçirici etkisi için bir teşvik gerektiği unutulmamalıdır. Anthony R.
Pratkanis, Elliot Aronson, Age of Propaganda:The Everyday Use and Abuse of Persuasion, New
York, W. H. Freeman and Company, 1992, s. 22,23.
56 Daniel Lerner, “Propagandada Etkinlik:Şartlar ve Değerlendirme”, Kitle Haberleşmesi Teorilerine
Giriş, Der. Ünsal Oskay, 3. bs., Ankara, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu, 1985, s. 270-
272,278.
57 A.e., s. 279.
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savunmasız olduklarını savunmuşlardır.58 Hipodermik iğne kuramı kitle iletişim

araçlarının kitleler üzerindeki etkisini şırıngadan beyne zerk edilen ilacın etkisine

benzetir.

Daha sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar ilk kuramların propagandanın

etkisi konusundaki görüşlerini abartılı bulmuş ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla

iletilen mesajların kamuoyu üzerinde ancak sınırlı bir etkisi olduğunu kabul

etmişlerdir.

1970’lerde mermi kuramını tekrar ele alan Ellul propagandanın sanıldığından

daha çok etkili olduğunu savunmuştur. Ona göre propagandanın etkileri laboratuar

ortamında tam anlamıyla ölçülemez. Çünkü propaganda günümüzde yaşamın her

alanında yaygın şekilde var olduğu için birçoğumuz onun farkına bile varmayız.59

Ellul’a koşut biçimde Frankfurt Okulu kurucularında Horkheimer “Akıl

Tutulması” adlı eserinde60 insanların kitle kültüründen edindikleri hazır düşünce ve

davranış kalıplarını sanki kendi düşünceleriymiş gibi sisteme geri yollamalarının

kitle kültürünü beslediğini ve güçlendirdiğini ifade eder.

J) Seçmen Tercihini Etkileyen Propaganda ve İletişim Faktörleri:

Propaganda ve siyasal iletişim faaliyetlerinin özellikle seçim dönemlerinde

siyasal partilerce seçmeni ikna etme amaçlı kullanıldığını belirtmiştik. Propaganda

ve iletişim faaliyetleri aracılığı ile seçmenlerle ve toplumu etkileme gücüne sahip

kanaat önderleriyle bağlantı kurularak, bunların partinin yada adayın politikaları ve

sorunlara getirdikleri çözüm önerileri hakkında bilgilenmeleri sağlanırken, aynı

zamanda oy verme tercihleri etkilenerek seçmenlerin iknasına çalışılır. Ayrıca siyasal

iletişim ve propaganda faaliyetleri içinde geri besleme kanalları tesis edilerek

kamuoyunun beklentilerinin ve siyasal partilerin gönderdiği iletilere verdiği tepkinin

ölçülmesi sağlanır.

58 Severin ve Tankard, a.g.e., s. 183.
59 Ellul’dan aktaran A.e., s. 184.
60 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, 5. bs., İstanbul, Metis, 2002, s. 163.
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En çok kullanılan propaganda ve siyasal iletişim faktörleri seçim

kampanyaları, kamuoyu araştırmaları, yüzyüze yapılan temaslar, kitle iletişim

araçları ve çeşitli ikna ve mesaj stratejileridir.

1) Seçim Kampanyaları:

20. yüzyılın ilk yarısında uygulanan seçim kampanyaları daha sınırlı

amaçlarla hareket etmekte ve seçmen-parti bağları günümüze göre daha sıkı

olduğundan, az sayıdaki kararsız seçmeni etkilemeye çalışmaktaydı. Bu kampanyalar

için ön propaganda çalışması yapılmazdı. Kampanyalar kısa süreli ve dönemsel

nitelikteydiler. Bugün ise seçim kampanyalarının hem süresi, hem kapsamı, hem de

tesiri artmıştır.61 Siyasal partilerin uyguladıkları propaganda çalışmaları sadece seçim

kampanyası dönemlerinde değil, kampanya dönemleri arasında da sürekli

uygulanmakta ve seçmenler ön propaganda faaliyetleriyle seçime

hazırlanmaktadırlar.

Devine ve Hirt seçim kampanyalarının üç sonucu amaçladığını

belirtmektedirler.62 İlk amaç seçmenlere partiler/adaylar ve onların politikaları ile

gündemdeki konular, sorunlar, çözüm önerileri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi

vermektir. İkincisi seçmenleri, mesaj ve ikna stratejilerini kullanarak bir parti yada

aday lehinde oy kullanmaları için ikna etmektir. Üçüncü amaç ise seçmenleri oy

kullanmak ve parti/aday lehine çalışmalarda bulunmaları için seferber etmektir.

Seçim kampanyaları ayrıca tüm görüşlerin tartışılması için zemin hazırlamak, yeni

liderleri kamuoyuna tanıtmak, seçmenleri siyasal sisteme bağlamak gibi işlev ve

amaçlara da sahiptir.

Seçim kampanyalarında en sık kullanılan araçlar basın, televizyon, radyo,

afişler, küçük grup toplantıları, büyük salon toplantıları, mitingler ve gösteri

yürüyüşleri, ev toplantıları, kapı kapı dolaşarak yapılan iletişim faaliyetleri, posta ile

adreslere mesaj yollama, telefonla iletişim, kitapçıklar ve broşürler, seçim bültenleri,

seçim gazeteleri, seçim bildirileri, şarkı kasetleri, rozetler, bayraklar ve film

gösterimleridir.

61 Bektaş, Siyasal Propaganda, s. 225,226.
62 Devine ve Hirt’ten aktaran Kalender, a.g.e., s. 91.
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Seçim kampanyalarının temel amacı seçmen tercihini propagandası yapılan

parti/aday lehinde etkilemektir. Bu nedenle seçmenin seçim kampanyasından ne

derece etkilendiği büyük önem taşımaktadır. Seçim kampanyalarının seçmen tercihi

üzerinde yarattığı etkileri inceleyen birçok araştırma seçim kampanyası başlamadan

önce birçok seçmenin zaten hangi partiye oy vereceği konusunda karara vardığını

bildirmektedir.63

Araştırmalara göre64 seçmenler medyadan aldıkları mesajlar karşısında seçici

davranıp, kendi tutumlarına uygun olanları takip etmekte, olmayanları ise görmezden

gelmektedir. Yani seçim kampanyaları karar değiştirmekten çok seçmenlerin mevcut

görüşünü pekiştirmektedir. Rivlin ve Grove’un araştırması ise65 seçmenlerin bir anda

fikir değiştirip bir partiye/adaya oy vermekten vazgeçmediğini, önce tutumların

değiştiğini sonra kararsızlar grubuna dahil olduklarını ve en sonunda başka bir

partiye/adaya yöneldiklerini göstermiştir.

Seçim kampanyasının etkisiyle tercihlerini değiştirenler; şekillenenler,

yüzergezerler ve parti değiştirenler olarak nitelendirilen üç ana tipe ayrılırlar.66

Şekillenenler başlangıçta kime oy vereceğini bilmeyen, kararsız yada oy verme niyeti

olmayan seçmenlerdir. Kampanyanın sonlarına doğru bir partiye oy verme kararı

verirler. Yüzergezerlerin başlangıçta bir partiye oy verme niyetleri vardır ancak

kampanya sırasında fikir değiştirip başka bir partiye oy vermeye karar verirler, daha

sonra yeniden eski seçimlerine geri dönerler. Parti değiştirenler ise kampanya

sırasında başlangıçta oy verme kararı aldıkları partiyi değiştiren seçmenlerdir.

Seçim kampanyasında uygulanan propaganda ve iletişim faaliyetleri ile

siyasal reklam çalışmaları daha ziyade kararsız ve ilgisiz seçmenleri hedef almakta

ve partizan seçmenlerin kanaatlerini güçlendirmek için kullanılmaktadır.

63 1959’da Amerikalı seçmenler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre (Kurt Lang, Gladys Engel
Lang, “The Mass Media and Voting”, Public Opinion and Communication, Ed. Bernard Berelson,
Morris Janowitz, 2. bs., New York, The Free Press, 1966, s. 456.) bu seçmenlerin yüzdesi 50 ile 84
arasında değişmektedir. Ancak 1990’larda yapılan araştırmalarda, seçim kampanyalarının etkisi yine
düşük bulunsa da eski araştırmalara göre arttığı görülmektedir. (Kalender, a.g.e., s. 97.) Günümüzde
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler, seçmenin kampanya mesajlarına daha
çok maruz kalmasına neden olmakta ve böylece kampanyanın, tercihleri etkileme gücü artmaktadır.
64 Yusuf Devran, Siyasal Kampanya Yönetimi, 2. bs., İstanbul, Odak İletişim, 2004, s. 3; Lang,
Lang, a.g.e., s. 457.
65 Rivlin ve Grove’dan aktaran Devran, a.g.e., s. 4.
66 Berelson, Lazarsfeld ve Gaudet’den aktaran Kalender, a.g.e., s. 95.
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Peki seçmenler eğer kampanya süresince uygulanan ikna ve propaganda

faaliyetlerinden etkilenmiyorlarsa neden onları takip etmektedirler? Blummer ve

McQuail tarafından 1969 yılında yapılan çalışmada67 seçmenlere, seçim kampanyası

sırasında televizyonda neden politik yayınları izledikleri sorulmuştur. Deneklerce

sırasıyla en sık ifade edilen nedenler “bir partinin eğer güç elde ederse ne yapacağını

görmek için”, “günün temel konularında geri kalmamak için” ve “politik liderlerin

neye benzediklerine karar vermek için” şeklindedir. Bu cevaplar seçmenlerin seçim

kampanyası süresince kitle iletişim araçlarından iletilen propaganda mesajlarını, en

çok politik ortamla ilgili bilgi alma amacıyla izlediklerini göstermektedir.

Diğer yandan seçmenler siyasal partilerin mesajlarını bir propagandaya maruz

kaldıklarını bilerek izlemekte ancak haberlerden iletilen mesajları yansız olarak

gördüklerinden bu mesajlara daha az direnç göstermektedirler.68

Son olarak bir seçmenin kampanyadan etkilenme derecesinin kitle iletişim

aracına maruz kalma, kurum üyeliği, eğitim, sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, kişisel

tutumlar gibi özelliklere de bağlı olduğu hatırlanmalıdır.

Kampanyanın başarısı ve dolaysıyla etkinliğini belirleyen en önemli

etmenlerden bir diğeri ise, seçim kampanyasının iyi biçimde organize edilip

edilmediğidir. Başarılı bir seçim kampanyası dört temel organizasyon aşamasından

oluşmalıdır. Bunlar sırasıyla araştırma ve hazırlık,69 planlama ve örgütlenme,70

stratejinin geliştirilmesi,71 iletişim ve değerlendirmedir.72

67 Severin ve Tankard, a.g.e., s. 476,477.
68 Devran, a.g.e., s. 6.
69 Ticari bir malın tanıtımı öncesi yapılan pazar araştırması gibi seçim kampanyası öncesinde de
siyasal pazar araştırması yapılır ve hedef kitle belirlenir. Siyasal reklamcılık ticari ürün yerine
politikacının kendisi, imajı ve savunduğu fikirlerini tanıtmayı amaçlar. Kampanyaya hazırlık olarak,
kamuoyu araştırmaları ve anket çalışmaları ile seçmenlerin partilere, adaylara ve siyasal sisteme
bakışı araştırılmaktadır. Böylece seçmen tutumları ve istekleri öğrenilmektedir.
70 Bu aşamada kampanyanın alt yapısı hazırlanmaktadır. Kampanya merkezinin hazırlanması,
kampanya ekibinin seçilmesi, ekip içi görev ve sorumluluk dağılımının yapılması, kampanya
bütçesinin oluşturulması ve kampanya finansmanı gibi çalışmalar bu aşamada yapılmaktadır. A.e., s.
37.
71 Strateji geliştirildikten sonra sırasıyla kampanya teması, kampanya mesajı ve kampanya stratejileri
belirlenir. Tema kampanya mesajlarının genel konusun kapsamaktadır. Mesaj adayın veya partinin
neden seçime katıldığı sorusunu cevaplama yönelik hazırlanmalıdır. Stratejinin önemsediği ise
seçmenin nasıl ikna edileceği, adayın veya partinin seçimi nasıl kazanacağıdır. Strateji kampanya
mesajını ve onun iletim yollarını kapsar. A.e., s. 85,122.
72 Son aşamada seçim sonuçları değerlendirilir ve uygulanan strateji tekrar gözden geçirilerek bir
sonraki seçimde uygulanacak kampanya, plan ve strateji değişiklikleri yapılarak hazırlanır.



47

Seçim kampanyasının karakteristik özelliklerini tanımlayan ve ona biçim

veren ise, seçime katılan parti ve adayların iktidar yada muhalefet konumunda yer

almalarına göre belirlenen iletişim stilleridir. Partinin ve adayın konumuna uygun

olması halinde başarı sağlayacak iletişim stilleri iktidar, muhalefet ve adaya

özgü/karma olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkabilir.73

İktidar partisi ve/veya adayınca kullanılan iktidar stili (Incumbency Style)

hükümetin geçmiş icraatlarını savunmaya ve iktidarın sürmesi halinde başarılı

icraatların devam edeceğinin belirtilmesine dayanır. İktidar stilini kullanan parti ve

aday devlet imkanlarından ve iktidar makamının verdiği güçten istifade edebilmesi

bakımından muhalefete göre daha avantajlıdır. İktidar stilini kullanan parti iktidarın

sembolik, yasal, yetkisel ve karizmatik gücünü de kullanmış olur.

İktidar stili medyanın dikkatini çekecek ve ilgisini kontrol edecek olaylar

yaratma, kilit noktalara atamalar yapma, devlet fonlarından ve bütçeden ödenek

ayırma, dünya liderleri ile görüşme, ekonomik ve ulusal sorunları manipüle etme,

diğer partiler ve kamuoyunun takdirini kazanmış liderler tarafından onaylanma,

başarılı icraatları vurgulama, seçimlerde yarışan bir aday olmaktan çok, devlet adamı

izlenimi yaratarak politika üstü bir duruş yaratma, bir dış politika sorununu

uluslararası krize dönüştürmek için yorumlama ve abartma gibi taktikler

kullanabilir.74

Muhalefet stilini (Challenger Style) uygulayan muhalif parti ve/veya aday ise,

bir yandan hükümetin politika ve icraatlarını yetersiz, eksik ve yanlış olduğunu iddia

ederek değişimin gerekliliğine vurgu yapar, bir yandan da bu değişimi gerçekleştirip

daha uygun koşullar ve politikalar geliştirecek en uygun adayın kendisi olduğu

konusunda seçmeni ikna etmeye çalışır.

Muhalefet stili rakibin geçmiş icraatlarına saldırma, sorunlara ilişkin saldırı

pozisyonu alma, değişimin gerekli olduğunu vurgulama, gelecek için iyimser olma,

değerlerin değişimi istemek yerine geleneksel değerlere seslenme, merkezi temsil

ediyormuş gibi görünme, demagojik söylemleri kontrol etmek amacıyla şahsi ve sert

73 Judith S. Trent, Robert V. Friedenberg, Political Campaign Communication:Principles and
Practices, 2. bs., New York, Praeger, 1991, s. 63.
74 A.e., s. 68.
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saldırıları kampanyanın beraberce yürütüldüğü kişilere ve kurumlara bırakma gibi

taktikler kullanabilir.75

Yukarıda sayılan özelliklerden başka adayların kampanya süresince

rakiplerine karşı nasıl bir konuşma tonu belirleyecekleri de önemlidir. Aday diğer

adaylara karşı iki çeşit konuşma tonundan birini seçer. Eğer aday konuşmalarında

rakiplerine yer verip, onları eleştiren veya onlara saldıran bir üslup kullanırsa bu

polemikçi tondur. Diğer yandan eğer rakiplerini yok sayıp sadece kendi vaadleri ve

icraatları üzerinde durursa yansız bir ton kullanmış olur.76

2) Kamuoyu Araştırmaları:

Geri beslemeyi mümkün kılarak kitle iletişiminin tek yönlü iletim sürecini iki

yönlü hale getiren kamuoyu araştırmaları, “bir alt grubu veya daha büyük bir grubu

genelleştirmek için kullanılan örneklemden veya örneklemin elde ettiği

popülasyondan sistematik, bilimsel ve tarafsız bilgi toplama işlevi”77 olarak

tanımlanmıştır. Demokrasilerde siyasal iktidarların halk iradesine bağlı oldukları

düşünüldüğünde, kamuoyu eğilim ve isteklerine uygun politikalar geliştirmenin

önemi anlaşılır. Kamuoyunun eğilim ve istekleri kamuoyu araştırmaları vasıtası ile

edinilir. İktidar olmayı hedefleyen siyasal partiler özellikle seçim dönemlerinde

kamuoyu araştırmaları yaparak seçmenlerin istek, tercih ve tutumlarını öğrenmeye

çalışırlar.

Kamuoyu araştırmaları ile ayrıca seçmenlerin oy verme kararlarında en çok

hangi faktörlerden ve hangi iletişim ve propaganda kanallarından etkilendikleri de

ölçülür. Bundan başka kamuoyu araştırmalarından elde edilen veriler; bir parti yada

adayın kamuoyu nezdindeki imajının saptanmasına, adayların nerelerde başarılı olup

nerelerde olmadığının anlaşılmasına, partinin seçim kampanyasının başarısının

ölçülmesine ve rakip partinin yada adayın gücünün ve etkisinin saptanmasına imkan

sağlar.78

75 A.e., s. 79.
76 Topuz, a.g.e., s. 19.
77 Lake ve Herper’den aktaran Özkan, a.g.e., s. 219.
78 Devran, a.g.e., s. 58.
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Siyasal partiler kamuoyu araştırmalarından adaylarını tesbit etme sürecinde

de yararlanmaktadırlar. Böylece halkın desteklediği ve seçilme şansı yüksek adaylar

belirlenmektedir.79

Seçim kampanyalarında en çok uygulanan kamuoyu araştırmaları; kampanya

çalışmasının ilk aşamasında uygulanan ve kampanya stratejisi geliştirmeye yönelik

olan Bencmark anketi, seçim dönemi süresince seçmen tutumlarının ne oranda

değiştiği yada aynı kaldığını ölçen izleme anketi, kampanya döneminin ortalarında

uygulanan ve kampanyadaki hataları tesbit etme amacı taşıyan follow-up anketi,

kampanyanın son günü sorduğu sorularla seçmenin kafasını karıştırarak oy verme

tercihini değiştirmeyi amaçlayan yönlendirme anketi ve kampanya stratejisini

oluşturmak için küçük gruplarla sohbet etme şeklinde gerçekleşen fokus grup

çalışmalarıdır.80

Kamuoyu araştırmaları siyasal partilere ve adaylara bilgi sağlamasının

yanısıra seçmen tercihi üzerinde de etki yaratır. Seçmenler medyada yayınlanan

kamuoyu araştırma sonuçlarını inceleyerek, bunlarla kendi tutum ve tercihlerini

karşılaştırırlar. Kamuoyu araştırmalarının seçmenler üzerinde yarattığı etkilerin

bazıları şunlardır:81 Gözde olana yönelme (bandwagon) etkisi, zayıfa destek

(underdog) etkisi, kamçılama (lash) etkisi, oyu geride görünen parti seçmeninin

sandığa gitme oranını arttırma etkisi, küçük partinin varlığını farketme ve oy verme

etkisi, barajı geçememe ihtimali olan partiyi destekleme/barajı geçme tehlikesi olan

partiyi desteklememe etkisi.

3) Yüzyüze Yapılan Temaslar:

Seçmenle doğrudan iletişim kurularak yapılan yüzyüze temaslar, seçmenlerin

eğilimlerini ilk elden göstermesi bakımından önemlidir. Yüzyüze iletişim araya

başka bir araç girmediğinden diğer yöntemlere göre daha samimi ve daha etkilidir.

Seçmenden gelecek tepkiler anında ve doğrudan ortaya çıktığı için ölçülmesi daha

kolaydır. Yüzyüze temaslar genel seçimlerden ziyade yerel seçimlerde kullanılır.

79 Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, s. 237.
80 Devran, a.g.e., s. 60-70.
81 Özerken, Altınal ve İnceoğlu’ndan aktaran Kalender, a.g.e., s. 109.
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Sosyal bilimciler ve kamuoyu uzmanları yüzyüze iletişimin pedagoji ve ikna

alanında diğer araçlara nazaran daha etkili olduğunu savunmaktadırlar.82 Buna göre

yüzyüze iletişim kurulan bir seçmenin seçime ilgisi ve coşkusu artar. Bir aday

tarafından şahsen ilgilenilen seçmenler, bu adayın kendilerini önemsediğini

hissederler. Yüzyüze iletişim ile seçmenlerin kendi görüşlerini ifade edebilmesi, iki

yönlü bir iletişime imkan sağlar. Diğer yandan yüzyüze iletişim çalışmaları partinin

yada adayın seçim kampanyasına medya ilgisini arttırır.83

DP’li milletvekili adayları seçmenle yüzyüze iletişim kurma metodunu 1946

seçimlerinden itibaren etkili biçimde kullanmışlardır. Tek parti dönemi idarecileri

tarafından Ankara’dan idare edilen ve küçük yerleşim birimleri ile doğrudan temas

içermeyen propaganda sisteminin aksine DP, milletvekilini halkın ayağına götüren

bir yapıyı Türk siyasal sistemine sokmuş ve bu yeni bakış açısı onun 1950

seçimlerini kazanmasını sağlayan önemli faktörlerden biri olmuştur. CHP ise

yüzyüze iletişimi 1954 seçimlerinden itibaren ve 1957 seçimlerinde yoğunlaşarak

kullanmıştır.

Seçmenle yüzyüze kurulan iletişim yöntemleri olarak adayın kendisinin kapı

kapı gezerek seçmenlerle sohbet edip tokalaşması, gönüllülerin kapı kapı ziyaretleri

(canvassing), telefonla görüşme ve doğrudan mesaj gönderme sayılabilir.

Aday ev ziyaretlerinden başka kahvehane ziyaretleri, vardiya değişim

saatlerinde fabrika ziyaretleri, market, çarşı pazar ziyaretleri gibi yöntemler ve

sokaklarda seçmenlerle sohbet etme gibi teknikler uygulayabilir. Adayın kapı kapı

ziyaretleri yavaş işleyen bir çalışma yöntemi olduğundan gönüllülerce desteklenir.

Canvassing adı verilen bu uygulamada genellikle biri kadın biri erkek iki gönüllü

kapı kapı dolaşarak seçmenlere aday ve vaadleri hakkında bilgi verir. Yeterli gönüllü

bulunamadığında yada zaman sınırlaması nedeniyle canvassing mümkün

olmadığında telefonla görüşme yapılır. Şüphesiz adayın kendisinin seçmenlerle

telefonda görüşmesi daha etkilidir. Ancak adayın tüm seçmenlerle telefonda

görüşmesi olanaksız olduğundan bu durumda da gönüllülerden yararlanılır. Diğer bir

82 Joseph T. Klapper, “Değişik Haberleşme Araçlarının Karşılaştırmalı Etkileri”, Kitle Haberleşmesi
Teorilerine Giriş, Der. Ünsal Oskay, 3. bs., Ankara, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu,
1985, s. 206.
83 Devran, a.g.e., s. 213,214.
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uygulama adayın banda kaydedilmiş konuşmasının tesadüfen seçilen telefon

abonelerine dinlettirilmesidir.84

Seçmenlerle posta, cep telefonu mesajı ve internet aracılığı ile de iletişim

kurulabilir. Posta ile broşür ve mesaj gönderilmesi tekniği, kitle iletişim araçlarının

ulaşamadığı bölgeler ile aynı sosyal katmandaki seçmen gruplarının yaşadığı semt

veya çevrelerde bu grupların sorunlarına özel mesaj göndermek sureti ile daha etkili

olabilir.85

Yukarıda açıklanan yöntemlerden başka seçmenin oy vermesinin sağlanması

amacıyla oy verme günü daha oyunu kullanmamış parti taraftarları evlerinden

alınarak sandık bölgelerine ulaştırılabilir. Adaylar arasında oy farkının az olduğu

durumlarda bu gibi faaliyetler seçim sonucunu belirlemesi açısından önemlidir.86

Seçmen üzerinde en az, aday ile yüzyüze temas kadar etkili olan diğer bir

yöntem ise, kanaat liderleri vasıtası ile seçmenlerin belli görüşleri benimsemesinin

sağlanmasıdır. Kanaat liderleri kitle iletişim araçlarından edindikleri bilgileri aynen

yada kendi yorumlarını katarak çevrelerine ileten kimseler olarak

nitelendirilmektedirler.87

Kanaat liderleri bir tercüman gibi çalışarak kitle iletişim araçlarının iletilerini

yerel grupların deneyimlerine göre tercüme ederler. Yüzyüze ve kanaat lideri

vasıtasıyla seçmende oluşan etki (bir kocanın karısının seçim tercihine etki etmesi

gibi) bireysel bakımdan kitle iletişim araçlarının yarattığı etkiye nazaran daha

geniştir.88

Kanaat liderleri belli mesleklere sahip oldukları yada varlıklı oldukları için

değil bilgileri, siyasete ilgi dereceleri ve kişilikleriyle nüfuz kazanmış bireylerdir.

Kanaat liderinin (genelde geleneksel toplumlarda ve küçük çevrelerde) diğer sosyal

gruplar ve seçkinlerle iletişimi sağlaması,89 siyasal partilerin, bu liderlerin

bilgilenmesi ve etkilenmesine büyük önem vermesine neden olmaktadır. Kanaat

liderlerinin parti yada aday tarafından seçim bölgesinde düzenlenen özel toplantılara

84 Kalender, a.g.e., s. 113.
85 Devran, a.g.e., s. 223.
86 A.e., s. 213,232.
87 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 17. bs., Ankara, Bilgi, 2005, s. 150.
88 Lang, Lang, a.g.e., s. 463.
89 Nermin Abadan, Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimler Açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili, s.
271,272.
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çağırılması, liderlerin o parti ve adayın görüşünden etkilenmesini

kolaylaştırmaktadır.90

4) Kitle İletişim Araçları:

Kitle iletişimi “toplumun tümünün veya önemli bir kısmının alıcı konumunda

olduğu, kitlelere yönelik iletişim”91 dir. Gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon,

sinema, afiş gibi kitle iletişimini sağlayan araçlar ise kitle iletişim araçlarıdır. Kitle

iletişim araçları tek yönlü bir iletişim meydana getirir. Bu tek yönlülüğü vurgulayan

bazı yazarlar92 kitle iletişim araçları yerine “yığınsal iletim araçları” terimini

kullanmayı tercih etmektedir.

Gelişen teknolojinin de yardımıyla haberleri ve yorumları kısa zamanda uzak

mesafelerdeki türdeş olmayan kitlelere aynı anda yayabilme özelliğini kazanan ve

böylece etki alanları genişleyen kitle iletişim araçlarının işlevleri kamuoyuna bilgi ve

haber sağlamak ile sınırlı değildir.93 Günümüzde kitle iletişim araçları geleneksel

toplumsal yapının zayıflamasıyla toplumsallaşmayı sağlayan temel araç haline

gelmiştir. Bir toplumun sahip olduğu temel değerler ve normlar ile bu değer ve

normlara uygun düşünce ve davranış kalıpları kitle iletişim araçları vasıtasıyla

bireylere aktarılmaktadır.

Kitle iletişim araçları ile toplum arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramlardan

“yığınsal toplum kuramı”, kitle kültürü ve kitle iletişiminin gelişmesinin, toplumu

birleştirme özelliği taşıyan değer yargılarına dayanan geleneksel kültürel yapının

çökmesine neden olduğunu savunur.94 Bu kuramı eleştiren “özgürlükçü-çoğulcu

kuram” kitle iletişim araçlarını çoğulculuk ve demokrasi için vazgeçilmez olarak

görür ve eskiden sadece seçkinlere açık olan kültür ürünlerinin kitle iletişim araçları

90 Topuz, a.g.e., s. 25.
91 Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, s. 115.
92 İlal, a.g.e., s. 25.
93 McQuail kitle iletişim araçlarının toplumsal fonksiyonlarını enformasyon, korelasyon, devamlılık,
eğlence ve seferberlik biçiminde beş başlık altında toplamaktadır. İlk fonksiyon olaylar hakkında bilgi
sağlama, ikincisi olayları yorumlama ve toplumsallaştırma, üçüncüsü hakim kültür ile alt kültürleri
ifade etme ve toplumsal değerleri sürdürme, dördüncüsü oyalanma, zevk ve rahatlama sağlama,
sonuncusu toplumsal hedefler için çalışma anlamına gelmektedir. McQuail’den aktaran Özkan a.g.e.,
s. 57.
94 İlal, a.g.e., s. 53,54.
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sayesinde tüm sosyal katmanlara yayıldığını ifade eder.95 Bu kuramın olumlu

bakışına zıt olarak Frankfurt Okulu kuramcıları ise kitle iletişim araçları ile toplumun

değişime karşı denetlendiğini ve kurulu düzenin topluma kendini bu araçlar ile tekrar

tekrar kabul ettirdiğini ifade eder. Gündem oluşturma gücü ile nelerin konuşulup,

tartışılıp nelerin konuşulmayacağını belirleyen kitle iletişim araçları, böylece bireyi

edilgen hale getirerek düzenin devamına yönelik, tek boyutlu ve eleştiriye açık

olmayan bir sistem oluşturmaktadır.96 Bu sistemde kitle iletişim araçlarının

hazırladığı gündemde önem ve öncelik verilen konular, halk için de önem ve öncelik

taşır hale getirilir.97

Kitle iletişim araçları ilettiği mesajlarla bireylerin ne hakkında ve nasıl

düşüneceklerini belirler ve böylece toplum gündemindeki konuları ve bu konulara

getirilen yorumları etkiler. Bu anlamda toplumun “eşikbekçiliği” rolünü üstlenen

kitle iletişim araçları, bazı mesajları kitleye yollarken bazılarının geçmesine izin

vermemektedir.98

Kitle iletişim araçları sadece mesajları değil mesajların gönderildiği

kaynakları da sınırlandırabilir. Örneğin iktidarı destekleyen bir medya kuruluşu

muhalif kaynaktan iletilen mesajları yada muhalefet partilerine ilişkin haber ve

bilgileri yayınlamayabilir veya orijinal mesajı yorumlayarak bozabilir. Bu durum

özellikle seçim dönemlerinde yayınlanan haber ve yorumlar ile kamuoyu

araştırmalarında görülmektedir.

1950’li yıllarda özellikle Ulus’ta ve Zafer’de muhalif partilere ilişkin

haberlerin ve muhalif liderlerin nutuklarının yer almadığı, ancak desteklenen parti

tarafından muhalif liderlerin açıklamalarına cevap verilmesi halinde bu cevabın

yayınlandığı görülmektedir. Diğer yandan muhalefet mitinglerine ve burada yapılan

konuşmalara ilişkin haberler yapılması halinde, haberin içeriği tarafsız olmaktan

uzak olmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse 10 Nisan 1954 tarihli Zafer’de çıkan ve

CHP lideri İnönü’nün Malatya’da yaptığı konuşmayı sunan “İnönü dünkü nutku ile

aczini ortaya koydu” başlıklı haber99 şu ibarelerden oluşmaktadır:

95 A.e., s. 54-56.
96 A.e., s. 57-59.
97 Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, s. 121.
98 Yüksel’den aktaran Özkan, a.g.e., s. 63,64.
99 “İnönü dünkü nutku ile aczini ortaya koydu”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1929, 10 Nisan 1954, s. 1.
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“Malatya’da konuşan C. H. P. Genel Başkanı, birçok şeyler söylemek
istedi, fakat hiçbir şey söyleyemedi…Tazallüm[şikayet]de bulunan bir
zalimin garabetini gösterdi, sadece ve her zamanki gibi gün ışığına
fener tuttu, ‘Karanlıklar içindeyiz!..’ diye bağırdı…”

Aynı haber Cumhuriyet’te, “C.H.P. lideri dün ilk büyük seçim nutkunu

söyledi” başlığıyla,100 Yeni Ulus’ta ise “İnönü’nün ilk seçim nutku” başlığıyla101

duyurulmuştur.

Diğer yandan seçim dönemlerinde iktidar, meşruiyetini zedeleme ihtimali

olan bazı mesajların kitle iletişim araçlarınca yayınlanmasını da yasaklayabilir.

Örneğin her ikisi de şaibeli olarak tarihe geçen 1946 ve 1957 seçimlerinden sonra,

ilki seçim sonuçlarına, ikicisi seçim sonrasında çıkan olaylara ilişkin yayın yasağı

konmuştur.

Kitle iletişim araçları vatandaşların siyasal olaylar ve siyasal aktörler

hakkında bilgi edinmek için en sık kullandıkları kaynaktır. Siyasal mesajları topluma

ulaştırmak ve kamuoyunu şekillendirmek bakımlarından kitle iletişim araçları,

vatandaşların kanaatlerinin oluşumunu ve siyasal karar verme süreçlerini

etkilemektedir.102 Diğer yandan günümüz toplumlarında, siyasette imajın rolünün

artması, kitle iletişim araçlarının ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan

propagandanın değerini arttırmış, kitle iletişim araçlarının seçmen tercihi üzerinde ne

derece etki ettiği büyük önem kazanmıştır.

Kitle iletişim araçlarının etkileriyle ilgili geliştirilmiş teoriler, propaganda

çalışmalarının etkinliği konusunda geliştirilenlere paralel bir çizgi izlemiştir. 1900-

1940 arasında yapılan ilk çalışmalar kitle iletişim araçlarının davranış değişikliği

yaratma konusunda çok etkili olduğunu savunmuştur. 1940-1970 arasındaki ikinci

dönemde kitle iletişim araçlarının sanıldığı kadar büyük oranda etkili olmadığı,

kanaat önderlerinin kitle iletişim araçlarından gönderilen iletileri nasıl yorumladıkları

ve halka nasıl ilettiklerinin daha önemli olduğu vurgulanmış ve bu anlamda kitle

100 “C.H.P. lideri dün ilk büyük seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan
1954, s. 1,6.
101 “İnönü’nün ilk seçim nutku” ,Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 116, 10 Nisan 1954, s. 1.
102 Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, s. 117.
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iletişim araçlarının sınırlı ve dolaylı bir etki yarattığı belirtilmiştir.103 1970’lerden

itibaren televizyonun yaygınlaşması ile kitle iletişim araçlarının güçlü etki yarattığı

görüşüne geri dönülmüştür. Ancak ilk dönemden farklı olarak, etkilerin kısa vadeli

ve doğrudan değil uzun vadeli ve dolaylı olduğunu belirten teoriler geliştirilmiştir.104

Kitle iletişim araçlarının seçmen üzerinde ne ölçüde etki yarattığı, hangi

aracın kullanıldığına göre de belirlenmektedir. Kitle iletişim araçları

karşılaştırıldığında gazete, dergi, kitap gibi basılı malzemenin yazılı olması nedeniyle

kalıcılık bakımından,105 afişin sloganlara dayandığından vuruculuk ve açık

mekanlarda ister istemez görüldüğünden kalıcılık bakımlarından,106 sinemanın

duyulara ve bilinçaltına seslenerek uzun vadeli etki yaratması bakımından,107

radyonun sesli olması sayesinde yüzyüze temasa yakın kişisel bir bağ kurması ve

sadece kulağa hitap etmesi sayesinde her yerde ve durumda kolaylıkla takip

edilebilmesi bakımlarından, televizyonun hem göze hem kulağa hitap etmesi ve

yaygın olması bakımlarından etkili olduğu görülmektedir.108 Kitle iletişim araçlarının

103 Severin ve Tankard, a.g.e., s. 339,340.
104 Kalender, a.g.e., s. 116,117.
105 Basılı malzemenin diğer kitle iletişim araçlarına göre avantajlarından bazıları şunlardır: 1) Bir
konuyla ilgili daha detaylı ve daha zengin bilgi verirler. Televizyon ve radyoda olduğu gibi zaman
kısıtlaması olmadığından, karmaşık ve anlaşılması güç konular basılı araçlarla daha kolay işlenir. 2)
Okuyucu basılı kaynağı birçok yönden kontrol edebilir. Okuyucu basılı malzemeyi istediği zaman,
istediği hızda ve malzemenin istediği kadarını okur. 3) Basılı araçların gösterimi, televizyon ve
radyonun aksine defalarca tekrarlanabilir yani içerik okuyucunun arzusuna göre tekrar tekrar
gösterilebilir. 4) Azınlıkta kalan görüşlerin basılı araçlarda yer bulması daha sık karşılaşılan bir
durumdur. Bu anlamda en az standartlaşma bu tip araçlarda görülür. Özellikle seçim döneminde
kullanılan basılı propaganda malzemelerinden birkaçı seçim gazeteleri, seçim bültenleri, gazetelerde
yayınlanan seçim bildirileri ve partilerce basılan propaganda kitaplarıdır. Klapper, a.g.e., s. 201,202.
106 Afişin en önemli avantajı ucuz olması, kolay hazırlanması ve göze uzun süre hitap etmesiyle kalıcı
bir etki yaratmasıdır. Televizyon ve radyonun aksine afiş sokaklarda, caddelerde, panolarda ister
istemez görülür. (Semra Çevik Ergenel, “Siyasi Afişler(1946-1993)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, s. 28.) Afişler mesajları sembollerle en kısa
sürede, en vurucu ve en etkili biçimde iletme amacı taşırlar.
107 Sinema filmleri aracılığı ile yapılan propaganda faaliyetleri, duygulara ve bilinçaltına seslenmeleri
açısından diğer araçlara nazaran daha uzun vadeli etkiler yaratır. Seçim kampanyalarında sıkça
kullanılmayan sinema daha çok 1930’lu yıllarda propaganda amaçlı kullanılmıştır. Bugün ise
televizyonun yaygınlaşması ile sinemanın haber verme, propaganda yapma işlevleri ikinci plana
gerilemiş ve sinema bir sanata dönüşmüştür. Bektaş, Siyasal Propaganda, s. 103,106.
108 Radyo ve televizyonun ortak avantajları şunlardır: 1) Basılı araçların ve sinema filmlerinin
erişemediği bölgelere (ulaşılması zor uzak köyler gibi) ve kişilere (okuma yazma bilmeyenler gibi)
erişirler. Bir politikacının bir günde siyasal toplantılar ve mitinglerde yüzyüze iletişim kurabileceği
vatandaş sayısı kısıtlıdır. Oysa aynı politikacı bir televizyon programına katılmakla aynı anda
milyonlarca kişiye seslenebilir. 2) Radyo veya televizyonda yayınlanan olaya seyircinin törensel de
olsa katılımını sağlamaları açısından yüzyüze iletişime yakındırlar. Televizyonun canlı yayınlarla bir
olayı hem görüntü hem ses ile anında evlere dağıtması, onun gerçeklik imajını ve etkileme gücünü
daha da pekiştirmektedir. 3) Basılı araçlara göre daha hızlı haber sağlarlar. Bir olayla ilgili ilk bilgiler
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seçmen üzerindeki etkileri birbirini tamamlayıcı nitelikte de olabilir. Örneğin

seçmen, bir aday/parti ile ilgili olarak radyo veya televizyon vasıtasıyla edindiği bilgi

hakkında detaylı haber yada yorum takip etmek isteyebilir. Bu durum seçmenin

gazete, dergi ve diğer basılı kaynaklara yönelmesine neden olabilir.109

Yapılan araştırmalar hiçbir kitle iletişim aracının yüzyüze iletişim kadar etki

yaratamadığını göstermektedir. W. H. Wilke tarafından yapılan bir çalışmada110 üç

ayrı gruba aynı metin üç farklı biçimde sunulmuştur. Metin ilk gruba, konferans

veren kişi tarafından okunmuştur. İkinci gruba, odanın dışında bulunan bir spiker

tarafından okunan metin, hoparlörler aracılığı ile dinletilmiştir. Üçüncü gruba ise

basılı biçimde sunulmuştur. Daha sonra metnin ikna edici gücü ölçüldüğünde ilk

grubun en çok, üçüncü grubun ise en az etkilendiği görülmüştür. Yani etkiyicilik

gücü sırasıyla yüzyüze temas/kişisel konuşma, mekanik sözlü hitap ve basılı

malzeme şeklinde sıralanmaktadır.

Sonuç olarak kitle iletişim araçları yoluyla yapılan propagandanın, yüzyüze

iletişim yöntemleri ile desteklenmesinin etki ve gücünü arttıracağı öne sürülebilir.

Ayrıca  Harrop  ve  Miller’ın da  belirttiği  gibi  parti-seçmen bağının zayıflığı,  konuya

oy verme, güvenilir bulunan araç gibi durumlarda kitle iletişim araçlarının etkisi

artmaktadır.111 Seçim kampanyalarının etkileri bahsinde belirttiğimize benzer

şekilde, kitle iletişim araçlarının etki kapasitesi de bireyin kişisel ve toplumsal

özellikleri ve kitle iletişim aracına maruz kalma süresi gibi birçok faktöre bağlıdır.

5) İkna Edici Mesaj Stratejileri:

çok büyük oranda radyo veya televizyondan alınır. 4) Yazılı bir haber metnini okuyan kişinin okurken
dikkati giderek azalabilir. Bu durum metnin ilk paragraflarının daha etkili olmasını sonlarda ise dikkat
ile birlikte etkinin de azalmasını beraberinde getirir. (Klapper, a.g.e., s. 204.) Oysa radyo ve
televizyon programlarında izleyici/dinleyici programı en baştan beri takip etmese de alıcıyı açtığı
andan itibaren etkiye maruz kalır. (Oskay, İletişimin ABC’si, s. 56.) Günümüzde en çok kullanılan
televizyon aracılığıyla yapılan iletişim ve propaganda faaliyetlerinden birkaçı özellikle seçim
dönemlerinde yoğunlaşan siyasal reklam filmleri, aday tartışmaları, basın toplantıları ve basın
açıklamalarıdır.
109 Nermin Abadan, Halk Efkarı: Mefhumu ve Tesir Sahaları, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, 1956, s. 44.
110 Aktaran Klapper, a.g.e., s. 195,196.
111 Harrop ve Miller’den aktaran Kalender, a.g.e., s. 127.
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İkna edici mesaj stratejileri kararsız seçmenlerin belli bir parti yada aday

lehinde harekete geçip oy vermelerini sağlamayı ve halihazırda bir partiyi

destekleyenlerin görüşlerini pekiştirmeyi hedefler.

İkna stratejileri önce tutumların etkilenip sonra davranışta değişim

yaratılmasını yada önce davranışta değişikliği sonra olumlu tutum gelişimini

amaçlaması bakımından ikiye ayrılır. İlkinde öncelikle bir aday yada partiye karşı

seçmenlerin olumlu tutumlar beslemesi sağlanarak, söz konusu aday yada partiye oy

verme davranışı yaratılmaya çalışılır. İkincisinde ise öncelikli hedef seçmenin parti

lehinde oy kullanmasıdır. Daha sonra olumlu tutum geliştirilerek gelecek seçimlerde

de aynı parti için oy kullanma sağlanır.112

İkna stratejileri ayrıca mesajın duygusal veya rasyonel eğilimlere dayanması

bakımından da sınıflandırılabilir. Rasyonel temelli mesajlar seçmenin acil

ihtiyaçlarına çözüm getirmeli ve somut deliller içermelidir. Duygusal mesajlar

taşıyan ikna stratejilerinde ise vatanseverlik, birlik ve beraberlik, sevgi gibi temalar

ön plana çıkarılır.113

İkna edici mesajlarda sıklıkla kullanılan teknikler mizah çekiciliği, cinsel

çekicilik, korku çekiciliği (fear appeal), kapıyı aralama (foot in the door) ve door in

the face teknikleridir.

Mizah çekiciliği ve cinsel çekicilik daha çok ticari propaganda ve reklamcılık

alanında kullanılır. Korku çekiciliğinde propagandacı korkuyu kullanarak harekete

geçirmeyi ve ikna etmeyi amaçlar. Örneğin bir partinin/adayın, kendisinin seçimi

kazanamaması veya rakibinin kazanmasının toplumda büyük sorunlara ve zararlara

yol açacağı mesajını vermesi korku çekiciliğine örnektir.114

Korku çekiciliği 1946 ve 1950 seçimlerinde CHP tarafından, 1954

seçimlerinde DP ve CHP tarafından ve 1957 seçimlerinde DP, CHP ve HP tarafından

kullanılmıştır. 1946 ve 1950 seçimlerinde dönemin iktidarı CHP dış tehlikeye işaret

ederek, istikrara ihtiyaç olan bir dönemde iktidar değişikliğinin bir macera olacağını

vurgulamıştır. 1954 ve 1957 seçimlerinde ise muhalefette yer alan partiler, DP

iktidarının devam etmesi halinde hayat pahalılığının artacağını, demokrasiye son

112 A.e., s. 131.
113 A.e., s. 131,132.
114 Pratkanis ve Aronson, a.g.e., s. 161.
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verilip totaliter bir idare kurulacağını ve bir daha seçim yapılmayacağını iddia

ederken, DP CHP’nin iktidar olması halinde tek parti döneminin tabutluk ve

zindanlarıyla geri döneceğini, çok partili yapının yıkılacağını, DP’lilerden intikam

alınacağını savunmuştur.

İkna edici mesaj stratejilerinden bir diğeri olan kapıyı aralama tekniğinin

temel mantığı, küçük bir isteğin yapılmasının sağlanmasının, ilerde daha büyük

isteklerin yapılmasına yardımcı olacağıdır. Örnek vermek gerekirse bir partinin

mitingine katılması sağlanan seçmenin, seçimlerde o partiye oy verme ihtimali

arttırılmış olur. Door in the face ise kapıyı aralama tekniğinin zıttı bir biçimde

insanlara önce yapmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini bildiğimiz bir teklifin

sunulmasına, sonra istek derecelerinin azaltılmasına dayanır. Örneğin desteklemediği

bir partiye oy vermesi istenen bir seçmene, daha sonra getirilen aynı partinin

mitingine katılması talebi, ilkine nazaran daha kabul edilebilir gelecektir.115

K) Türkiye’de Tek Parti Döneminde Propaganda ve Seçim

Kampanyaları:
Tek parti döneminin söze dayanan propaganda çalışmaları ilk planda

cumhuriyet ve devrim ilkelerini halkla kucaklaştırmayı hedeflemiş; buna ek olarak

seçim dönemlerinde yapılan propaganda çalışmaları ile halkın siyasal sisteme dahil

olması ve siyasal katılımın artması amaçlanmıştır.

Tek parti döneminde propaganda, Kemalist Devrim ilkelerinin memlekette

yayılması ve seçimlere katılımı arttırma amaçlı faaliyetler biçiminde uygulanmıştır.

Bu dönemde Türkiye’de uygulanan propaganda aynı yıllardaki Alman örneğinden

farklı olarak, duygulardan ziyade bilince seslenmiştir. 1931-1946 yılları arasında

Türk Devrim ilkelerinin halka aktarılması ve benimsetilmesi uğraşı yazılı araçlar,

söz, resim, mimari, müzik vb. araçlarla uygulanmıştır. Farklı araçlarla yapılan bu

propaganda faaliyetleri “terbiye” kelimesi ile adlandırılmıştır.116

Bu dönemde söz en etkili propaganda aracıdır. 1931 senesinde

gerçekleştirilen CHP Kurultayında parti propaganda bürolarına bağlı olarak çalışacak

115 Kalender, a.g.e., s. 134,135.
116 Işıl Çakan, Konuşunuz Konuşturunuz:Tek Parti Döneminde Propagandanın Etkin Silahı Söz,
İstanbul, Otopsi, 2004, s. 14-18.
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Halk Hatipleri Teşkilatı kurulmuş ve düzenlenen bir talimat ile parti ilkelerini en

ücra köylere kadar ulaştıracak Halk Hatiplerinin görev alanı belirlenmiştir. Dönemin

en etkili sözlü propaganda aracı Halk Kürsüleri olmuştur. Ayrıca tiyatro ve çok

verimli biçimde kullanılamasa da sinema ve radyo da propaganda aracı olarak

kullanılmıştır.117

Halkevlerinin uyguladığı iletişim ve propaganda faaliyetleri daha ziyade

dergi/kitap yayınlamak, kitaplıklar kurmak ve konuşmalar/konferanslar vermek

biçiminde üçlü bir sistemde ilerlemiş, bu sistemde radyoya önemli bir yer

verilmemiştir. Halkevlerine radyo alıcıları verilmişse de, Halkodalarına kadar

yaygınlaşmayan radyodan, siyasi iktidar, propaganda açısından tam olarak

yararlanmamıştır.118

Tek partili hayatta uygulanan propagandanın hedefi, çok partili yarışmacı

sistemlerde seçmeni ikna amaçlı yapılan parti propagandalarından farklıydı. Bu

dönemdeki propaganda faaliyetleri ve seçimlerin benzer hedefleri vardı. Her ikisi de

politik katılımı arttırmak için bireylere siyasal bilinç aşılamak ve bireyleri siyasal

sistem ile bütünleştirmek amacı taşımaktaydı. Politik katılımın artmasının hükümetin

meşruiyetini de arttıracağını bilen CHP hükümetleri, bu nedenle özellikle seçim

dönemlerinde propagandaya büyük önem vermişlerdir.119 Seçimlerin her dört yılda

bir aksatılmadan yapılması ve seçime, seçim sandığına verilen önem ve değerden de

bunu görmek mümkündür.

Tek parti döneminde milletvekili adayları seçime bir hafta kala belirlenip,

seçimlerden ancak birkaç gün önce halka ilan ediliyordu. Çoğu CHP’li ikinci

seçmenler oybirliği ile yine CHP tarafından belirlenmiş milletvekili adaylarını

seçiyorlardı. Aday gösterilen milletvekili sayısı seçilecek milletvekili sayısı kadardı.

Yani adayların seçilememesi gibi bir durum söz konusu değildi. CHP ilk kez 1943

seçimlerinde seçilecek milletvekili sayısından fazla sayıda aday göstermişti.

Adayların seçime birkaç gün kala açıklanması ve rekabeti dışlayan sistem nedeniyle

117 A.e., s. 299-307.
118 Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna:(TRT Öncesi Dönemde Radyonun
Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, 1980, s. 252,253.
119 Sinan Yıldırmaz, “The Mass Mobilization in the Elections of the Democrat Party Period”,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, BÜ The Atatürk Institute for Modern Turkish History, 2002, s.
83,84.
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adayların seçim kampanyası düzenlemesine pek gerek kalmıyordu. Ancak

seçimlerden önce CHP il, ilçe örgütleri “altı ok”un simgelediği ilkeler ve Türk

İnkılabı ile ilgili afişler asarak, seçim alayları düzenleyerek vatandaşları seçimlerde

oy kullanmaları için teşvik ediyorlardı.120

Örneğin 1943 seçimlerinde, seçimler süresince parti binalarının ve oy

sandıklarının bulunduğu yerler bayraklarla süslenmiş, halk hatipleri meydanlarda

seçimin önemi ve oy kullanma görevi ile ilgili konuşmalar yapmışlardır. Propaganda

afişleri caddelere, meydanlara ve halkın görebileceği diğer yerlere asılmıştır.121 Yine

1943 seçimlerinde ilk kez plaklı seçim propagandası yapılmıştır. CHP tarafından

propaganda amaçlı hazırlanan plaklar belediye hoparlörlerinde çalınarak halka

dinlettirilmesi için vilayetlere gönderilmiştir.122

Törensel bir havada gerçekleşen seçimlerde, seçim işleminin bitmesinden

sonra oy sandıklarının vilayet binasına taşınması için sandık alayları

düzenlenmekteydi. Seçim sandığı bir kamyonun içinde bulunan kaidenin üstüne

konulurdu ve ilin ileri gelenleri ile halk konvoy halinde sandığın içinde bulunduğu

kamyonu vilayet binasına kadar takip ederlerdi.123

Tek parti döneminde yapılan seçimlerin, partiler ve -çoğu zaman- adaylar

arasında yarışma olmaması nedeniyle sönük ve heyecansız geçtiği söylenebilir.

Seçimler bir seçimden ziyade onaylama işlemine benziyordu. Ancak genel seçimlere

nazaran yerel parti örgütünün ve CHP’li seçmenlerin daha etkili bir rol oynadıkları

yerel seçimler daha canlı geçmiştir.124

120 Hakkı Uyar, “Tek Parti Döneminde Seçimler”, Toplumsal Tarih, C:11, Sayı 64, Nisan 1999, s.
22.
121 “İkinci Seçmen İntihabı”, Cumhuriyet, Yıl 19, Sayı 6643, 14 Şubat 1943, s. 1,3.
122 Mehmet Ö. Alkan, “Tarihin Sesli Tanıkları:Plaklar”, Toplumsal Tarih, C:19, Sayı 117, Eylül
2003, s. 16; Mehmet Ö. Alkan, “Kendim Seçtim Kendim Buldum”, Toplumsal Tarih, C:20, Sayı
123, Mart 2004, s. 46.
123 Mehmet Ö. Alkan, [Eski seçimlerden seçmeler Yazı Dizisi] “Sandık alayları”, Radikal, Yıl 8, Sayı
2723, 25 Mart 2004, s. 9.
124 Uyar, a.g.e., s. 29,30.
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III) SEÇİM SİSTEMLERİ

Seçim işlemi, sadece halkın temsilcileri seçme eylemi değil, bir “usuller,

hukuki ve maddi işlemler bütünü”dür. Bu işlemler bütününün bir parçası da, seçimde

partilerin ve/veya adayların aldığı oyların meclise nasıl yansıyacağını belirleyen

seçim sistemidir. Oyları sandalyelere dönüştüren seçim sistemi, kimin iktidar kimin

muhalefet olacağını ve mecliste ne ölçüde temsil edileceklerini tesbit etmesi

bakımından, seçim sonrasında seçim kanunu dahil olmak üzere kanunları yapacak

olanları da belirler.

Seçim sisteminde yapılan yenilik ve değişikliklerin getirdiği sonuçlar sayısal

olarak ölçülebildiğinden seçim kanunu ve seçim sistemi “siyasal mühendisliğe”

müsaittir. Böylece seçim sistemi bir yandan siyasal sistemin bir sonucu olarak ortaya

çıkarken, diğer yandan da partiler sistemi ve politik sistem üzerinde baskı kurarak

bunları etkiler.

Seçim sistemleri arzuya(Will) veya faydaya(Good) vurgu yapılması

bakımından temel olarak ikiye ayrılır. Arzunun faydadan önemli olduğunu

savunanlar adaletli bir temsilin ve bunun sağlanması için nisbi temsil sisteminin,

faydanın arzudan önemli olduğunu savunanlar ise istikrarlı bir yönetimin ve bunun

sağlanması için çoğunluk sisteminin demokrasinin varlığı için şart olduğunu iddia

etmektedirler.

Çoğunluk sistemi oyların çoğunluğunu alan parti yada adayın seçimi

kazanması esasına göre çalışır. Seçimi kazanmayı belirleyecek çoğunluk mutlak/salt,

basit/nisbi veya mevsuf/belli oranlarda/yarı belirlenmiş olabilir. Çoğunluk sisteminin

seçme yöntemleri seçimin tek adlı yada listeli olmasına göre ikiye ayrılır.

Seçime katılan her partinin aldığı oy oranında parlamentoda temsil edilmesini

hedefleyen nisbi temsil sitemi “artık oylar”ın nasıl değerlendirileceğine ilişkin hesap

yöntemleri bakımından ikiye ayrılır. Açıkta kalan milletvekilliklerinin artık oy sahibi

partiler arasında nasıl paylaştırılacağı ülke bazında veya yerel bazda

değerlendirilebilir.
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Hem çoğunluk hem nisbi temsil sisteminin özelliklerini bünyesinde taşıyan

ve her iki sistemin de mahzurlarını gidermeye yönelik olarak meydana getirilen

birçok yarı nisbi ve karma sistem mevcuttur.

1960’lı yılların sonundan itibaren seçim sitemlerini yukarıda açıklanan “ideal

tip”lere göre ayırmayıp; seçim çevresinin çıkardığı temsilci sayısı, seçim çevresi

boyu ve seçim sistemi boyutları gibi alternatif sınıflamalar getiren çalışmalar

yapılmıştır.

A) Seçim Sistemi Çeşitleri:

Seçim sistemi “politik partilere ve/veya adaylara verilen oyları sandalyelere

dönüştüren kanuni düzenlemeler”1 dir. Seçim sistemini belirleyen seçim hukuku ise,

“toplumun tercihlerinin oylar biçiminde ifade edilmesi ve bu oyların yarışan siyasal

partiler arasında idari otoritenin (meclis sandalyelerinin) tanzimine dönüşmesi

işlemleri bütünü”2 olarak tanımlanmıştır.

Rae3 bir ülkede uygulanan seçim kanununun, o toplumdaki tüm gruplar

(özellikle iktidar için mücadele etmelerinden ötürü seçim kanunundan doğrudan

etkilenen siyasal partiler) ve bireyler tarafından özel bir önem taşıdığını, çünkü seçim

kanununun diğer kanunları yapacak olanların belirlenmesinde önemli bir rolü

olduğunu ifade eder.

Seçme hakkının demokratik bir niteliğe kavuşması ve özgür seçimlerin

yapılmaya başlanmasıyla beraber seçim sistemi tartışmaları da başlamıştır. Genel ve

özgür seçimler İngiltere için bile yeniyken, 19. yüzyılın iki tanınmış siyasal düşünürü

John Stuart Mill ve Walter Bagehot parlamentonun nasıl oluşacağını belirleyen

seçim kanunu konusunda zıt fikirler ortaya sürmüşlerdi. Tartışmaları, bugün bile her

demokratik ülkenin seçim sistemi konusunda sorduğu “Anglo-Amerikan çoğunluk

sistemi mi yoksa nisbi temsil sisteminin bir çeşidi mi tercih edilmeli?” sorusuna

verdikleri cevaplara dayanıyordu.4

1 Taagepera, Shugart, a.g.e., s. xi.
2 Rae, a.g.e., s. 14.
3 A.e., s. 3,4.
4 A.e., s. 4.
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Çoğunluk sistemi ile nisbi temsil sisteminin savunucuları arasındaki tartışma

demokratik temsilin ikilemini yansıtmaktadır. Vurgu, yönetimde istikrar üzerinde mi

adaletli bir temsil üzerinde mi olmalıdır? Her iki görüş de ne istikrarın ne de temsilin

tamamıyla önemsenmemesi gerektiğinde birleşir. Bir diğer birleştikleri nokta, kendi

savundukları ana karakterin sistemin en önemli elemanı olduğu ve daha az önemli

olan diğer karakterin üzerinde yapılacak bir vurgunun, demokratik sistemin

devamının sağlanmasını tehlikeye düşüreceğidir.5

Seçim sistemi tipleri konusunda yapılan tartışmaların temelinde herkesin

isteği(Will) / çoğunluğun faydası(Good) tartışması yatmaktadır. Nisbi temsil

sistemini savunanlar sistemin devamı için herkesin isteğinin temsil edilmesinin bir

zorunluluk olduğunu ifade ederler. Adaletsiz temsil anlamsızdır. “İsteğe” yapılacak

bir sınırlama demokratik yönetim prensipleri ile bağdaşmaz. “Kimin isteği”

sorusunun sorulmasının bile sistemi demokrasiden uzaklaştırdığını belirtirler. Çünkü

bu soru bazı görüşlerin politik süreçte temsil edilemeyeceğini ima eder. Tüm

görüşlerin siyasal sistemde temsil edilmesinin sistemin çalışmasını aksatabileceği

yada çalışmasını engelleyebileceği, nisbi temsil sistemi için temel sorun değildir.6

Oysa çoğunluk sistemi taraftarları hükümetin işleyişindeki başarıyla

ilgilendiklerinden, devletin karşısına çıkabilecek sorunlarla baş etmek için hükümet

seviyesindeki anlaşmazlıkları azaltmak eğiliminde olan bir hükümeti

amaçlamaktadırlar. Bu amaca ulaşmak için vurgunun, hükümetin istikrarı ve

sorunları çözme kapasitesi üzerinde olması gerekir. “Fayda”cılara göre temsilde

adalet, politika yapanların tüm zamanlarını kendi aralarında tartışmakla geçirip, uzun

vadeli sağlam politikalar geliştirememeleri ve anlaşma sağlayamamaları pahasına

gerçekleştiriliyorsa anlamsızdır.7

Seçim sistemleri yaygın olarak çoğunluk, yarı nisbi, nisbi temsil ve karma

sistemler olmak üzere dörde ayrılır.

1) Çoğunluk Sistemi:

5 Milnor, a.g.e., s. 2,3.
6 A.e., s. 15.
7 A.e., s. 16.
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Bu sistemin temel mantığı kullanılan oyların çoğunluğunu alan adayın veya

partinin seçimi kazanması üzerine kurulmuştur.

a) Aranan Çoğunluğun Niteliğine Göre:

Çoğunluk sisteminin uygulamaları, kazanmak için aranan çoğunluğun

niteliğine göre değişir ve uygulamada üç ayrı biçimde karşımıza çıkabilir.

(1) Mutlak/Salt Çoğunluk:

Bu usulde yapılan seçimi kazanmak için adayın yada partinin belli bir seçim

çevresinde kullanılan oyların yarıdan fazlasını alması gerekir. Yarıdan bir fazla oy

alan parti o seçim çevresindeki tüm milletvekilliklerini kazanır. Diğer partilerin kaç

oy aldıklarına bakılmaz. Eğer hiçbir parti mutlak çoğunluğu elde edecek oy sayısına

ulaşamazsa ya ikinci bir tur seçim yapılır yada ilk turda en çok oy alan iki veya üç

aday arasında yeni bir seçim yapılır.8

(2) Basit/Nisbi Çoğunluk:

Basit çoğunlukta bir partinin diğer partilerden daha çok oy alması seçimi

kazanması için yeterlidir. Yani bir seçim çevresinde en çok oyu alan aday yada parti

o seçim çevresinin tüm milletvekilliklerini kazanmış olur. Mutlak çoğunluk

sisteminin aksine burada seçim sonuçları kısa zamanda ve kolayca belli olur, ikinci

tura ihtiyaç kalmaz.9

1946, 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde her ilin bir seçim çevresi olarak kabul

edildiği liste usulü basit çoğunluk sistemi uygulanmıştır.

(3) Mevsuf/Belli Oranlarda/Yarı Belirlenmiş Çoğunluk:

8 Armağan, a.g.e., s. 104,105.
9 A.e., s. 107,108.
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Seçimi kazanmak için aranan çoğunluğun belli bir oranla belirtilmesi

durumudur. Bu oran 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 7/10 şeklinde olabilir. Bu çoğunluğu elde

edemeyen adaylar seçimi kazanamaz. Bu sistem parlamento seçimlerinden ziyade

Anayasa ve tüzük değişikliklerinde kullanılır.10

b) Seçme Yöntemlerine Göre:

Yukarıda açıklandığı gibi üç ayrı biçimde uygulanabilen çoğunluk sisteminin

seçme yöntemleri ise seçimin tek adlı veya listeli olmasına göre ikiye ayrılır.

(1) Tek Adlı Seçim/Dar Bölge Yöntemi:

Bu yöntemde ülke küçük seçim bölgelerine bölünür ve her parti, her bir seçim

çevresi için sadece bir tek aday gösterir. Tek adlı seçim basit çoğunluk usulü ile

kullanıldığında seçim sonucu kolayca alınırken, mutlak çoğunluk sisteminin

uygulanması durumunda balotaj seçimi denilen başka turlara da ihtiyaç duyulabilir.

Bundan başka seçmenlerin seçilmesini istedikleri adayların isimlerini tercih sırasına

göre belirttikleri “tercihli oylu seçim” ve adayların oylarını başka bir adaya

devredebilme haklarının olduğu “devredilebilen oy” yöntemleri de vardır.11

(2) Listeli Seçim:

Tek adlı seçimden farklı olarak genellikle geniş olan seçim çevrelerinde

birden çok aday belirlenir ve oy pusulasında bu adayların isimleri liste halinde yer

alır. Listeli seçim üç biçimde gerçekleşebilir. Eğer seçmenler listedeki bazı isimleri

silip, yeni isimler ekleyebiliyor ve bu suretle listede bazı değişiklikler

yapabiliyorlarsa buna karma listeli oy denir. Eğer seçmenlerin liste üzerinde

değişiklik yapmaları yasaklanmışsa bu usule bloke liste/sabit liste adı verilir.

10 A.e., s. 108,109.
11 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 26-31.
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Seçmenlerin listedeki aday sırasını değiştirebilmeleri haline ise alternatif oy/tercihli

oy adı verilmektedir.12

1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde, seçmenlere matbu listeler üzerinde

değişiklik yapabilme hakkı tanınmıştır. 30 Haziran 1954 ve 11 Eylül 1957

tarihlerinde seçim kanununda yapılan değişikliklerle matbu veya daktilo ile yazılmış

veya çoğaltılmış yada elle yazılarak çoğaltılmış karma nitelikteki oy pusulaları

geçersiz sayılmış, partilere ait matbu oy pusulalarında yazılan aday isimlerinin

silinmesi ve/veya bunların yerine başka isimlerin eklenmesi durumunda, iptal ve

ekleme işlemlerinin geçersiz olması ve matbu oy pusulasının olduğu gibi kullanılmış

sayılması usulü getirilmiştir. Böylece 1957 seçimlerinde seçmenin karma liste

yapması yasaklanmasa da mümkün olduğunca olanaksız hale getirilmiştir.

2) Yarı Nisbi Sistem/Azınlıkların Temsiline Olanak Veren

Sistem:13

Azınlık partilerinin seçilme olanaklarını arttıran ve böylece çoğunluk

sisteminin mahzurlarını azaltan sistemlerdir.

a) Sınırlı Oy/Eksik Liste:

Seçmenler bu usulde listeye, seçilecek temsilci sayısından daha az ve kanun

tarafından belirlenmiş sayıda isim yazmak zorundadırlar. Burada amaç büyük

partilerin en çok oyu alarak tüm temsilcilikleri kazanmasının önlenmesidir.

b) İki Turlu Sınırlı Oy:

Seçmenlerin seçilecek temsilci sayısından az isim yazmaları bakımından

sınırlı oy ile aynıdır. Ancak burada ilk turda mutlak çoğunluğu sağlayan adaylar

seçilirler. Kalan sandalyeler için yapılan ikinci turda nisbi çoğunluk aranır.

12 Armağan, a.g.e., s. 101,102.
13 Yarı Nisbi Sistem konusundaki bilgiler Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s.
37-42’den alınmıştır.
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c) Yığmalı Oy/Oyların Birikimi Sistemi:

Yığmalı oy sisteminde seçmenin seçilecek temsilci sayısı kadar oy hakkı

vardır. Seçmen oylarını adaylar arasında paylaştırabilir veya tüm oylarını tek bir

adaya verebilir.

d) Kademeli Oy:

Burada seçmenin adaylara listesinde verdiği sıra önemlidir. Listede ilk sırada

yer alan isim 1 oy alırken, ikinci ismin aldığı oy 1/2, üçüncününki 1/3 değerinde

sayılır.

e) Puanlama Yöntemi:

Seçmen, seçilecek milletvekili sayısından daha çok sayıda oy hakkına sahiptir

ve bu oyları kademeli oy sisteminde olduğu gibi kendi tercihine göre adaylar

arasında belli oranlar dahilinde dağıtır.

f) Tek Devredilemez Oy:

Seçmenler tek oya sahiptir ve bir seçim bölgesinde sırasıyla en çok oy alan

adaylar seçilir. Oyların dağılmasını önlemek amacıyla partiler, geçmiş seçimde

başarılı olan sayıdan daha fazla aday öne sürmezler. Küçük partilerin seçmenleri iyi

örgütlemeleri halinde başarıya ulaşmaları mümkündür.

g) En Az Oy:

Bu sistemin yukarda izah edilenlerden farkı, adayların birden fazla seçim

çevresinden aday olabilme imkanlarının bulunmasıdır. Eğer aday seçim bölgelerinin
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hiçbirinde seçilemezse ve adaylığını koyduğu tüm bölgelerde aldığı oyların toplamı

daha önceden belirlenen en az oy rakamına ulaşırsa temsilcilik kazanır.

3) Nisbi Temsil Sistemi:

Nisbi temsil sisteminin amacı seçime katılan her partinin aldığı oy oranında

parlamentoda temsil edilmesidir. Bunun için öncelikle seçim sayısı/seçim kotası

bulunur. Seçim sayısı, bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının o

çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bir partinin aldığı

oy bu seçim sayısına bölünerek o partinin parlamentoda kazandığı sandalye sayısı

bulunmuş olur. Ancak bu bölme işleminin sonucu her zaman tam sayı çıkmayabilir.

Böylece “artık oylar” ve açıkta kalmış milletvekillikleri sorunları doğmuş olur. Nisbi

temsil sisteminin çeşitleri, açıkta kalan milletvekilliklerinin nasıl paylaştırılacağı ve

partilerin artık oylarının nasıl değerlendirileceği konularında temel anlamda ikiye

ayrılırlar.14 Ayrımın ölçütü artık oyların yerel bazda mı memleket bazında mı

değerlendirileceğidir.

a) Milli Değerlendirme:

Bu tip sistemlerde tüm ülke bir seçim çevresi olarak değerlendirilir.

Amaçlanan seçim çevresinin geniş tutularak (ülke çapında genişletilerek) nisbiliğin

arttırılmasıdır.

(1) Değişmez Tek Sayı/Değişmez Tek Sayılı Milli Bakiye:

Seçim çevresi olarak tüm ülke alınır ve partiler listelerini ülke çapında

hazırlarlar. Bu usulde seçim sayısı seçim kanununca seçim yapılmadan önce

belirlenir. Ülkenin çıkaracağı milletvekili sayısı önceden belli değildir. Her partinin

seçim bölgelerinde aldığı oylar belirlenmiş olan seçim sayısına bölünür, böylece

14 Armağan, a.g.e., s. 126-128.
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ülkenin kaç milletvekili çıkaracağı belli olur. Seçime ne kadar fazla seçmen katılırsa

parlamentodaki milletvekili sayısı da o oranda artar.15

(2) Milli Bakiye/Milli Artık:

Nisbi temsil sistemi ile sandalyelerin tamamı seçim çevrelerinde

dağıtılamayınca partilerin artık oyları ve açık milletvekillikleri sorunu doğar. Bu

durumda seçime katılan partilerin ülke çapında biriken artık oyları toplanarak ve

açıkta kalan milletvekili sayısına bölünerek “milli seçim sayısı” bulunur. Daha sonra

partilerin aldıkları oylar milli seçim sayısına bölünür ve böylece açıkta kalan

milletvekillikleri partiler arasında paylaştırılır.16

(3) Düzeltilmiş Seçim Sayısı/Geliştirilmiş Seçim

Sayısı/Hagenbach Bischoff Yöntemi:

Milli bakiye sisteminde de açık kalan milletvekillikleri olabilir. Bu sistem işte

bu sandalyelerin paylaştırılması ve hiçbir milletvekilliğinin açıkta kalmamasını

sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaçla açıkta kalan milletvekilliklerine hayali

1 sayısı eklenerek milli seçim sayısı küçültülür.17

b) Mahalli Değerlendirme:

Bu tip sistemler milli değerlendirmenin aksine, artık oyların ülke bazında

değil yerel bazda oluşmuş seçim çevreleri içinde dağıtılması esasına dayanır.

(1) En Yüksek Bakiye/En Kuvvetli Artık Oy:

15 A.e., s. 133.
16 A.e., s. 131.
17 A.e., s. 132.
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Açık milletvekillikleri artık oyu en çok olan partiye verilir. Bu sistem küçük

partilerin lehinedir çünkü az sayıda milletvekili çıkarabilen küçük partilerin artık

oyları büyük partilerden fazladır.18

(2) En Yüksek Ortalama/En Kuvvetli Ortalama:

Her partinin kazandığı temsilci sayısına hayali 1 sayısı eklenir ve partinin

aldığı oy sayısı bu rakama bölünür. Bu işlem sonucu elde edilen ortalamayı en çok

tutturan parti geri kalan sandalyelerden birini alır. İşlem sandalyeler bitinceye kadar

böylece tekrarlanır.19 Bu sistem en yüksek bakiye sisteminin tersine büyük partilerin

lehinedir.20

(3) D’Hondt:

En yüksek ortalamaya benzeyen bu usulde her partinin aldığı oy sayısı o

seçim bölgesinde seçilmesi gereken milletvekili sayısını temsil eden 1, 2, 3,

4,…..sayılarına sırasıyla bölünerek milletvekillikleri paylaştırılır.21 Uygulamada

d’Hondt yönteminin daha çok büyük partiler lehine çalışması ve büyük partilerin

aşkın temsiline yol açması sebebiyle Sainte-Lague yöntemi geliştirilmiştir. Bu

yöntemde partilerin kazandıkları oylar 1.4, 3, 5, 7, 9,.....sayılarına bölünür.22

c) Devredilebilen Tek Oy/Hare:

Yukarıdaki tüm nisbi temsil sistemlerinden farklı bir mantıkla çalışan

devredilebilir tek oy usulünde seçmen, tercih sırasına göre adaylara numaralar verir.

Seçmenin en yüksek numara verdiği aday seçilmesi için gereken sayıdan çok oy

almışsa veya listenin en az oy almış adayıysa oylarını başka bir adaya devredebilir.23

18 A.e., s. 128.
19 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 64,65.
20 Armağan, a.g.e., s. 128.
21 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 66.
22 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 53.
23 A.e., s. 45.
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Bu sistemde sadece partiler değil, aynı partinin adayları da kendi aralarında

yarışırlar.24

Diğer yandan seçmenler tarafından itibar görmeyen ama partisi tarafından

liste başı yapılıp nisbi temsilin doğası gereği tüm listeye oy verilmesi sonucu seçilen

adaylar sorunu, tercihli sistem ve karma liste sistemi ile çözülmeye çalışılmıştır.

Tercihli sistemde seçmen aynı listede yer alan adayları kendi tercihine göre

sıralayabilir. Karma liste sisteminde ise seçmen tüm partilerin listelerindeki adaylar

arasında seçim yapabilir.25

4) Karma Sistemler:

Karma sistemler çoğunluk sistemi ile nisbi temsil sisteminin kaynaştırılması

ile oluşturulmuşlardır. Karma sistemlerin meydana getirilmesinde amaç her iki seçim

sisteminin mahzurlarını gidermektir. Çoğunluk veya nisbi temsil sisteminin ağır

bastığı yada her ikisinin eşit ölçüde kullanıldığı sayısız karma sistem yaratılabilir.

Aslında karma sistemleri diğerlerinden, özellikle de yarı nisbi sistemden

ayıran kesin sınırlar yoktur.26

B) Alternatif Seçim Sistemi Sınıflandırmaları:

Yukarıda açıklanan geleneksel ayrımdan başka, başta seçim çevresi boyu

olarak tanımlanan bir seçim çevresinin çıkardığı milletvekili sayısı olmak üzere,

tercih türü, toplam seçim çevresi, yasama organındaki toplam sandalye sayısı, seçim

barajı gibi değişik faktörlere göre yapılan alternatif sınıflandırmalar mevcuttur.

1) Seçim Çevresi Boyu:

24 Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması, C:II, İstanbul, TÜSİAD, 2001, s. 204.
25 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 70.
26 Bazı kaynaklar yarı nisbi sistemi ayrı bir başlık halinde sunarken, bazıları “çoğunluk sistemi yada
nisbi temsilin unsurlarını açık bir şekilde bünyesinde taşımayan yarı nisbi sistemleri” de karma
sistemler kategorisi içinde göstermektedir. Örneğin: Emine Yavaşgel, Temsilde Adalet ve Siyasal
İstikrar Açısından Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum, Ankara, Nobel, 2004, s. 131.
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Rae 1967 tarihli “The Political Consequences of Electoral Laws” adlı

çalışmasında, seçim sistemlerinin çoğunluk sistemi ve nisbi temsil sistemi uyarınca

belirlenmiş geleneksel “ideal tip” tanımlamalarına göre sınıflandırılmasının, seçim

sistemi analizine yarar getirmeyeceğini iddia etmiş ve alternatif bir sınıflandırma

yöntemi önermiştir.

Rae’ye göre27 bir seçim sistemi analizi tek başına seçim sistemi formülüne

(çoğunluk/nisbi) dayanmamalıdır. Seçim kanununun belirlediği diğer faktörler de bir

seçim sisteminin nisbilik/istikrar derecesinin incelenmesi bakımından gereklidir.

Rae’nin incelemelerinde temel aldığı üç değişken şunlardır: Seçimin sonucunu

belirlemede seçmenin rolünün önemi bakımından oy verme, oyların sandalyelere

dönüşümünde sınırlayıcı bir faktör olarak seçim çevresi belirleme ve oyların

sandalyelere dönüşümünde anahtar faktör olarak seçim sistemi.

a) Oy ve Seçmenin Rolü / Kesin (Kategorik) ve Dereceli (Ordinal)

Oy Verme:

Tüm seçimlerde seçmenden yarışanlar arasında bir tercih yapması istenir

ancak bu tercihin türü konusunda ayrımlar vardır. Tercih türü bakımından seçimler

kesin ve dereceli olarak ikiye ayrılır. Kesin tercih yapılan seçimlerde, seçmenden

diğer tüm partiler aleyhine tek bir partiyi tercih etmesi istenir. Dereceli tercih yapılan

seçimler ise, seçmene daha karmaşık ama sıralı bir tercih imkanı tanır. Seçmen X

partisini en çok, Y partisini ikinci, Z partisini en az tercih edebilir böylece bir partiye

duyduğu en az olumlu duygularını bile ifade edebilir. Kesin tercih seçim gücünün

tüm parçalarını tek bir partiye aktarır. Dereceli tercih ise bu gücü birbirleriyle

mücadele eden birçok parti arasında dağıtır.28

b) Seçim Çevresi Boyu/District Magnitude:

27 Rae, a.g.e., s. 15,16.
28 A.e., s. 16-18.
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Bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına seçim çevresi boyu

denir. Matematiksel olarak seçim çevresi boyu toplam sandalye sayısının toplam

seçim çevresi sayısına bölünmesi ile bulunur. Seçim çevresi boyu seçim sisteminin

nisbiliği açısından önemlidir. Mackenzie29 bir seçim çevresinin çıkardığı milletvekili

sayısı arttıkça nisbiliğin de artacağını ifade etmiştir. Nisbiliğin büyük partiler

aleyhine ve küçük partiler lehine çalıştığı prensibinden hareket edersek, bir seçim

çevresinin çıkardığı milletvekili sayısı arttıkça yada daha doğru bir tanımlama ile

seçim çevresi boyu arttıkça, nisbiliğin de artacağını ve sandalyelerin birçok parti

arasında dağılacağını görürüz. Oysa bir seçim çevresinin çıkardığı milletvekili sayısı

azaldıkça yani seçim çevresi boyu azaldıkça, nisbilik de azalır ve büyük partiler

üzerinde oydaşma artar.30

c) Seçim Sistemi:

Seçim süreci sandalyelerin kazanan partiler arasında seçim sistemi formülüne

göre dağıtımı ile son bulur.

2) Seçim Çevresi Bakımından Seçim Sistemleri Ayrımı:

Seçim çevreleri verilen oyların sandalye dağılımına dönüştüğü yerlerdir ve

çoğunlukla coğrafi olarak belirlenseler de nadiren Yeni Zelanda’da olduğu gibi nüfus

gruplarına göre de belirlenebilirler. Rae’nin ayrımına göre31 seçim çevreleri tek

temsilci çıkaran ve birden çok temsilci çıkaran seçim çevreleri olarak ikiye ayrılır.

Taagepera bu ayrımı temel alarak seçim sistemlerini ikiye ayırır.32

a) Tek Temsilci Çıkaran Seçim Çevrelerinde Kullanılan Sistemler:

29 Mackenzie, a.g.e., s. 61.
30 Rae, a.g.e., s. 20,21. 1946’dan 1957’ye seçim boyu ve buna bağlı nisbilik sürekli artmış
görünmektedir. 1946 seçimleri için seçim boyu 465/63=7.380, 1950 seçimleri için seçim boyu
487/63=7.730, 1954 seçimleri için seçim boyu 541/64=8.453, 1957 seçimleri için seçim boyu
610/67=9.104’dür.
31 A.e., s. 19.
32 Taagepera, Shugart, a.g.e., s. 21-34.
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Tek temsilci çıkaran seçim çevrelerinin kullandığı seçim sistemleri iki turlu

mutlak çoğunluk, nisbi çoğunluk ve alternatif oy yöntemleridir.

b) Birden Çok Temsilci Çıkaran Seçim Çevrelerinde Kullanılan

Sistemler:

Birden çok temsilci çıkaran seçim çevrelerinin kullandığı seçim sistemleri

listeli nisbi temsil, tek devredilebilir oy/Hare ve tek devredilemez oy/sınırlı oy

yöntemleridir. Listeli nisbi temsildeki artık oylar için matematik formüller çıkartma

veya bölme uygulanması bakımından ikiye ayrılır. Çıkartma işlemi yapan

formüllerde bir “kota” tesbit edilir. Partinin her bir sandalye kazanışında tesbit edilen

kota oranı, partinin oy oranından düşürülür.33 Bölme işlemi yapan formüllerde ise

“bölen serileri ” tesbit edilir. Partinin her bir sandalye kazanışında, partinin oy oranı

tesbit edilen bölen serilerine bölünür.34

3) Seçim Sistemi Boyutları:

Lijphart 27 ülkede uygulanan yada geçmişte uygulanmış 70 seçim sistemini

incelediği araştırmasında35 seçim sistemlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için

gereken çerçeveyi sağlayan dört boyut olduğunu ifade etmiştir. İlk boyut olan seçim

çevresi boyu bir seçim çevresinden seçilecek ortalama temsilci sayısıdır. Seçim

çevresi boyu arttıkça temsilde orantı da artar. Çünkü seçilecek temsilci sayısının

artması küçük partilerin de temsilci çıkarma şansını arttırır. İkinci boyut ülkedeki

toplam seçim çevresi sayısıdır. Üçüncü boyut yasama organındaki toplam sandalye

33 Kotalar şöyle hesaplanır. a) Basit kota/Hare kotası=seçim çevresinde kullanılan oy
toplamı(oy)/seçim çevresinin çıkaracağı temsilci sayısı(temsilci sayısı). b) Droop veya Hagenbach-
Bischoff kotası=oy/temsilci sayısı+1. c) Imperiali kotası=oy/temsilci sayısı+2. d) Değiştirilmiş
Imperiali kotası=oy/temsilci sayısı+3.
34 Bölen serileri şunlardır: a) d’Hondt bölen serileri 1, 2, 3, 4’dür. b) Sainte-Lague bölen serileri 1, 3,
5, 7’dir. c) Değiştirilmiş Sainte-Lague bölen serileri 1.4, 3, 5, 7’dir. Çok düşük kotaların kullanımı
(Değiştirilmiş Imperiali gibi) artık oyların kullanılmasına gerek bırakmayacak biçimde tüm
sandalyeleri partiler arasında dağıtır. Ancak bu durum küçük partilerin aleyhinedir ve nisbiliği azaltır.
Düşük kotalar sonuçta d’Hondt formülüne benzer. Arend Lijphart, Electoral Systems and Party
Systems:A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990, Oxford, Oxford University, 1994, s.
23.
35 A.e., s. 10-13.
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sayısıdır. Çoğunluk sisteminde diğer faktörlerin aynı kalması durumunda temsilci

sayısı azaldıkça temsilde orantı da azalır. Son boyut ise seçim barajıdır. Resmi bir

seçim barajının olmadığı durumlarda bile seçim çevresi boyunun azlığı bir baraj

işlevi görebilir. Küçük seçim çevresi boyları yüksek barajlar gibi çalışır. Her ikisi de

temsilde orantıyı ve küçük partilerin sandalye kazanma olasılığını azaltır. Bu

anlamda resmi seçim barajı ile seçim çevresi boyu aynı paranın iki yüzü gibidir.

Lijphart seçim sistemini “bir veya daha fazla başarılı seçimde uygulanan ve

esasen değişmeyen bir dizi seçim kuralı” olarak tanımlamakta ve yukarıda anlatılan

dört boyutun en az birinde meydana gelen önemli bir değişmeyi yeni bir seçim

sistemini yaratan bir durum olarak görmektedir. Lijphart’a göre seçim sisteminde

önemli sayılacak bir değişme, boyutlardan birinde %20 oranında meydana gelen

değişmedir.

Lijphart bu dört ana boyuttan başka, seçim sistemlerinin analizi için

incelenmesi gereken ancak daha az etkili dört değişkeni şöyle sıralamaktadır:36 Oy

verme yapısı(Ballot Structure) yani oy vermenin kategorik mi ordinal mi yapıldığı,

tek temsilci çıkaran seçim çevrelerinde, seçim çevrelerinin eşit olmayan seçmen

nüfusuna sahip olması anlamına gelen malappointment, parlamenter ve başkanlık

rejimlerinde yasama organı seçimleri arasındaki fark,37 ortak liste yapmaya izin

verilip verilmemesi.

C) Seçim Sistemlerinin Sonuçları:

Tercih edilen seçim sistemi belirli sonuçlar yaratarak seçime katılım, parti

yapıları, parti sayıları, iktidar ve muhalefetin yapı ve görevleri ile genel olarak

siyasal sistem üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir yada mevcut etkileri güçlendirip

zayıflatabilir.

1) Çoğunluk Sisteminin Sonuçları:

36 A.e., s. 14,15.
37 Başkanlık seçimleri, çoğunluk esasına göre ve meclis seçimleri ile aynı anda yapılıyorsa meclis
seçimleri üzerinde önemli bir etki yaratır. Buna göre başkanlık seçimlerinde küçük partilerin
adaylarını seçtirebilme ihtimalleri düşük olacak, bu konuda daha şanslı olan büyük partiler ise bu
avantajı meclis seçimlerine de yansıtacaktır.
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a) Uygulama bakımından basittir. Özellikle tek turlu sistemde oylar ın

sayılması, tasnifi ve hesaplamalar kolaylıkla yapılır, kazanan kısa zamanda belirlenir.

Ayrıca tek turlu sistemde seçim giderleri de azdır.

b) Uygulama ve değerlendirme konularındaki basitlik seçmenlerin sistemi

kolayca kavramalarına olanak vererek, bir yandan seçime katılım oranının artmasını

sağlarken diğer yandan da iptal edilen oy sayısını azaltır.

c) İşleyişi gereği çoğunluk usulü, özellikle basit çoğunluk yöntemi oyları iki

partide yoğunlaştırarak ülkede iki partili bir sistem oluşmasını teşvik eder.38 Küçük

partiler ancak oylarını belli seçim çevrelerinde yoğunlaştırabilirlerse milletvekili

çıkarabilirler. Mecliste (muhtemelen) çoğunluğu sağlayan tek parti, koalisyonlara

gerek kalmadan hükümeti kuracağından hükümette iç uyum ve istikrar sağlanır.

d) Güçlü bir iktidarın yanı sıra, seçim sisteminin bir sonucu olarak muhalefet

çok parçalı bir yapı sergileyemeyeceğinden dolayı, mecliste güçlü bir muhalefet

partisinin varlığı da sağlanır.

e) Tek turlu yöntemde koalisyon ihtimalinin çok az olması, seçmenlerin oy

verirken kurulacak hükümeti de belirlemesini sağlar. Oysa nisbi temsil sisteminde

seçmenler seçim sonrası oy verdikleri partinin nasıl bir koalisyon içinde yer alacağını

bilemezler.39

f) Aynı biçimde koalisyon olasılığının düşüklüğü partilerin seçimden önce

programlarını açıklamalarına ve iktidara gelince bu programları tam sorumluluk ile

gerçekleştirmeye çalışmalarına neden olur. Oysa nisbi temsilde hükümetin kurulması

muhtemel koalisyonlara bağlı olduğundan, seçim öncesi partiler programlarını ilan

etmeye ve iktidar olduktan sonra da tam sorumluluk almaya yanaşmazlar.40

g) Dar bölge seçim yöntemi uygulandığında, seçmenler adayları yakından

tanıdıklarından partilere değil adaylara oy verirler. Bu durum adayın seçilip meclise

girmesinden sonra seçim çevresi ile bağlarını koparmamasına ve sorunlarını bildiği

bölgesi için daha çok ve daha sorumlu bir biçimde çalışmasına neden olur.

38 Duverger, a.g.e., s. 290.
39 Armağan, a.g.e., s. 111.
40 A.e., s. 115.
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h) Dar bölge seçim yönteminde adayların, partilerinden ziyade seçmenler ile

bire bir ilişkileri önem taşıdığından, bölgede popüler olan adayların seçilme şansı

artar. Aynı nedenden ötürü bu sistemde bağımsız adayların da seçilme şansı

yüksektir.

i) Tek adaylı çoğunluk sistemleri kişisel temsile vurgu yapar. Tek adaylı dar

bölge seçim yöntemiyle seçilen milletvekilinin rolü, belli bir bölgenin temsilcisi

olması bağlamında vurgulanır. Temsilcinin sadece kendi parti yandaşlarının ya da

sadece kendine oy verenlerin adına değil, o seçim bölgesindeki tüm bölge

seçmenlerinin talepleri adına konuşması beklenir.41

j) Bu sistemde şahısların ön plana çıkması ile partilerin, adayların

belirlenmesi sürecinde ve sonrasında aday üzerindeki baskıları ve etkileri azalır. Bu

açıdan adaylar partilerinden bağımsız, daha özgürce hareket edebilirler.42

k) Bu sistem mecliste büyük partilerin ve çoğunluğun, elde ettikleri oy

oranından daha yüksek bir oranda temsil edilmesine yol açarken, küçük partilerin

aldıkları oy oranına nazaran mecliste eksik temsil edilmelerine neden olur. Seçim

sonucunda diğer partilerden birkaç puan fazla oy alarak çoğunluğu oluşturan bir

parti, mecliste aşkın biçimde temsil edilebilir. Bu açıdan sisteme getirilen en önemli

eleştiri adaletsiz oluşudur. Bu adaletsiz görünümün nedeni seçimin ülke sathında

değil seçim çevreleri bazında yapılması ve oyların bu seçim çevreleri üzerinden

hesaplanmasıdır. Böylece tek tek seçim çevrelerinde az bir farkla da olsa kazanan bir

parti, ülke çapında büyük oranda oy farkı yaratmamış olsa bile tek başına iktidara

gelebilir.

Örneğin 1950 seçimlerinde DP 4.242.831 oy alarak 408, CHP 3.165.096 oy

alarak 69, MP 240.209 oy alarak 1, bağımsızlar 267.955 oy alarak 9 milletvekili

çıkarmıştır. Oysa seçim sistemi nisbi esasa dayansaydı, aynı oy rakamları ile

partilerin çıkardığı milletvekili sayısı şöyle olacaktı: DP 261, CHP 195, MP 15,

bağımsızlar 16.

l) Azınlığın eksik temsili sonucu boşa giden oy oranı çok yüksektir.

Örneğin 1954 seçimlerinde ülke bazında 50.935 oy alan TKP, hiçbir seçim

çevresinde çoğunluğu sağlayamadığından milletvekili çıkaramamıştır. TKP’nin bu

41 Katz, a.g.e., s. 121,122.
42 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 55.
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seçimlerde aldığı oy oranı % 0.56’dır. Yani kaba bir hesapla her 200 seçmenin 1’i

TKP’ye oy vermiştir. Ancak tam bir nisbilik halinde 3 milletvekili çıkaracak bu

partiye verilen oylar, seçim sisteminin bir sonucu olarak meclise yansımamıştır.

m) Tek parti iktidarlarını kolaylaştıran çoğunluk sisteminin, siyasal sistemin

diğer unsurlarının ve siyasal kültürün de bu yönde etki etmesi halinde (örneğin

hükümetin siyasi ahlak hilafına iktidarını kötüye kullanması, meclisi denetleyecek

hukuki kurumların veya sivil inisiyatiflerin mevcut olmaması veya parti içi

demokrasinin işlememesi gibi) meclis diktatörlüğüne yol açma ihtimali vardır. 43

n) Farklı seçim çevrelerinde adaylar, farklı oy sayıları ile seçimi kazanır veya

kaybederler. Seçilen ve seçilemeyen adaylar arasındaki oy farkı tüm bölgelerde aynı,

hatta birbirine yakın bile değildir. Yani “seçilenlerin temsil kuvvetleri”, bir diğer

deyişle seçilmelerini sağlayan oy miktarında bir eşitsizlik söz konusudur.44

Örneğin 1950 seçimlerinde Ankara’dan aday olup, 131.179 oy alan İsmet

İnönü milletvekili seçilemezken, Hakkari adayı Selim Seven 12.384 oyla meclise

girmiştir.45

Diğer yandan 1950 seçimlerinde DP her 10.399 oya bir milletvekili

çıkarırken, CHP her 45.870 oya bir milletvekili çıkarmış, CMP ise ülke çapında

240.209 oy almasına rağmen sadece tek milletvekili ile yetinmek zorunda kalmıştır.

Yani CHP’ye verilen 4, CMP’ye verilen 23 oy, DP’ye verilen bir oy kadar bile

değerli olmamıştır.

o) Seçim her seçim çevresi içinde ayrı ayrı yapıldığı için, bu sistemde seçim

bölgelerinin düzenlenmesi konusunda haksızlıklar (Gerrymandering ve yanlış taksim

gibi) yapılabilir.

p) Dar bölge seçim yöntemi uygulanması durumunda yukarıda izah edilen

biçimde partiden bağımsızlaşan aday, seçildiği takdirde meclis içinde parti disiplinini

tanımayabilir. Bu durum da siyasal istikrarın bozulmasına neden olabilir.

r) Dar bölge usulü aynı zamanda küçük seçim çevresindeki nüfuz sahibi

kimselerin aday olma isteklerini ve kazanma şanslarını arttırır.

43 Bu konuda iki farklı görüş vardır. “Parlamento çoğunluğuna dayanılarak bir meclis diktatoryası
kurulabilir” diyen Armaoğlu’na (Armaoğlu’ndan aktaran Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki
Uygulamalar, s. 36.) karşı Armağan, çoğunluk sisteminin bu konuda doğrudan ve tek başına etkisi
olduğu fikrini kabul edilemez bulur. Armağan, a.g.e., s. 118,119.
44 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 35.
45 “Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 13,17.
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s) Çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimler öncesinde yapılan seçim

kampanyalarında adaylar, ulusal meselelerden ziyade yerel konular ve sorunlar

üzerinde daha çok durabilir. Bu durum seçim uluslaşmasının (electoral

nationalization) azalmasına sebep olur.46

t) İki turlu çoğunluk sisteminde, ilk tur sonrasında adaylar arasında çekilmeler

veya vazgeçmeler olabileceğinden, adaylar veya partiler arası ahlakdışı olabilen

pazarlıklar görülebilir.47

2) Nisbi Temsil Sisteminin Sonuçları:

a) Partiler aldıkları oy oranına çok yakın bir oran dahilinde milletvekili

çıkardıklarından dolayı, bu sistem temsil konusunda adaletli sayılmaktadır.

b) Çoğunluk sisteminin aksine burada oy kaybı en aza indirilmiştir. Hiçbir

seçmenin oyunun temsilcisiz kalmaması amaçlanmaktadır. Aşırı veya eksik temsil ile

çoğunluk sisteminde olduğu kadar sık karşılaşılmaz.48

c) Toplumdaki birçok görüş bu sistem sayesinde parlamentoya yansır. Küçük

partilere ve azınlıklara mecliste temsil olanağı verir.

d) Seçmenler, nisbi temsil sistemi sayesinde savundukları görüşlerin mecliste

temsil edilme imkanına sahip olacağına inanırlarsa, sistem, seçime katılma oranını

arttırıcı bir etki yaratabilir.49

e) Bu sistemde ikinci tura ihtiyaç duyulmadığından, iki turlu çoğunluk

sisteminde yaşanan, ikinci tur öncesi partiler arası pazarlıklar söz konusu olmaz.

f) Çoğunluk sisteminde, seçilmek için gereken oy miktarının (seçilenlerin

temsil kuvveti) bölgeler arasında değişmesinin aksine, burada “seçim sayısı”, “seçim

ölçüsü”, “değişmez sayı” biçiminde adlandırılan belli sayıdaki oyu kazanan her parti

bir milletvekili çıkarmaya hak kazanır.50

46 Katz, a.g.e., s. 116.
47 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 58.
48 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 60.
49 A.e., s. 61.
50 A.e.
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g) Bu sistemde seçim kişiler oylaması değil düşünceler oylaması şeklinde

tezahür eder.51 Yani çoğunluk sisteminin aksine seçmenler, seçim çevrelerinden aday

olan şahsın kişisel bazı özelliklerine göre değil adayın üyesi olduğu partinin ideolojik

görüşlerine göre oy verirler.

h) Seçilen temsilci sadece seçim bölgesini değil tüm ülkeyi temsil ettiğinden

yerel çıkarlara göre hareket etmez.

i) Tüm partilerin az da olsa parlamentoya temsilci gönderme ihtimalinin

varlığı, yeni partilerin kurulmasına ve ülkede var olan parti sayısının artmasına neden

olabilir. Bu sistem en azından partilerin birleşmesini teşvik etmez ve parti içi

bölünmeleri de engellemez. Nisbi temsil doğrudan parti sayısını arttırmasa da

çoğunluk sisteminin aksine, var olan ayrılıkçı eğilimlerin partileşmesini özendirir.52

j) Parti sayısının artması ile tek parti iktidarları zorlaşır ve koalisyon

hükümetleri kurulur. Koalisyonda kendi programlarını tam olarak uygulama imkanı

bulamayan partiler arasında çatışmalar çıkabilir. Bu durum hükümet bunalımlarını ve

siyasal istikrarsızlığı doğurabilir.

k) Nisbi temsil, önemli sosyal değişim dönemlerinde sosyal mücadeleyi

savuşturacak kadar güçlü ve sağlam bir siyasal koalisyon sağlayamama bakımından

sosyal sistemi başarısızlığa götürebilir.53 Milnor’un bu tesbitini ele alırken, seçim

sisteminin sosyal sisteme etkisinin, birçok diğer etkenle beraber ve dolaylı olacağı

akıldan çıkarılmamalıdır.

l) Cotteret ve Emeri nisbi temsilin özendirdiği partiler arası ayrılık ve çatışma

eğiliminin kamuoyuna da yansıyabileceğini ve nisbi temsil sisteminin kamuoyu

bölünmelerini ortaya çıkarabileceği gibi, var olan ayrılıkları da

keskinleştirebileceğini ifade etmiştir.54 Buna karşı Turan, partilerin toplumsal

uzlaşmazlıkların nedeni değil sonucu olduğunu belirterek, partilerin ancak toplumda

var olan bağdaşmazlıkları keskinleştirebileceğini savunmuştur.55 Bizce de nisbi

temsil kamuoyunu bölmekten ziyade, ancak mevcut bölünmüşlüğün birleşme

eğilimini engelleyici bir etkide bulunabilir.

51 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 77.
52 Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, 2. bs., Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1977, s.
145.
53 Milnor, a.g.e., s. 186.
54 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 79.
55 İlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, 3. bs., İstanbul, Der, 1986, s. 122.
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m) Nisbi temsil sistemi uygulanan seçimlerde her parti kendini rakiplerinden

ayıracak nisbeten küçük farklarının önemini vurgular. Böylece siyasal partiler

seçmene kendilerini daha ideolojik bir açıdan sunarlar.56

n) Bir tek partinin çoğunluk sağlama olasılığının düşüklüğü sebebiyle,

seçimler sonrasında iktidarın kimliğini belirleyen, seçmenlerden ziyade partiler arası

pazarlıklardır.57

o) Seçim çevrelerinin geniş tutulması nedeniyle seçmenlerle temsilcileri

arasındaki bağ zayıftır. Bu nedenle aday, seçildikten sonra seçim bölgesindeki

seçmenlerden çok partisine karşı sorumlu olacak biçimde hareket eder.

p) Seçmenin tüm bir listeyi onaylamak durumunda olması ve dar bölge

çoğunluk sisteminde olduğu gibi doğrudan doğruya kendini temsil edecek kişiyi

seçememesi, seçmeni temsilcisine yabancılaştırır.

r) Bu sistemde temsilcinin asıl bağı seçim bölgesi ile değil partisiyledir. Bu

anlamda nisbi temsil yöntemi ile seçilen temsilci, bir bütün olarak seçim çevresini

değil partisinin taraftarlarını/destekçilerini temsil eder. Tek adaylı çoğunluk

sisteminde temsil kişiselken, nisbi temsile dayanan sistemlerde gruplar temsil

edilir.58

s) Seçmenler adaylara değil partilere oy verdiklerinden adaylar açısından

partilerine yakın olmak esastır. Bu durum parti disiplinini arttırır.59 Bu sistemde parti

merkezlerinin aday listelerinin belirlenmesi sürecinde büyük etkileri vardır.

t) Birçok nisbi temsil esaslı sistemin hesaplaması uzun sürer ve kolay

sayılmayacak hesaplara dayanır. Bu durum seçmenin seçime olan ilgisini azaltabilir.

D) Seçim Mühendisliği:

56 Katz, a.g.e., s. 24.
57 Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, s. 62.
58 Katz, a.g.e., s. 121.
59 Bu etkiyi mutlak görmeyen Özbudun’a göre, “Aday listelerinin ve adayların sırasının seçim
çevrelerindeki yöresel parti örgütleri tarafından kararlaştırıldığı ve parti merkezlerinin buna müdahale
yetkisine sahip olmadığı adem-i merkeziyetçi partilerde” nisbi temsil sistemi parti merkezini
güçlendirerek disiplini arttırmaz, yöresel parti örgütlerini kuvvetlendirir. Ergun Özbudun, Batı
Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti Disiplini, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
1968, s. 131,132.
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Seçim sistemlerinin siyasal sistemin geleceği açısından büyük önemi vardır.

Seçimlerin sonuçları sadece seçmenlerin verdikleri oylara değil uygulanan kurallara

da bağlıdır. Aynı oy oranları ile değişik seçim sistemleri altında birçok farklı sonuç

alınabilir. Oyların nasıl derlendiği ve sandalyelere nasıl dönüştüğü çok önemlidir.

Bazı seçim sistemleri büyük bir veya iki parti lehine çalışarak üçüncü partilerin

sandalye kazanmasını önleyebilir. Diğerleri ise en küçük partilere bile, oyları

oranında sandalye kazanma şansı verebilir.

Hem partiler bazında hem de tüm sistem açısından büyük öneme sahip olan

seçim sistemlerinin belli amaçlarla manipülasyonu, siyasal sistemin diğer

unsurlarıyla karşılaştırıldığında daha kolaydır yani “siyasal mühendisliğe” müsaittir.

Bu durum seçim kanunlarının kolayca değiştirilebileceği anlamına gelmez ama

siyasal sistemin bazı unsurları vardır ki değiştirilmesi daha zordur. Bu unsurlar

yasama kararı ile değiştirilemeyebilir, yeniliğin getirdiği sonuç beklenenin aksine

gelişebilir veya yeni kanunun olumlu yahut olumsuz nasıl bir etki yarattığı

ölçülemeyebilir. Oysa yenilenen seçim kanunu uygun otoritelerden (örneğin meclis)

geçtikten sonra uygulanmaya başlar ve daha da önemlisi yeniliğin getirdiği sonuçlar

sayısal olarak ölçülebilir. Seçim sistemlerinin nisbeten kolay değiştirilmesi bir

ülkenin dünyada uygulanan tüm sistemler arasından istediğini seçebileceği anlamına

gelmez. Her ülke yerel politik koşullara ve geleneklere bağlıdır.60

Bir seçim sistemi hangi partilerin ne ölçüde kazanıp kaybedeceğini

belirlemesi noktasında fark yaratabilir. Seçim sistemine göre hangi partilerin gelecek

seçimde tekrar mücadele edeceği, hangilerinin silineceği belirlenir. Seçim sistemi

kendisinin meydana getirildiği dönemi yansıtması bakımından siyasal sistemin ve

politik mücadelenin bir eseridir. Diğer yandan uygulandığı müddetçe, seçim sistemi

politik sistemin üzerinde baskı kurarak onu etkiler.61

E) Seçim Sistemlerinin Parti Sistemleri ve Siyasal Sisteme

Etkileri:

60 Taagepera, Shugart, a.g.e., s. 2-4.
61 A.e., s. 234.
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Cotteret ve Emeri’ye göre bir ülkede benimsenmiş olan seçim sistemi o

ülkenin siyasal partiler sistemine, partilerin sayılarını azaltıp/çoğaltarak ve yapılarını

kuvvetlendirip/zayıflatarak etki eder. Bu etki seçim sistemlerinin siyasal sistemi

etkilemesini de beraberinde getirir. Seçim sistemi öncelikle, “siyasal sistemlerin

dinamiği” görüşüne göre iktidarın ve muhalefetin yapılarını ve görevlerini belirler.

Ayrıca “siyasal sistemlerin yapısı” görüşüne göre parti sistemlerinin yapısı ile siyasal

sistemlerin yapısı arasında bir etki-tepki ilişkisi bulunur.62

Seçim sistemlerinin siyasal parti sistemleri ve sayıları üzerinde önemli etkileri

olduğu görüşünün ilk temsilcisi Maurice Duverger’dir. Duverger özetle üç formül

geliştirmiştir. Bunlara göre tek turlu basit çoğunluk usulü büyük ve bağımsız iki

partiden oluşan bir sisteme neden olurken, iki turlu çoğunluk usulü yumuşak ve

bağımlı çok parti sistemini, nisbi temsil ise sert ve bağımsız çok parti sistemini teşvik

eder.63

Duverger’in çoğunluk sisteminin iki parti sistemine neden olduğuna dair

geliştirdiği “sosyolojik kanun” tezi birçok yazar tarafından “fazla güçlü”

bulunmuştur. Aslında Duverger de bunların mutlak ve zorunlu kurallar olmadığını,64

seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerinde sınırlı bir etkisinin olduğunu ve ancak

toplumdaki mevcut yapıyı ve gelişmeleri (gaz ve fren pedalının etkisi gibi)

kolaylaştırabileceğini veya zorlaştırabileceğini belirtmektedir.65

Tek adaylı basit çoğunluk sisteminin iki parti sisteminin gelişmesine yardımcı

olacağını ifade eden Duverger bunu iki etkiye bağlar. İlk etki mekaniktir. Çoğunluk

sistemiyle yapılan seçimlerde sadece en çok oy alan parti kazanacağı için mücadele

çoğunlukla iktidar ve muhalefet olarak tanımlayabileceğimiz iki parti arasında geçer.

Bu sistemde üçüncü, dördüncü sırada kalan partiler aldıkları oy oranına göre mecliste

daha az sayıda sandalye kazanırlar. İkinci etki psikolojik etkidir. Üçüncü ve diğer

partilere oy verenler, oylarının yukarıda anlatılan mekanik etki nedeniyle ziyan

olduğunu düşündüklerinden, iki büyük partiyi desteklemeye başlarlar.66 Bu durum

62 Cotteret, Emeri, a.g.e., s. 107-116.
63 Özbudun, Siyasal Partiler, s. 139.
64 Duverger, a.g.e., s. 302.
65 Duverger’den aktaran Kapani, a.g.e., s. 190.
66 Ware, a.g.e., s. 190,191.
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seçim sistemlerinin parti sistemleri ve siyasal sistem üzerindeki etkisinin bir

örneğidir.

Duverger diğer yandan seçim sistemleri tarafından belli ölçüde belirlenmiş

olan parti sistemlerinin kuvvetler ayrılığı, hükümet otoritesi ve muhalefet görevi

bakımlarından da siyasal sistemi biçimlendirdiğini ifade eder. İki partili bir yapı

kuvvetler toplanmasına yol açar, hükümet otoritesini kuvvetlendirir ve muhalefetle

iktidar arasında kesin sınırlarla belirlenmiş bir ayrım yarattığından muhalefet bir

kamu görevi özelliği kazanır. Çok partili yapı ise genellikle kuvvetler ayrılığına yol

açar, parlamenter rejimde hükümeti zayıflatsa da başkanlık rejiminde kuvvetlendirir

ve türdeş olmayan muhalefet ile iktidarın arasındaki ayrımın muğlaklaşmasına neden

olur.67

Duverger’in seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkisini gaz ve

fren pedalına benzetmesinden yola çıkan Rae, hiçbir seçim sisteminin küçük

partilerin gelişmesini hızlandırmayacağını ama bazı seçim sistemlerinin diğerlerine

nazaran küçük partilerin gelişmesinde daha az fren etkisi yapabileceğini ifade eder.68

Rae’nin yaptığı araştırmaya göre çoğunluk sistemi ile nisbi temsil sistemi

arasında bazı benzerlikler vardır. Her iki sistem de büyük/güçlü partiler lehine çalışır.

Dünyadaki neredeyse tüm seçim sistemleri “Nottingham Şerifi gibi fakirden alıp

zengine veren” bir mantıkla çalışır. Hiçbir seçim kanunu sistematik olarak zayıf

partiler lehine güçlü partileri cezalandırmaz. Büyük partiler kendi oy oranlarından

daha yüksek oranda temsilci kazanırken, küçük partiler daha az oranda sandalye ile

yetinmek zorunda kalırlar. Birçok meclis çoğunluğu oyların yarıdan azını alan

partilere, sandalyelerin yarıdan fazlasını veren seçim sistemlerince yaratılmıştır. Ve

birçok küçük parti nisbi temsil sistemi altında bile aldıkları oylar karşılığında

temsilci çıkaramaz.69

Seçim kanunları hükümet olabilecek kadar güçlü partiler tarafından meydana

getirildiğinden büyük partiler lehine sonuçlar doğurması garip değildir ancak büyük

partileri destekleyen “konformist” seçmenlerin, küçük partilere oy veren

67 Duverger, a.g.e., s. 501-535.
68 Rae, a.g.e., s. 69.
69 A.e., s. 86-87.
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vatandaşlardan daha iyi ve daha çok temsil edilmeleri demokratik ilkeler

çerçevesinden bakıldığında rahatsız edicidir.70

Çoğunluk ve nisbi temsi sistemleri yüzde yüz adaletli bir temsil

yaratamamaları bakımından birbirlerine benzese de, bu konuda aralarında derece ve

güç farkı vardır. Nisbi temsil sistemi güçlü partiler lehine olan seçim sistemi

temayülünü en aza indirir ve büyük partilerin kazançlarını minimuma indirmeye

çalışır.71

Diğer yandan seçim çevresi boyları bakımından da seçim sistemlerinin parti

sistemleri üzerinde etkileri vardır. Yüksek seçim çevresi boylarının daha orantılı bir

temsile neden olduğunu yukarıda görmüştük. Araştırmalar tek temsilci çıkaran yani

çok küçük seçim boylarına sahip seçim çevrelerinde, hangi seçim sistemi kullanılırsa

kullanılsın güçlü partilerin daha avantajlı olacağını göstermektedir. Bu nedenle nisbi

temsil yöntemi bile uygulansa, tek adaylı bölgelerde sonuç aynı olacaktır. Her seçim

çevresinde tek parti kazanabileceği için güçlü partiler zayıflar pahasına kazanç

sağlayacak ve böylece siyasal parti sistemi daha az ve daha güçlü partilerden oluşma

eğilimi kazanacaktır.72

Son olarak seçim sisteminin parti sistemi üzerindeki parçalayıcı veya

bütünleştirici etkisine bakarsak, bu etkiyi yaratanın seçim sistemi formülünden çok

seçim çevresi boyu olduğunu görürüz. Küçük seçim boylarına sahip seçim

çevrelerinde hangi seçim sistemi kullanılırsa kullanılsın büyük partiler küçükler

aleyhine kazançlı çıkacağından, küçük seçim boyları partilerin parçalanmasını

önleyici yada bütünleştirici (defractionalizing) bir etki yaratır. Seçim boyları arttıkça

yani bir seçim çevresinin çıkardığı temsilci sayısı arttıkça, seçim sistemi partileri

parçalayıcı bir etkide bulunur.73

70 A.e., s. 136.
71 A.e., s. 138.
72 A.e., s. 140.
73 A.e.
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IV) 1946-1950 DÖNEMİNDE YAŞANAN SİYASAL

GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra çok partili hayata geçiş

denemeleri yapılmış, ancak kapatılan, feshedilen hatta kurulmasına izin verilmeyen

bu partiler uzun ömürlü olmamış ve Türkiye 1945’e kadar tek parti rejimi ile

yönetilmiştir.

1945 yılında gerek iç gerek dış faktörlerin etkisiyle, Türkiye’de yeniden çok

partili hayata geçilmiştir. Çok partili dönemin ilk partisi 1945 yılında kurulan Milli

Kalkınma Partisi olsa da, CHP karşısında ciddi anlamda bir muhalefet olarak görülen

parti 7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti (DP) olmuştur.

İlkelerinin liberalizm ve demokrasi olduğunu belirten DP’nin halktan büyük

ilgi görmesi ve yurtta hızla örgütlenmesi karşısında CHP, bir yandan

demokratikleşme yönünde yeni kararlar alırken, bir yandan da 1947 Temmuz’unda

yapılması gereken genel seçimleri, DP’nin yurt çapında tam anlamıyla

teşkilatlanmasına fırsat vermemek için bir yıl erkene almıştır.

5 Haziran 1946’da milletvekili seçim yasası değiştirilerek tek dereceli seçim

sistemine geçilmiş, ancak DP’nin talep ettiği gizli oy-açık sayım ve yargı denetimi

gibi esaslar CHP tarafından kabul edilmeyerek kanunda yer almamıştır. 21 Temmuz

1946’da liste usulü basit çoğunluk sistemine göre yapılan seçimleri CHP kazanmış

ancak seçimlerde iktidar lehinde yapılan baskı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle CHP,

halk nezdinde büyük itibar kaybı yaşamıştır.

DP bu tarihten itibaren 1950’ye kadar sürecek propagandasında; Anayasaya

aykırı ve hürriyetleri kısıtlayan kanunların kaldırılmasını, seçim kanununda

değişikliğe gidilmesini ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişide

toplanmasının yasaklanmasını talep etmiş, bu istekleri kabul edilmediği takdirde

“sine-i millete” döneceği tehdidini kullanmıştır.

İktidar muhalefet ilişkilerinin sertleşmesi üzerine, Cumhurbaşkanı İnönü

1947 yılında ilan ettiği 12 Temmuz Beyannamesi ile DP’ye teminat vermiş; yaşanan

İnönü-DP yakınlaşması, DP içindeki muhalif grubun muvazaa iddiasıyla partiden

ayrılıp MP’yi kurmasına neden olmuştur.
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1948 Temmuz’unda seçim kanununda değişikliğe gidilerek gizli oy-açık

sayım esası getirilmişse de, DP liderleri muhalefetlerini sürdürerek, seçim emniyeti

sağlanmadan ve seçim kanunu bu yönde değiştirilmeden seçimlere

katılmayacaklarını açıklamışlardır. DP’nin sürekli baskısı netice vermiş ve Şubat

1950’de DP’yi de tatmin eden, demokratik ve emniyetli yeni bir seçim kanunu

yürürlüğe girmiştir.

A) Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Partinin

Kuruluşu:

Türkiye, yaşanan birkaç kısa ömürlü denemeden sonra çeşitli iç ve dış

faktörlerin etkisiyle 1945 yılında çok partili sisteme geçmiş; ilk muhalefet partisi

olan Milli Kalkınma Partisi’nden sonra, Demokrat Parti CHP’den ayrılanlarca 1946

yılında kurulmuştur.

1) 1945’e Kadar Yaşanan Çok Partili Rejim Denemeleri:

Cumhuriyetin ilanından yaklaşık altı ay sonra 20 Nisan 1924’te ilan edilen

Anayasa’nın, “Türklerin kamu hakları” başlıklı beşinci bölümünün, “Kişi

dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülkedinme,

malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve

hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır.”1 ifadesini taşıyan 70. maddesi, çok partili

bir sistemin kurulmasına izin veriyordu.

Bu maddeye dayanarak, 1924 Anayasasının kabulünden kısa bir süre sonra 17

Kasım 1924’te, Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi olacak olan

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(TCF), 12 Ağustos 1930’da ise Serbest

Cumhuriyet Fırkası(SCF) kuruldu. TCF hükümetçe, programında yer alan “dini

inanışa saygılı olmak” maddesini, memleketi dinsizlerden kurtarmak anlamına

1 “Anayasa”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 26, s. 176. Teşkilatı Esasiye Kanunu “Türklerin Hukuku
Ammesi” başlıklı beşinci fasıl, 70. maddesinin orijinal hali şöyledir: “Şahsi masuniyet, vicdan,
tefekkür, kelam, neşir, seyahat, akit, sayü amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket, hak ve
hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır.” “Teşkilatı Esasiye Kanunu”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 5, 2.
bs, s. 582.
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gelecek şekilde kullandığı ve bu nedenle Şeyh Sait isyanı ile bağlantılı olduğu öne

sürülerek 5 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı.2 Parti başkanı Fethi Bey’in yurt

gezilerinde meydana gelen devrim ve CHP karşıtı gösteriler nedeniyle, iktidarla

ilişkileri iyice soğuyan SCF ise 17 Kasım 1930’da kendini feshetti.3

1930’lu yıllarda kurulan diğer partiler de uzun ömürlü olmayacaktı. 26 Eylül

1930’da kurulan Ahali Cumhuriyet Fırkası, Bakanlar Kurulu kararı ile 21 Aralık

1930’da feshedildi. 29 Ağustos 1930’da kurulan4 Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi

Partisinin ise, hükümetçe komünist eğilimli bulunduğundan, faaliyetine izin

verilmedi. Aynı yıl, II. Meşrutiyet döneminde kurulan Sosyal Demokrat Fırkası’nın

yeniden kurulması girişimi, kuruluş izni alınamaması nedeniyle gerçekleşmedi. Son

olarak 1931 Haziran’ında Layık Cumhuriyet İşçi ve Çiftçi Fırkası adıyla bir parti

kurma girişimi olsa da hükümet buna izin vermedi.5

1938 yılında Cemiyetler Kanununun kabul edilmesi ile, derneklerin ve siyasi

partilerin faaliyete geçebilmesi, idarenin tescil etmesi şartına bağlandı. Bu, ancak izin

alınarak parti kurulabileceği anlamına geliyordu.6 SCF’nin feshinden sonra yeni

muhalefet partileri kurma tasarıları yapılsa da, tescil şartının da etkisiyle bu

girişimler başarıya ulaşamadı ve Türkiye 1945’e kadar tek parti rejimi ile yönetildi.

2) 1945 Yılında Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat

Partinin Kuruluşu:

SCF’nin feshinden yaklaşık 15 yıl sonra, çok partili rejimin yeniden inşasına

ilişkin faaliyetlerin başlangıç noktasını oluşturan olay, II. Dünya Savaşı’ndan zaferle

2 Siyasal hayatı boyunca genel seçim yapılmadığından hiç genel seçime katılmayan TCF’nin, 13
milletvekilliği için yapılan ara seçimde ise hiçbir adayı kazanamamıştı. Tunaya, a.g.e., s. 609.
3 SCF, Ekim ayında tek dereceli olarak yapılan belediye seçimlerine katılmış ve 502 seçim
bölgesinden 22’sinde seçimi kazanmıştı. SCF belediye seçimlerinde baskı ve yolsuzluk yapıldığını
iddia etmişti. (Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-
1931), 4. bs., İstanbul, Tarih Vakfı Yurt, 2005, s. 271.) Albayrak’a göre SCF 31 seçim çevresinde
seçimi kazanmıştır. Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960),
Ankara, Phoenix, 2004, s. 15.
4 Tunaya, a.g.e., s. 638. Tunçay, Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi’nin 29 Eylül 1930’da
kurulduğunu belirtmektedir. Tunçay, a.g.e., s. 286.
5 Tunçay, a.g.e., s. 285-293.
6 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), 5. bs., İstanbul, Yapı Kredi,
2000, s. 339.
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çıkan devletlerin Birleşmiş Milletleri kurmak amacıyla toplandıkları San Francisco

Konferansına, 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eden Türkiye’nin

davet edilmesi olmuştu. 26 Haziran 1945 günü Birleşmiş Milletler Anayasasını

imzalayan Türkiye, dünyayı saran demokrasi dalgasına katılmak için kurulacak

muhalefet partilerine ihtiyaç duymaktaydı. Bu muhalefet partilerinin ilki, 18

Temmuz 1945’te bir işadamı olan Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkınma

Partisi(MKP) olacaktı. Demirağ’a göre partinin kuruluş amacı halkın devletçilik

idaresinden dolayı maruz kaldığı haksızlıkları ve acıları önlemek, adalet, servet ve

mutluluk sağlamaktı.7

RESİM 4.1.

YENİ YENİ PARTİLER
TEŞEKKÜL ETMEK ÜZERE:
Nasrettin Hoca – Marifetli
insanlarızdır vesselam… Aylar
eskidikçe kırpıp kırpıp yıldız
yapıyoruz!..

Karikatür, Sene 11, Cilt 21, No
544, 30 Mayıs 1946, s. 1.

7 Muzaffer Sencer, Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri, İstanbul, Geçiş, 1971, s. 200.
MKP nizamnamesinde seçimlerin tek dereceli olarak yapılması(md. 5), denetim görevine haiz
bağımsız bir seçim kurulu kurulması(md. 6), cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi(md. 8),
üyeleri halk oyu ile seçilecek ikinci bir meclisin kurulması(md. 10) gibi esaslar yer almaktaydı. Orhan
Özacun, “Siyaset Tarihimizde Milli Kalkınma Partisi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları:
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, 2002, s.
218-220.
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Ancak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) karşısında ciddi anlamda bir muhalefet

olarak görülecek parti, MKP’den farklı olarak, iktidar partisi içindeki muhalif

hareketten doğan Demokrat Parti(DP) olacaktı. CHP’li muhalifler Mayıs 1945’te

yapılan bütçe görüşmelerinde hayat pahalılığı, vurgunculuk, karaborsa, devlet

borçları, vergi sisteminin adaletsizliği gibi konularda iyileştirmelere gidilmesini

istemiş ve bu konularda hükümeti eleştirmişlerdi.8 Muhaliflerin ikinci eleştiri dalgası

ise, Mayıs ve Haziran aylarında mecliste görüşülen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

dolayısıyla gelmişti. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa karşı çıkan dört milletvekili,

bu kanunun kabulünden dört gün önce, 7 Haziran 1945’te, CHP’ye demokratik bir

ıslahat yapılması konusunda bir önerge vermişti. “Dörtlü Takrir” adıyla anılan bu

metinde özetle, 1924 Anayasasının demokrasiye ve meclis murakabesine uygun,

vatandaşların ise siyasi şuura sahip olduğu belirtilmekte ve Anayasanın ruhuna

uygun tedbirlerin alınması, vatandaşların siyasi hak ve hürriyetlerinin

kullanmalarının sağlanması ve tüm parti çalışmalarının demokrasiye uygun olarak

yeniden düzenlenmesi istenmekteydi.9

Dörtlü Takrir, parti grubunda (imza sahiplerinin haricinde) oybirliği ile

reddedilmiş, imza sahiplerinden Adnan Menderes ve Fuad Köprülü Eylül’de, Refik

Koraltan Ekim’de CHP’den ihraç edilmiş, Celal Bayar ise Aralık ayında partiden

istifa etmişti.10 DP, bu dört ismin kuruculuğunda, 7 Ocak 1946’da resmen kuruldu.

Aynı gün tüzüğü11 ve programı12 ilan edilen partinin genel başkanlığına Celal Bayar

seçildi.

8 Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, 4. bs., Ankara, İmge, 2003, s. 25.
9 “Demokrat Parti Belgeleri”, Tarih ve Toplum, C:9, Sayı 53, Mayıs 1988, s. 8,9.
10 M. Serhan Yücel, Demokrat Parti, İstanbul, Ülke, 2001, s. 50.
11 Tüzüğe göre parti merkez örgütü Genel Başkan, Genel İdare Kurulu ve Merkez Haysiyet
Divanından; taşra örgütü ise il, ilçe, bucak ve ocak kongreleri ile il, ilçe, bucak ve ocak idare
kurullarından oluşmaktaydı. Merkez örgütünün her üç organı da iki yılda bir toplanacak olan Büyük
Kongrede seçilecekti. (Eroğul, a.g.e., s. 30.) Tüzükle tabii üyelik sistemi yerine her aşama için seçim
şart koşulmuş, parti başkanının kongre tarafından her defasında yeniden seçileceği belirtilmişti. Tüzük
ayrıca başta milletvekili adaylarının tesbiti olmak üzere, taşra teşkiltanın arzu ve eğilimlerinin dikkate
alınmasını ve taşra örgütünün özerkliğinin sağlanmasını düzenlemekteydi. Samet Ağaoğlu, İki Parti
Arasındaki Farklar, Ankara, Arbas Matb., 1947, s. 28,29.
12 DP programı, partinin kuruluş amacının, “Türkiye Cumhuriyetinde demokrasinin geniş ve ileri bir
anlayışla gerçekleşmesine ve umumi siyasetin demokratik bir görüş ve zihniyetle yürütülmesine
hizmet” olduğu belirtilerek başlamaktaydı.(md. 1) Türk milletinin demokrasi için siyasi olgunluğuna
sahip olduğuna inanan DP(md. 3), demokrasiyi “bütün devlet faaliyetlerinde milli iradeyi ve halkın
menfaatini hakim kılmak, yurddaşın ferdi ve içtimai bütün hak ve hürriyetlerine sahip olmasını
gerçekleştirmek, yurddaşlar arasında hukuk eşitliğini, karşılıklı sevgi ve saygıyı ve iktisadi
menfaatlerde ahengi sağlamak” olarak tanımlamaktaydı. (md. 4) Programın “umumi prensipler”
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RESİM 4.2.

CELAL BAYAR DEMOKRAT
PARTİNİN PROGRAMINI
İLAN ETTİ…
- Bu kadar süsten sonra
inşallah evde kalmam

Karikatür, Sene 11, Cilt 21,
No 525, 17 Ocak 1946, s. 1.

başlıklı ilk bölümünde, cemiyet, kooperatif ve sendika kurma hakkının tanınmasına(md. 7), seçimlerin
tek dereceli(md 10), her türlü müdahaleden uzak ve serbest olarak gizli oyla yapılmasına(md. 9),
belediye ve il genel meclislerinin yetkilerinin genişletilmesine(md. 20) ve memurlara verilen yasal
yetkilerin, idari otorite sağlanması bahanesiyle keyfi olarak kullanılmasının önlenmesine(md. 19)
vurgu yapılmaktaydı. Aynı bölümde DP’nin devletçiliği “devletin özel sermayenin gelişmesinde
görev alması” olarak tanımladığı(md. 17) ve hükümetin “sadece halk tarafından amme vazife ve
hizmetlerini görmek üzere kurulmuş bir idare cihazı” sayıldığı(md. 19) belirtiliyordu. Programın
hükümet ve adalet işleri bölümünde, ilk mahkemelerle Yargıtay arasında ikinci bir yargı kademesinin
kurulmasının(md. 28) gereği belirtiliyor; milli eğitim işleri bölümünde üniversitelerin bilimsel ve idari
özerkliğe sahip olmasının(md. 39) ve dilin, ilmin, sanatın ve her türlü fikir faaliyetlerinin siyasi ve
idari müdahalelerden uzak kalmasının demokrasinin değişmez bir esası olduğu ifade ediliyordu.(md.
40) Sanayi işleri bölümünde ise, iktisadi hayatta özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti esas
tutularak(md. 43), özel teşebbüs ile sermayenin istikrar ve güvenle çalışması bakımından, devletin
iktisadi faaliyetlerinin sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerektiği belirtiliyordu.(md. 44) Ticaret
işleri bölümünde, piyasalarda emniyet ve istikrarın sağlanması için, zorunlu bir hal olmadıkça
piyasalara karışılmaması ve bu alanda devletin görevinin, rekabetin ortadan kalkmasını veya
daralmasını önlemeye çalışmak olduğu vurgulanıyordu.(md. 53) Tarım işleri bölümünde, zirai
kalkınmanın memleket kalkınmasının temeli olacağı(md. 56) ve çiftçinin donatım işinin, zirai
kalkınmanın başlıca konusu olduğu(md. 58), maliye işleri bölümünde ise mali siyasetin esasının çok
sıkı bir tasarruf zihniyeti ile düzenlenecek denk bütçe olduğu(md. 73), vergi sisteminde vasıtalı
vergilerden ziyade vasıtasız vergilere daha geniş yer verilmesi(md. 75) ve normal şartlarla uzun vadeli
dış borçlanmaya gidilmesi(md. 74) gereği belirtiliyordu. Programda ayrıca devlet yolları, köy ve
bucak yolları için büyük yol şebekelerinin kurulması (md. 80) ve işçiler için ücretli tatiller ve izinler
sağlanması(md. 88/e) konularında çalışmalar yapılacağına dair vaadler yer almaktaydı. Baside İcra,
Demirkırat Alfabesi:Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara, y.y., 1992, s. 120-146.
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Böylece İsmet İnönü’nün 1 Kasım 1945’te Meclis açılışı için yaptığı

konuşmada, birkaç ay önce kurulmuş olan MKP’yi dikkate almayarak, “Bizim tek

eksiğimiz, hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır.” şeklinde ifade

ettiği eksik muhalefet partisi meydana getirilmiş oluyordu.13

Türkiye’nin 1945 yılında çok partili sisteme geçişinde hem iç hem de dış

faktörler etkili olmuştu. CHP’nin Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Varlık Vergisi,

Toprak Mahsulleri Vergisi, Milli Koruma Kanunu gibi, Cumhuriyet dönemi

boyunca gelişen ve güçlenen sınıfların iktisadi ve siyasi liberalizm talepleri ile

uyuşmayan uygulamaları 1923’ten beri merkez ile çevre arasında süre gelen siyasal

ittifakı bozmuş; ayrıca II.Dünya Savaşı’nın beraberinde getirdiği ağır iktisadi

sıkıntılar, halkın tek parti yönetimine karşı tepkisinin artmasına neden olmuştu.

Halkın tek parti yönetimine karşı artan hoşnutsuzluğu, gelişen muhalefetin

toplumsal tabanını güçlendirecekti.

Diğer yandan Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası iki kutba bölünen dünyada,

SSCB’nin saldırgan politikalarına ve toprak taleplerine karşı müttefik edinmek ve

ABD’nin ekonomik yardımlarından faydalanmak için, savaşın galip tarafı olan

demokrasi cephesine yaklaşmak istemekteydi. Bunun yolu ancak siyasal

liberalleşmeye giderek, demokratik sistemi benimsediğini gösterme yolu ile

yapılabilirdi. Son olarak, dönemin Cumhurbaşkanı, Milli Şef İnönü de, bu iç ve dış

koşulları göz önüne alarak çok partili sisteme geçilmesi konusunda çaba

göstermişti.

Yukarıda sayılan tüm iç ve dış faktörlerden başka, Türkiye’nin siyasal

geçmişi ve çok partili sistem konusunda önceden yaşadığı deneyimler çok partili

yapıya geçişi kolaylaştırmaktaydı. Yukarıda kısaca açıkladığımız biçimde, birkaç

kez -kısa ömürlü de olsa- çok partili sisteme geçiş denemelerinde bulunulmuştu.

Kaldı ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde seçim, siyasal parti ve partiler arası

13 Tekin Erer, Türkiye’de Parti Kavgaları, İstanbul, Ticaret Postası Matb., 1963, s. 86; Taner Timur,
Türkiye’de Çok Partili Hayta Geçiş, 3. bs., Ankara, İmge, 2003, s. 19. MKP ve DP’den başka, çok
partili siyasal yapıya geçişle beraber meydana çıkan, ancak siyasal hayatta fazla iz bırakmayan ve kısa
ömürlü olan birçok parti kurulmuştu. Sadece 1946 yılında Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat
Partisi, Çiftçi ve Köylü Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye
Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Yalnız
Vatan İçin Partisi, Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi, Arıtma Koruma Partisi, İslam Koruma Partisi ve
Yurt Görev Partisi kurulmuştu. Tunaya, a.g.e., s. 693-709; Cemil Koçak, “46’nin Ivır Zıvır Partileri”,
Tarih ve Toplum, C:14, Sayı 80, Ağustos 1990, s. 16-19.
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siyasal mücadele kavramlarıyla tanışan Türkiye’de, bu konuda oluşmuş bir siyasal

bilinç ve siyasal gelenek mevcuttu.

B)1946 Yılı Önemli Gelişmeleri:

Kuruluşunun akabinde kamuoyunun yoğun ilgisi ile karşılaşan ve ülke

çapında gün geçtikçe kuvvetlenen DP karşısında CHP, bir yandan önce belediye

seçimlerini, sonra genel seçimleri öne alarak muhalefeti hazırlıksız yakalamaya,

diğer yandan parti tüzük ve programında demokratik nitelikte değişikliklere giderek

ve tek dereceli seçim esasını kabul ederek demokrasi bayraktarlığını DP’nin elinden

almaya çalışmıştır. 21 Temmuz 1946 günü yapılan milletvekili seçimlerini CHP

kazansa da, seçim günü yapılan usulsüz uygulamalar, muhalefetin seçim neticelerine

itiraz etmesine neden olmuş ve CHP’nin bu konuda kötü bir şöhret edinmesine

sebebiyet vermiştir.

1) Belediye Seçimleri:

Demokratik ve liberal temalar taşıyan parti programını açıkladıktan ve bir

muvazaa partisi olmadığı anlaşıldıktan sonra, yurtta büyük bir hızla gelişen

örgütlenmesiyle güçlenen DP muhalefetine karşı CHP, bazı önlemler alma gereğini

duydu. Demokrasi bayraktarlığı yapan DP’ye karşı CHP, bir yandan kendine

demokratik bir imaj yaratmaya çalışırken, bir yandan da gelecek seçimleri, muhalif

partinin hazırlıklarının tamamlamasına fırsat vermemek için öne almayı

amaçlıyordu.

Bu amaçla normal şartlarda Eylül ayında yapılması gereken belediye

seçimleri Mayıs ayına alındı. Belediye seçimlerinin öne alınması, genel seçimlerin

de öne alınarak 1946 yılında yapılacağı şeklinde yorumlandı. Nitekim yayınladığı

bir tebliğ ile belediye seçimlere katılmama kararı aldığını açıklayan DP, milletvekili

seçimlerine katılmak için de seçimlerin 1947 senesinde yapılmasını şart koştu.14

Buna karşılık Cumhurbaşkanı İnönü, 10 Mayıs’ta açılan CHP 2. Olağanüstü

14 “Demokrat Parti Seçimlere Girmiyecek”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7804, 9 Mayıs 1946, s. 1,2.
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Kurultayında yaptığı konuşmada, seçimlere katılmamanın “yabancı devletlere karşı

memleketin iç idaresini itham etmek” anlamına geldiğini söyledi15 ve milletvekili

seçimlerinin ilk kez tek dereceli olarak yapılacağından bahsederek, vatandaşın

seçimin serbest yapıldığına inanmasının önemini vurguladı. İnönü, belediye

seçimlerinin, (büyük çoğunlukla CHP üyelerinden oluşan ve milletvekili

seçimlerinde görevli olan) belediye meclisleri ile yapılacak milletvekili seçimlerinin

şaibeli görülmesini engellemek için öne alındığını belirterek; seçim sandıklarının

köylere kadar götürüleceğini, idare amirlerinin kanun dışında seçime karışma

ihtimallerinin olmadığını ve serbest bir seçimi hedeflediklerini ifade ediyordu.16

DP ise, seçimlere katılmama kararını temelde iki nedene dayandırmaktaydı.

İlki “milli iradenin gereği gibi tecellisini engelleyen kanuni hükümleri kaldırmadan

seçimlere gidilmiş olması”, ikincisi ise “ikna edici başka sebep görülemediği halde

seçimlerin öne alınması ile güdülen maksadın partilere teşkilatlanma için kısa bir

zaman dahi bırakılmak istenmemesi” idi. DP “yazı, söz, toplanma, cemiyet kurma

gibi hürriyetler [ile], vatandaşın siyasi hakları teminat altına alınmadan rey ve seçim

serbestisinden bahsetmenin müşkül olacağını” savunmakta17 ve ayrıca başta oyların

sayımı olmak üzere seçim işlemine dair bazı kural ve uygulamaları, seçimin serbest

yapılmasını engelleyen unsurlar olarak görüp, doğru bulmamakta ve

değiştirilmesini istemekteydi.18

DP temsilcileri teşkilata seçimleri kontrol etmeleri konusunda talimat verip,

sandık başlarında birer görevli bulunduracaklarını açıklamış19 ve partilerine üye

olanların seçimlerde diledikleri gibi oy kullanabileceğini bildirmişti.20 Seçime

15 “Milli Şefin Kurultayda Söylediği Tarihi Nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7806, 11 Mayıs 1946,
s. 1,2.
16 İsmet İnönü ve Tek Dereceli İlk Seçimler (1946-1950-1954-1957) Üzerine Seçmeler, Haz. İlhan
Turan, Ankara, İnönü Vakfı, 2002, s. 20-22.
17 “Kurultaydaki nutuklara Demokrat Partinin cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7809, 14 Mayıs
1946, s 1,3.
18 Seçim kanununa göre seçim işlemi sona erdiğinde oy sandıklarının delikleri seçim komisyonlarınca
kapatılıp, mühürlenecek ve emniyet mensuplarının gözetimi altında belediye şubelerindeki seçim
kurullarına getirilecekti. (“İstanbulda durum”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7820, 25 Mayıs 1946, s. 1.)
DP ise seçimin sona ermesi ile sandıkların açılıp, sayımın başlaması gerektiğini savunuyor,
sandıkların seçim kurullarına götürülmesinin seçim serbestliğini zedeleyen bir unsur olacağını
vurgulayarak bu usulü doğru bulmuyordu. “Demokrat Parti itiraz ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı
7820, 25 Mayıs 1946, s. 1,2.
19 “Partiler dün seçim için adaylarını ilan ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7819, 24 Mayıs 1946, s.
1.
20 “Seçim hazırlığı bitti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7818, 23 Mayıs 1946, s. 1,3.
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katılma kararı alan MKP ve CHP ise propaganda çalışmalarına başlamışlardı.21

Liberal Demokrat Parti de İstanbul’da seçimlere katılacağını açıklamış ve CHP ile

MKP’yle aynı gün adaylarını ilan etmişti. Ayrıca Sosyal Demokrat Parti de

seçimlere katılma kararı almıştı.

Belediye seçimleri 26 Mayıs günü yapıldı ve ülkenin birçok yerinde olaylı

geçti.22 Katılımın  DP’ye  göre  %8  ile  %40  arasında  değiştiği,  CHP’ye  göre  ise

ortalama %50-60 olduğu23 seçimlere, fesat karıştırıldığı iddiası ile MKP ve DP

tarafından şikayetler yapılsa da, bunlardan bir sonuç alınamadı. Zaten birkaç gün

sonra milletvekili seçimlerinin tarihinin açıklanmasıyla belediye seçimleri ikinci

planda kalacaktı.

Bu seçimlerin öncekilerden farkı tek dereceli ve gizli oyla yapılmasıydı.

Gerçi belediye seçimleri daha önceleri de tek dereceli olarak yapılıyorsa da, oy

pusulalarına imza atıldığı için gizli olarak yapılmamıştı. Ayrıca seçimlere birden

fazla partinin katılması da önemli bir husustu.24

2) Yeni Seçim Kanunu:

10-11 Mayıs’ta toplanan CHP 2. Olağanüstü Kurultayında, CHP tüzük ve

programında yer alan birçok önemli konuda değişikliğe gidildi. Programın sınıf

esasına göre dernek kurulmasını yasaklayan maddesi kaldırıldı, genel seçimlerin tek

dereceli olması ve 1946 yazında yapılması kararlaştırıldı. Tüzükte yer alan

“Değişmez Genel Başkan” ifadesi “Genel Başkan”a dönüştürüldü ve parti genel

başkanının Büyük Kurultayca seçilmesine karar verildi. Ayrıca artık muhalefet

21 MKP, propaganda beyannamelerinin İstanbul üzerinde dolaşan bir uçak tarafından atılarak halka
dağıtılması gibi farklı bir metot deniyordu. (“Belediye seçimi için tesbit edilen adaylar”, Cumhuriyet,
Yıl 23, Sayı 7814, 19 Mayıs 1946, s. 1,3.) CHP’nin halkı oy vermeye teşvik edici mahiyetteki afiş ve
ilanları ise mağazaların vitrinlerine ve duvarlara asılmaktaydı. “Seçim hazırlığı bitti”, Cumhuriyet,
Yıl 23, Sayı 7818, 23 Mayıs 1946, s. 1,3.
22 MKP seçim günü öğleden sonra seçimlerden çekildiğini açıklamış, (“Belediye Seçiminde Bazı
Hadiseler Oldu”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7822, 27 Mayıs 1946, s. 1.) DP bazı illerde seçime
katılmadığı halde oy almıştı. “Yurdda seçime iştirak nisbeti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7823, 28
Mayıs 1946, s. 1,3. “Memlekette dün alınan seçim neticeleri”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7824, 29
Mayıs 1946, s. 1.
23 “Yurdda seçime iştirak nisbeti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7823, 28 Mayıs 1946, s. 1,3.
24 Abidin Daver, “Bugünkü parola ‘Sandık başına’ dır”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7821, 26 Mayıs
1946, s. 1.
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partileri mevcut olduğundan, Müstakil Grup kaldırıldı.25

Alınan bu kararlar doğrultusunda çalışmalara başlayan TBMM, Haziran ayı

boyunca, aralarında yeni seçim kanunu da olan bir dizi kanunu kabul etti ve

dernekler, basın, milli koruma gibi bazı kanunlarda demokratik nitelikte

değişikliklere gitti.26

RESİM 4.3.

İnkılap genci – Dostumu,
düşmanımı, gözlüksüz daha iyi
seçiyorum!

Akbaba, Yıl 23, Sayı 111, 9 Mayıs
1946, s. 1.

Yeni seçim kanununun daha öncekinden en önemli farkı, tek dereceli seçim

sistemi ve seçimin bir gün içinde yapılması esaslarını getirmesiydi. Kanuna göre oy

25 Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, 2. bs., Ankara, Kültür Bakanlığı, 2001,
s. 77,78.
26 5 Haziran’da tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi. Aynı gün Cemiyetler Kanununda
değişiklikler yapılarak dernek kurmak için istenen tescil koşulu ile idarenin derneklerin faaliyetini
yasaklama yetkisi kaldırıldı ve sınıf esasına dayalı dernek kurulmasına izin verildi. Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri için izin sistemi yerine bildirim sistemi getirildi. 12 Haziran’da üniversitelere
özerklik veren Üniversiteler Kanunu kabul edildi. 13 Haziran’da Basın Kanununun hükümete gazete
kapatma yetkisi veren 50. maddesi kaldırıldı ve gazete kapatma yetkisi mahkemelere devredildi.
(Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi
(1945-1971), Ankara, Bilgi, 1976, s. 21,22.) 14 Haziran’da basın suçları affedildi, Milli Koruma
Kanununun bazı maddeleri değiştirildi ve aynı gün iki dereceli seçimle kurulan meclislerin sonuncusu
olan 7. TBMM tatile girdi. “Meclis dün son içtimaını yaparak dağıldı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı
7841, 15 Haziran 1946, s. 1.
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verme açık, sayım gizli yapılacaktı ve oy pusulaları sayımdan sonra yakılacaktı.27

Yeni kanunun olumlu yönü, tek dereceli seçim sistemini getirmesi, olumsuz yönü

ise oy verme ve sayıma ilişkin esasları nedeniyle, seçim emniyetinin zedelenmesi

ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazlara sebebiyet verme ihtimalini taşımasıydı.

RESİM 4.4.

- Bir tane iyisinden seç bakalım…
- Yok ağabey, kendin seç: Tek
dereceli satıyorum!..

Akbaba, Yıl 23, Sayı 118, 27
Haziran 1946, s. 1.

Kanun tasarısının mecliste görüşülmesi sırasında söz alan DP’li hatipler de,

27 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu, yürürlükten kaldırdığı 4320 sayılı Mebus Seçimi
Kanunu gibi her ili bir seçim çevresi olarak kabul etmekte(md 1) ve her 40.000 vatandaş için bir
milletvekili seçileceğini(md 2) belirtmekteydi. Bu kanunun farklı olan yönü, tek dereceli seçim
sistemi ve seçimin bir gün içinde yapılması esaslarını(md 25) getirmesiydi. Kanunun seçimlerin nasıl
yapılacağını izah eden 24. maddesi, seçmenlerin oy pusulalarına seçilecek milletvekili sayısı kadar
aday adı yazacaklarını, oy pusulalarının seçmenler tarafından veya seçim yerinde önceden bulunan
kağıtlardan alınmak sureti ile tedarik edilebileceğini, adayların adlarını gösteren ve önceden
bastırılmış veya yazılmış oy pusulalarının kullanılabileceğini bildirmekteydi. Oyların sayım ve tasnif
işlemlerini seçim komisyonu yapacak ve kimlerin kaç oy aldığı ve diğer gerekli bilgiler hakkında
tutanak tutacaktı. Daha sonra tutanaklar, seçim defterleri ve hesaba katılmayan oy pusulaları
komisyonca seçim kurullarına teslim edilecek, hesaba katılan oy pusulaları ise komisyon üyelerince
yakılacaktı.(md 27) Kanuna göre bir kişinin birden çok ilden aday gösterilmesi mümkün olduğundan,
birden çok ilden milletvekili seçilen kişi bu illerden birini tercih edecekti. Bu nedenle milletvekili
sayısı eksilen ilde, boş yer için yeniden seçim yapılacaktı.(md 30) “Milletvekilleri Seçimi Kanunu”,
Düstur, 3. Tertip, Cilt 27, s. 1243-1253.
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buna benzer biçimde düşünmekteydi. Yeni kanunun günün çok partili sisteminin

ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğuna inanan muhalif milletvekilleri, kanunu

seçim emniyeti, seçimlerin yargısal denetimi ve oylamanın gizli yapılması

bakımlarından eksik buluyor, seçim sistemi tercihi konusunu da eleştiriyorlardı.

Ayrıca kanunun birçok maddesinin iktidarda bulunanlar lehine olduğu ve bu

kanunla iktidar partisini düşürmenin olanaksız olduğu belirtilmekteydi. Hikmet

Bayur’a göre bu durum halkta seçimlere karşı ilgisizlik doğuracak, kötü idare edilen

seçimler halkı, “bu işleri” seçim yoluyla değil başka yollarla düzeltmek gerektiği

fikrine sürükleyecekti.28 DP yeni seçim kanunundan başka, cemiyetler kanunu ile

basın kanununda yapılan değişiklikleri de yeterli bulmuyor, her iki kanunun da

değişikliklerden sonra bile meşrutiyet kanunlarına göre geri olduğunu

savunuyordu.29

Muhalefetin bu tenkitlerine karşı CHP’liler, demokrasi adı altında

memleketin emniyetinin bozulmaya çalışıldığını öne sürüyor ve anti-demokratik

kanunların birer birer kaldırıldığını belirtiyorlardı.30

3) Genel Seçimler:

Yeni seçim kanununun kabul edilmesinden beş gün sonra, 10 Haziran’da

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

yapılması gereken seçim erkene alındı ve seçim tarihi 21 Temmuz olarak

28 Adnan Menderes yeni kanunun eskisinden tek farkının tek dereceli seçim sistemini getirmesi
olduğunu ve yeni kanunun günün çok partili sisteminin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu
belirtmişti. Sadece sandık başında emniyeti sağlamanın yeterli olmadığını, seçimlerde görev alanlar
ile mahalli ve idari otoritelerin iktidar partisini destekleme gayretinde olduklarını savunan Menderes’e
göre, seçim tasarısı hazırlanırken nisbi temsil yönteminin hiç düşünülmemiş olması ve seçimlerin
yargısal denetim altında yapılması usulünün göz önünde bulundurulmaması da önemli idi. Diğer
yandan DP’li milletvekilleri gizli oyun demokrasinin temel taşı olduğunu, bu nedenle oylarını
serbestçe yazmak isteyenlere odalar verilmesi gerektiğini savunuyordu. “Mecliste Dünkü Hararetli
Tartışmalar”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7827, 1 Haziran 1946, s. 1,2,3.
29 “Cemiyetler Kanununda yapılan değişiklikler”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7832, 6 Haziran 1946, s.
1,3. “Mecliste Basın hürriyeti etrafında tartışma”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7840, 14 Haziran 1946,
s. 1. Cemiyetler Kanununun, dernek toplantılarında idare amirlerinin emriyle zabıta memurlarının
bulunabilmesine ilişkin 29. maddesi, muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilmişti. “Cemiyetler
Kanununda yapılan değişiklikler”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7832, 6 Haziran 1946, s. 1,3.
30 Seçim sistemi konusundaki eleştirileri yanıtlayan CHP milletvekili Saffet Tuncay, nisbi temsil
usulünün demokrasi için zorunlu olmadığını vurgulayarak, DP’nin iktidara geldiği zaman bu usulü
uygulamasını tavsiye etmişti. “Mecliste Dünkü Hararetli Tartışmalar”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı
7827, 1 Haziran 1946, s. 1,2,3.



99

belirlendi.31 14 Haziran’da iki dereceli seçimle kurulan meclislerin sonuncusu olan 7.

TBMM’nin tatile girmesiyle32 beraber, seçim kampanyası başladı. DP’nin, seçimlere

katılıp katılmama konusunda, parti teşkilatı bulunan bölgelerden gelen 60 temsilcinin

katılımıyla 16 Haziran’da Ankara’da düzenlediği toplantının sonunda, oybirliği ile

seçime katılma kararı alındı.33 Ertesi gün MKP de seçime katılma kararı aldığını

açıkladı.34

Seçim kampanyası sırasında DP, bir yandan CHP hükümetlerinin icraat ve

politikalarını hatalı buluyor ve iktidar değişiminin gerekli olduğuna vurgu yapıyor;

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

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

hareketlerle iktidarını sürdürme niyetinde olduğunu iddia ediyordu.

DP sözcüleri CHP’lilerin, milletin demokrasi için siyasi olgunluğa

erişmediğine inandıklarını,35 DP’ye “demokratik manzarayı tamamlıyan bir süs”

gibi, önceden belirlenmiş hudutlar dahilinde muhalefet yapmayı telkin ettiklerini36

ve iktidar partisinin, seçimlerin öne alınmasından da anlaşılabileceği gibi, siyasal

hayatta muhalefete yer vermeme kararı aldığını savunuyorlardı.37

DP’nin seçim kampanyasının ilk günlerinden beri tekrarladığı ve bir

propaganda taktiği olarak da uyguladığı diğer iddialar, devlet memurlarının “seçim

31 Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 21.
32 “Meclis dün son içtimaını yaparak dağıldı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7841, 15 Haziran 1946, s. 1.
33 “Demokrat Partinin kararı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7843, 17 Haziran 1946, s. 1.
34 “Kalkınma Partisinin kararı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7844, 18 Haziran 1946, s. 1.
35 DP Cebeci ocağının açılışında konuşan Fuat Köprülü, partisinin kuruluş devresinde DP’nin
kurulmasını menfaatlerine uygun bulmayanlarca, milletin demokrasi için siyasi olgunluğa
erişmediğinin, okuma yazma oranının çok az olduğu bir ülkede siyasi parti kurmanın anarşi
çıkaracağının söylendiğini belirterek, Türkiye’de demokratik gelişmenin geciktiğini, okuma yazma
bilmeyen köylülerin bile dünyanın en ileri milletlerindeki siyasi terbiyeye sahip olduklarını
gösterdiğini ifade etti. “Ankarada dün yapılan heyecanlı törenler”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7864, 8
Temmuz 1946, s. 1,2.
36 Aynı gün Aydın’da konuşan Adnan Menderes: “Bize neden kızıyorlardı? İstedikleri yolda
yürümediğimiz için. Bizim hangi yollarda yürümemizi istiyorlardı? Bize telkin edilmek istenen
şunlardır: Şark vilayetlerinde, hudut vilayetlerinde teşkilat yapmamak, köylere uzanmamak, şimdilik
fikir cereyanlarına müsaki diye kabul olunan birkaç vilayetten başka yerlerde teşkilat yapmamak,
teker teker ancak mahdud sayıda aza kaydetmek, Halk Partisine karşı hiç olmazsa 40-50 sene iktidara
gelmek iddiasında bulunmamak. Görülüyor ki bizden beklenilen, demokratik manzarayı tamamlıyan
bir süs olarak kalmaktı. Demokrat Parti C. H. Partisinin lütuf ve müsaadesiyle kurulmuş olmadığı için,
kanunların verdiği haklardan feda etmek niyetinde değildi ve kukla bir parti de değildi.” diyecekti.
“Celal Bayar ve Adnan Menderesin Aydında dünkü nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7874, 18
Temmuz 1946, s. 1,3.
37 18 Haziran’da bir beyanname yayınlayan DP, seçimlerin öne alınmasının amacının, teşkilatlanması
için zaman bırakmayarak, muhalefete hayat hakkı tanımamak olduğunu belirtmişti. “Demokrat Parti
dün beyannamesini neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7845, 19 Haziran 1946, s. 1.
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işlerine tesir edecek mahiyette müdahalede” bulunduğu, jandarma, muhtar, nahiye

müdürü ve köy öğretmenlerinin CHP propagandası yaptığı, kasaba ve köylerde

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

propaganda yaptığı ve halka karşı baskı uyguladığına ilişkindi.38

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

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

uygulamaların ve baskıların sonuçlarından korunmak için, seçimlerden çekilme gibi

bir seçeneği milli menfaate uygun görmediği için) seçimlerden çekilmeyeceğini ilan

etti.39 Aynı konuda birkaç gün sonra Ankara’da konuşan Bayar’a göre ülkede yeni

bir hayat başlamıştı, fikirlerini serbestçe söyleyen bazı vatandaşlar baskıya

uğruyordu ancak bu durum geçiciydi.40

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

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

süre zarfında hatalarının olmuş olabileceği, ancak bu küçük kusurların muhalefetçe

abarttıldığına dayanıyordu.41 CHP’liler muhalefetin iddia ettiği gibi tek partili

38 DP sözcüleri bazı devlet memurlarının köy köy dolaşarak CHP propagandası yaptığını, köy
muhtarlarının ve köy öğretmenlerinin propaganda işinde çalıştırıldığını iddia ediyordu. (“H. Partisi ve
Demokrat Partinin yeni tedbirleri”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7854, 28 Haziran 1946, s. 1.)
(“Demokratların şikayetleri”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7862, 6 Temmuz 1946, s. 1,3.) İddialar
arasında bazı köy öğretmenlerinin Hasanoğlan Köy Enstitüsünde toplanarak CHP’nin köylerde seçimi
kazanması için bir haftalık kurstan geçirildiği, kursu bitirip söz verenlere ise birer kat elbiselik kumaş
verildiği de vardı. (“Demokratların şikayetleri”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7862, 6 Temmuz 1946, s.
1,3.) Refik Koraltan birçok yerde kanunen yasak olmasına rağmen idare amirlerince “seçim işlerine
tesir edecek mahiyette müdahalede” bulunulduğunu ve CHP’nin millet parası ile propaganda yaptığını
söyleyerek CHP’yi suçluyordu. (“Refik Koraltan itham ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7864, 8
Temmuz 1946, s. 1,3.) Ayrıca kasaba ve köylerde DP’ye üye olmak isteyen vatandaşlara engel
olunduğu ve bu nedenle olaylar çıktığını da iddialar arsıdaydı. “Demokratların şikayetleri”,
Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7862, 6 Temmuz 1946, s. 1,3.
39 “Demokrat Partinin dün neşrettiği beyanname”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7867, 11 Temmuz 1946,
s. 1.
40 “Celal Bayarın Ankarada dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7871, 15 Temmuz 1946,
s. 1.
41 16 Temmuz’da Kütahya’da konuşan Recep Peker CHP’nin ağır dünya şartları içinde memleketi
felaketlerden korumak ve milleti memnun etmek için çalıştığını ve bu nedenle pişmanlık duymadığını
söylemiş ve şöyle demişti: “Her işi en iyi ve en temiz yapmak için bütün takatimizi kullandık. Her
yerde ve herkeste olabilecek kadar bizim de eksiklerimiz ve kusurlarımız bulunabilir. Fakat bugün
karşımızdakiler salim bir uzuvdaki bir nasır kusurunu büyüterek onu bir kanser uru halinde
gösteriyorlar.” (“Receb Pekerin Kütahyadaki seçim nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7873, 17
Temmuz 1946, s. 1,4.) İnönü’ye göre ise, hayat pahalılığının temel sebebi II. Dünya Savaşı ve daimi
seferberlik idi, yine de memleketin milli geliri 1930’a göre artmıştı. Cumhurbaşkanı ülkede
vurgunculuk ve karaborsanın varlığını kabul ediyordu ancak hükümetlerin bu tip suiistimalleri
titizlikle takip ettiğini vurguluyordu. “İsmet İnönünün Dünkü Seçim Nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23,
Sayı 7874, 18 Temmuz 1946, s. 1,4.
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rejimi savunmadıklarını ifade ediyorlar,42 yeniden iktidar olmaları halinde daha

büyük ve daha çok icraatlar yapacaklarını vaad ediyorlardı.43 Verilen sözler

arasında Türk köylüsünün toprak sahibi yapılarak serf durumundan kurtarılması,

köylü mahsulünün değerlendirilmesi, köylerde ilköğretim davasının ele alınması,

memurların geçim seviyesinin düzeltilmesi ve adalet mekanizmasının kolay işler

hale getirilmesi için tedbir alınması vardı.44

Seçim kampanyası sırasında dikkat çeken önemli konulardan bir diğeri,

DP’nin kuruluşundan beri eleştirdiği, cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı

olması meselesi idi.45 Cumhurbaşkanı İnönü, bu duruma kanuni bir engel olmadığını,

cumhurbaşkanının sorumsuz vaziyetini kötüye kullanması durumunda bunun

hesabını meclisin soracağına işaret ediyor ve eğer CHP seçimi kaybederse veya parti

kazanıp kendisi milletvekili seçilemezse cumhurbaşkanlığından çekilmesinin doğal

bir hareket olacağını belirterek “bu sözlerimle, benden kurtulmak istiyen

vatandaşlarıma, açık yolu göstermiş oluyorum” diyordu.46

CHP propaganda için “Atatürk, İnönü Cumhuriyet Halk Partisinin

başlarıdır. Oylarımızı onların partisine vereceğiz.” sloganını taşıyan afişi, DP ise

ünlü “Yeter! Söz Milletindir!” afişini kullanıyordu.47 CHP temsilcileri propaganda

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

İstiklal mücadelesinde ve sonrasında oynadığı tarihi rolü vurguluyorlardı.48 DP ise

zihinlerdeki CHP-Atatürk bağlantısına bir alternatif oluşturmaya çalışıyor, bu

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

fotoğraflarına yer veriliyordu.

42 Recep Peker Kütahya nutkunda “Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir zaman…..tek partili rejim diye
tarif edilebilecek bir rejim olmamıştır” demiş ve tek partili rejimin en önemli özelliğinin başka
partilerin kurulmasına kanunla yasak konulması olduğunu ifade etmişti. “Receb Pekerin Kütahyadaki
seçim nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7873, 17 Temmuz 1946, s. 1,4.
43 8 Temmuz’da radyoda ilk seçim nutkunu söyleyen Başbakan Saraçoğlu “milletin çokluğu
partimizle dava birliği yaparsa üç, beş senelik planlarla vatanı son 20 sene de yaptıklarımızın birkaç
misli ile donatmaya çalışacağız” dedi. “Başbakan radyoda ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet,
Yıl 23, Sayı 7865, 9 Temmuz 1946, s. 1.
44 “İsmet İnönünün Dünkü Seçim Nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7874, 18 Temmuz 1946, s. 1,4.
45 Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş: 1946-1950, İstanbul, Kaynak, 1982, s. 45. “Demokrat Parti
dün beyannamesini neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7845, 19 Haziran 1946, s. 1.
46 “İsmet İnönünün Dünkü Seçim Nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7874, 18 Temmuz 1946, s. 1,4.
47 “Halk Partisinin devlet vasıtalarına fuzuli tasarrufu”, Vatan, Yıl 6, Sayı 1834, 5 Temmuz 1946 s. 1.
“İzmirde hadiseler devam ediyor”, Vatan, Yıl 6, Sayı 1838, 9 Temmuz 1946, s. 1.
48 “Propagandada en güzel ve en fena örnekler”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7862, 6 Temmuz 1946, s.
1.
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RESİM 4.5.

“Dünden bugüne Türkiye’de seçim afişleri”, Hürriyet, (Çevrimiçi)
http://dosyalar.hurriyet.com.tr/afis2002/, 29 Mayıs 2007.

Propaganda süresi boyunca yurt çapında büyük mitingler yapan DP’ye

karşılık, başlarda49 daha pasif bir propaganda yapan CHP, 8000 kişinin katıldığı DP

İzmir mitingi ve iki gün sonra yine İzmir’de 30.000 kişinin dinlediği Bayar’ın

konuşmasından sonra taktik değiştirerek İzmir’de 6000 kişinin katıldığı bir miting

düzenlemişti.50

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

listede bir önceki dönem milletvekilliği yapmış 152 kişi yeniden aday

gösterilmemişti.51 DP aday listesinde ise avukat, çiftçi, doktor ve tacirler

49 CHP sözcüleri, İzmir’de miting yapmayacaklarını şöyle duyurmuşlardı: “Biz böyle gürültülü
toplantılar düşünmüyoruz.” “Halk Partisi İzmirde miting yapmıyacak, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı
7869, 13 Temmuz 1946, s. 1.
50 “Halk Partisi İzmirde dün bir miting tertib etti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7875, 19 Temmuz 1946,
s. 1.
51 “Halk Partisi de dün aday listesini ilan etti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7875, 19 Temmuz 1946, s.
1.



103

çoğunluktaydı. DP’nin en güçlü adayı seçime DP listesinden bağımsız olarak katılan

Mareşal Fevzi Çakmak’tı.

Seçime CHP, DP ve MKP’den başka, Liberal Demokrat Parti, Türkiye İşçi ve

Çiftçi Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi de katılıyordu.52 Önce  seçime  girme  kararı

alan Türk Sosyal Demokrat Partisi baskı ve tehditler sebebiyle seçime katılmama

kararı aldığını açıklamıştı.53 Sadece İstanbul’da 104 bağımsız aday seçime

katılıyordu.54 Yakın zamana kadar Doğu illerinin bazılarında teşkilatı bulunmayan

CHP, tüm illerde teşkilatını tamamlayarak seçime bütün illerde girmişti. 55 DP ise

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çoruh, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırşehir,

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

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

liste halinde aday göstermişti.56

Seçim kampanyasının son günlerinde yaşanan olaylardan en önemlileri, DP

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

Umum Müdürlüğüne yapılan müracaatın, incelenen metinlerin yayınlanmaya uygun

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

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

öldürülmesiydi.57

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

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

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

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

ve seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olarak tedbirler aldığını iddia etmesiydi.58

52 Tunaya, a.g.e., s.694, 702, 706, 707.
53 “Sosyal Demokrat Parti seçime girmiyor”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7876, 20 Temmuz 1946, s. 1.
Tunaya İstanbul’dan gösterdiği 9 aday ile seçimlere katıldığını belirtmektedir. Tunaya, a.g.e., s.695.
54 “İstanbulda müstakil adaylar 104 oldu”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7875, 19 Temmuz 1946, s. 1.
55 “C.H.P. teşkilatı olmıyan hiçbir ilçe kalmadı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7854, 28 Haziran 1946, s.
1.
56 Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, y.y., Milliyet,1970, s.169,170.
57 “Seçime bir gün kaldı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7876, 20 Temmuz 1946, s. 1. “Aydında
seçimden 48 saat önce acı bir hadise”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7876, 20 Temmuz 1946, s. 1.
58 Bayar 19 Temmuz tarihli açıklamasında, bazı köylerde seçim yapılmış gibi mazbataların
düzenlendiğini, DP temsilcilerinin kontrol görevlerini gerçekleştirmemeleri için nezaret altına
alındıklarını, DP üyelerinin tutuklandığını, DP’ye oy verenlerin cezalandırılacağı söylentilerinin
duyulduğunu ve idare amirlerinin halka karşı uyguladıkları baskının en üst noktaya ulaştığını
belirtmiş; baskı ve yolsuzluk yapanların DP’nin kuruluşundan beri hiçbir resmi uyarıya maruz
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21 Temmuz günü yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre59 CHP 395, DP 66

ve bağımsızlar 4 milletvekili çıkarmıştı, ancak ertesi gün60 CHP’nin 396, DP’nin 62,

bağımsızların 7 milletvekilliği kazandığı açıklandı.61

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra DP, seçimlerde yolsuzluk

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

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

Sıkıyönetim Komutanlığının “seçim sonuçları hakkında vatandaşları şüpheye

düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı neşriyatı” yasaklamasına neden olacak62 ve

ertesi gün Yeni Sabah ve Gerçek gazeteleri Sıkıyönetim Komutanlığı emirlerine

aykırı hareketten ötürü süresiz olarak kapatılacaktı.63

Ancak sandıklara oyların birer gün önceden doldurulduğu, sandıkların sadece

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

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

izin vermeyecek ve seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla yurdun dört bir

yanında protesto mitingleri düzenleyecekti.64

5 Ağustos’ta yeni meclis çalışmalarına başladı. Yapılan cumhurbaşkanlığı

seçiminde 451 oydan 388’ini alan İsmet İnönü tekrar bu göreve getirildi, DP’nin

adayı Fevzi Çakmak ise 59 oy aldı. Meclisin ilk oturumunda yaşanan en dikkat

çekici olay, DP’li milletvekillerinin cumhurbaşkanı seçilen İnönü’yü ant içmek için

kürsüye gelip giderken alkışlamamaları ve ayağa kalkmamalarıydı.65 Meclis

tarihinde ilk kez görülen bu durum DP’lilerce, meclisin milli iradeyi temsil ettiği ve

en büyük güç olan milli iradenin, cumhurbaşkanına bile ayağa kalkmayacağı

biçiminde açıklanmaktaydı.

kalmadığını vurgulamıştı. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-
1950-1954, Der. Özel Şahingiray, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür, 1999, s. 36-39.
59 21 Temmuz’da yapılan seçimlerin resmi sonuçları yayınlanmamıştır.
60 “İnönünün beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7881, 25 Temmuz 1946, s. 1. “Seçimin kati
neticesi”, Vatan, Yıl 6, Sayı 1854, 25 Temmuz 1946, s. 1.
61 Tuncer’e göre CHP 397, DP 61, bağımsızlar 7 milletvekili çıkarmıştı. İki DP’li ve bir bağımsız
milletvekili iki yerden seçildiği için mecliste yer alan milletvekili sayısı şöyle olmuştu: CHP 397, DP
59, bağımsızlar 6. Tuncer, a.g.e., s. 151,362.
62 “Sıkıyönetim komutanlığının tebliği”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7881, 25 Temmuz 1946 s. 1.
63 “Kapatılan gazeteler”, Vatan, Yıl 6, Sayı 1855, 26 Temmuz 1946, s. 1.
64 25 Temmuz’da İzmir’de, 1 Ağustos’ta Konya’da, 2 Ağustos’ta Ankara’da, 6 Ağustos’ta Aydın’da
mitingler düzenlenmişti.
65 “Meclis açıldı. İnönü 451 oydan 388 i ile tekrar Cumhur Başkanlığına seçildi”, Cumhuriyet, Yıl
23, Sayı 7893, 6 Ağustos 1946, s. 1. “R. Peker kabinesini kurmağa çalışıyor”, Cumhuriyet, Yıl 23,
Sayı 7893, 6 Ağustos 1946, s. 1.
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6 Ağustos’ta Recep Peker bir önceki hükümette görev almış bakanlardan

sadece dördünün yer aldığı yeni kabineyi ilan etti.66 Yeni hükümetin ilanından birkaç

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

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

milletvekili hakkında da itirazlar yapılmıştı.67 Komisyon 24 Ağustos’ta verdiği

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

itirazlarını geçerli görmediğini açıkladı68 ve iki gün sonra toplanan meclis, tüm

mazbataları kabul etti.69

Doğruluk payı ne olursa olsun 1946 seçimlerinde yapılan yolsuzluk ve

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

CHP karşısında ustalıkla bir propaganda malzemesi olarak kullanılacaktı. Seçim

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

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

yayınlanan beyannamesinde belirttiği gibi, “Davanın esası seçimde milletin serbest

iradesinin meydana çıktığına milletin kendisinin inanması”70 idi. Bu anlamda 1946

seçimleri tarihe, millet iradesinin ortaya çıkmadığı şaibeli seçimler olarak geçecekti.

4) Demokrat Partinin Seçim Kanununa Muhalefeti:

Seçimlerden hemen sonra sert bir muhalefet izlemeye başlayan DP, seçim

kanununun değiştirilmesi konusunda harekete geçti. 19 Eylül’de seçim kanununun

değiştirilmesi için DP Meclis Grubunca Meclis Adalet Komisyonuna teklifte

bulunuldu. 3 Kasım tarihinde yayınlanan bir beyanname ile ülkeyi idare eden

66 Aynı gün toplanan DP Meclis Grubu Celal Bayar’ı başkanlığa, Fuad Köprülü’yü ise Başkan
Yardımcılığına seçti. “Receb Peker kabinesi”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7894, 7 Ağustos 1946, s. 1. “
‘D.P.’ Meclis Grupu dün Mecliste toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7894, 7 Ağustos 1946, s. 1.
67 “Meclis dün toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7900, 13 Ağustos 1946, s. 1.
68 “Milletvekili seçimleri için yapılan itirazlar”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7912, 25 Ağustos 1946, s.
1.
69 Komisyon kararından iki gün sonra toplanan mecliste seçim mazbataları hakkında yapılan
konuşmalar tartışmaya dönüşmüş, DP milletvekilleri Meclis Komisyonunun tarafsızlığından şüphe
ettiklerini belirterek, seçimlerde sandıklara oyların birer gün önceden doldurulduğu, sandıkların
sadece birkaç saat oy vermeye açık tutulduğu, ölülere oy vermiş gibi işlem yapıldığı iddialarında
bulunmuşlardı. Buna karşılık CHP sözcüleri, DP’nin delillerinin çürük ve uydurma olduğunu
söylemişti. “Meclisin Dün Sabah 9.30dan Bu Sabah 3e Kadar Süren Fırtınalı Toplantısı”,
Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7914, 27 Ağustos 1946, s. 1,2.
70 “İsmet İnönünün Dünkü Seçim Nutku”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 7874, 18 Temmuz 1946, s. 1,4.
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zihniyetin günün şartlarına uygun olmadığı belirtilerek, anti-demokratik kanun

maddelerinin kaldırılması ve seçim kanununun değiştirilmesi istendi.71 29 Kasım’da

ise dört DP milletvekili, Meclis Adalet Komisyonuna seçim kanununa yenilik

getirilmesiyle ilgili ikinci bir teklif getirdiler.

Her iki teklifte de sözü geçen ve DP’nin seçim kanununda yapılmasını talep

ettiği başlıca değişiklikler şunlardı: Oy pusulalarına parti işareti konulması yada

pusulaların renkli olması, oy verme işleminin kapalı yerlerde gizli olarak yapılması,

oy pusulalarının sayımdan sonra yakılması usulünün kaldırılması ve pusulaların

saklanması, sayım sonucunun derhal sandık mahallinde ilan edilmesi, parti

temsilcilerinin seçim tutanağını imza etmeleri usulünün getirilmesi, her temsilciye

tutanak sureti verilmesi, seçime ait suçlarda Memurin Muhakemat Kanununun

geçerli olmaması, itirazlar için geçerli olan zamanaşımı süresinin uzatılması. Bu

teklifler, Adalet Komisyonunca, önce mevcut seçim kanununun, milli iradenin

oluşmasında seçmenin tüm baskı ve müdahalelerden uzak tutulmasını sağlayan ve

demokratik esaslara dayanan bir kanun olduğu gerekçesi ile, daha sonra umumi

durum müsait olmadığı gerekçesi ile reddedilmişti.72

71 Bu açıklama Celal Bayar imzası ile, Cumhurbaşkanı İnönü’nün meclis açılış nutkuna cevaben
yayınlanmıştı. “Demokrat Partinin beyannamesi”, Vatan, Yıl 7, Sayı 1954, 4 Kasım 1946, s. 1,3.
72 19 Eylül’de DP Meclis Grubunca yapılan değişiklik teklifleri şunlardı: 1) Her sandık yerinde kapalı
oy verme yeri hazırlanması, sandıkların önceden ilan edilen kapalı binalara konulması, okuma yazma
bilmeyenlerin oylarını tanıyarak vermeleri için oy pusulalarına parti işareti konulması yada renkli
kağıt kullanılması. 2) Oy pusulalarının yakılması usulünün kaldırılması, sayım sonucunu gösteren
tutanağın derhal mahallinde asılarak ilan edilmesi. 3) Parti temsilcilerinin seçim tutanağını imza
etmeleri. 4) Seçim suçlarında Memurin Muhakemat Kanununun geçerli olmaması, zaman aşımı
süresinin uzatılması. 5 Aralık’ta DP’nin bu teklifini reddeden Adalet Komisyonu, mevcut seçim
kanununun milli iradenin oluşmasında seçmenin tüm baskı ve müdahalelerden uzak tutulmasını
sağlayan, demokratik esaslara dayanan bir kanun olduğunu, bu esasların eksikliğini iddia etmenin
kanunun ruhuna aykırı düşeceğini belirtmişti. (Zühtü H. Velibeşe, “Seçim emniyeti bahsi”, Zafer, Yıl
5, Sayı 1779, 18 Şubat 1954, s. 1,2.) 29 Kasım’da Meclis Adalet Komisyonuna sunulan ikinci teklif
ise komisyonca, umumi durum müsait olmadığı için reddedildi. (“Demokrat Partinin tadil teklifi
reddedildi”, Vatan, Yıl 7, Sayı 1977, 30 Kasım 1946, s. 1.) Bu teklifle talep edilen esaslar şunlardı: 1)
Oyların okullarda ve kapalı hücrelerde tek başına kullanılması. 2) Oy pusulalarının her parti için ayrı
renkte olması. 3) Parti temsilcilerinin tutanaklara imza koyması ve her temsilciye tutanak sureti
verilmesi. 4) Her sandıktaki seçim sonucunun hemen orada ilan edilmesi. Adalet Komisyonu bu
teklifleri şu gerekçelerle reddetmişti: 1) Okulu olan köylerimiz azdır. Okulu olan köylerde seçim
yapmak zaten engellenmemiştir. Diğer yandan seçmenler oylarını dışarıda yazıp, yazdıkları kağıdı
katlayıp, sandığa atabilirler. Seçim kurulunun katlanmış kağıdı açıp, okumaya yetkisi yoktur. Böylece
oylar gizli kaldığından ayrıca hücrelerde oy vermeye gerek yoktur. 2) Her bölgede birçok bağımsız
aday olması, memleketin her yerinde renkli kağıt bulunmaması ve hangi adayın hangi rengi seçeceği
konusunda tartışmalar yaşanması ihtimali nedeniyle renkli oy pusulaları teklifinin uygulanması
zordur. 3) Parti temsilcilerine imza hakkı tanımak tüm bağımsız adaylara da imza hakkı tanımak
anlamına gelir. Bu durum seçim sonuçlarının bozulması yada geciktirilmesini doğurur. Bu konuda
resmi sıfat taşıyan seçim kurullarına güvenilmelidir. 4) Beş kişiden oluşan seçim kurulunun tutanağına
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C)1947 Yılı Önemli Gelişmeleri:

İktidar ile muhalefet partisi arasında 1946 seçimleri ile başlayan gerginlik,

1947 yılı başında toplanan DP 1. Büyük Kongresi ve bu kongrede ilan edilen

Hürriyet Misakı ile doruğa çıkmıştır. Anayasaya aykırı kanun maddelerinin

kaldırılmasını, seçim kanununun değiştirilmesini, devlet başkanlığı ile parti

başkanlığının ayrılmasını isteyen DP, kah ara seçimlere ve belediye seçimlerine

katılmayarak hükümeti protesto etmiş, kah Hürriyet Misakı örneğinde olduğu gibi

taleplerinin kabul edilmemesi halinde sine-i millete döneceği tehdidinde

bulunmuştur. DP’nin tercih ettiği bu politik usulleri birer komünist taktik olarak

nitelendiren hükümet ile muhalefetin arasındaki gergin havayı giderecek kişi

Cumhurbaşkanı İnönü olmuş ve yayınladığı 12 Temmuz beyannamesi ile her iki

partiye de bir arada yaşama gereğini hatırlatmıştır.

1) Demokrat Parti Birinci Büyük Kongresi:

DP Birinci Büyük Kongresi 7 Ocak 1947’de Ankara’da toplandı. DP’nin

eleştiri ve taleplerinin özetlenmesi ve kongre sonunda kabul edilen Hürriyet Misakı

nedeniyle önem taşıyan kongre, sonuçları ile uzun süre siyasal hayatı etkileyecek ve

iktidar muhalefet ilişkilerinin sertleşmesine neden olacaktı.

DP’nin kuruluşunun ve son bir senede yaşananların özetini yaptığı ve

kongreyi açan konuşmasında Bayar, hedeflerinin, Anayasanın ruhu ve metni ile tüm

mevzuat ve uygulamalarda hakim olması ve demokratik gelişmeyi engelleyen tüm

manilerin ortadan kaldırılarak milli hakimiyet esaslarının güvence altına alınması

olduğunu söylemiş ve Türk demokrasisinin gelişmesi yolunda alınması gerekli üç

temel tedbiri şöyle sıralamıştı: 1) Anayasanın metnine ve ruhuna uygun olmayan ve

vatandaş hak ve hürriyetlerini bozucu nitelikte olan kanun hükümlerinin kaldırılması.

gizli kalıyor demek mümkün olmadığından seçim sonuçlarının sandık başında ilan edilmesine gerek
yoktur. Ayrıca Adalet Komisyonu, DP’li milletvekillerinin oy pusulalarının yakılmayıp saklanması
konusunda verdikleri teklife, oy pusulalarının yakılması metodunun birçok ülkede uygulanması ve
birçok fesat ihtimalini önleyen bir tedbir olması nedeniyle karşı çıkmıştı. “Seçim Kanunu”, Vatan,
Yıl 7, Sayı 1978, 1 Aralık 1946, s. 1,3.
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2) Vatandaş oyunun güvenliğini ve dokunulmazlığını sağlamak ve milli hakimiyet

prensibini güvence altına almak amaçlarıyla seçim kanununda değişiklik yapılması.

3) Devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişi üzerinde birleşmemesi esasının

kabulü.73

Kongrenin ilk günü bu konularda çalışmak üzere kurulan Ana Davalar

Komisyonu,74 kongrenin altıncı ve son günü bir rapor hazırladı. Hürriyet Misakı

adıyla tarihe geçecek olan rapor, ittifakla kabul edildi. Komisyonun raporuna

dayanarak hazırlanan ve raporun kabulünü isteyen önerge, Anayasaya aykırı

kanunların değiştirilerek yerine demokratik kanunların konulmasını istemekte, bu

konuda meclise bir önerge sunma görevini DP Meclis Grubuna vermekte ve bu

önerge kabul edilmediği takdirde meclisten çekilerek milletin sinesine dönüleceğini

bildirmekteydi.75

Hürriyet Misakı ve sine-i millete dönme tehdidi CHP’den ve iktidar yanlısı

basınından sert tepkiler alıyor, 15 Ocak tarihli Ulus’un başyazısında “…bu bir ihtilal,

bir isyan dilidir” denilerek, “Gideceklere uğurlar olsun!” başlıklı bir makale

yayınlanıyordu.76 Ancak DP’ye asıl tepki, İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer’in 30

Ocak’ta mecliste Türkiye’deki komünist faaliyetle ilgili yaptığı konuşma sırasında

gelecekti. Sökmensüer konuşmasında özetle, komünistlerin DP’ye nüfuz ettiklerini

73 Bütün Tafsilat ve Akisleriyle Demokrat Partinin 1 inci Büyük Kongresi 7 Ocak 1947, Haz.
Orhan Mete, İstanbul, Ticaret Dünyası Matb., 1947, s. 5-16.
74 Ege bölgesi delegelerinin verdiği takrir ile; Anayasaya aykırı kanunların kaldırılması, idare
cihazının partilerin dışında çalışması, seçim kanunun değiştirilmesi ve devlet başkanlığının partiler
üstünde olması konularında çalışmalar yapıp rapor hazırlayacak Ana Davalar Komisyonunun
kurulması kararlaştırılmıştı. A.e., s. 19-20.
75 A.e., s. 48. Bu ifade (ve tehdit) Hürriyet Misakında şu sözlerle yer alıyordu: “Tek parti zihniyetinin
milli vicdana malolan meseleler karşısında gidiş istikametinde memleketin demokratik inkişafını
sağlıyacak mahiyette küçük belirtiler göstermemekte devam etmesi karşısında Grubumuzun Meclisten
çekilmesi Partimiz için içtinabı mümkün olmıyan tabii bir karar olacaktır. Partimiz kuruluş
maksatlarını sürüncemeye ve sürüklenmeye bırakmak suretiyle memleketimizde demokratik inkişafın
gelişmesine göz yummak Demokrat Partinin asla kabul edemiyeceği bir neticedir. Bu sebeple böyle
bir kararın devlet kuruluşunda meydana getireceği akisler üzerinde durmıyarak bu tarihi kararı almak
Partimiz için zaruret olacaktır.” “Demokrat Parti Belgeleri”, Tarih ve Toplum, s. 9,10.
76 Aktaran “Partiler arasında hava tekrar bulutlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8051, 16 Ocak
1947, s. 1,3. Ulus’ta ayrıca, Cumhurbaşkanının Ağustos’tan beri fiili olarak CHP başkanlığı
yapmadığı, partiler arasındaki davalara uzlaştırma amaçlı hariç karışmadığı vurgulanıyor ve parti
başkanlığı görevini fiilen parti genel başkan vekilinin yaptığını, ancak bu durumun dört yıl sonra
yapılacak genel seçimlerde İnönü’nün partisi ile beraber olduğunu söyleyemeyeceği anlamına
gelmediği ifade ediliyordu. Aktaran “D.P.nin ‘Hürriyet misakı’ geniş akisler uyandırdı”, Cumhuriyet,
Yıl 23, Sayı 8048, 13 Ocak 1947, s. 3.
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ve Mareşal Fevzi Çakmak’ı kendilerine alet ettiklerini iddia ediyor,77 seçimlerde

yolsuzluk yapıldığını iddia edip hükümetin meşruluğuna gölge düşürme ve meclisten

çekilip halka dönme tehditlerinin birer komünist taktiği olduğunu öne sürerek dolaylı

olarak DP’yi işaret ediyordu.78

Bu suçlamaları cevaplamak için 8 Şubat’ta bir beyanname yayınlayan Celal

Bayar ise iddiaların şu amaçlara dayandığını öne sürüyordu: DP’yi komünist

hareketle ilgili ve şaibeli göstermek, Mareşal ile partiyi birbirinden ayırmak, anti-

demokratik kanunları komünistlere karşı zorunlu olarak elde tutuyormuş gibi

göstermek, sıkıyönetimin devamını sağlamak ve eğer DP meclisten çekilirse bunda

komünist bir etki olduğunu iddia edebilmek.79

RESİM 4.6.

Moskova radyosunda Türkçe
neşriyat!

Akbaba,  Yıl  23,  Sayı 116,  13
Haziran 1946, s. 1.

77 Tekin Erer, Türkiye’de Parti Kavgaları, s. 199-201.
78 Eroğul, a.g.e., s. 50,51.
79 “(D.P.) Başkanı dün bir beyanname neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8075, 9 Şubat 1947, s. 1.
Bayar’ın açıklamasından daha önce Fuad Köprülü “komünistliğin çok tehlikeli bir vaziyet aldığı ileri
sürülerek antidemokratik kanunlar elde tutulmak isteniyor” şeklinde bir beyanat vermişti. “İç İşleri
Bakanının beyanatı ve Demokratlar”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8068, 2 Şubat 1947, s. 1.
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DP’liler, partinin kuruluşundan beri hem komünist oldukları, hem de laiklik

prensibine aykırı hareket ederek dini siyasete alet ettiklerine dair suçlamalarla

karşılaşıyordu. Celal Bayar, partisinin komünist, kendisinin Rus ajanı olduğu

iddialarını iftira olarak nitelendiriyor ve ne mürteci, ne faşist, ne de komünist

olduklarını, Atatürk’ün takip ettiği siyaset yolunu izlediklerini açıklıyordu.80

2) Sertleşen İktidar Muhalefet İlişkileri:

Ocak sonunda Uşak’ta yapılan belediye seçimleri çok tartışmalı geçmiş, CHP

adaylarının kazandığı seçimin sonuçlarına DP itiraz etmişti.81 Benzer biçimde Şubat

ayında ülke çapında yapılan muhtar seçimlerinde de baskı yapıldığına dair şikayetler

ve usulsüzlük iddiaları kamuoyu gündemini meşgul ediyordu.82 Bayar’a göre muhtar

seçimlerinde yapılan müdahale ve kanunsuzlukların amacı, eğer adil şartlarda

yapılsaydı büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacak olan DP’nin, köy teşkilatını

dağıtmak ve zayıflatmaktı.83

Seçim kanunundan memnun olmayan ve her fırsatta değiştirilmesini isteyen

DP’nin, açık milletvekillileri için İstanbul, Balıkesir, Kastamonu ve Tekirdağ’da 6

Nisan’da yapılacak olan ara seçimlere girip girmemesi parti içinde tartışmalara neden

olacaktı. Ara seçimlere katılma tartışması, Birinci Büyük Kongrede belirmeye

başlayan aşırılar ile ılımlılar arasındaki görüş farkının su yüzüne çıkmasını

sağlamıştı. İstanbul il idare kurulu üyeleri ve aşırılar hizbinin en önemli siması kurul

80 Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 16-19.
Bayar’ın yakınlarına “Bütün toplar bize dönmüştür. Sağa dönsem faşist derler, sola dönsem komünist.
Ortada kalsam Halk Partisinden niye ayrıldınız, diye soruyorlar. Ne yapacağımı ben de şaşırdım”
dediği söylenmekteydi. Mehmed Kemal, “Ayakta mı yoksa oturarak mı?”, Cumhuriyet Seçim-77,
Haz. Orhan Erinç v.d., İstanbul, Altın Kitaplar Matb., 1977, s. 296.
81 “Uşakta Belediye Seçimi Çok Tartışmalı Geçti”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8062, 27 Ocak 1947, s.
1. “Uşak Belediye Seçiminin neticesi dün alındı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8064, 29 Ocak 1947, s.
1. “Demokratların Uşak Belediye Seçimi hakkındaki itirazları”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8065, 30
Ocak 1947, s. 1.
82 “Muhtar seçimleri için şikayetler başladı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8082, 16 Şubat 1947, s. 1.
“Muhtar seçimlerinde tazyik iddiaları arttı”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8091, 27 Şubat 1947, s. 1.
83 Bayar köylünün politikadan uzak tutulması konusundaki bir soruya şöyle cevap veriyordu:
“Bilhassa tek dereceli seçim usulü kabul edildikten sonra umumi nüfusumuzun ekseriyetini teşkil
eden köylülerimizin siyasi haklarını kullanmalarına yani siyasi bir kanaat sahibi olmalarına nasıl
muhalefet edilebilir? Bunların da milli hayatta görüşleri, derd ve ihtiyacları vardır. DP vatandaşlar
arasında köylü ve şehirli diye birbirlerinden ayrı iki zümrenin mevcudiyetini kabul etmez. Türk
köylüsünün siyasi olgunluğuna inanır.” “Celal Bayar dün sabah İstanbula geldi”, Cumhuriyet, Yıl 23,
Sayı 8099, 5 Mart 1947, s. 1,3.
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başkanı Kenan Öner, Hürriyet Misakında kabul edilen prensiplerin uygulanmasını

istiyor ve seçim kanunu değişmeden seçimlere girmeyi gereksiz görüyordu. Genel

merkez ise partinin ne olursa olsun seçimlere katılmasının, ülkede demokrasinin

gelişmesi açısından daha faydalı olacağını savunuyordu.84

Basında DP’nin seçim afişleri hazırlattığı ve adaylarını tesbit ettiğine ilişkin

haberler çıksa da,85 2 Nisan’da İzmir’de toplanan DP Genel İdare Kurulu ittifakla

seçimlere katılmama kararı aldı.86 Ertesi gün yayınlanan beyannamede seçim kanunu

başta olmak üzere tüm anti-demokratik kanunlar eleştiriliyor; seçim emniyetinin

olmadığı, baskı ve yolsuzlukların sürdürüldüğü, sıkıyönetimin devam ettiği

koşullarda seçime girmenin demokrasiye karşı ağır bir suç sayılacağı ifade

ediliyordu.87

CHP hükümeti ise baskı iddialarını iftira olarak nitelendirmekte, oy vermenin

milli bir vazife olduğunu ve seçime girmemenin tarih tarafından suç sayılacak ağır

bir hata olacağını savunmaktaydı. Başbakan Recep Peker’e göre (Hürriyet Misakında

değiştirilmesi yada kaldırılması istenen) Seçim Kanunu, Matbuat Kanunu, Polis

Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile Sıkıyönetim Kanununun ve hatta İstiklal

Mahkemeleri Kanununun varlık nedenleri, memleketin içinde bulunduğu şartlardan

ileri gelmekteydi.88

Buna karşılık Bayar, hükümet partisinin ve Başbakanın tek parti

zihniyetinden kurtulamadığını belirtmiş ve milletin siyasi olgunluğuna vurgu yaparak

memlekette normal siyasi hayata geçiş zamanının çoktan gelip geçtiğinin kabul

edilmesi gerektiğini dile getirmişti.89

İktidar muhalefet ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan ara seçimler 6

Nisan’da yapıldı. Sonucundan çok katılım oranının merak konusu olduğu seçimlere,

84 Celal Bayar’ın “bir zor darbesi” olarak nitelendirdiği muhtar seçimlerine ilişkin verdiği beyanında
sarfettiği, “seçimlerin ümid kırıcı manzarasına rağmen DP, kanun yollarile program ve
nizamnamesinde tespit edilen esaslar dairesinde demokrasi ve millet hakimiyeti esaslarının
memlekette kökleştirilmesi yönündeki faaliyetlerine daha büyük bir azimle devam edecektir” sözleri,
onun da seçimlere katılma yanlısı olduğu biçiminde yorumlanıyordu. “Demokrat Parti bugün kararını
verecek”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8100, 6 Mart 1947, s. 1. “Celal Bayarın muhtar seçimlerine dair
demeci”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8101, 7 Mart 1947, s. 1.
85 “Demokrat Parti, seçime girmeye hazırlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8121, 27 Mart 1947, s.
1.
86 “Demokratlar, Beklenen Kararı İttifakla Verdiler”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2101, 3 Nisan 1947, s. 1,5.
87 “Demokrat Parti’nin beyannamesi”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2102, 4 Nisan 1947, s. 1,4.
88 “Başbakanın konuşması”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2100, 2 Nisan 1947, s. 1,5.
89 “Miting hadisesiz ve muntazam oldu”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2104, 6 Nisan 1947, s. 1,4.
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iktidar %58, muhalefet %10 katılım olduğunu açıkladı.90 Bu rakamlar iktidara

verilen desteğin ölçülmesi bakımından önem taşıyordu. CHP seçimlerden önce

katılımı arttırmayı hedefleyen bir propaganda çalışması yürütmüş, hazırladığı

afişlerle vatandaşları oy kullanmaya yöneltmeyi amaçlamıştı.91

Ara seçimlerin sona ermesi ile DP, seçim kanununda değişiklik yapılması

taleplerini tekrarlama ve reddedildikçe seçimleri protesto etme şeklinde

özetlenebilecek bir taktiğe dayanan politikasını uygulamaya devam etti. Nisan

sonunda DP’li milletvekillerince meclise sunulan tadil tasarısı Meclis İçişleri

Komisyonunda “milletin bünyesine uymadığı” ve mevcut kanunun daha demokratik

olduğu gerekçesiyle reddedilince92 ve 7 Mayıs’ta meclise getirilen muhtar seçimi

kanununun değiştirilmesine ilişkin tasarıya karşı yapılan eleştiri ve (başta, seçimi

denetleyecek komisyonların yargıçlardan oluşması olmak üzere) talepler dikkate

alınmayınca93 DP, 20 Nisan’da yapılan Afyon belediye seçimleri ile 30 Mayıs’ta

yapılan muhtar seçimlerine de katılmama kararı aldı.94

3) 12 Temmuz Beyannamesi:

İktidar ile muhalefet arasında 1946 genel seçimleri ile başlayan ve Hürriyet

Misakının ilanı ile artarak devam eden gerginlik, 1947 Mayıs’ında doruğa çıkmıştı.

90 Emrullah Nutku, Demokrat Parti Neden Çöktü ve Politikada Yitirdiğim Yıllar 1946-1958,
İstanbul, Fakülteler Matb., 1979, s. 53.
91 Bu afişlerden biri şu sloganı taşıyordu: “Vatandaş oyunu kullanmak vatan vazifesini yapmaktır. Hür
insan oyunu kullanır. Milli irade oy sandığında tecelli eder.” “Dört ilde seçim bugün yapılıyor”,
Cumhuriyet, Yıl 23, Sayı 8131, 6 Nisan 1947, s. 1.
92 “Seçim kanunu değiştirilmiyor!”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2129, 1 Mayıs 1947, s. 1,3. İçişleri Komisyonu
7 Mayıs 1947 tarihli raporunda, kapalı hücrenin kanun hükmüyle zorunlu kılınmasının milli örfe ve
genel anlayışa aykırı olduğunu, “seçmeni dolap gibi, paravana gibi bir höcreye sokup çıkarma
ameliyesinin” halk tarafından uygun görülecek bir hareket olmadığını belirtti. Zühtü H. Velibeşe,
“Seçim emniyeti bahsi”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1779, 18 Şubat 1954, s. 1,2.
93 Tasarı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin denetim işini en büyük
mülki amirin elinden alıp; belediye başkanları, belediye meclisleri ve muhtarlardan oluşacak seçim
komisyonlarına veriyordu. Tasarı üzerine söz alan muhalefet milletvekilleri tasarının ileri bir adım
olduğunu kabul ediyor ancak seçim komisyonlarının, idari emir ve direktiflerle hareket etmeyecek
tarafsız kişilerden (örneğin yargıçlardan) oluşturulmasını teklif ediyorlardı. Muhalefet milletvekilleri
ayrıca oyların hücrelerde gizli biçimde kullanılması, parti temsilcilerinin sandık başında bulunması,
sayımın açık yapılması ve oy pusulalarının yakılmayıp saklanması gibi tekliflerde bulunduysalar da
tasarı birkaç küçük değişiklikle aynen kabul edilmişti. Tasarıya DP aleyhte oy vermişti. “Mecliste
hararetli müzakereler”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2136, 8 Mayıs 1947, s. 1,2. “Mecliste dün tartışma ve
gürültüler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8163, 8 Mayıs 1947, s. 1,3.
94 “Afyon belediye seçimi dün yapıldı”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2120, 21 Nisan 1947, s. 1. “Muhtar
seçimleri bugün yapılıyor”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2158, 30 Mayıs 1947, s. 1.
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DP’nin seçimleri boykot etmesi ve doğrudan olmasa da halkı seçimlerde oy

kullanmamaya çağırması ile başta seçim kanunu olmak üzere birçok kanun ve

uygulamayla ilgili şikayetleri, CHP’nin önceden tasarladığı uyumlu muhalefet

görüntüsüne uymamaktaydı. DP’nin sert muhalefetine karşı hükümet ise,

sıkıyönetimin uzatılması örneğinde olduğu gibi ısrarlı bir tutum içindeydi.

Müfrit CHP’liler, DP’nin varlığına dahi tahammül edemiyor,95 DP’liler ise,

Recep Peker kabinesinin ülkeyi demokratik gelişme bakımından geriye götürdüğüne

inanıyorlardı. Uzlaşma yanlısı görünmeyen taraflar arasındaki gergin havayı

yumuşatmak isteyen Cumhurbaşkanı İnönü, hükümetle DP arasında bir diyalog

ortamı tesis etmek için 8 Haziran’dan itibaren bir dizi görüşmelere başlamıştı.

İnönü ve Bayar arasında geçen ve bazen Başbakan Peker’in de katıldığı

görüşmelerde, DP baskı, anti-demokratik kanunlar ve iktidarla muhalefet partisi

arasındaki eşitsiz koşullardan şikayet etmekte,96 hükümet ise sine-i millete

dönmekten söz eden DP’den, kendisine karşı gelecek bir darbe ihtimalinden endişe

ettiğini belirtmekteydi.97

Görüşmeler sürerken DP sözcülerince yapılan açıklamalarda, bir yandan

eleştiri ve şikayetler tekrarlanarak, istenen koşulların yerine getirilmemesi halinde

meclisten çekilineceği tehdidinde bulunuluyor, bir yandan da “suikast, darbe-i

hükümet gibi şeyler”in asla düşünülmediği belirtiliyordu.98 Gerilimin doruğa ulaştığı

95 Vatan gazetesine göre Cumhurbaşkanı İnönü hükümetle DP arasında arabuluculuk yaparak şunu
hedeflemekteydi: “İnanılır kaynaklara göre, İnönü, Demokrat Partiye tahammül edemeyen müfrit H.
Partililere, iki partili hayatın bugünkü hava içinde vazgeçilmez kati bir zaruret olduğunu anlatmaya
çalışmaktadır.” “İç politikada mühim hadiselere doğru”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2183, 24 Haziran 1947, s.
1.
96 Şikayetler arasında vatandaşlara siyasi düşünceleri nedeniyle memurlarca baskı yapılması,
radyonun iktidar partisi tarafından tek taraflı kullanılması ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığının
aynı kişide birleşmesi vardı. “Bayar, mühim bir görüşme yaptı”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2187, 28 Haziran
1947, s. 1,5.
97 “İnönü ile Celal Bayar arasında mülakat”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8196, 9 Haziran 1947, s. 1.
“İsmet İnönü-Celal Bayar mülakatı”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2170, 11 Haziran 1947, s. 1,3. “İnönü-C.
Bayar mülakatı”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2174, 15 Haziran 1947, s. 1. “İnönü-Bayar arasında görüşülen
meseleler”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8203, 16 Haziran 1947, s. 1. “İnönü-Celal Bayar, dün tekrar
görüştüler”, Vatan, Yıl 7, Sayı 2180, 21 Haziran 1947, s. 1. “İnönünün C. Bayarla dünkü görüşmesi”,
Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8214, 27 Haziran 1947, s. 1.
98 27 Haziran’da Sivas’ta bir konuşma yapan Bayar İnönü’nün hükümetle görüşüp baskıların
kaldırılacağı yönünde kendisine vaatte bulunduğunu söylemiş, ancak “memleketin menfaati,
kongrenin direktifi dahilinde Meclisten çekilmeyi emrederse Demokrat milletvekilleri arasında
tereddüt gösterecek bir fert yoktur” diyerek verilen sözler tutulmadığı, yani baskılar kaldırılmadığı
takdirde meclisten çekilecekleri tehdidini kullanmıştı. DP lideri aynı konuşmasında “suikast, darbe-i
hükümet gibi şeyler”i asla düşünmediklerini vurgulamış, (“Bayar, mühim bir görüşme yaptı”, Vatan,
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Temmuz ayında DP’liler, tek parti zihniyetinden ayrılmamakla suçladıkları99 Peker

hükümeti ile demokrasi yapılamayacağını bildirdiler.100

Tüm bu açıklamaların, Cumhurbaşkanı İnönü’ye gönderilen bir mesaj

mahiyetinde olduğu açıktı. Mesajları alan ve Bayar’la 7 Temmuz’da, Başbakan

Peker’le ise 8 ve 9 Temmuz’da son kez görüşen İnönü, 11 Temmuz’da bir

beyanname yayınladı. Gazetelerde bir gün sonra yayınlandığı için tarihimize 12

Temmuz beyannamesi olarak geçen bu belgede şu ifadeler yer alıyordu:

“Gelecek için tedbirler, benim kabul ettiğim gibi, şu noktadan hareket
etmekle bulunabilir. Benim bu son dinlediğim karşılıklı şikayetler içinde
mübalağa payı ne olursa olsun, hakikat payı da vardır. İhtilalci bir teşekkül
değil, bir kanuni siyasi partinin metodlarile çalışan muhalif partinin iktidar
partisi şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır. Bu zeminde, ben,
Devlet Reisi olarak kendimi her iki partiye karşı müsavi derecede vazifeli
görürüm…..Muhalefet teminat içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini
ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır. İktidar, muhalefetin
kanun haklarından başka bir şey düşünmediğinden müsterih bulunacaktır.
Büyük vatandaş kütlesi ise iktidar, bu partinin veya öteki partinin elinde
bulunması ihtimalini vicdan rahatlığile düşünebilecektir.”

İnönü her iki partiye de eşit mesafede olduğunu belirterek; hükümete kendisini

kayırmayacağını, CHP’ye ise muhalefet ile beraber yaşamak zorunda olduğunu

açıkça bildirmişti.101

12 Temmuz Beyannamesi ilk anda her iki tarafça da memnuniyetle

karşılanmış ve gerginleşen ortamı biraz olsun yumuşatmıştı. Ancak bu

beyannamenin asıl önemi, bir yıl içinde her iki parti açısından da önemli sayılacak

Yıl 7, Sayı 2187, 28 Haziran 1947, s. 1,5.) Temmuz ayında yaptığı bir diğer açıklamasında ise DP’nin,
ihtilaller hazırlayan bir komite değil, şerefli bir parti olduğunu tekrarlamıştı. “Hükümetle Demokrat
Parti arasındaki ihtilaf”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8218, 1 Temmuz 1947, s. 1.
99 Fuat Köprülü ise hükümeti tek parti zihniyetinden ayrılmamakla suçlamış ve hükümetçe verilen
vaatlerin tutulmasının şüpheli olduğunu ileri sürmüştü. “Celal Bayara verilen cevaplara mukabele”,
Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8220, 3 Temmuz 1947, s. 1.
100 Bayar’a göre Recep Peker kabinesi siyasi irticaa uygun bir zihniyet taşıyordu ve ülkeyi demokratik
gelişme bakımından geriye götürüyordu. Bu nedenlerle Peker kabinesi ile demokrasi yapılması
imkansızdı. “Celal Bayardan Başbakana cevab”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8225, 8 Temmuz 1947, s.
1.
101 İnönü beyannamede, muhalefet partisi başkanı ve Başbakanla görüştüğünü, yaptığı görüşmelerde
her iki tarafın da kendi fikirlerinde ısrar ettiğini ve karşılıklı iddialar bakımından durumun bir düğüm
halini aldığını belirterek, kendisinin bu düğümü çözmek için çalışacağını ve amacının iki parti
arasında ve dolayısıyla ülke çapında emniyeti sağlamak olduğunu ifade etmişti. “İnönünün
Beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8229, 12 Temmuz 1947, s. 1,3.
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olayların meydana gelmesindeki etkisiydi. Bu belgenin yayınlanması ile, hem CHP

hem DP cephesinde, ılımlılarla aşırılar arasında daha önceden de mevcut olan ikilik

ve çatışma su yüzüne çıkacaktı. İnönü’nün her iki partiye de eşit mesafede

bulunduğunu açıklaması ve iki partiyi aynı seviyede görmesi CHP partizanlarını

memnun etmeyecek, DP’deki aşırılar hizbi ise, beyannameyi bir muvazaa olarak

görmeyi tercih edecekti.

12 Temmuz beyannamesi partiler arası gerginliği azaltırken, partiler içi

hizipleşmenin artmasına sebep olacak ve artan hizipleşme her iki partinin de önemli

değişimlerden geçmesini beraberinde getirecekti. DP’li aşırıların partiden ayrılarak,

yeni bir parti kurmaları sürecini hızlandıran beyannamenin ilk etkisi,

İnönücüler/Otuzbeşler ve Pekerciler olmak üzere ikiye bölünen CHP’de görüldü.

Hem muhalif partiden102 hem de kendi partisinden destek göremeyen103 ve İnönü’yle

ihtilafa düşmek istemediği anlaşılan Recep Peker kabinesi 9 Eylül’de istifa etti.

Peker’in istifası ile CHP’deki sertlik yanlıları güç kaybederken, yerine kurulan Saka

hükümeti partiler arası ilişkilerin daha ılımlı bir havaya girmesini sağladı.

Cumhurbaşkanın çıktığı yurt gezilerinde DP merkezlerini ziyaret etmesi104 ve yaptığı

konuşmalarla idare amirlerini tarafsız davranmaları konusunda uyarması105 12

Temmuz beyannamesinin ilk fiili tezahürleri olarak görülmekteydi.

Ancak asıl önemli gelişme, 17 Kasım’dan 4 Aralık’a kadar süren CHP 7.

Kurultayında yapılan tüzük ve programa ilişkin değişiklikler olacaktı. Valilerin il

başkanlığı yapma geleneğinin son bulduğu, milletvekili adaylarının belirlenmesinde

taşraya verilen payın arttırıldığı, milletvekili adayı seçimlerinde gizli oy yönteminin

getirildiği, devletçiliğin tanımının daraltıldığı ve Halkevlerinin partiye bağlı özel

102 Daha 12 Temmuz beyannamesi yayınlanmadan önce Recep Peker kabinesi ile demokrasi
yapılamayacağını belirten DP, Peker’e, kendisini bir siyasi derebeyi olarak tanımladığı bir bildiri ile
saldırıya geçmişti. “D.P.nin beyannamesi dün gece neşredildi”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8281, 4
Eylül 1947, s. 1,4.
103 12 Temmuz beyannamesi ile İnönü’nün desteğini yitiren Peker, meclis grubunda güvenoyu
istediğinde otuzbeşlerin muhalefeti ile karşılaşmıştı. “C.H.P. Grupu Toplantısının Akisleri”,
Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8274, 28 Ağustos 1947, s. 1.
104 Yanına DP’li bir milletvekili ve Otuzbeşlerden Nihat Erim’i alarak doğu illerini kapsayan bir
geziye çıkan İnönü, Erzurum’da DP Merkezini ziyaret etmişti. “İnönü, Erzurum Demokrat Parti
Merkezini ziyaret etti”, Vatan, Yıl 8, Sayı 2265, 16 Eylül 1947, s. 1.
105 İnönü Eylül ayı içinde yaptığı konuşmalarda idare amirlerinin her iki partiye karşı eşit şekilde
görev yapmak zorunda olduklarına (“İnönü’nün İdare amirlerine direktifi”, Vatan, Yıl 8, Sayı 2267,
18 Eylül 1947, s. 1.) ve tarafsızlık siyasetini hazmedemeyen idarecilerin çekilmeleri gerektiğine işaret
etmişti. “İnönü’nün mühim bir hıtabesi”, Vatan, Yıl 8, Sayı 2274, 25 Eylül 1947, s. 1.
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kuruluşlara dönüştürüldüğü106 Kurultayda alınan en mühim karar, parti başkanlığı ile

devlet başkanlığının fiilen ayrılması idi.107 Birkaç gün sonra, II. Dünya Savaşı

nedeniyle Kasım 1940’da ilan edilen ve uzun süredir DP’nin eleştirilerine maruz

kalan sıkıyönetim kaldırıldı.108

Ancak DP bu değişiklikleri yeterli bulmamaktaydı. Fuad Köprülü Kudret’te

yazdığı başmakalede şöyle diyordu: “Bugünkü antidemokratik hükümler ortada

durdukça, Devlet Reisi, velevki fahri olsun, parti genel başkanı sıfatını taşıdıkça,

idare amirleri kanunen imtiyazlı bir sınıf mahiyetinde kaldıkça, örfi idare usulile

matbuat hürriyeti daimi bir tehdid altında bulunduruldukça bugünkü emniyetsizlik

havasının kalkması asla kabil olmıyacaktır.”109

D)1948 Yılı Önemli Gelişmeleri:

12 Temmuz beyannamesi hem CHP hem DP içindeki müfritlerce sıcak

karşılanmamış; CHP’de sertlik yanlıları güç kaybederken, DP, kurucuları muvazaa

ile suçlayan bir grubun istifa etmesi ve yeni bir parti kurması ile bölünmüştü. Yeni

parti MP, CHP’ye karşı daha sert bir siyaset izlemekten yanaydı ve programında

kendini milliyetçi ve “dine saygılı” olarak tanıtıyordu. Bu sırada seçim kanununda,

muhalefetin 1946 yılından beri talep ettiği gizli oy-açık sayım ilkesinin de dahil

olduğu bazı değişiklikler yapıldı. Ancak bu değişikliği yeterli bulmayıp, seçimlerin

adli teminata bağlanmasını ve emniyet içinde yapılmasını şart koşan muhalefet

partileri, Ekim ayında yapılan ara seçimlere katılmadı.

106 Programda yapılan değişiklik ile, “Partimiz, her türlü ekonomi işlerinin özel girişimler eliyle
kurulmasını devletin bu girişimleri teşvik etmesini, korumasını ve yardım etmesini esas tutar.”
hükmünün getirilmesi, devletin faaliyet alanlarının önceden açıklanacağı, böylece özel sektöre
güvence sağlanacağı ve toprak reformu kanununun 17. maddesinin kaldırılacağı anlamına
gelmekteydi. Hikmet Bila, CHP Tarihi 1919-1979, Ankara, DMS Doruk Matb., 1979, s. 224-227.
107 27 Haziran’dan beri bir söylenti halinde dolaşan (“Önümüzdeki Kurultayda Parti tüzüğünde
değişiklikler yapılacak”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8217, 30 Haziran 1947, s. 1.) karara göre Parti
Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı yada Başbakan olursa, bu görevleri yaptığı müddetçe partinin fiili
idaresi tamamıyla Genel Başkan vekiline ait olacaktı. “C.H.P.nin Yeni Program ve Tüzüğü”,
Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8326, 19 Ekim 1947, s. 1.
108 Yedi yıl süren sıkıyönetim 22 Aralık günü kaldırıldı. Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 38,39.
109 “Muhalefet, İnönünün nutkunu müphem buluyor”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8354, 19 Kasım
1947, s. 1.
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1) DP’de Parti İçi Muhalefet ve Müstakil Demokrat Grubu ile

Millet Partisinin Kurulması:

DP içindeki muhalif grup, 12 Temmuz beyannamesinin kurucu kadro

tarafından olumlu bulunması ve İnönü’nün bir DP milletvekilini yanına alarak geziye

çıkması gibi CHP ile uzlaşma görüntüsü veren uygulamaları onaylamamaktaydı. Bu

grup, tüm şikayet ve ısrarlara rağmen DP’nin kuruluşundan beri talep ettiği

değişiklikleri gerçekleştirmeyen iktidara karşı, Hürriyet Misakıyla alınan kararlar

doğrultusunda hareket edilip, meclisin terk edilmesini ve sine-i millete dönülmesini

istiyordu. CHP’nin ve Cumhurbaşkanı İnönü’nün değişim konusunda samimiyetine

inanmayan bu hizbe göre, DP kurucuları, Serbest Fırka tecrübesinde yaşandığı gibi

bir muvazaa partisi yaratma yolunda ilerliyorlardı. Oysa kurucular mevcut düzen

içinde hareket etme yanlısı olduklarını ve meclisi terk etme seçeneğini sona

bıraktıklarını vurgulamaktaydılar.

Aslında kurucular ile muhalif kanat arasında DP’nin kuruluşundan beri bir

ikiliğin mevcut olduğu biliniyordu. DP kurulduğu zaman, CHP’ye karşı tüm

muhalefeti bünyesinde toplamış, daha sonra yavaş yavaş görüş farklılıkları ortaya

çıkmaya başlamıştı.

Aralık ayında milletvekili maaşlarına zam yapılmasını öngören tasarı

konusunda başlayan görüş ayrılığı, Şubat’a kadar derinleşerek devam edecekti. Maaş

artışı teklifi ile başlayan bu süreç, hükümetin Seçim, Toprak, Orman, Polis Vazife ve

Salahiyet ile Memurin Muhakemat Kanunlarının değişeceğini açıklaması110 ve bunun

üzerine ılımlı bir tutum alan Bayar’ın111 tüm taleplerin yerine getirilmediğini, ama

“derece derece de hafiflemekte olduğunu” kabul etmenin gerektiğini belirterek, bir

110 “Halk Partisinin Mühim Kararları”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8410, 14 Ocak 1948, s. 1. Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun valilere olağanüstü yetkiler tanıyan 18. maddesi 20 Şubat’ta
değiştirilecekti. “Polis Salahiyet Kanununun 18inci maddesi tarihe karıştı”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı
8450, 21 Şubat 1948, s. 1.
111 Hükümetin açıklamasının ertesi günü gazetecilere beyanat veren Bayar, kanun değişiklikleri
konusunda şöyle demişti: “[Bu karar] Halk Partisi içinde hala yaşamakta olan son mukavemet ve
tereddüt sedlerinin yıkılmış olduğunu ve bundan böyle millet arzu ve iradesinin pürüzsüz
hakim…[olacağının]…Halk Partisince de anlaşılmış bulunduğunu göstermektedir.” “Muhalefet,
H.Partisinin kararından memnun!”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8411, 15 Ocak 1948, s. 1,3.
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müddet iktidarın DP’ye verdiği sözleri tutmasını beleyeceklerini açıklaması ile

hızlanacaktı.112

İlk istifa, DP muhalefetinin artık bir muvazaadan ibaret olduğunu iddia eden

Kenan Öner’den geldi. Ocak ayında önce İstanbul İl Başkanlığından sonra da

DP’den istifa eden Öner, istifasına sebep olarak DP liderlerinin şahsi hırslarını

gösteriyordu. Öner’e göre İnönü’ye saldırma politikasından vazgeçilmesinin nedeni,

Bayar’ın Cumhurbaşkanı ile gizlice anlaşmasıydı. CHP’nin DP’ye karşı geliştirdiği

olumlu davranışların sebebi de buydu.113 DP içindeki muhaliflerin bir diğer iddiası,

DP kurucularının İnönü’ye, DP’nin iktidar olması halinde, yeniden cumhurbaşkanı

olacağına dair söz verdiklerine ilişkindi.114

Öner’in istifası, partide büyük bir etki yaratarak bölünmeyi hızlandırdı ve

önceleri Kenan Öner ile Fuad Köprülü arasında başlayan çekişme, Parti Grubu-Genel

İdare Kurulu anlaşmazlığına dönüştü.115 Bayar’ın bu meselenin yakında alınacak

kararlarla kesinlikle halledileceğini açıklamasından116 birkaç gün sonra, Haysiyet

Divanı beş milletvekilinin partiden ihracına karar verdi.117 İhracı onaylamayan ve

Genel İdare Kurulundan istifa eden altı kişi 24 Mart’ta; Genel İdare Kurulunun

baskısına boyun eğmeyeceklerini belirterek, Bağımsız Demokrat Parti Grubu adı

altında birleşen on milletvekili ise 7 Mayıs’ta partiden çıkarıldı.118

112 “Celal Bayarın Dünkü Mühim Nutku”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8414, 18 Ocak 1948, s. 1,4.
Bayar İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada bir yandan bu olumlu mesajları verirken, bir yandan
da kendilerine verilen sözler gerçekleşmediği takdirde meclisten çekilmekten tereddüt etmeyeceklerini
ve bir vaad senedi olan 12 Temmuz beyannamesinin zamanı gelince ödenmesini isteyeceklerini ifade
ediyordu. Buna cevaben ertesi gün bir açıklama yapan Nihat Erim, 12 Temmuz beyannamesinin şahsa
karşı verilmiş bir taahhüt senedi olmadığını, CHP’nin 12 Temmuz tarihinden beri yaptığı icraatlar ve
aldığı tedbirlerle beyannamenin kendi payına düşen kısmındaki icapları yerine getirdiğini, baskı
iddialarının ortadan kalktığını, sıkıyönetimin kaldırıldığını, polis ve seçim kanunlarının değiştirilmesi
için prensip kararlarının alındığını dile getirdi. “Vadesi geldiğinde ödenecek bir sened”, Cumhuriyet,
Yıl 24, Sayı 8422, 26 Ocak 1948, s. 1,4.
113 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi:Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul, Afa,
1996, s. 180.
114 Bayar bu iddiaları yalanlamaktaydı. “Celal Bayar Erzincanda dün nutkunu söyledi”, Cumhuriyet,
Yıl 24, Sayı 8481, 25 Mart 1948, s. 1.
115 Goloğlu, a.g.e., s. 232.
116 “Demokratlar mühim kararlar arifesinde”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8459, 3 Mart 1948, s. 1.
117 “Demokrat Partide Tasfiye Başladı”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8467, 11 Mart 1948, s. 1.
118 İsmet Bozdağ, Demokrat Parti ve Ötekiler, İstanbul, Kervan, 1975, s. 41,42.
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Mart ayında, DP içindeki krizin yeni bir parti kurma teşebbüsleri ile bağlantılı

olduğu ortaya çıkmıştı.119 İstifa edenlerle beraber sayıları artan bağımsız

milletvekillerinin bir parti kuracaklarına kesin gözüyle bakılırken, bunlardan bazıları

Müstakil Demokratlar adı altında bir grup kurdular ve itirazlarını ortaya koymak için

DP’nin Büyük Kongresini bekleyeceklerini ifade ettiler.120

Kenan Öner liderlinde birleşen diğer bir grup ise Temmuz 1948’de Millet

Partisini(MP) kurdu. Mareşal Fevzi Çakmak’ın121 fahri genel başkanlığına getirildiği

partinin genel başkanı Hikmet Bayur idi.122 MP’nin kurulması ile mecliste CHP, DP

ve Müstakil Demokratlar Grubu ile birlikte dört parti/grup yer almış oldu.

2) Ara seçimler:

Nisan başında seçim kanununda yapılacak değişiklikler belirlenerek,123 yeni

seçim kanunu tasarısı meclise sunuldu. Tasarının getirdiği en önemli değişiklik, gizli

119 “DP deki ihtilafı örten perde kalktı”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8457, 1 Mart 1948, s. 1.
“Demokrat Parti, buhranın içyüzünü açıkladı”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8470, 14 Mart 1948, s. 1.
120 “Mecliste ‘Müstakil Demokratlar Grupu’ ”,Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8528, 11 Mayıs 1948, s. 1,3.
Müstakil Demokratlar Grubunca 20 Haziran’da yayınlanan propaganda kitabında, DP kurucularının
iktidar partisinin başındakilerle birleştiği ve “muhalefet davasına ihanet” ettiği belirtilmekteydi.
Demokrat Parti Kurucuları Bu Davanın Adamı Değildirler, Haz. Müstakil Demokratlar Grubu,
Ankara, Yeni Matb., 1949.
121 21 Temmuz’da MP’ye giriş sebeplerini anlatan bir beyanname yayınlayan Fevzi Çakmak, halkın
CHP ve DP’den memnun olmadığını, MP’nin ise Türk halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
parti olduğunu ifade etti. Mareşal MP’nin “vatandaşı devletin emrine değil, devleti vatandaşın
hizmetine koymak” amacı taşıdığını belirtti. Karpat, a.g.e., s. 185.
122 Parti programının ilk maddesi MP’nin “cumhuriyet, adalet, liberallik ülkülerine ve milliyetçilik
esasına” bağlı bir parti olduğunu belirtiyordu. Programın ana prensipler bölümünden MP’nin diğer
partilere nazaran daha milliyetçi(md 9) ve “dine saygılı”(md 8) olduğu anlaşılmaktaydı. Programın ilk
bölümünde özellikle kişi hak ve özgürlüklerine vurgu yapılıyor(md 5-6-26-27-28-29-33-34), mülkiyet
ve tasarruf hakkının(md 16), ahlak, gelenek, örf ve adetlerin(md 7), aile müessesesinin(md 10), vicdan
ve itikat hürriyetinin(md 12) önemine dikkat çekiliyordu. Programın devlet ve hükümet işleri başlıklı
ikinci bölümünde, ikinci bir meclis kurulmasının(md 35), cumhurbaşkanının bir devre için
seçilmesinin(md 37), yeni bir seçim kanununun oluşturulması ve milletvekili sayısının
azaltılmasının(md 41), seçimlerin adli denetim altında yapılmasının(md 42) gereği belirtiliyordu.
İçişleri başlıklı beşinci bölümde idarenin, idari özerkliğe sahip bucaklar bazında örgütlenmesi(md 72),
yetkilerin şahsa değil il, ilçe, bucak meclislerine verilmesi(md 73), ve idarenin siyasal faaliyetlerden
uzak kalması(md 75) savunuluyordu. Tunaya, a.g.e., s. 718-732.
123 Ocak ayında CHP grubundan onay alan hükümet adına, değiştirilecek kanunlar hakkında meclise
verilecek tasarılarla ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Faik Ahmet Barutçu, CHP
Kurultayında kabul edilen program değişiklikleri göz önünde tutularak Seçim Kanunu, Toprak
Kanunu, Orman Kanunu, Memurin Muhakemat Usulü Kanunu, Basın Kanunu ve diğer bazı
kanunlarda yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Seçim kanununda yapılması düşünülen
değişikliklerden birinin gizli oy-açık tasnif olduğunu belirten Barutçu, bu esasa göre seçmenlerin
hücrelerde oy vereceklerini ve oy sandıklarının parti ve aday temsilcileri ile halkın gözü önünde
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oy-açık sayım esasını tanımasıydı. Buna göre seçmenlerin oylarını gizli

kullanabilmeleri için hücreler tesis edilecek, oy sandıkları seçimden hemen sonra ve

herkesin gözü önünde açılacak, tasnifin sonucu derhal ve yerinde ilan edilecek ve

müşahitler istedikleri takdirde mazbataların bir suretini alabileceklerdi.124

Ancak DP, tasarının getirdiği değişiklikleri yeterli bulmuyor, seçimlerin yasal

ve adli teminata bağlanmasını talep ediyordu. DP’nin adli teminattan kastı, seçim

işlerine ilişkin suçların Memurin Muhakemat Kanununa tabi olmaması ve seçim

kurullarına yargıçların başkanlık etmesi idi. DP lideri Bayar, seçim emniyetinin tam

olarak sağlanmaması halinde, sonbaharda yapılacak ara seçimlere katılmayacaklarını

açıklamıştı.125 Bayar tarafından vurgu yapılan bir diğer konu seçim sistemiydi. DP

her ne kadar bu hususta bir tercih belirtmese de, geçerli olan liste usulü çoğunluktan

başka sistem ve usullerin de incelenmesini istiyordu.126

DP taleplerini bildirirken kanun tasarısı Meclis İçişleri Komisyonunda

görüşülüyor;127 komisyon toplantıları, muhalefetin teklifleri128 ve CHP grubunun

tasarıyı Memurin Muhakemat Kanununda yapılacak değişiklikler bakımından tekrar

açılacağını dile getirdi. Tasnifin herkesin huzurunda rahatça yapılabilmesi için okul, cami, mescit gibi
yerler tercih edilecekti. “Tadil edilecek seçim ve Basın Kanunları”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8489, 2
Nisan 1948, s. 1,3.
124 Seçim kanununa değişiklik getiren 10 maddelik tasarı, 6 Nisan günü meclise sunuldu. “Seçim
Kanununu tadil eden tasarı Mecliste”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8494, 7 Nisan1948, s. 1.
125 Bayar Millet Yolu gazetesine verdiği demeçte “Demokrat Partinin ara seçimlere bir şartla, kanuni
ve adli teminatı gördüğü zaman gireceğini” açıklamıştı. (“D.P. seçim kanunu tadilatını kafi bulmadı”,
Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8503, 16 Nisan 1948, s. 1.) Tasarının meclise sunulmasından bir gün önce
Çorum’da konuşan Bayar, ara seçimlere katılmaları için seçim emniyetinin sağlanmasını şart
koştuklarını ve bunun için de Memurin Muhakemat Kanununun değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti.
(“Celal Bayarın Çorumda dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8493, 6 Nisan 1948, s. 1.)
DP lideri, partisinin seçimlere katılmaya ilişkin karar ve talebini 29 Nisan tarihli Ordu konuşmasında
da tekrarlamıştı. “Celal Bayarın Orduda söylediği mühim nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8517, 30
Nisan 1948, s. 1.
126 Bayar Samsun nutkunda nisbi temsil sisteminin ve dar bölgeli çoğunluk usulünün özelliklerinden
bahsetmiş ve DP’nin seçim sistemi konusundaki görüş ve tercihinin İkinci Büyük Kongrede
kararlaştırılacağını bildirmişti. “Bayarın dünkü nutku”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8518, 1 Mayıs
1948, s. 1,3. Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, Der. Özel Şahingiray, İstanbul,
Türkiye İş Bankası Kültür, 1999, s. 256-258.
127 Komisyon toplantılarında, oyların mutlak biçimde gizli olarak verilmesi için hücrelerin telefon
kabinleri şeklinde, tahtadan yada çadırdan yapılması kararlaştırılmış, ayrıca hücre sözcüğü yerine
daha “mülayim” olan “özel oy yeri” teriminin kullanılmasına karar verilmişti. “Seçim tasarısı için
hararetli tartışmalar”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8518, 1 Mayıs 1948, s. 1,3.
128 Başbakan Yardımcısı, İçişleri bakanı ve DP milletvekillerinden oluşan Meclis İçişleri Komisyonu
19 Nisan’da yeni seçim kanunu tasarısını müzakere etmeye başlamış, ancak komisyona DP
milletvekilleri tarafından seçim kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yeni bir tasarı
sunulunca, hükümete bu tasarıyı inceleyebilmesi için zaman verilmiş ve komisyon toplantısı
ertelenmişti. “Yeni Seçim Kanunu Tasarıları”, Cumhuriyet, Yıl 24, Sayı 8507, 20 Nisan 1948, s. 1.
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ele alması129 nedeniyle birkaç kez kesintiye uğruyordu. Tasarının komisyonda

görüşülmesi sürecinde CHP, (Memurin Muhakemat Kanununun yalnız seçimlere

ilişkin maddelerini değiştirmekle yetinmeyip, kanunu tamamen kaldırmayı düşünen)

hükümetle, muhalefete çok fazla ödün verildiğini düşünen partililer arasında bir

uyuşmazlığa sahne oluyor;130 DP ise bir yandan yurt çapında mitingler düzenleyerek

seçim emniyeti bahsine dikkat çekiyor,131 bir yandan da seçim kurullarına yargıçların

başkanlık etmesi talebini komisyonda tekrarlıyordu.132

Ancak bu talep komisyondan geçmeyecek, 2 Temmuz’da mecliste

görüşülmeye başlayan ve seçim kanununun 14., 15., 20., 24., 25., 27., 29. ve 34.

maddelerini değiştirip, üç de yeni madde ekleyen tasarı, 7 Temmuz’da kabul

edilecekti.133

129 Meclis komisyonlarının çalışmalarına, CHP Meclis Grubunun, memurların işleyecekleri seçim
suçları meselesinde bir prensip kararı almak istemesi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Tasarının
meclis komisyonlarından çıkıp, CHP Grubunda görüşülmesi nedeniyle oluşan duraklama DP’nin
tepkisini doğurmuştu. “Demokratların Ankara ve Antalya mitingleri”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı
8548, 31 Mayıs 1948, s. 1.
130 “Seçim Kanunu tadilatı ve (C.H.P.) Grupu”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8529, 12 Mayıs 1948, s. 1.
CHP İstanbul İl Kongresinde söz alan bazı delegeler hükümetin partiye önem vermediğini, oysa
halkın, hükümetin hatalarını partiye yüklediğini öne sürmüş, bir delege “bu gidişle değil iktidarda
kalmak muhalefette bile tutunamayız” demişti. “Seçim emniyeti istekleri karşısında hükümet”
Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8535, 18 Mayıs 1948, s. 1,3. “C.H.P. İstanbul kongresinde sert ve acı
tenkitler”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8535, 18 Mayıs 1948, s. 1,3.
131 DP Mayıs ve Haziran aylarında birçok şehirde mitingler düzenlemiş, DP sözcüleri her gittikleri
yerde seçim ve seçim emniyetinin önemi üzerine konuşmalar yapmışlardı. 30 Mayıs’ta Ankara
mitinginde konuşan Bayar “Özlediğimiz saadet ve refahın anahtarı emniyetli ve namuslu bir
seçimdir.” demişti. (“Demokratların Ankara ve Antalya mitingleri”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8548,
31 Mayıs 1948, s. 1.) Adnan Menderes ise, CHP ileri gelenlerinin seçimleri endişesiz
göğüsleyeceklerine dair açıklamalarına cevaben, Türkiye’nin, tarihinde gerçek anlamda bir seçim
görmediğini, ülkede seçime benzer hiçbir işlemin yaşanmadığını iddia etmişti. “C. Bayar ve A.
Menderesin dünkü nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8562, 14 Haziran 1948, s. 1.
132 11 Haziran’da Meclis İçişleri Komisyonunda tekrar görüşülmeye başlanan tasarının, seçimlerin
idaresini idare amirlerinden alıp, belediye başkanı ve belediye üyeleri arasından seçilecek bir kurula
devretmesiyle ilgili maddesi tartışılırken, DP temsilcileri belediye başkanlarının bir partiyle ilgili
olmalarından dolayı tarafsız davranamayacaklarını belirterek, seçim kurullarına yargıçların başkanlık
etmesi taleplerini tekrarlamışlardı. Bu teklif reddedilince, seçim kurulu üyelerinin kura ile
belirlenmesi önerilmişti. Ancak bu da reddedilmiş ve seçim kurulu üyelerinin belediye meclisi
tarafından seçilmesi usulü komisyonca uygun bulunmuştu. “Seçim Kanununun alacağı şekil”,
Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8560, 12 Haziran 1948, s. 1,3.
133 Tasarının en önemli ve en tartışmalı maddelerinden olan 14. madde seçim kurulunun oluşma
şeklini, 15. madde seçim bürolarının ve seçim komisyonlarının oluşma şeklini, 25. madde gizli oy
usulünü, 27. madde ise açık sayım usulünü açıklamaktaydı. Ek madde 1 ve 2 seçim suçu işleyenler
hakkında yapılacak kovuşturmayla, ek madde 3 seçim komisyonlarında görevini yapmayanlara
verilecek suçlarla ilgiliydi. 4. ek maddenin son bölümü ise şöyle idi: “Memurlar ve seçimlerde vazife
alanlar hakkında seçim işlerini kötülemek maksadile yalan veya uydurma haber yapanlar veya
şikayette bulunanlar…haberin mahiyetine ve şüyu derecesine göre 15 günden 3 aya kadar
hapsolunurlar.” Muhalefet tarafından Sıkıyönetim Kanununun kaldırılmasından doğan havayı yok
ettiği ve “ağızlara birer kilit vuracağı” ileri sürülen (“Yeni seçim tasarısı dün milletvekillerine
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Yeni seçim kanununun mecliste kabul edildiği gün, seçimlere katılıp

katılmama kararını vermek üzere Ankara’da DP kısmi kongresi toplanmış; burada bir

konuşma yapan Bayar, seçim kanununda yapılan değişikliklerin seçim emniyetini

sağlayıcı özellikte olmadığını belirterek, bu şartlar altında ara seçimlere katılmama

kararı aldıklarını açıklamıştı.134

18 Temmuz’da yayınlanan beyanname ile tekrarlanacak bu karara göre DP,

seçim emniyetini “rey vermek hakkı olan her vatandaşın seçim defterlerinde dürüst

olarak kayıtlı bulunması, reylerin sandıklardan hilesiz ve oldukları gibi çıkması,

tutanaklara doğru geçmesi ve sonuna kadar bütün kurullarda bu neticelerin esas teşkil

etmesi” olarak tanımlamakta ve seçim emniyetinin, yeni seçim kanununda sağlam bir

temele dayandırılmadığına inanmaktaydı. DP’nin yeni kanunda eleştirdiği diğer

hususlar, seçim kurullarının kuruluş tarzı, oy pusulalarının yakılması usulünün

sürdürülmesi ve sandık başındaki parti temsilcilerine tutanakların imza ettirilmemesi

yoluna gidilerek, bu kişilerin pasif hale getirilmesi idi.135

DP’den sonra 29 Temmuz’da MP’nin, 9 Eylül’de ise MKP’nin, seçimlere

katılmayacaklarını açıklamalarıyla, CHP ara seçimlerde yalnız kaldı.136 Muhalefet

partilerinin seçime girmeme kararı almaları, bir süre CHP’nin de seçimlere

katılmayacağına dair söylentilere yol açsa da, CHP seçimlere katılacağını açıkladı ve

kampanya boyunca mümkün olduğu kadar çok vatandaşın seçime iştirakini

sağlamayı amaçladı.137

dağıtıldı”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8578, 30 Haziran 1948, s. 1,4.) bu madde, muhalefetin şiddetli
eleştirileri karşısında Adalet Komisyonunca geri alındı. (“Meclis seçim tasarısını görüşmeye başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8581, 3 Temmuz 1948, s. 1.) 5 Temmuz’da 14. ve 15. maddelerde
değişikliğe gidilerek, seçim kurullarında parti temsilcilerinin de yer alması konusunda çalışmak üzere
bir karma komisyon kuruldu, ancak köylerdeki seçim kurullarında parti temsilcisi bulundurulması
meselesi nedeniyle komisyonda olaylar çıktı. “Seçim Tasarısında Yeni Değişiklikler”, Cumhuriyet,
Yıl 25, Sayı 8584, 6 Temmuz 1948, s. 1. “Seçim Tasarısı İhtilafı Had Safhada”, Cumhuriyet, Yıl 25,
Sayı 8585, 7 Temmuz 1948, s. 1.
134 “Demokrat Parti dün kat’i kararını verdi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8588, 10 Temmuz 1948, s. 1.
Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 290,291. Bu açıklamadan altı gün sonra toplanan
DP Genel İdare Kurulu, kesin şekilde seçime girmeme kararı aldıklarını bildirmişti. “D.P. Genel İdare
Kurulu toplantıları sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8595, 17 Temmuz 1948, s. 1.
135 “D.P.nin seçime dair millete beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8597, 19 Temmuz 1948, s.
1,3.
136 “C.H.P.nin seçimlere girme kararı kat’i”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8608, 30 Temmuz 1948, s.
1,4. “Millet Partisinin ara seçime aid beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8649, 9 Eylül 1948, s.
1,3.
137 “C.H.P.nin seçimlere girme kararı kat’i”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8649, 9 Eylül 1948, s. 1.
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DP’liler ise seçime 21 Temmuz seçimlerindeki olayların tekrar yaşanmasına

engel olmak için iştirak etmediklerini ve seçim kanununda yapılan değişikliklerin

sadece görüntüden ibaret olduğunu savunuyorlardı. DP tarafından yayınlanan

beyannamelerde, sadece CHP’nin katıldığı bir seçimde oy kullanmanın iktidar

partisine oy vermekle eşit olduğu belirtilerek, DP’ye mensup seçmenlerin oy

kullanmaması öğütleniyor ve “iktidarın sandık başlarında kendi tenhalığı içinde

bırakılması” isteniyordu.138

Hem muhalefet hem de iktidar, seçimin gerçek sonucunu belirleyecek olan

katılım yüzdelerine büyük önem vermekteydi. 17 Ekim günü 13 ilde yapılan ara

seçimler muhalefetin istediği gibi sönük geçti.139 İstanbul’un bazı semtlerinde %4’e

kadar düşen katılım oranı, tüm illerde %5 ile %15 arasında değişiyordu.140 Diğer

yandan seçim günü baskı ve yolsuzluk yapıldığına dair şikayetler yapılıyor ve seçime

katılanlar ile katılmayanların isimlerini gösteren listelerin hazırlandığı iddia

ediliyordu.141

Bu seçimin galibi hiç kuşkusuz, her fırsatta ülkedeki tüm dertlere ancak seçim

emniyeti sağlandıktan sonra çözüm bulunabileceğini belirten142 DP olmuştu. Artık

sıra genel seçimlerdeydi. Ara seçimlerden bir gün önce DP Aydın mitinginde

konuşan Bayar, halkın sandık başına gitmeyerek seçim kanununu kabul etmediğini

tüm yurda ve dünyaya ilan edeceğini ve genel seçimlerin “bir an evvel ve tam bir

emniyet içinde” gerçekleştirilmesini istediklerini söylemiş, bu konuşma DP’nin genel

seçim kampanyasını açtığına delil olarak yorumlanmıştı.143

E)1949 Yılı Önemli Gelişmeleri:

138 “Demokrat Parti yeni bir beyanname neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8680, 10 Ekim 1948, s.
1,3.
139 DP seçimlere katılımın zorunlu olduğu yada oy vermeyenlerin cezaya çarptırılacağına dair
bilgilerin doğru olmadığına dikkat çekiliyordu. “Ara Seçimler 13 İlde Bugün Yapılıyor”,
Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8684, 17 Ekim 1948, s. 1.
140 “Ara Seçimler Dün Pek Sönük Geçti”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8685, 18 Ekim 1948, s. 1.
141 “Dedikodulara yol açan bir seçim tamimi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8688, 21 Ekim 1948, s. 1.
142 “DPnin Çanakkaledeki dünkü büyük mitingi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8618, 9 Ağustos 1948, s.
1.
143 “Demokratların Aydında yaptıkları büyük miting”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8684, 17 Ekim 1948,
s. 1,4.
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DP’nin seçim kanuna karşı yürüttüğü muhalefet ve seçimleri protesto etme

taktiğine karşı sertlikle sonuç alamayacağını anlayan CHP, Günaltay hükümetinin

kurulması ile daha ılımlı bir politika tercih etmiş ve seçim kanununun

değiştirilmesine karar vermiştir. Titiz çalışmalar ve uzun süren bir hazırlık evresi

sonunda Aralık 1949’da yeni seçim kanunu tasarısı meclise sunulmuştur. Ancak

Haziran ayında toplanan DP 2. Büyük Kongresinde ilan edilen ve milli hakimiyetin

oluşmasına engel olanların, milletin husumetine maruz kalacağını bildiren Milli

Husumet Andının kabulü, iktidarla DP’nin arasının bir kez daha açılmasına neden

olmuştur.

1) Yeni Seçim Kanunu Tasarısı:

1949 yılına gelindiğinde DP için en önemli meselenin, 1948’de olduğu gibi,

yeni ve emniyetli bir seçim kanununun kabulü ile bir an önce genel seçimlere

gidilmesi olduğu görülmekteydi. DP seçim kanununun, kendisi için Anayasadan bile

önce geldiğini belirtmekte ve ülkedeki seçim kanunu meselesi çözümlendikten sonra,

Anayasanın da tüm hükümleri ile millet iradesine göre geçerli olacağını

savunmaktaydı.144

DP’nin neredeyse kuruluşundan beri dirayetle sürdürdüğü seçim kanunu

eleştirisinden ve muhalefetçe protesto edildiği için düşük katılımlarla gerçekleşen

seçimlerden yılan CHP, genel seçimler yaklaşırken, sandıkta bir kez daha yalnız

kalmamak adına, muhalefeti de memnun edecek yeni bir seçim kanunu için

hazırlıklara başlama kararı almıştı.

Saka kabinesinin istifasından sonra, Ocak ayında Şemsettin Günaltay

başkanlığında kurulan yeni hükümet de ılımlı bir politika izlemekten yanaydı.

Başbakan yaptığı açıklamalarda partiler arası karşılıklı işbirliği yapılması

gerektiğini,145 sağlam demokrasi için sağlam seçimin şart olduğunu ve muhalefetin

adli teminat konusunda ısrar etmesi halinde, bu teklifi CHP’lilere kendisinin kabul

144 “Bayarın dünkü nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8767, 8 Ocak 1949, s. 1,3.
145 İşbirliği her iki parti tarafından da destekleniyor, Bayar’ın mecliste muvazaa iddialarını reddeden
konuşması CHP’lilerce de alkışlanıyordu. “Bayar Mecliste muvazaa isnadını şiddetle reddetti”,
Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8813, 23 Şubat 1949, s. 1.
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ettirmeye çalışacağını söylüyordu.146 Günaltay hükümetinin programında yer alan

“Hükümetiniz, 1950 seçimlerinin hiç bir vatandaşın yüreğinde şüpheye yer

bırakmayacak en teminatlı bir şekilde yapılması için, ilmin ve tecrübenin telkin

edeceği tedbirleri gözönünde tutmaktan geri kalmıyacaktır.”147 ifadesi de yeni seçim

kanununun, muhalefetin talepleri dikkate alınarak çıkarılacağının habercisiydi.

Bu doğrultuda önce, seçim kanununu değiştirmek için çalışacak ve

başkanlığına Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in getirildiği, başbakanlığa bağlı bir

komisyon kuruldu. Komisyon kanun tasarısını hazırlarken, İçişleri Bakanlığı,

milletvekilleri ve yetkili uzmanların düşüncelerinden faydalanacak, muhalefetin

görüşlerini de göz önünde bulundurulacaktı.148 Buna göre hazırlıkların ilk aşaması

ülkenin ve zamanın koşullarına en uygun esasların belirlenmesi, ikinci aşama ise

ortak görüşmelerin yapılması idi.

Nisan ayına gelindiğinde hükümete ve DP’ye bağlı komisyonlar yabancı

seçim kanunlarını incelemiş,149 tercüme edilen kanunları ve Anayasa hakkında

yabancı uzmanlarca verilen raporları inceleyecek olan heyet kurulmuştu. Başbakan

Günaltay’ın açıkladığı programa göre bundan sonra, siyasal partilerin seçim

kanununa ilişkin görüşleri alınacak ve profesörlerden oluşan bir heyetin konuyu

incelemesinden sonra tasarı meclise sunulacaktı.150

İktidar muhalefetin görüşlerini ve seçim tasarısı ile ilgili hazırladığı esasları

bir an evvel görmek isterken, muhalefet hükümetin seçim kanununun hangi

maddelerinin değişimini istediği ve tasarının meclise ne zaman sunulacağı hakkında

meclise soru önergesi verdi.151

146 Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 54.
147 “Programın Metni”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8782, 23 Ocak 1949, s. 1,3.
148 Komisyon 10 Şubat’ta kurulmuştur. “Seçim Kanununu tadil için çalışmalar başladı”, Cumhuriyet,
Yıl 25, Sayı 8801, 11 Şubat 1949, s. 1-3.
149 “Yeni seçim kanunu hazırlığında ikinci safha”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8857, 8 Nisan 1949, s.
1,3.
150 “Başbakanın basın konferansı”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8871, 22 Nisan 1949, s. 1,3,4.
151 “Muhalefet çevrelerinde endişeler başgösterdi”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8865, 16 Nisan 1949, s.
1,3.
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RESİM 4.7.

Fırıldaklı macuncu – Haydi
beyenen parmağını,
beyenmeyen avucunu yalayor!

Mizah,  Cilt  7,  Sayı 172,  21
Ekim 1949, s. 1.

Komisyon çalışmaları sürerken, 15 milletvekilliği için yapılması düşünülen

ara seçimler iktidarla muhalefet arasında bir sorun halini almıştı. DP genel seçimlerin

öne alınmasını umuyor, masrafa yol açacağını belirttiği ara seçimler yerine genel

seçimlere gitmenin daha doğru olacağını savunuyordu. Hükümet ise DP’nin bu

teklifine, ara seçimlerin yeni seçim kanununu tecrübe etmek açısından yararlı

olacağını belirterek karşı çıkıyordu.152

Muhalefet seçim tasarısı çalışmalarının ağır işlediğinden şikayet ediyor; yeni

seçim kanununun, yaklaşan DP Büyük Kongresini, parti içinde bir çöküntü

yaşanacağı hayali ile bekleyen iktidar tarafından, bilerek geciktirildiğini iddia

ediyordu. DP’ye göre hükümet bir oyalama taktiği güdüyordu.153 Ara seçim

152 “Muhalefet ve umumi seçimler”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8871, 22 Nisan 1949, s. 1,3,4.
“Başbakanın basın konferansı”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8871, 22 Nisan 1949, s. 1,3,4.
153 “ ‘D.P.’ kurucuları Adanada”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8872, 23 Nisan 1949, s. 1,3. 14 Mayıs’ta
Kayseri’de konuşan Bayar, iki parti arasındaki küskünlüğün ortadan kaldırılması ve memleketin iç ve
dış menfaatleri için genel seçime gitmenin şart olduğunu söylemiş; milletin yıllardan beri genel seçim
diye haykırdığını, genel seçimlerin yapılma zamanının çoktan gelip geçtiğini belirtmişti. (“C. Bayarın
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istenmesi de taktik icabıydı. Buna göre iktidar ara seçimlerde hiçbir baskı

yapmayacak, böylece mevcut seçim kanununun şikayet edildiği kadar bozuk

olmadığını ispatlamış olacaktı. Bu durumda DP ara seçimleri kaybetmekten çok

kazanmaktan endişe duymalıydı.154

Müstakil Demokratlar Grubu155 ve DP yetkilileri, meclisteki azınlık-çoğunluk

durumunu değiştirmeyeceğinden dolayı bir önem arz etmediğine inandıkları ara

seçimler yerine, genel seçimlerin 1950 yılından önce yapılmasını istiyor, böylece

(oyalama taktiği güttüğüne inandıkları) iktidarın samimiyetine olan inancın

artacağını vurguluyorlardı. Bu talebe karşı çıkan ve seçimlerin bir gün bile evvele

alınmayacağını açıklayan CHP hükümeti ise,156 DP’yi hem ara seçimlerden, hem de

yeni seçim kanunu konusunda görüş bildirip, teklif sunmaktan kaçmakla ve bunları

haklı göstermek için genel seçimlere sığınmakla suçluyordu.157

DP’nin katılmayacağını açıkladığı158 ve genel seçim yaklaştığından bağımsız

adaylarca da pek ilgi gösterilmeyen ara seçimler, 12 ilde 16 Ekim günü yapıldı.159

CHP, adaylarını 8 Ekim’de ilan etmiş160 ve propaganda süresi boyunca radyo

vasıtasıyla vatandaşları seçimlere katılmaya davet etmişti.161 İştirakin çok düşük

Kayseride dün söylediği mühim nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8894, 15 Mayıs 1949, s. 1,3.)
Bayar iki gün sonra verdiği Samsun nutkunda ise Günaltay hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını
ifade etmişti. “C. Bayar Samsunda da seçimlerden bahsetti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8897, 18
Mayıs 1949, s. 1,3.
154 “Muhalefet ve umumi seçimler”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8871, 22 Nisan 1949, s. 1,3,4.
155 “Mecliste seçimler için şiddetli tenkidler”, Cumhuriyet, Yıl 25, Sayı 8875, 26 Nisan 1949, s. 1,3.
156 “C.H.P. genel seçimleri bir gün bile evvele almıyacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8904, 25 Mayıs
1949, s. 1,4.
157 “Ara seçimlere girme işinden çıkan tartışma”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8897, 18 Mayıs 1949, s.
1,3. Hükümet DP’nin talep ve görüşlerini bildirmemesinden şikayetçiydi. Bunun bir örneği, DP
milletvekili Kamil Gündeş’in 2 Haziran’da yapılan meclis oturumunda, partisinin ara seçimlere
katılmamasının bir nedeninin de seçim kurullarına mazbata iptal hakkı tanınması olduğunu belirtmesi
üzerine, Nihat Erim’in verdiği şu cevaptı: “Kendisine teşekkür ederim. Seçim kanununda hoşlarına
gitmiyen kısımlar hakkında yalvara yalvara alamadığımız cevablardan birini olsun verdiler. Arzumuz,
şahısları adına değil partileri adına bize cevab verilmesidir. Fakat görünüşe göre biz arzumuza nail
olmadan Meclis de yaz tatiline girecek.” “Seçim meselesi üzerinde Mecliste çıkan münakaşa”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8913, 3 Haziran 1949, s. 1,3.
158 “Bayar, dün Kastamonuda hükümete cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8907, 28 Mayıs
1949, s. 1.
159 “12 İlimizde Ara Seçimler Bugün Yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9043, 16 Ekim 1949, s. 1.
160 “Ara seçimler için 12 İle aid C.H.P. adayları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9036, 9 Ekim 1949, s.
1,3.
161 11 Ekim sabahından itibaren başlayan radyo yayınlarında İnönü’nün şu beyanatı tekrarlanmıştı:
“Ara seçimi memlekette siyasetin şiddetli cereyanlarını, şiddetti mücadelelerini yatıştıracak, tedavi
edecek, salim istikamete sevkedecek başlıbaşına bir tedbirdir. Ara seçimi, bir huzur vasıtasıdır.” “Ara
seçimler üç gün sonra yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9039, 12 Ekim 1949, s. 1.
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olduğu seçimleri tüm illerde (tek katılımcı parti olması vasfıyla doğal olarak) CHP

kazandı.162

2) Demokrat Partinin İkinci Büyük Kongresi:

DP İkinci Büyük Kongresi 20 Haziran günü açıldı. Kongrenin ilk günü Celal

Bayar tarafından okunan Genel İdare Kurulu raporunda, DP’den ayrılan

milletvekillerince yapılan muvazaa suçlamaları ile CHP tarafından yapılan ihtilal

metotlarına başvurulduğuna dair suçlamalar, asılsız oldukları gerekçesi ile

reddedildi.163 DP’nin ihtilal ve isyan yolunu değil, zaman kaybetmek ve yolu

uzatmak pahasına, sükun ve istikrarı tercih ettiği belirtildi. Ayrıca irticanın aleyhinde

olunduğu, aşırı sağcılık ve solculuğun tasvip edilmediği ve hükümetin dış politika

alanında yetersiz kaldığına dikkat çekildi.164

Ancak raporun en önemli yönü Genel İdare Kurulunca kongreden

cevaplanması istenen şu soru idi: “Antidemokratik kanunlar değiştirilmez, seçim

kanunu emniyet verecek ve adli teminatı ihtiva edecek bir şekle konmaz, nihayet az

veya çok farklarla önümüzdeki umumi seçimlerde de 21 Temmuz metodlarının

tatbikine kalkışacak olursa vaziyet ne hal olacaktır?” Bu soruyu cevaplamak üzere

inceleme ve araştırmalar yapacak bir ana davalar komisyonu kuruldu.165

162 Seçime katılım konusunda DP ve CHP’nin verdiği oranlar arasında büyük fark vardı. İstanbul’da
katılım CHP’ye göre %15 iken DP’ye göre %8.7 olmuştu. Bu seçimin en önemli özelliği İstanbul’dan
bağımsız aday olan Rauf Orbay’ın kazanamamasıydı. (“Ara Seçimler Dün 12 İlimizde Yapıldı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9044, 17 Ekim 1949, s. 1.) Bu durumun nedeni büyük ihtimalle, DP
İstanbul İl İdare Kurulu Başkanının seçimlerden önce yaptığı açıklamada, Orbay’ın bağımsız
adaylığına rağmen DP’lilerden seçimlere katılmamalarını istemesiydi. “Ara seçim İstanbulda ve 11
ilde yarın yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9042, 15 Ekim 1949, s. 1.
163 Raporda, Hürriyet Misakına uyularak meclisten çekilinmesini isteyen ve daha sonra partiden istifa
eden milletvekillerinin hala neden meclisten çekilmedikleri soruluyor ve bu kimselerin “mebusluğu
kaybetme ihtimali karşısında şahsi endişelere düştükleri”nin görüldüğü ifade ediliyordu. “Demokrat
Parti Büyük Kongresi Toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8931, 21 Haziran 1949, s. 1,4.
164 Celal Bayar Genel İdare Kurulu adına yaptığı konuşmasında, 12 Temmuz beyannamesinin
karşılarına iki yol çıkardığını, bunlardan birinin ihtilal ve isyan yolu, diğerinin ise istikrar yolu
olduğunu dile getirdi. Bayar, DP’nin zaman kaybetmek ve yolu uzatmak pahasına sükun ve istikrar
yolunu seçtiğini belirtti ve nutkunun birçok yerinde istikrarın önemini vurguladı. DP’nin amacını akıl
ve mantıkla kabul ettirme yolunda olduğunu ve isyan etmeden bir mucize göstereceğini belirten
Bayar, gelecek seçimlerde 1946 seçimlerinin “acısı ve ıstırabı ile daha sıkı hareket ederek” haklarını
alacaklarını söyledi. Tunaya, a.g.e., s. 676-683.
165 “Demokrat Parti Büyük Kongresi Toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8931, 21 Haziran 1949, s.
1,4.
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Bu komisyonca hazırlanan ve DP tarafından “Milli Teminat Misakı”, iktidar

tarafından “Milli Husumet Andı” olarak adlandırılacak rapor, kongrenin son günü

olan 25 Haziran’da kabul edildi.166 Raporda Genel İdare Kurulunun sorusuna özetle

şöyle cevap verilmekteydi: Seçim kanunu ve seçimle ilgili hükümler millet iradesinin

serbestçe oluşmasını sağlama amacı taşırlar. Mevcut kanunlara ve nizama aykırı

hareket etmenin millet ve vatandaş haklarını ihlal etmek anlamına geldiği ve bu

durumun vatandaşın meşru müdafaa hakkını doğuracağı bilinmelidir. Vatandaş hak

ve hürriyetlerinin kullanılmasına ve milli hakimiyet esaslarının oluşmasına engel

olanlar milletin husumetine maruz kalırlar.167

Hürriyet Misakına benzer özellikler taşıyan bu rapor hükümetçe hoş

karşılanmadı. Andın kabulünden iki gün sonra bir beyanname yayınlayan

Başbakanlık, devleti anarşi ve yıkıma götürebilecek nitelikte olduğunu belirttiği

andın hukuk ve düzen anlayışı ile uyuşmadığını, vazifeli devlet memurlarını milli

husumete maruz kalmakla tehdit ettiğini ve vatandaşları korku ve baskı altına almayı

hedeflediğini ileri sürdü. Beyannamede DP’nin seçim kanunu çalışmalarında

hükümetle işbirliği yapmak yerine, seçim konusunu kullanarak ülkede huzursuzluk

havasını devamlı kılmak şeklinde bir politik taktik uyguladığı belirtiliyor, hükümetin

ülkeyi iç ve dış tehlikelere düşürecek hareketlere karşı koyacağı vurgulanıyordu.168

Milli Teminat Misakı ile bir yandan CHP’ye yaklaşan seçimler için tehdit de

içeren bir mesaj gönderilmiş; bir yandan da MP’nin muvazaa suçlamaları

cevaplandırılarak, MP’nin DP üzerindeki etkisi ve nüfuzunun azaltılması169 ve

Bayar’ın gücünün pekişmesi sağlanmıştı.

166 “D.P. büyük kongresi dün geceyarısı kapandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8936, 26 Haziran 1949,
s. 1.
167 “Demokrat Parti Belgeleri”, Tarih ve Toplum, s. 12. Milli Teminat Misakı kabul edilmeden önce
Bayar, anddaki esaslara benzer bir açıklama yaparak, seçimlerde baskı yapan memurların iktidar
değişiminden sonra yerlerinden olma ihtimalinin olduğunu belirtmişti. “Celal Bayar’ın baskı yapan
memurlara dair sözleri”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8909, 30 Mayıs 1949, s. 1.
168 “Başbakanlık dün gece bir beyanname neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8938, 28 Haziran 1949,
s. 1,3. Ertesi gün hükümetin beyannamesine cevap veren Celal Bayar, DP’nin amacının memlekette
demokratik bir idarenin kurulmasını sağlamak olduğunu, içte ve dışta düzen ve istikrarı sağlama
görevlerini ifaya devam edeceklerini söyledi. “Celal Bayarın hükümet tebliğine verdiği cevab”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8939, 29 Haziran 1949, s. 1,3.
169 DP’den yeni ayrılıklar olması umuduyla kongreyi bekleyen müstafi gruplar aradıklarını
bulamamış, kongrenin kapanmasından birkaç gün sonra, 5 Temmuz’da, Müstakil Demokratlar Grubu
ve (DP’den istifa eden yada ihraç edilenlerce 8 Ağustos 1948’de Afyon’da kurulmuş olan) Öz
Demokratlar Partisi MP’ye katılmıştır. Tunaya, a.g.e., s. 733,734.
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Kongrede alınan diğer önemli kararlar ise (siyasal amaçlar için

kullanılmamak ve ekonomik amaçlarla kullanılmak üzere) işçilere grev hakkı

tanınmasına ve milletvekili adaylarının beşte birinin Genel İdare Kurulu tarafından,

geri kalanının yerel parti teşkilatları tarafından seçilmesine ilişkindi.170

3) Yeni Seçim Kanununun Hazırlanması Sürecinde İktidar

Muhalefet İlişkileri:

9 Mayıs’ta seçim kanununa dair yabancı hukukçuların raporlarını ve çeşitli

devletlerin seçim mevzuatını içeren “pembe kitap” yayınlanmış,171 Haziran sonunda

tamamlanan seçim kanunu tasarısının ise, İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülteleri

profesörleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile en kalabalık üç barodan seçilen

avukatlardan oluşan bir heyetin incelemesine sunulmasına karar verilmişti.172 Alınan

karara göre tasarı, ilim heyeti tarafından incelendikten sonra gerekli görülen ilave ve

değişiklikler Başbakanlığa bildirilecek; son şeklini almak üzere önce Bakanlar

Kuruluna, oradan da Kasım ayında TBMM’ye sunulacak tasarı, son aşamada TBMM

komisyonları ve genel kurul tarafından incelenip tartışılacaktı.173

13 Ağustos’ta ilan edilen, 147 maddelik tasarının ana hatları şöyleydi:174 1)

Seçime başlandıktan sonra düzenlenen seçmen listeleri artık önceden düzenlenecek

ve her seçimde hazır bulundurulacak, yani sürekli bir özellik taşıyacak hale

getirilecektir. Seçmen listeleri hakimin tasdikinden sonra kesinleşecek ve itirazlar

hakime yapılacaktır. Seçmen sicilleri düzenlendikten sonra sicillerde bulunan

seçmenlere fotoğrafsız seçmen kimlik kartı verilecektir. 2) Seçim çevreleri önceden

hazırlanacak ve daimi özellik taşıyacaktır. Sandık seçim çevrelerinin tesbitini her ilin

il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinden oluşacak bir heyet yapacak, heyetin

170 Ahmad, Ahmad, a.g.e., s 55. Bayar kongre öncesinde Karabük’te yaptığı bir konuşmada grev
hakkına dair prensip kararı alınacağına dair söz vermişti. “Bayar Karabükte işçi meselesine temas
etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8923, 13 Haziran 1949, s. 1.
171 “ ‘Pembe kitab’ dün neşredildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8889, 10 Mayıs 1949, s. 1,4.
172 Heyet 4 hukuk profesörü, 2 Yargıtay üyesi, 2 Danıştay üyesi ile Ankara, İzmir ve İstanbul
barolarından seçilen birer üyeden oluşuyordu. “Yeni seçim kanunu tasarısı tamamlandı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8938, 28 Haziran 1949, s. 1.
173 “Hazırlanan seçim tasarısının esasları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8941, 1 Temmuz 1949, s. 1,4.
174 “Hazırlanan seçim tasarısının esasları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8941, 1 Temmuz 1949, s. 1,4.
“Yeni Seçim kanunu tasarısının esasları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8982, 13 Ağustos 1949, s. 1,4.
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başkanlığını bir yargıç yapacaktır. 3) Milletvekili adaylarının bir kısım seçmen yada

partilerce gösterilmesi şart konmuştur, doğrudan doğruya ve münferit adaylık ilanı

kabul edilmeyecektir. 4) Seçim işlerini idare edecek kurulların tarafsızlığının

sağlanması için tüm kurulların başkanları yargıçlardan seçilecektir. İl ve ilçelerdeki

seçim kurullarının başkanları Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçilecektir. İl, ilçe ve

sandık seçim kurullarında, parti temsilcilerinden başka üç tane de tarafsız üye

bulunacaktır. Sandık seçim kurulu başkanları, her ilde oluşturulacak ve yargıçlardan

meydana gelecek bir heyet tarafından seçilecektir. Ülkedeki tüm seçim çevrelerinin

seçim işlerinin idaresi ve itiraz ile şikayetlerin incelenmesiyle görevli bir yüksek

seçim kurulu Ankara’da kurulacaktır ve başkanlığını Yargıtay 2. başkanları

arasından kura ile seçilecek bir kişi yapacaktır. 5) Seçimler gizli oy-açık sayım

ilkesine göre yapılacaktır. Oylar açık olarak sayılacak ve seçimin sonucu sandık

başında ilan edilecektir. Sandıktan çıkan oy pusulaları, tüm tutanaklar meclisçe kabul

oluncaya kadar bölgedeki adalet dairelerindeki özel bir yerde saklanacaktır. Pusulalar

sadece Yüksek Seçim Kuruluna veya TBMM’ye verilebilecektir. 6) Tutanakların

tasdik hakkı meclisindir ve seçimle ilgili şikayetler hakkındaki kararları TBMM

verecektir. 7) Vatandaşların oylarını serbestçe kullanmalarına engel olanlar,

görevlerini kötüye kullananlar ve kanuna aykırı hareket edenlere ağır cezalar

getirilmiştir.

Seçim kanunu tasarısının hazırlık çalışmaları böylece sürerken, seçim

tarihinin yaklaşmasının da etkisiyle, CHP-DP ilişkileri gerginleşmeye başlamış,

karşılıklı suçlamalar artmıştı. CHP, DP 2. Büyük Kongresinde ilan edilen Milli

Husumet Andını bir tedhiş hareketi olarak görmekte, DP’nin iktidarı devirmek için

bir ihtilal planladığı ve bu amaçla milis teşkilatı kurduğunu iddia etmekteydi.175

Buna karşı DP ise, CHP’yi muhalefeti yok etmeyi hedeflemekle ve bunu

175 “Hakçılar ve Demokratlar birbirine meydan okuyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8958, 18 Temmuz
1949, s. 1,3. 21 Temmuz günü 1946 seçimlerini anmak için yapılan toplantılarda konuşan CHP
temsilcileri, DP’nin amacının partilerini baltalamak olduğuna işaret ediyorlar ve CHP’yi halkın
gözünden düşürme politikası izlendiğini savunuyorlardı. Köprülü ve Bayar yaptıkları açıklamalarla
milis teşkilatı iddialarını reddediyor ve DP’nin asla ihtilal yoluna sapmayacağını vurguluyorlardı.
“Halkçıların iddialarına demokratların cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8965, 25 Temmuz 1949, s.
1. “Celal Bayar milis teşkilatı iddialarını yalanladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8970, 1 Ağustos 1949,
s. 1.
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gerçekleştirmek için gizli tertip ve toplantılar düzenlemekle suçluyordu.176 Ülkede

siyasi bir buhran olduğuna inanan DP yetkililerine göre bu durumun esas sorumlusu

Cumhurbaşkanı İnönü idi.177 İnönü tarafsız davranmadığı ve siyasi içerikte

konuşmalar yaptığı iddiası ile eleştiriliyordu.

Bu eleştiri ve tepkiler Cumhurbaşkanının, Karaburun’da Ağustos başında

yaşanan deprem sebebiyle düzenlediği İzmir gezisi sırasında artacaktı. Çünkü DP

gezinin gayri siyasi bir mahiyet taşımadığına inanıyordu.178 İnönü iki haftadan fazla

süren gezisi boyunca, tarafsız davranmadığına dair iddiaları reddetmiş,179 serbest

seçimin tüm şartları ile gerçekleştirileceğini açıklamış180 ve seçim mücadelesine

değinerek, vatandaşlar arasındaki dostluğun ve ülkenin huzurunun iç ve dış durum

açısından önemini vurgulamıştı.181

Ancak asıl dikkat çeken nokta, Cumhurbaşkanının, demokratik rejimin

devamı için muhalefetin, emniyet içinde ve kanuni sınırlar dahilinde yapılması

gerektiğini belirtmesi ve bunun sağlanmasını görev edindiğini açıklaması olmuştu.182

176 “Hakçılar ve Demokratlar birbirine meydan okuyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8958, 18 Temmuz
1949, s. 1,3. 21 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde zorla tutunma siyasetinin hala devam ettiğini
belirten DP’lilere göre (“ ‘D.P.’ ve ‘C.H.P.’ lilerin 21 Temmuz toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 8962, 22 Temmuz 1949, s. 1,3.) CHP, seçim kanununu kendisine mal etmek istiyordu ve seçim
kanununda kendi çıkarına yarayacak “tırnakları” hazırlamakla meşguldü. (“(DP) Genel Kurulu
Çeşmede toplanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8968, 30 Temmuz 1949, s. 1.) Bu suçlamalara karşı
Başbakan üniversite öğrencilerine verdiği bir nutukta, kendilerine karşı yapılan “her türlü hançerleme
hareketlerine” demokrasi idealini gerçekleştirmek için katlandıklarını söylemişti. “Başbakanın
üniversite gençliğine hitabesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8967, 27 Temmuz 1949, s. 1.
177 1 Ağustos’ta Yeni Asır gazetesine beyanatta bulunan Bayar’a göre ülkede siyasi bir buhran vardı
ve bunun sebebi devlet başkanlığının, ülkede azınlığa düştüğü görülen bir partinin menfaatlerinin
emrinde olmasıydı. Bayar “İktidarın teşebbüs ve tertiblerinde manevi mesuliyetin olduğu kadar maddi
tesirlerin de Devlet Başkanının şahsında toplandığı ve Onun elinde bulunduğu aşikardır.” diyerek
İnönü’yü işaret ediyordu. “C. Bayar, siyasi buhranın derhal önlenmesini istiyor”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 8971, 2 Ağustos 1949, s. 1.
178 “D.P. Genel Kurul içtimaı tacil edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8974, 5 Ağustos 1949, s. 1.
179 “İnönünün dün akşam İzmirde yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8981, 12 Ağustos
1949, s. 1. “İnönü dün İzmirde işçilerimize hitab etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8982, 13 Ağustos
1949, s. 1.
180 “İsmet İnönü, seçim zorla kazanılmaz, diyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8984, 15 Ağustos 1949,
s. 1. İnönü serbest seçimi şöyle tanımlıyordu: “Serbest seçim demek, iktidarda olan partinin, seçimi
kazanamazsa iktidarı terk etmesi demektir. Serbest seçim demek, muhalefette bulunan partinin, seçimi
kazanamazsa iktidara gelmemesi demektir.” “İnönünün seçime dair dün yaptığı konuşmalar”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8983, 14 Ağustos 1949, s. 1,3.
181 “İnönünün Menemen ve Foçada halka dünkü hitabeleri”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8974, 5
Ağustos 1949, s. 1. “İnönünün, servetine dair dedikodulara cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8976,
7 Ağustos 1949, s. 1. “İnönü, dün seçim işini ele aldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8978, 9 Ağustos
1949, s. 1.
182 İnönü görevini şöyle izah ediyordu: “Karşıkarşıya bulunan partiler önünde benim başlıca vazifem,
muhalefetin emniyet içinde yapılması ve kanun dışına çıkılmamasıdır. Demokratik rejimin temeli
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Buna göre İnönü seçim gününden sonra yaşanacaklar ve olası iktidar değişimi

hakkında muhalefete, hükümet adına teminat veriyor ve muhalefet partilerini

(iktidara geldikleri zaman karşılarında bulunacak partilere, şimdi muhalefetin sahip

olduğu emniyetin verilmesi konusunda) teminat vermeye şu sözlerle davet ediyordu:

“Halk partisi serbest bir seçimle iktidarda kalmak ve serbest seçimi
kaybedince iktidarda kalmamak mukadder olduğunu anlamıştır. Halk
Partisinin bu anlayışına en büyük delil,seçim kanunu üzerinde 945 den 948
senesine kadar yapılmış olan değişikliklerdir….Halk Partisinin zihnini işgal
eden seçimi meşru usullerle kazanma gayret olabilir. Fakat Halk Partisinin
zihnini işgal eden ikinci nokta: ‘Gelecek iktidar kendisine emniyet verecek
mi?’ endişesidir.”183

Cumhurbaşkanının bu konuşmasına cevap veren Bayar, kendilerine verilen

teminatın şahsi olduğunu, mevzuata dayanmadığını ve bu nedenle de etkisiz

olduğunu savunuyor, tek parti zihniyetinin tamamen tasfiyesi ile kanuni güvence

istiyordu. DP lideri kendi verecekleri teminat konusunda ise, iktidara geldikleri

zaman bugün muhalefet için istedikleri hakların güvence altında bulunacağı bir

sistem kuracaklarını taahhüt ediyordu.184

DP bir yandan CHP ve İnönü’nün iddialarının aksine kanun yolundan

ayrılmadığını ispat etmeye çalışıyor, ancak bir yandan da iktidara gözdağı vermekten

vazgeçmiyordu. Cumhurbaşkanının gezisi sürerken, İzmir’de düzenlenen DP

mitinginde konuşan Bayar şöyle diyordu: “İktidar bugünkü gaflet ve dalalette devam

edecek olursa bu işler bir kardeş kavgasının hududu ölçülemiyecek facialarına kadar

gidebilir.”185

budur. Bu memlekette muhalefet kanun teminatı içinde, emniyet içinde yaşayacak, çalışacak ve
inkişaf edecektir. Hiçbir sebeb ve suretle kanun dışına çıkmayacaktır. Kanun dışına çıkan cereyanları,
mutlaka kanun içine alacağım.” “İnönünün seçime dair dün yaptığı konuşmalar”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 8983, 14 Ağustos 1949, s. 1,3.
183 Cumhurbaşkanı İzmir’deki son gecesinde verdiği nutukta, tarihte iç karışıklıkların mutlaka dış
karışıklıkları beraberinde getirdiğini, bu nedenle konuşmalarında vatandaşlar arası huzurun ve
dostluğun öneminden bahsettiğini söylemiş; emniyetin sağlanmasının, mücadelenin daha az şiddetli
olması açısından önemini belirterek, her iki tarafın da neticeden sonra birbirlerine güvenmesi
gerektiğini ifade etmişti. “İnönü dün gece İzmirden Ankaraya hareket etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
8991, 22 Ağustos 1949, s. 1,3.
184 “Celal Bayar, Ödemişte beklenen nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9004, 4 Eylül 1949,
s. 1,4. Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 358-369.
185 “İzmir Mitinginde 60.000 Kişi Bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8979, 10 Ağustos 1949, s. 1,4.
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RESİM 4.8.

Halk partisi İzmirde halkla
karşı karşıya..
Halka verir talkını!..

Mizah, Cilt 7, Sayı 163, 19
Ağustos 1949, s. 1.

Teminat tartışması ilerleyen aylarda “şiddet politikası” adı altında sürecek,

her iki parti de birbirini şiddete dayanan bir politika izlemek ve baskı yapmakla

suçlayacak186 ve politik ortam diğer muhalefet partilerince eleştirilecek kadar

gerginleşecekti.187 Cumhurbaşkanı İnönü’nün İzmir gezisi sırasında vurguladığı

esasları tekrarladığı,188 DP’nin kanun dışına çıkmadığını açıklamasına rağmen189

186 Basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada İnönü muhalefetin serbestçe faaliyet göstereceğini, ancak
şiddet politikasına asla izin verilmeyeceğini söyledi. (“İnönü basın mensublarile mühim bir konuşma
yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9031, 1 Ekim 1949, s. 1.) Bayar ertesi gün bu açıklamaya “İnsaf
edilsin, kim kime şiddet göstermiş ve baskı yapmıştır? Kim kime şiddet göstermeye, baskı yapmaya
muktedirdir.” diyerek cevap verecekti. “Celal Bayar, İnönünün sözlerine mukabele ediyor”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9032, 2 Ekim 1949, s. 1.
187 MP ve MKP, yayınladıkları beyannamelerle her iki partiye de çatıyordu. (“Millet Partisi erkanının
hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8983, 14 Ağustos 1949, s. 1,3.) (“Muhalif partilerin iktidara
hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8984, 15 Ağustos 1949, s. 1.) MP’ye göre, parti liderleri ya
anlaşmalı ya da çekilmeliydiler. “Millet artık bıktı, parti liderleri ya anlaşsınlar, yahud çekilsinler”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8974, 5 Ağustos 1949, s. 1.
188 İnönü bu esasları, 1 Kasım’da yaptığı meclis açılış konuşmasında dört prensip etrafında
toparlamıştı. Demokrasinin gelişme devresi için önem taşıyan bu prensiplerin ilki, demokratik rejimin
muhalefetin emniyet içinde çalışmasına bağlı olduğuydu. Emniyet hem kanunlar tarafından
sağlanmalı hem de doğal bir anlayış olarak ülkede yerleşmeliydi. Bu amaçla çalışmak daha çok
hükümete düşecekti. İkinci prensip siyasi faaliyetlerin kanun içinde kalmasıydı. Şiddet politikaları ile
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suikast ve ayaklanma söylentilerinin adeta havada uçuştuğu190 bu dönemde, ikili

ilişkileri etkileyen veya partilerce propaganda amacıyla kullanılan diğer konular ise

şunlardı: İktisadi durum,191 din,192 toprak davası,193 grev hakkı,194 Atatürk

devrimleri.195

artan kanun dışına çıkma eğilimleri kanun içine sokulacaktı. Üçüncü prensip vatandaşlar arasındaki
düşmanca hislere engel olunmasıydı. Ülkeyi felakete götürecek bu durum, sadece kanun hükümleri ile
değil, vatandaşların uyanık olmasını sağlamakla engellenebilirdi. Son prensip ise bir dış tehlike
karşısında ülke savunması için vatandaş birliğini korumanın şart olduğuydu. Bunun için de vatandaşı
bilgilendirmek gerekmekteydi. Diğer yandan tüm vatandaşların seçimde bir hile olmadığına
inandırılması için, seçim kanununda gereken her tedbir alınmalıydı. “Meclis Dün İnönünün Nutku İle
Açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9061, 2 Kasım 1949, s. 1,2.
189 Cumhurbaşkanının meclis açılış konuşmasında yaptığı, muhalefetin kanun içinde kalması ihtarına
karşı Bayar, DP’nin kanun dışına çıkmadığını, partisinin tüm hareketlerinde akıl ve mantığı kendine
rehber edinmiş olduğunu açıklamıştı. “Celal Bayar dün İnönünün nutkuna dair konuştu”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9064, 5 Kasım 1949, s. 1,4.
190 17 Kasım’da bir MP milletvekili, MP Merkez Komitesi üyeleri Sadık Aldoğan, Osman Bölükbaşı
ve Fuat Arna’nın, İnönü’ye ve Bayar’a suikast düzenleyeceğine, sonra da Mareşal Fevzi Çakmak
tarafından yayınlanacak bir mesajla CHP aleyhine bir ayaklanma çıkarılarak MP’nin iktidarı alacağına
dair ihbarda bulunmuştu. Adı geçen MP’liler tutuklanmış, ancak daha sonra ihbarın asılsız olduğu
anlaşılmış ve tutuklular 21 Kasım’da serbest bırakılmıştı. Muhbir milletvekili ise hapis cezasına
çarptırılmıştı. (Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C:IV, İstanbul,
Rey, 1970, s. 200-202.) MP’liler ihbar olayında, DP lideri Bayar’ın parmağı olduğuna inanmaktaydı.
Bu durum DP ile MP’nin arasının daha da açılmasına neden olacaktı.
191 DP hükümetin ekonomi politikasını eleştiriyor ve dikkatleri kötüleşen iktisadi durumdan başka
yere çekmek için Milli Teminat Misakının kullanıldığına inanıyordu. (“Celal Bayar, Ödemişte
beklenen nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9004, 4 Eylül 1949, s. 1,4.) (Celal Bayar’ın
Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 358-369.) CHP hükümeti ise ekonomik kalkınma planları
hazırlıyor ve yeni uygulamalara gidiyordu. Amerikan yardımı, traktör ve zirai makine alımı,
karayolları inşası gibi alanlarda kullanılıyor, yeni bir gelir vergisi sistemi kabul ediliyor, et sanayi
kurulması için planlar hazırlanıyor, yeni gemiler sipariş ediliyordu. Ekonomik durumun canlanmaya
başlaması ile Günaltay hükümetinin geleceğe olan güveni artmıştı. (Karpat, a.g.e., s. 197,198.)
Başbakan Yardımcısı Erim İzmit’te yaptığı konuşmada, ülkenin yakın geleceği için ümitli olduğunu,
yakın bir gelecekte Türkiye’nin “küçük bir Amerika” haline geleceğini söylemişti. Ahmad, Ahmad,
a.g.e., s. 57.
192 Çok partili yaşama geçişle beraber laiklik politikasında daha liberal bir tutum takınan CHP, dini
konularda halka yönelik bazı tavizlerde bulunmuştu. Medrese kökenli olan Şemsettin Günaltay’ın
başkanlığında kurulan hükümet döneminde, ilkokullarda isteğe bağlı din dersleri konulmuş, daha
sonra okullara dönüşen imam hatip kursları açılmış, ilahiyat fakültesi kurulmasını öngören bir kanun
kabul edilmişti. (H. Bayram Kaçmazoğlu, Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları,
İstanbul, Birey, 1988, s. 30,31.) Günaltay 8 Haziran’da mecliste CHP’nin din konusundaki tutumuna
dair yaptığı konuşmada şöyle diyordu: “İlkmekteplerde din dersleri okutturmaya başlayan Hükümetin
başkanıyım. Bu memlekette Müslümanlara namazlarını öğretmek, ölülerini yıkamak için imam-hatip
kursları açan bir Hükümetin başkanıyım. Bu memlekette, Müslümanlığın yüksek esaslarını öğretmek
için İlahiyat Fakültesi açan bir Hükümetin başkanıyım. Bana kimse Müslümanlığa kasteden adam
diye hitap edemez; ben bilerek inanan bir Müslümanım.” (Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. s 54,55.) 1950
yılının Mart ayında ise Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun çerçevesinde kapatılan
19 türbe açılacaktı. Gazi Osman Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa, Sultan Süleyman ve Sultan Selim’in
türbeleri bunlardan birkaçıydı. “Türk büyüklerine aid türbeler açılacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9181, 2 Mart 1950, s. 1. “Gazi Osman Pş.nın türbesi dün açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9216, 6
Nisan 1950, s. 1. “Barbarosun Türbesi Dün Açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9229, 19 Nisan 1950,
s. 1. “Sultan Süleymanın Türbesi Dün Açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20 Nisan 1950, s. 1.
“Yavuz Sultan Selimin türbesi dün açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9232, 22 Nisan 1950, s. 1.
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Tartışma, suçlama ve vaadler süredursun, seçim kanunu tasarısı hazırlıkları

sona yaklaşıyordu. 19 Eylül’de çalışmalarına başlayan ilim heyeti 22 Eylül’de bir

tebliğ yayınlamış ve siyasi partilere mektup gönderilerek tasarı hakkındaki

düşüncelerinin sorulduğunu bildirmişti.196 Aynı gün seçim sistemi konusundaki

çalışmalarını bitiren heyet, ülke için daha faydalı olması ve ülke koşullarına daha

uygun olması bakımlarından çoğunluk usulünün tercih edildiğini açıklamıştı.197

İlim heyetinin talebi doğrultusunda, tasarı konusundaki ilk görüş bildirimi 8

Ekim’de MP’den geldi. Açıklamada CHP ve CHP hükümetleri demokratik ve

güvenilir olmamakla suçlanıyor, üyelerinden bir kısmının iktidar partisine mensup ve

kayıtlı bulunması bakımından tarafsız olmasının imkansız olduğu belirtilen ilim

heyetinin,198 görev yapmasının Anayasaya aykırı olduğu öne sürülüyordu. MP’ye

göre, emniyetli bir seçim kanunu için öncelikle 1946 genel seçimlerinde ve daha

sonra yapılan ara seçimlerde suç işleyenlerin iş başından uzaklaştırılmaları

193 1 Kasım’da Alaşehir’de konuşan Bayar toprak davasını ele alarak ve bir yandan mülkiyet hakkının
kutsal olduğunu ve mülkiyete sahip olanların hakları olduğunu belirtmiş, diğer yandan ise topraksız
vatandaşların toprak sahibi olması gerektiğini ifade etmiş ve DP’nin bu iki zıt davayı uzlaştırma
yolunda olduğunu söylemişti. “D.P.nin toprak davası hakkındaki görüşü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9061, 2 Kasım 1949, s. 1,3.
194 DP iktidara gelince, işçiye grev hakkını tanıyacağını vaad ediyor (“D.P. İktidara geçince grev
hakkını tanıyacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9027, 27 Eylül 1949, s. 1.) ve grev hakkının
demokrasinin ruhunun bir esası olduğunu ifade ediyordu. “Bayar dün Malatyada bir konuşma yaptı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9053, 25 Ekim 1949, s. 1.
195 Başbakan Şemsettin Günaltay, CHP’nin Atatürk inkılaplarının temsilcisi ve mütevellisi olduğunu
belirtmişti. Bu ifade, yaklaşan seçimlerde CHP propagandasının temel taşı olacaktı. Ahmad, Ahmad,
a.g.e., s. 60.
196 “Seçim tasarısı ilmi heyetinin tebliği”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9023, 23 Eylül 1949, s. 1,3.
197 İlmi heyet nisbi temsil sisteminin mecliste daha adaletli bir temsil oluşturması bakımından daha
demokratik olduğunu kabul ediyor, ancak Türkiye’de demokratik sisteme yeni girildiği için bu usulün
yarardan çok zarar getireceğini ileri sürüyordu. Açıklamada, nisbi temsil sisteminin avantajlarından
faydalanmak için muvazaa yolu ile parti kurulabileceğine, sistemin “nolduğu belirsiz teşekküllere”
gelişme olanağı tanımak ve parti enflasyonu yaratmak gibi mahzurlarının olduğuna dikkat çekiliyordu.
“Seçimlerde ekseriyet usulü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9026, 26 Eylül 1949, s. 1,3.
198 27 Eylül’de ilim heyeti üyesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı profesör Naili
Kubalı’nın istifa etmesi üzerine, Kubalı’nın istifaya mecbur edildiği söylentileri çıkmış ve ilim
heyetinin tarafsızlığı konusunda şüpheler doğmuştu. (“Seçim tasarısı ilim heyetinde bir istifa”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9028, 28 Eylül 1949, s. 1.) Kubalı istifasından sonra yaptığı açıklamalarda,
kurulun tarafsız çalışmadığını ifade etmiş ve heyet başkanı ile bazı üyeleri zorluk çıkarmakla
suçlamıştı. (“Seçim tasarısı ilim heyetindeki hadise”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9029, 29 Eylül 1949,
s. 1.) Hukuk Fakültesi profesörler kurulunca, Kubalı’nın yerine Ord. Prof. Sıdık Sami Onar seçilmişti.
“Üniversitenin Prof. Kubalı hadisesinde verdiği karar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9040, 13 Ekim
1949, s. 1.
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gerekiyordu. MP “bu şartlar altında yeni bir seçim kanunu hazırlığı mesuliyetine

iştirak edemeyeceğini” bildiriyordu.199

İlim heyetine cevabını 11 Ekim’de sunan DP ise, seçim emniyetinin

sağlanması ve seçimin millete güven vermesi için bazı şartlar öne sürmüştü. Bunlar

şöyle sıralanıyordu: 1) Seçime büyük bir vatandaş kitlesinin kolayca katılabilmesi. 2)

Hiçbir işlem ve kararın bireysel kararlara bırakılmaması, böylece hile ve baskı

olasılığının zorlaştırılması. 3) Seçimin tarafsız organlarca idaresi. 4) Tüm yolsuzluk

ve hataların, halkın dürüst olduğuna inandığı kuruluşlarca düzeltilmesi. 5) Milli

iradenin oluşmasına engel olanlara karşı doğrudan doğruya vatandaşlar tarafından

ceza davası açılabilmesi. 6) Oyun gizliliği hariç, seçim işlemlerinin her aşamasında

tam bir açıklık bulunması. Diğer yandan DP tasarının eski zihniyetin izlerini

taşıdığını, adli teminatın lafta kalmasına neden olduğunu ve birbiriyle çelişen ilkelere

dayandığını belirtiyor,200 kendi hazırladığı ve 22 Ekim’de ilim heyetine verdiği seçim

kanunu projesinde201 şu önerileri getiriyordu: Milletvekili sayısı azaltılmalı, 40.000

yerine 50.000 seçmen için 1 milletvekili oranı getirilmelidir. Sandık çevresini

belirleyen heyetlerin tarafsızlığına halkı inandırmak güç olacağından bu yetki sulh

yargıcına verilmelidir. Seçim başlangıcı günü Ağustos ayının ilk Pazartesi’si

olmalıdır. Seçmen listeleri daimi bir seçmen sicil memurluğunca oluşturulmalıdır.

Yüksek eğitimli ve bağımsız olacak sicil memurları, Yargıtay 1. Başkanı tarafından

onaylanmalıdırlar. Fotoğrafsız da olsa seçmen kartları düzenlenmelidir. İdare

cihazının seçimle ilgili tüm işlerle ilgisi kesilmeli, seçim işi tamamen yargıya

bırakılmalıdır. Partilere oy verme yerinin dışarısında oy pusulası dağıtma hakkı

199 “Muhalefetin seçim tasarısı İlim Heyetine cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9036, 9 Ekim 1949,
s. 1,3.
200 DP’ye göre ilim heyetinin hazırladığı tasarı birbirine aykırı prensiplere dayanıyordu, “muhtelif
yabancı kanunların her birinden birer parça alınmak suretile” yapılmıştı ve çoğunluk esası getirmesine
rağmen, nisbi temsil esasına dayanan yabancı kanunlardan hükümler almış, yani ülkenin bünyesine
uygun hazırlanmamıştı. Tasarının en büyük eksikliği ise, eski zihniyetin hakimiyetinin devam etmesi
olarak görülüyordu. DP’ye göre seçim kurullarına bir hakimin başkanlık yapması ile “güya” adli
teminat getirilmekte, aslında hakim daima azınlıkta kalmaya mahkum edilmekteydi. (“Yeni seçim
tasarısı ilim heyetine D.P.nin cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9039, 12 Ekim 1949, s. 1,4.) DP her
ne kadar adli teminat ilkesinin tasarıya eklenmesinden memnun olduğunu açıklamış olsa da, (“Dün
şehrimize gelen Celal Bayarın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 8946, 6 Temmuz 1949, s. 1,3.) bu
ilkenin tam olarak işlemesi için, hakimlerin geleceklerinin de teminat altına alınması gerektiğine
inanıyordu. “Bayar Heybelide bir nutuk söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9026, 26 Eylül 1949, s.
1,3.
201 “D.P. kendi seçim kanunu projesini ilmi heyete verdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9051, 23 Ekim
1949, s. 1.
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verilmelidir.202 Seçim sistemi konusundaki görüşünü daha sonra açıklayacağını

belirten partinin bir diğer önerisi, seçim kanununun belediye, muhtarlık ve il genel

meclisi seçimlerini de içine alan bir kanun haline getirilmesi idi.203

Muhalefet partileri görüş ve önerilerini bu şekilde sıralarken, CHP Meclis

Grubuna verilen bir önerge, iktidar partisi içinde adli teminat konusunda tam bir

görüş birliği olmadığının anlaşılmasına neden olacaktı. Önergede bir buçuk yıl önce

meclisten aksi yönde bir karar çıkmasına rağmen, hükümetin bu prensibi nasıl kabul

ve ilan ettiği sorulmaktaydı.204

RESİM 4.9.

BÜYÜK BAŞIN DERDİ
BÜYÜK OLUR!
D.P. – Seçim hürriyeti isterim.
Halk – Ucuzluk isterim..
M.P. – Ayan Meclisi isterim..
Basın – Yazı hürriyeti isterim..
C.H.P. – Ben de sulh ve sükun
isterim!

Mizah,  Cilt  7,  Sayı 177,  25
Kasım 1949, s. 1.

Grupta tasarıya karşı çıkanlar, yargıçların seçim işine karıştırılmasının, adalet

mekanizmasını işlemez hale getireceğini savunmakta, hükümet üyeleri ise seçimlerin

adli teminat altında yapılması lehinde bulunmaktaydılar. Hatta Başbakan Şemsettin

202 “Demokratların, seçim tasarısına itirazları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9052, 24 Ekim 1949, s. 1,3.
203 “Bayar Heybelide bir nutuk söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9026, 26 Eylül 1949, s. 1,3.
204 “C.H.P. Meclis Grupuna verilen mühim takrir”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9075, 16 Kasım 1949, s.
1.
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Günaltay’ın teklif kabul edilmezse istifa edeceğini açıkladığı şeklinde söylentiler

basında yer almıştı. Adli teminat ilkesi uzun tartışmalardan sonra, 6 Aralık’ta CHP

Meclis Grubunca kabul edildi.205

İlim heyeti tasarısı muhalefetin görüşü alındıktan sonra 2 Aralık’ta Bakanlar

Kuruluna sunuldu. Bakanlar Kurulu çalışmalarını bitirdikten sonra 16 Aralık

tarihinde, kendi kanun tasarısını, ilmi heyet tarafından hazırlanmış olan proje ve

gerekçesiyle beraber meclise sundu. Hazırlanması yedi ay süren hükümet tasarısında,

temelde ilmi heyetin çalışmalarına sadık kalındığı, ancak birkaç noktada değişiklik

yapıldığı görülüyordu.206

Hükümetçe yapılan değişikliklerden ilki her 70.000 seçmenin 1 milletvekili

seçmesi esasına ilişkindi. Hükümet böyle yüksek sayıda seçmenin bir milletvekili

seçmesi usulünün iki meclisli sistemlerde uygulandığını belirterek, 40.000 seçmen

usulünü sürdürmüştü.207 İkinci değişiklik mazbataların yüksek mahkemece tasdikiyle

ilgiliydi. İlim heyeti seçim sonrası tutanaklar düzenlenip, milletvekilleri belli

olduktan sonra yapılacak itirazları kesin karara bağlama yetkisinin Yüksek Seçim

Kurulu’na verilmesini uygun görmüştü. Oysa hükümet, seçimlerin ve mazbataların

onayı konusunda son kararın TBMM’ye ait olması gerektiğine ve ilim heyetinin

teklifinin kabulünün, meclisin oluşumu hakkında karar verme yetkisinin yargı

gücüne bırakılması anlamına geleceğine inanmaktaydı. Hükümet tasarısına göre,

Yüksek Seçim Kurulu itirazları inceleyip verdiği sonucu TBMM’ye raporla sunarak

meclise yardımcı olabilecekti, ancak son karar meclisin olacaktı. Üçüncü tadilat, ilim

heyetinin hazırladığı tasarıda siyasi partilerin temsilcilerinin seçim kurullarında

görev alabilmeleri için şart koşulan, partinin ilk kurultayını yapmış olması ve 20 ilde

teşkilat kurmuş olması koşullarının hükümetçe uygun bulunmamasına dairdi.

205 “C.H.P. Grupu seçimlerde adli teminatı kabul etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9096, 7 Aralık 1949,
s. 1,4. Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar:Milli Mücadeleden Demokrasiye, C:II, Ankara, 21.
Yüzyıl, 2001, s. 938,939.
206 “Yeni Seçim Tasarısı dün Meclise verildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9106, 17 Aralık 1949, s. 1.
Ertesi gün mecliste tasarı konusunda konuşan Erim, neden Başbakanın söz verdiği gibi ilmi heyetin
hazırladığı tasarının aynı şekilde meclise getirilmediği sorulduğunda, yapılan değişiklikleri anlatarak
hükümetin hem prensip hem teknik bakımından ilmi heyetin projesine sadık kaldığını söylemişti.
“Yeni seçim tasarısına dair Nihad Erimin beyanatı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9107, 18 Aralık 1949,
s. 1,3,4.
207 Fenik’e göre hükümetin 40.000 seçmen usulünü devam ettirmesinin amacı seçimler yaklaşırken
adayları gücendirmemekti. Mümtaz Faik Fenik, “Milletvekilleri adedinin indirilmesi”, Zafer, Yıl 1,
Sayı 282, 5 Şubat 1950, s. 1,6.



140

Hükümet, ülkede çok partili hayatın yeni olması nedeniyle partilerin tam

gelişmediğini belirterek, tasarıya 1950 seçimleri için, 1949 yılında TBMM’de temsil

olunan partilerin seçim kurullarında temsilci bulundurabilmelerine imkan verecek bir

ek madde koymuştu.208

Hükümet tasarısı büyük oranda memnuniyet verici bulunmuş, bu konuda bir

açıklama yapan DP lideri Bayar, tasarının demokrasi yolunda atılmış bir adım

olduğunu vurgulayarak, emniyetli seçim kanunu davasının son bir hamle ile arkada

kalacağını ve ülkede yıllardan beri süregelen siyasi emniyet buhranının ortadan

kalkacağını ifade etmişti.209

208 “Yeni seçim tasarısına dair Nihad Erimin beyanatı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9107, 18 Aralık
1949, s. 1,3,4.
209 “Yeni Seçim Tasarısına dair Bayarın beyanatı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9112, 23 Aralık 1949, s.
1,3.
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V) 1950 SEÇİMLERİ

Şubat 1950’de yeni seçim kanununun kabul edilmesiyle sona eren seçim

kanunu tartışmalarından sonra, DP-CHP anlaşmazlığı, DP’nin (seçimlerde yaşanacak

muhtemel) baskı ve usulsüzlüğe dair iddia ve tehditleri ile, CHP’nin DP’nin şiddet

politikası uyguladığına dair iddiaları ekseninde devam etmiştir. DP, 1946

seçimlerinde yaşanan baskı ve usulsüzlüklerin tekrarlanması halinde seçimlere

katılmayacağını belirtmiş ve iktidara, milli hakimiyet esasının çiğnenmesi halinde

vatandaşın meşru müdafaa hakkının doğacağı şeklinde bir uyarı yapmıştı. CHP ise

bu açıklamaları kendisine karşı yapılmış bir tehdit olarak görüp, bu tür bir şiddet

politikasının ülkede kardeş kavgası çıkmasına neden olacağını savunmuştu.

DP 1950 seçim kampanyasını hak ve hürriyetler, millet iradesi ve iktidarın

hataları üzerine kurmuştur. DP ileri gelenleri iktidara gelmeleri halinde ekonomide

liberal usuller getirerek, devlet müdahalesini en aza indireceklerini, “devri sabık

zihniyeti” yaşatmayacaklarını vurgulamış ve 1946 seçimlerinde yaşanları

hatırlatmışlardır.

CHP hatipleri ise iktidarda kaldıkları sürede hatalar yapıldığını, ancak

bunların nedeninin dünya meseleleri olduğunu, yeniden iktidara gelmeleri halinde

yeni bir hamle yapacaklarını, Anayasanın değiştirileceğini, altı ilkenin Anayasadan

çıkarılacağını belirtmiş, politik tecrübesi olmayan DP’nin seçimi kazanması halinde

başarısız olacağını iddia etmişlerdir. CHP propagandasında ayrıca gerek nutuklarla

sözel olarak, gerek afişlerle görsel olarak Atatürk-CHP bağlantısına dikkat

çekilmiştir.

14 Mayıs 1950 günü yapılan seçimlere yüzde 88.88 oranında katılım olmuş,

seçim sonucunda Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak seçimle iktidar değişmiş, 27

senelik CHP iktidarı sona ermiştir. 1950 seçimi uzun seneler süren tek parti rejimi

sonrası iktidarın demokratik usullerle değişmesi bakımından tarihsel bir öneme

haizdir.

CHP demokratikleşme vaadlerine ve DP ile devletçilik konusu hariç büyük

farklar taşımayan ideallerine rağmen; uzun yıllar süren CHP iktidarının halk üzerinde

yarattığı bıkkınlık, 1946 seçimlerinde yaşananlar ve seçimden birkaç gün önce ölen
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Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölüm haberine devlet radyosunun duyarsız kalması gibi

geniş çaplı tepki çeken uygulamaları nedeniyle seçimleri kaybetmiştir.

Seçim kampanyası boyunca, seçmenle doğrudan iletişimi temel alan DP ise,

bu tip propaganda usullerini CHP’nin aksine ustalıkla kullanmış, halkın özgürleşme,

demokratikleşme ve değişim talep ve ihtiyacını doğru biçimde kavramıştır.

A) Yeni Seçim Kanununun Kabulü:

Aralık 1949’da meclise gönderilen seçim kanunu tasarısı Ocak ayında meclis

karma komisyonunda, Şubat ayında ise mecliste görüşülmüş; DP’nin ve CHP’nin

kabul, MP’nin red oyu verdiği tasarı 16 Şubat’ta kanunlaşmıştır.

Seçim kanununu inceleyecek olan karma komisyon 9 Ocak’ta Denizli

milletvekili Behçet Uz’un başkanlığında toplanarak çalışmalarına başladı.

Görüşmeler sırasında DP adına söz alan milletvekilleri hükümetin tasarısını başarılı

bulduklarını, prensipler konusunda hükümetle mutabık olduklarını, ancak

ayrıntılarda bazı görüşlerinin farklı olduğunu söylüyorlardı. MP milletvekilleri ise

DP’lilerden farklı olarak tasarıyı seçim sistemi açısından da eleştiriyor, ülke şartları

açısından daha adil sonuçlar yaratacağına inandıkları nisbi temsil usulünü

savunuyorlardı.1

Muhalefetle iktidar arasındaki seçim kanununa ilişkin farklı görüşlerin

kaynağı, iktidar ve muhalefetin adli teminat ilkesinden birbirinden farklı anlamlar

çıkarmasıydı. Muhalefet adli teminatı, sadece seçimlerin yargısal denetimi olarak

değil, adli nezaret olarak da görüyordu ve adli teminatı tüm seçim faaliyetinin yargıç

nezaretinde gerçekleşmesi şeklinde benimsemişti. CHP ise Memurin Muhakemat

usullerinde yapılan değişiklikle seçim suçlarının yargı tarafından normal şekilde

takip edilmesinin, prensipte yargı denetimini sağladığını düşünüyordu.2 Görüşmeler

sırasında en sık tartışılan, yüksek seçim mahkemesi ve yetkileri3, seçim kurullarında

1 “Seçim Kanununun tetkikine başlandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9130, 10 Ocak 1950, s. 1,3.
2 Yavuz Abadan, “Seçimlerde adli mürakabe”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10279, 10 Şubat 1950, s. 1,3.
3 Yüksek seçim mahkemesi ve onun yetkileri hakkında muhalefet, ilim heyetinin tasarısında yer alan
şekli ile, tutanaklara ait itirazların son merciinin yüksek seçim mahkemesi olmasını ve bu konuda
meclise hiçbir karar verme yetkisinin bırakılmamasını istemekteydi. Oysa hükümet tasarısında,
yüksek seçim mahkemesine nihai karar verme yetkisi tanınmamış, tutanakların kabul veya reddi
hakkında son söz meclise bırakılmış, yüksek seçim mahkemesine sadece raporları inceleme ve
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yer alacak hakimlerin durumu,4 il seçim kurullarının yetkileri5 ve seçmen

kütüklerinin düzenlenmesi işi6 gibi konuların temelinde, adli teminat ve seçim

emniyeti konusundaki görüş farklılıkları yatıyordu.

düzenleme yetkisi verilmişti. Bazı CHP’li milletvekilleri yüksek seçim mahkemesi kurulmasının
merkeziyetçilik zihniyetinden ve “bürokrasi illetinden” başka bir şey olmadığını savunarak, böyle bir
mahkeme kurulmasını ve bu mahkemeye tutanakları inceleme yetkisi verilmesini istemiyor; hatta
yüksek seçim mahkemesinin tasarıdan tamamen çıkarılmasını istiyorlardı. DP’li milletvekilleri ise
seçim mahkemesinin seçim emniyeti bakımından taşıdığı öneme dikkat çekmekte ve bir yüksek seçim
mahkemesi oluşumunun anayasaya aykırı olmadığını, çünkü anayasada milletvekili tutanaklarının
mutlaka meclis tarafından inceleneceğine dair açık bir hükmün bulunmadığını savunmaktaydılar.
Seçim kanun tasarısının bir yüksek seçim mahkemesi kurulmasına dair 112. maddesi komisyonda
uzun tartışmalara neden olmuş, tartışmalar sonunda komisyon, mahkemenin kaldırılmasına dair teklifi
reddetmiş ve Erim’in “Mazbatalar hakkında son karar Meclisin olmak üzere bunları tetkik edecek bir
yüksek seçim kurulu tesis prensibi kabul edilmiştir.” şeklindeki teklifi kabul edilmişti. Böylece adı
“Yüksek Seçim Kurulu” olacak bu mekanizmanın kurulması prensip olarak kabul edilmişti. (“Seçim
Komisyonunda dün 7 saat sürem müzakereler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9144, 24 Ocak 1950, s.
1,3.) Yüksek seçim kurulunun görevlerini belirten 117. madde de tartışmalara neden olmuş, önce CHP
milletvekillerinin önerisiyle, hükümet tasarısındaki tahkik[araştırma] kelimesinin çıkartılarak, yerine
“icab ettiği takdirde gerekli malumatı toplar” şeklinde bir ifadenin konması uygun görülmüş; DP
milletvekilleri Adnan Menderes ve Nuri Özsan yüksek seçim kurulunun bilgi toplayan bir büroya
dönüştürüldüğüne dair itirazları üzerine (“Seçim tasarısını inceliyen komisyonda bir hadise”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9145, 25 Ocak 1950, s. 4.) komisyon son çalışma gününde, yüksek seçim
kurulunun şikayet ve itirazlarla ilgili inceleme ve araştırma yapma yetkisini tanımıştı. Kabul edilen
madde şöyleydi: “Şikayet ve itirazlara mevzu olan hususlar hakkında kovuşturma başlamış olsa dahi,
sonunu beklemeden ve yukarıda yazılı suretlerle tetkik ve tahkiklerini yaparak en geç bir ay içinde
varacağı neticeyi bir raporla Meclis Başkanlığına sunar.” Sonuçta madde hükümetin istediği gibi
geçmişti. Çünkü muhalefet, ilim heyetinin tasarısında yer alan şekli ile, tutanaklara ait itirazların son
merciinin yüksek seçim mahkemesi olmasını ve bu konuda meclise hiçbir karar verme yetkisinin
bırakılmamasını istemekteydi. “Seçim Komisyonu çalışmasını bitirdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9149, 29 Ocak 1950, s. 1,3.
4 Muhalefet kanunun hakimlere verdiği yetkiyi az buluyor ve hakim teminatını tam olarak sağlayacak
bir hakimler kanununa ihtiyaç olduğunu belirtiyordu. DP milletvekili Kemal Zeytinoğlu ve MP
milletvekili Hasan Dinçer seçim kurullarına başkanlık edecek hakimin oyunun çoğunluk içinde
eriyeceğini, tek bir oy sahibi olmaktan başka rolü kalmayacak hakimin kurulun basit bir üyesi haline
geleceğini, bu nedenle de adli teminatın lafta kalacağını iddia etmekte ve seçim kurullarını oluşturacak
üyelerin çoğunlukla CHP’ye mensup olmasına çalışıldığına dikkat çekerek, hakimlerin Adalet
Bakanlığı’nın nüfuzu altında bulunduğunu savunmaktaydılar. “Seçim Kanununun tetkikine başlandı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9130, 10 Ocak 1950, s. 1,3. “Yeni seçim kanununda değişiklikler yapıldı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9131, 11 Ocak 1950, s. 1,3.
5 Tasarının 61. maddesine ilişkin olarak DP’li Nuri Özsan, il seçim kurullarında muhalefetin iki
üyesine karşılık iktidarın dört üyesi olduğunu, sandık kurullarında muhalefetin bir üyesine karşılık
iktidarın üç fazla üye ile çoğunlukta olduğunu, bu şartlarda tarafsız bir seçimin olamayacağını
belirtiyor ve seçim kurullarına mutlak bir iptal yetkisi verilmemesini istiyordu. Buna karşılık Erim,
kanunun seçim kurullarına milletvekilinin seçilmemesine ilişkin kesin bir hüküm verme yetkisini
tanımadığını ifade etmiş ve maddeden böyle bir anlam çıkıyorsa düzeltilmesi gerektiğini bildirmişti.
Bunun üzerine maddenin yeniden yazılmasına karar verilmişti. “Seçim kurulları üyeleri”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9140, 20 Ocak 1950, s. 1.
6 İktidar, DP’nin seçim kurullarına yargıçların nezaret etmesi konusundaki ısrarları karşısında,
şüpheleri ortadan kaldırmak için bu usulü kabul etmişti. Ancak muhalefetin seçmen kütüklerini
düzenleme faaliyetinin de yargıçlara verilmesine ilişkin talebine, hükümet, kütüklerin
düzenlenmesinin yargısal denetim ile ilgisi olmadığını, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevi olduğu
düşüncesi ile olumlu bakmıyordu. (Yavuz Abadan, “Seçimlerde adli mürakabe”, Ulus, Yıl 30, Sayı
10279, 10 Şubat 1950, s. 1,3.) Komisyon toplantısında muhalefetin kütüklerin düzenlenmesi işinin,
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28 Ocak’ta çalışmalarını bitiren komisyonca, tasarının birinci maddesi yani

seçimlerin tek dereceli, çoğunluk usulüne göre, genel, eşit ve gizli oyla yapılması ile

sayımın açık yapılması aynen kabul edildi. Tasarıda yer alan, 800 seçmenli her

köyün bir sandık bölgesi kabul edilmesi usulü değiştirildi ve nüfusu 150’den fazla

olan her köyün bir sandık bölgesi olması kararlaştırıldı.7 40.000 nüfusa bir

milletvekili seçilmesi usulü kabul edildi ve 50.000 nüfusa bir milletvekili seçilmesi

talebi, tek meclis olduğundan milletvekili sayısı çok azalacağı için reddedildi.8

Ayrıca adayların belirlenmesine ilişkin 26. maddenin siyasi partilerin ancak

teşkilatları olan yerlerde aday gösterebileceklerine ilişkin fıkrası tartışmalara rağmen

kabul edildi9 ve tasarının, milletvekilliğine adaylığını koyan belediye başkanlarına

seçimden önce istifa etme zorunluluğu getiren hükmü tasarıdan çıkarıldı.10

Seçim zamanında propagandanın nasıl yapılacağına ilişkin olarak kabul

edilen hükümlere göre ise radyoda yapılacak propaganda oy verme gününden 10 gün

önce başlayıp 3 gün önce bitecek ve partiler radyodan günde beşer dakika

yaralanacaklardı. Propaganda için asılan duvar ilanları üzerinde Türk bayrağı, dini

ibareler, Arap harfleri ve resim bulundurulmayacaktı. Tasarı bu ilanlar için belediye

ve köylerde hazırlanacak özel yerlerin dışında ilan yapıştırılmasını ve oy verme

gününden iki gün öncesinden itibaren ilan, beyanname, tamim, açık mektup gibi

matbuatı dağıtmayı ve yapıştırmayı yasaklıyordu.11

Mecliste seçim kanunu tasarısının görüşülmesine 7 Şubat’ta başlandı. Tasarı

meclise gelmeden önce çok aşamalı bir hazırlık dönemi geçirilmişti. İlk olarak diğer

ülkelerin seçim kanunları Türkçe’ye çevrilerek bir arada toplanmış, 1876’dan

1950’ye kadar kabul edilmiş seçim kanunları da toplanarak bir kitap hazırlanmıştı.

mahallin en yüksek dereceli hakimi tarafından yapılmasına ilişkin teklifi reddedildi. Başbakan
Yardımcısı Nihat Erim bunun yeni bir emniyet unsuru getirmeyeceğini savunuyordu. 27 Ocak’ta
toplanan komisyonda, seçmen kütükleri hakkında ikincil komisyonca yeniden hazırlanmış 19 madde
görüşüldü ve tümü hazırlandığı şekilde kabul edildi. Bu hükümler özetle; seçmen kütüklerinin muhtar
ve ihtiyar heyetleri tarafından hazırlanmasına, yedi gün boyunca ilan edilmesine, itirazların ihtiyar
meclislerine yapılmasına, ihtiyar meclislerinin itirazlar hakkında karar verememesi veya itirazları
reddetmesi halinde sulh yargıcına itiraz edilebileceğine ilişkindi. “Seçim tasarısı üzerinde gene
tartışmalar oldu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9148, 28 Ocak 1950, s. 1,3.
7 “Yeni seçim kanununda değişiklikler yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9131, 11 Ocak 1950, s.
1,3.
8 “Seçim Kanunu tasarısı üzerinde tartışmalar”, Zafer, Yıl 1, Sayı 258, 12 Ocak 1950, s. 1,5.
9 “Seçim Tasarısının mühim bir maddesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9134, 14 Ocak 1950, s. 1,3.
10 “Geçici Komisyon’da dünkü görüşmeler”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10253, 15 Ocak 1950, s. 1.
11 “Umumi Seçimlerde Propaganda”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9139, 19 Ocak 1950, s. 1.
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Daha sonra başkanlığını Başbakanlık Müsteşarının yaptığı ve Adalet ve İçişleri

Bakanlıklarının elemanlarından oluşan bir teknik komite oluşturulmuş, bu komite bir

öntasarı hazırlamıştı. Daha sonra oluşturulan ilim heyetince bir tasarı hazırlanmış, bu

tasarı hükümetçe gözden geçirilmiş; hükümetçe ayrıntılarında değişikliklere gidilen

tasarı bir sonraki aşamada muhalif milletvekillerinin de katıldığı ve meclisçe

oluşturulan geçici komisyonda incelenerek, son olarak meclise getirilmişti.12

Seçim tasarısının meclisteki birinci müzakeresinde subaylar, askerler ve

zabıta amirlerinin de oy verme hakkına sahip olmalarına,13 50.000 vatandaşa bir

milletvekili seçilmesine,14 milletvekili tutanakları aleyhine şikayet ve itirazda

bulunanların devlet hazinesine depozit yatırmasına15 ve milletvekili seçimlerinden

önce muhtar ve belediye seçimlerinin yapılmasına16 dair yapılan teklifler reddedildi.

Diğer yandan 6. maddede yer alan, meclisin seçimi yenileme kararından

sonra seçime kadar geçen hazırlık süresinin 37 günden 45 güne çıkarılmasına,17 bir

12 Meclis müzakerelerinde ilk sözü alarak tasarının hazırlık aşamalarını anlatan Başbakan Yardımcısı
Nihat Erim tasarının, seçim mekanizmasının her noktasını ve her aşamasını yargısal denetim altına
aldığını, seçmen kütüklerinin oluşturulması, oy verme günü oyların verilmesi ve sayımı, tutanakların
düzenlenmesi ve tüm seçimle ilgili işlerde işlenen suçlarla yapılan yolsuzlukların normal yargı
denetimine tabi tutulduğunu dile getirdi. Ancak muhalefetin istediği ve ilim heyetinin tasarısında da
belirtildiği biçimde, mazbatalar hakkında son karar verme yetkisinin yüksek seçim kuruluna
verilmesinin, hükümetçe anayasaya aykırı bir durum olarak görüldüğünü ve bu nedenle tasarıdan
çıkarıldığını açıkladı. “Mecliste Dün Seçim Tasarısı Görüşüldü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9159, 8
Şubat 1950, s. 1. “B.M.Meclisinin 7 Şubat 1950 tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28
Şubat 1950, s. 8-18.
13 MP tarafından yapılan bu teklif, iktidar milletvekillerince, ordu mensuplarına oy hakkı verilmesinin
ordunun istismar edilmesi anlamına geleceği yargısıyla kabul edilmedi. Cumhuriyet başyazarı Nadir
Nadi de bu konudaki makalesinde subaylara ve askerlere oy kullanma hakkının verilmesini ordunun
siyasete karışması olarak görmekte ve ordunun kurallı, disiplinli bir kurum olduğunu vurgulayarak
şöyle yazmaktaydı: “Hikmeti vücudu disipline dayanan bir toplulukta elbette siyaset yapılamaz.
Siyaset yapılamayınca da oy hakkı manasını kaybeder.” Nadi, politikaya girmek isteyen ordu
mensuplarının ordudan çekilmek sureti ile “başıbozuk vatandaşlar gibi” seçme ve seçilme haklarını
kullanabileceklerini ifade etmekteydi. Nadir Nadi, “Ordu ve Politika”, Cumhuriyet, 9 Şubat 1950’den
aktaran “Yankılar”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 35,36.
14 Teklif DP milletvekili Fikri Apaydın tarafından yapılmıştı. “Mecliste Dün Seçim Tasarısı
Görüşüldü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9159, 8 Şubat 1950, s. 1. “B.M.Meclisinin 7 Şubat 1950
tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 8-18.
15 124. maddeye değişiklik getiren bu teklife karşı Erim, bu uygulamanın vatandaşın şikayet hakkını
kayıt altına alacağını belirterek, tekliflerin geri alınmasını istedi. “Seçim tasarısının birinci müzakeresi
sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9162, 11 Şubat 1950, s. 1,4. “B. M. Meclisinin 10 Şubat 1950
tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 18-24.
16 Teklif DP milletvekili Fikri Apaydın tarafından yapılmıştı. “Seçim tasarısının birinci müzakeresi
sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9162, 11 Şubat 1950, s. 1,4. “B. M. Meclisinin 10 Şubat 1950
tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 18-24.
17 Teklif DP Muğla milletvekili Nuri Özsan tarafından yapılmıştı. “Mecliste Dün Seçim Tasarısı
Görüşüldü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9159, 8 Şubat 1950, s. 1. “B.M.Meclisinin 7 Şubat 1950
tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 8-18.
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kimsenin iki yerden birden adaylığına koyabilmesine,18 Yüksek Seçim Kurulunun

evrakları incelenmesine ilişkin olan 125. maddeye kurulun gerek gördüğü tahkikatı

da yapabileceğine dair bir fıkranın eklenmesine19 ilişkin teklifler kabul edildi. 10

Şubat’ta sona eren birinci müzakerelerde ve 16 Şubat’ta başlayan ikinci

müzakerelerde yukarıda sayılanlardan başka birkaç küçük değişikliğe gidildi ve bazı

maddelerdeki kelimeler düzeltildi.20

Tasarı hakkındaki en önemli tartışmalar toplu olarak sözlü propaganda

yapılacak kapalı yerlere sadece milletvekillerinin, milletvekili adaylarının, bunların

vekaletnamesine sahip temsilcilerinin ve o seçim çevresi seçmenlerinin

katılabileceğine ilişkin olan 43. madde ve kapalı yer toplantılarını düzenleyenlerin

önceden kuracakları üç kişilik heyete, en yakın zabıta amir veya memuruna haber

verme zorunluluğunu getiren 44. madde ile yüksek seçim mahkemesinin yetkilerinin

görüşülmesi sırasında yaşandı.21

18 Bu teklif her üç parti tarafından da destek gördü. Ancak bu konuda partiler arası değil, CHP içi
muhalif sesler yükseldi ve bazı CHP milletvekilleri bir kimsenin sadece tek bir yerden aday
gösterilebilmesini istediler. “Seçim tasarısının dünkü müzakeresi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9160, 9
Şubat 1950, s. 1,4.
19 Teklif DP İstanbul milletvekili Salamon Adato tarafından yapılmıştır. “Seçim tasarısının birinci
müzakeresi sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9162, 11 Şubat 1950, s. 1,4. “B. M. Meclisinin 10
Şubat 1950 tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 18-24.
20 Seçmen kütüklerine itiraz için sulh yargıçlarına başvurma müddeti olarak tesbit edilmiş 3 gün, 5
güne çıkarıldı, seçmen kartından şüphelenildiğinde iki güvenilir kimsenin şahitliği ile kimliğin ispat
edilebilmesi usulü kabul edildi. (“Seçim tasarısının dünkü müzakeresi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9160, 9 Şubat 1950, s. 1,4.) 45. maddeye değişiklik getirilerek, siyasi partilere radyoda propaganda
için verilen 5 dakika, 10 dakikaya çıkarıldı. (“Meclisin uzlaşıcı havası dün değişti”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9161, 10 Şubat 1950, s. 1,5.) Seçimle ilgili suçların tecil edilemeyeceğine dair olan 159.
madde genel hükümlere aykırı oldu için tasarıdan çıkarıldı. (“Seçim tasarısının birinci müzakeresi
sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9162, 11 Şubat 1950, s. 1,4.) (“B. M. Meclisinin 10 Şubat 1950
tarihindeki toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 18-24.) Sözlü propaganda
yapılacak meydanların belirlenmesi ve kapalı yer toplantılarına katılacak kişiler konularındaki
maddelerde birkaç küçük değişiklik yapıldı, seçim zamanında haklarında gazete ve dergilerde yazı
yazılan kişilerin cevap hakkına ilişkin 161. madde kabul edildi, seçim kurullarında yer alacak parti
temsilcileriyle ilgili 64. maddeye ek yapıldı. “Meclis yeni Seçim Kanununu kabul etti”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9168, 17 Şubat 1950, s. 1,4.
21 DP bir vatandaşın bir topluluğa girmesinin yasaklanamayacağını ve 43. maddenin herhangi bir
toplantıyı daima olanaksız kılacak kadar belirsiz olduğunu savunarak bu maddenin ya kaldırılması ya
da açıklığa kavuşturulmasını istiyordu. Zafer’den Mümtaz Faik Fenik sözlü propaganda yapılacak
kapalı yerlere sadece o seçim çevresi seçmenlerinin katılması esasının, propaganda toplantılarına
sadece seçmen yeterliliğine haiz kimselerin yani 22 yaşını bitirenlerin katılabileceği anlamına
geldiğini ifade etmekteydi. (Mümtaz Faik Fenik, “İktidar hep kendi lehine yontuyor”, Zafer, 9 Şubat
1950’den aktaran “Yankılar”, Ayın Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 36,37.) DP’nin 43. maddeye
ve benzer biçimde eleştirdiği 44. maddeye ilişkin teklifleri reddedildi. Diğer yandan seçim sonuçları
ve yüksek seçim kurulu hakkındaki maddelerle ilgili olarak MP milletvekilleri, seçim işlerinin
başından sonuna kadar yargıç teminatı altında gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, yüksek seçim
mahkemesinin tutanaklar üzerinde mutlak yetkili kılınmasını istiyordu. DP milletvekillerine göre ise
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Yeni seçim kanunu 16 Şubat’ta 341 kabul, 10 red oyu ile22 kabul edildi. CHP

ve DP’nin beyaz, MP’nin kırmızı oy verdiği kanunun kabulünden sonra bir konuşma

yapan Başbakan Günaltay, ülke için anayasa kadar önemli olan seçim kanununun

TBMM tarihinde daima hürmetle anılacağını, bu kanunun kabulü ile ülkede halk

idaresinin kuruluşunun temelinin atıldığını belirtti ve bu temelin atılmasında iktidar

ile uyumlu hareket eden DP’ye teşekkür etti. Başbakan kanunun seçimle ilgili

gözetim ve denetlemeyi tamamen adliye mensuplarına bıraktığını, bu nedenle adliye

teşkilatının hem içte hem dışta büyük bir sınav vereceğini, idarecilerin görevinin ise

vatandaşın oy verme konusunda hiçbir korku ve baskı altında kalmamasını sağlamak

ve ülkede seçimin güvenle gerçekleşmesi için huzur ve sükunu korumak olduğunu

dile getirdi. 23

Seçim kanununun Resmi Gazete’de yayınlanarak 21 Şubat’tan itibaren

yürürlüğe girmesi ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları harekete geçti. Adalet Bakanlığı

il ve ilçe kurullarına başkanlık edecek yargıçların listesini hazırladı ve bu yargıçlara

seçim kurullarının 15 gün içinde toplanarak sandık yerlerini tesbit edeceği

konusunda telgrafla bildirimde bulunuldu. Adalet Bakanlığı ayrıca bir başkan ve altı

üyeden oluşacak Yüksek Seçim Kurulunun oluşturulması için Danıştay ve Yargıtay’a

birer tezkere yazarak, kurulu oluşturacak üyelerin seçimini bildirdi. Kanuna göre

Yüksek Seçim Kurulu için Yargıtay 6, Danıştay 5 kişi seçecek ve bu 11 kişi daha

sonra toplanarak bir başkan ve bir başkan vekili seçecek, 4 üye ise yedeğe

ayrılacaktı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı seçim kimliklerini yetkililere dağıtmaya

hükümet, anayasaya aykırı olacağı düşüncesi ile ilim heyetinin yüksek seçim mahkemesine tanıdığı
yetkileri sakıncalı bulmuştu, ancak komisyon daha da gerileyerek mahkemeyi kurula dönüştürmüş ve
hiçbir yetki vermemişti. DP’liler, hükümet tasarısındaki biçimde bir yüksek seçim mahkemesine bile
razı olduklarını belirterek, hükümet tasarısındaki maddelerin yeniden görüşülmesini talep ettiler.
“Meclisin uzlaşıcı havası dün değişti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9161, 10 Şubat 1950, s. 1,5.
22 Meclis tutanaklarına dayanan Goloğlu’na göre 342 kabul, 12 red oyu verilmiştir. Goloğlu, a.g.e., s.
293.
23 DP’den Adnan Menderes tasarı lehinde, MP’den Hasan Dinçer ise aleyhte konuşmuştu. Dinçer
kanunun gizli oy/açık sayım ilkesi gibi demokratik ilkeleri içinde barındırdığını, ancak Türkiye’de
illerin geniş miktarda milletvekili çıkarmalarından dolayı çoğunluk sisteminin uygulanmasının
sakıncalı olacağını dile getirmiş ve “vatandaş kalbinde şüpheler uyandıran” bu seçim kanununun
emniyetli olmadığını savunmuştu. Dinçer’e göre seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işinin idare
amirlerine bırakılması yanlıştı, kanunun açık ve kapalı yerlerdeki propaganda faaliyetlerini güçleştiren
ve birçok şarta bağlayan hükümleri vardı, yüksek seçim kuruluna itirazlarda bulunmak zordu ve itiraz
süreleri çok kısaydı. MP’nin çoğunluk sistemine dair eleştirilerine cevap veren Başbakan Günaltay
nisbi temsil sisteminin başka ülkelerde kötü sonuçlar yarattığını ve bu usulün Türk Milletinin ruhuna
aykırı olduğunu savunuyordu. “Meclis yeni Seçim Kanununu kabul etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9168, 17 Şubat 1950, s. 1,4.
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başladı. Aynı zamanda seçmen kartlarının basılmasına da başlandı.24 Ertesi  gün

Danıştay ve Yargıtay üyeleri seçildi.25 Birkaç gün sonra yeni seçim kanunu

valiliklere tebliğ edildi. Bir yandan il seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçlar

tesbit edilirken, bir yandan seçim kütükleri hazırlanıyordu.26

B) Seçim Öncesi Genel Durum ve Yaşananlar:

CHP-DP ilişkileri yeni seçim kanununun kabul edilmesi ile bir süreliğine

gerginliğini yitirmiş görünse de, iktidarın seçimlere bir emrivaki şeklinde gitmesi

ihtimali ile Ocak ayında toplanan DP Küçük Kongresinde esasları bir kez daha

onaylanan Milli Husumet Andının süregelen etkileri, iktidarla DP arasındaki

ilişkilerin soğumasına neden olmuştur. 24 Mart’ta meclisin tatile girmesi ve seçim

tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesi üzerine seçim mücadelesi ve propaganda

çalışmaları başlamıştır.

1) Milli Husumet Andının Kabulü Sonrasında Gerginleşen İktidar

Muhalefet İlişkilerinin Basındaki Yansıması:

DP İkinci Büyük Kongresince kabul edilmesinin üzerinden altı aya yakın

zaman geçmesine rağmen Milli Husumet Andı 1950 yılında da iktidar-DP ilişkilerini

biçimleyen başlıca konulardandı. Özellikle basında Husumet Andı üzerinden sert

tartışmalar yaşanıyordu. CHP çevreleri özellikle Ulus gazetesi Husumet Andını

24 “Seçim Kurulları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9174, 23 Şubat 1950, s. 1,3. “22 Şubat 1950”, Ayın
Tarihi, Sayı 195, 1-28 Şubat 1950, s. 4,5.
25 “İlk adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9175, 24 Şubat 1950, s. 1,3. Yüksek Seçim Kurulu şu
isimlerden oluşuyordu: Başkan Münir Akyürek, üyeler Cudi Özel, Bedri Köken, Arif Güngören,
Cemal Yorulmaz, İbrahim Sevil, İsmail Hadımlıoğlu. “Yüksek seçim kurulunun toplantıları”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9212, 2 Nisan 1950, s. 1.
26 Seçim kanununun İstanbul valiliğine tebliğ edilmesinden sonra, vilayette seçimle görevli olan
komisyon matbaadan cetvelleri alarak muhtarlara gönderdi. Muhtarlar ve nahiye müdürleri valilikçe
toplanarak kütüklerin nasıl doldurulacağı kendilerine açıklanmaya başlandı ve İstanbul seçim
kurullarına başkanlık edecek yargıçlar tesbit edildi. (“İlk adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9175, 24
Şubat 1950, s. 1,3.) (“Seçim Hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9176, 25 Şubat 1950, s. 1.)
İstanbul’da seçim kütüklerinin hazırlanmasına ait faaliyet devam ederken İstanbul valiliği halka
hitaben bir tamim yayınladı. Buna göre seçim kütüklerinin hazırlanması için evlere yazım memurları
gelecekti ve seçmen yeterliliğine haiz 22 yaşını doldurmuş vatandaşlar ikametgahlarının bulunduğu
yerin kütüklerine kaydolacaklardı. “Yurdda seçim hazırlıkları hızlandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9177, 26 Şubat 1950, s. 1,4.
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şiddetle eleştiriyordu. Hüseyin Cahit Yalçın andı “kan kokan, memleket içinde

kardeş kavgası çıkarmak istiyen” bir karar olarak görüyor, DP ileri gelenlerini

gerçekleri söylememekle suçluyor27 ve DP’ye Husumet Andını silerek, af dilemesini

öneriyordu.28 Yalçın’a göre 12 Temmuz beyannamesinden sonra normalleşen iktidar

muhalefet ilişkileri, MP’nin muvazaa suçlamalarından korkarak, muvazaa

yapmadıklarını ispatlamak için CHP’ye yerli yersiz saldırmaya başlayan DP

tarafından bozulmuştu.29 Peyami Safa’ya göre ise muhalefet birkaç kişi hariç

“politika ve muhalefet okulunun yeni öğrencileri”nden oluşuyordu ve 3-5 yaşında

olduğunu unutan “politika bebekleri” iktidara gelemeyeceklerdi. İktidara gelseler bile

bu durum ancak çocuk bayramlarında vali koltuğunun yarım saatliğine bir çocuğa

bırakılmasına benzeyecekti.30

Buna karşılık DP yanlısı basın iktidarın Milli Andı kullanarak DP’yi

sindirmeye ve yıpratmaya çalıştığını savunuyordu. Zafer’den Mümtaz Faik Fenik

eşitlik ve tarafsızlığa dair verdiği sözleri tutmayan31 iktidarın “fazla etliye sütlüye

karışmayan”, mecliste az bir çoğunluk ile temsil edilen, iktidarı tehdit etmeyecek bir

muhalefetle görüntüde demokrasi yaratmak istediğini, oysa DP’nin kendileri için

gerçek bir rakip olduğunu görünce Hürriyet Misakı ve Milli Andı kullanarak DP’ye

yüklendiğini, sindirme politikası uyguladığını ifade ediyordu. Fenik’e göre asıl

husumeti, DP’ye oy vermenin ülkenin ihtilale sürüklenmesi anlamına geleceğini

iddia eden hükümet ve hem Atatürk devrimleri üzerinde tekel kuran hem iman partisi

olduğunu söyleyen hem de alimler, profesörler, vatanseverler partisi olduğunu

27 Yalçın özellikle Bayar’ın ve “Memlekette husumet değil, bilakis muhabbet havası yapmak
istiyoruz.” şeklinde bir beyanda bulunan Köprülü’nün gerçek niyetlerini gizlediğine inanıyordu.
Hüseyin Cahit Yalçın, “Memlekette husumet havası”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10242, 5 Ocak 1950, s. 1,3.
28 Yalçın DP’nin hile yaptığına karar verdiği vatandaşlara ne yapacağını, idam mı edeceğini, yoksa
seçim sandıkları yanında mı bıçaklayıp, kurşunlayacağını soruyordu. Hüseyin Cahit Yalçın,
“Halledilmesi mutlaka lazım bir mesele”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10244, 7 Ocak 1950, s. 1,3.
29 “Durum niçin bozuldu?”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10250, 12 Ocak 1950, s. 1,3.
30 Peyami Safa, “Yaşını Unutan Muhalefet”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10244, 7 Ocak 1950, s. 1.
31 Fenik iktidarın vatandaşlara eşit muamele edileceğine, kimseye siyasi fikirlerinden dolayı müdahale
edilmeyeceğine, vergilere zam olmayacağına, idare amirlerinin tarafsız olduğuna dair söz verildiğini;
oysa muhaliflerin işlerinden çıkarıldığını, radyo ücretlerine, tren biletlerine, gelir vergisine zam
yapıldığını, İstanbul valisinin parti kongresinde particilik yaptığını, gazetelere dosyalarının tutulduğu
şeklinde gözdağı verildiğini söyleyip, şöyle soruyordu: “Ne oluyor? Takriri sükun Kanuna doğru mu
gidiyoruz?” (Mümtaz Faik Fenik, “Takriri sükun Kanununa doğru!”, Zafer, Yıl 1, Sayı 250, 4 Ocak
1950, s. 1,5.)
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savunan CHP gösteriyordu.32 Fenik ayrıca Hüseyin Cahit Yalçın’a cevap vererek,

Yalçın’ın sinir savaşını devam ettirmek için büyük kongre kararlarına “mahiyeti

dışında bir takım ağır manalar” atfettiğine işaret ediyor ve 1946 seçimlerinde

yaptıklarından dolayı asıl af dilemesi gerekenin CHP olduğunu belirtiyordu.33

Her iki parti taraftarları basın aracılığıyla birbirini suçlamaktaydı. Ulus DP’yi

ülkenin istikrarını bozmak, idareyi kötüleyerek Türkiye’yi demokratik Avrupa’dan

ayırmaya çalışmak gibi komünist propaganda taktikleri izlemekle,34 Zafer  ise  CHP

ileri gelenlerini konuşmalarında dini siyasete alet etmekle suçluyordu.35

2) DP Küçük Kongresi:

32 Fenik’e göre yürütme gücü tarafsız olmalıydı. Oysa idare memurları, telefon, telgraf hatları emrinde
olan, radyoya, ajansa, ulaştırma vasıtalarına, paraya ve güce sahip hükümet, parti propagandası
yapıyordu. Mümtaz Faik Fenik, “Asıl husumetçiler meydana çıkıyor!”, Zafer, Yıl 1, Sayı 251, 5 Ocak
1950, s. 1,5.
33 Mümtaz Faik Fenik, “Bizim de soracak suallerimiz var”, Zafer, Yıl 1, Sayı 255, 9 Ocak 1950, s.
1,5.
34 Yalçın, Türk vatandaşları arasındaki kardeşliği ve ülkenin istikrarını bozacak her şeyin altında “bir
Moskof parmağı” olduğunu belirterek DP’yi işaret ediyor, (Hüseyin Cahit Yalçın, “Komünistler her
tarafta nasıl çalışıyorlar”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10247, 10 Ocak 1950, s. 1,3.) DP’nin; hükümetin baskı
yaptığına, seçimlerin özgürce yapılmayacağına, ülkede emniyetin, hak ve adaletin olmadığına ilişkin
propagandasının ülkeyi kötüleyip, Batı kamuoyu önünde gözden düşürdüğünü, Batı’dan ayırıp yalnız
bırakıcı mahiyette bir propaganda olduğunu öne sürüyordu. Komünist propagandada halka
ormanların, toprakların verileceğinin, askerliğin kaldırılacağının vaad edildiğini hatırlatan Yalçın,
DP’nin bunları yapmasa da uyguladığı propagandada devam etmesi durumunda sorumluluğun DP’ye
ait olacağını ifade ediyordu. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Beliren bir tehlike”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10318,
21 Mart 1950, s. 1,3.) Yalçın’a göre komünist propaganda yapanlar DP adına konuştuklarını söyleyen
hainlerdi. Milli Husumet Andının kabul edilmesinde de gizli komünist unsurlar rol oynamış olabilirdi.
DP bu komünist propagandadan sorumluydu ve çare bulunması gerekiyordu. Hüseyin Cahit Yalçın,
“Halledilmesi lazım ilk mesele”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10320, 23 Mart 1950, s. 1,3.
35 Fenik İnönü’nün Ege gezisinde “Size cennetin anahtarını getirdim.” dediğini, Günaltay’ın Sivas’ta
CHP’nin bir iman partisi olduğunu ve Hz. Muhammed’in İran ve Bizans’ı titretmesi gibi CHP’nin de
imansızlara karşı muzaffer olacağını söylediğini belirterek, CHP’nin seçimleri kazanmak için her şeyi
yapmaya karar verdiğini ifade ediyordu. (Mümtaz Faik Fenik, “En büyük tehlike!”, Zafer, Yıl 1, Sayı
256, 10 Ocak 1950, s. 1,5.) Zafer’de ayrıca, CHP Ordu Kongresinde dağıtılan bir kitapta CHP’nin din,
İnönü’nün de peygambermiş gibi gösterildiğine, 31 Martçıların vatan evladı olduğunun ve Atatürk’ün
içki sofrasında emir vermesi nedeniyle İnönü’yle arasının açıldığının yazıldığına dikkat çekilerek,
laikliği ve inkılapçılığı ilke olarak benimseyen bir partinin dini siyasete alet ettiği öne sürülüyordu.
(“C.H.P. Kongrelerinde din siyasete alet oluyor”, Zafer Yıl 1, Sayı 255, 9 Ocak 1950, s. 1,5.)
(“Mahut Kitapta Atatürk’e de dil uzatılıyor!”, Zafer, Yıl 1, Sayı 256, 10 Ocak 1950, s. 1,5.) Bu haber
ertesi gün CHP müfettişi tarafından tekzip edilmişti. (“C.H.P. müfettişi dün tekzibini yaptı”, Zafer,
Yıl 1, Sayı 256, 10 Ocak 1950, s. 1,5.) Diğer yandan Isparta’da vaaz veren Keçiborlu müftüsünün
CHP’yi överek, böyle bir partiye oy vermenin Allah’ın emri olduğunu söylemesi üzerine cemaatin bir
kısmı camiyi terk etmiş, bir kısmı ise müftünün üzerine yürümüş, vaiz jandarma tarafından
kurtarılmıştı. (“İspartada cami içinde bir hadise”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s.
5.) CHP’li bir propagandacı tarafından, Kütahya’nın bir köyünde devlet reisine itaat etmeyenlerin asi
olduğunun söylendiğine dair iddialar vardı. Hüsameddin Polat, “Bir gömlek hikayesi!”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s. 5.
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7-9 Ocak tarihleri arasında toplanan DP Küçük Kongresinin amacı seçim

kanununun meclisten güvenceli olarak geçmesi için iktidarı etkilemekti. 8 Ocak’ta

kongrede konuşan Bayar iktidarın memurları ve idare amirlerini DP aleyhine tahrik

ettiğini söylemekle beraber, idare amirlerini toptan suçlamadıklarını ve idare

amirlerine düşman olmadıklarını vurguluyordu.

“DP iktidara geldiği zaman nahiye müdüründen valisine kadar hepsini silip
süpürüp atacakmış. Bu katiyen doğru değildir.”

sözleri ile bunun bir CHP propagandası olduğunu ifade ediyor ve yeni seçim

kanununun seçim emniyeti bakımından geçen kanunlara nazaran ileri bir adım

olduğunu, bu nedenle seçimlere katılacaklarını müjdeliyordu.36

Ancak kongrenin son günü konuşan Menderes, iktidarın 1946 seçimlerinde

yaşananları tekrarlaması durumunda, DP’nin seçime girmeme kararı alabileceğini

veya meclise girmeyebileceğini belirtecekti. Menderes’in konuşmasını yorumlayan

Zafer, seçimlerde hile yapılması durumunda DP’nin meclise girmemesine ilişkin

alınan kararın, DP’nin iktidar peşinde koşmadığının ve demokrasinin gelişmesi için

çalıştığının bir delili olduğunu savunuyordu. Seçimlere katılmama taktiğini birçok

kez kullanan DP meclisten çekilme tehdidini böylece ilk kez kullanıyordu.

Kongre sonunda yayınlanan tebliğde de, seçimlerde baskı yapıldığı takdirde

DP’nin seçime girmemek zorunda kalabileceği vurgulanıyordu. Buna göre iktidar,

DP 2. Büyük Kongresi sonunda kabul edilen Milli Anda, “Husumet Andı” adını

vererek ve onu istediği şekilde yorumlayarak, andı bir tehdit ve baskı aracı olarak

kullanmıştı. İktidarın amacının, genel seçimlere karanlık ve sinirli bir hava içinde

gitmek ve andı bahane ederek seçimlerin baskı altında yapılmasını sağlamak olduğu

ifade edilen tebliğde şöyle deniliyordu:

36 Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 392-394. “D. Parti İstişari Kongresi bitti”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9130, 10 Ocak 1950, s. 1,3.
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“Demokrasilerde seçimlerin sükun ve siyasi emniyet havası içinde cereyan
etmesi şarttır…..Hükümetlerin bu ana şartı tahakkuk ettirmeleri en mühim
vazifeleridir.”

Eğer iktidar seçimlere tehdit ve baskı havası içinde gitmenin kendi lehine bir sonuç

yaratacağını düşünüyorsa, DP’nin ülke için çok ağır ve felaketli sonuçlar yaratacak

böyle bir duruma karşı, ülkenin selametini korumak için genel seçimlere

girmeyebileceği vurgulanıyor, bu düşüncelerin bir tehdit değil “samimi bir ikaz”

olduğunu da belirtiliyordu.37

Bu tebliğle CHP çevrelerinin umduğunun aksine, Milli Husumet Andı iptal

olmamış, onaylanmıştı. DP’nin hala seçime katılmama ihtimali üzerinde durması

hükümetin tepkisini çekiyordu. Kayseri il kongresinde DP tebliğine cevap veren

Nihat Erim’e göre, DP şimdiye kadar seçim kanununun eksik olduğu veya kötü

uygulanacağını iddia etmekteydi, ancak yeni seçim kanunu tasarısı karşısında bu

bahaneyi tekrar öne süremediği için bu sefer siyasi emniyet havasını bahane ederek

seçime girmemek ve meclise katılmamak tehditlerine başvuruyordu. Erim

“Demokraside hiçbir parti…..bensiz bu işler olamaz, diyemez.” diyerek, her türlü

güvenceyi içeren bir seçim kanunu var oldukça, milletin temsil edilmesi görevinden

bir parti kaçarsa yerini başka bir partinin alacağına dikkat çekiyor ve CHP’nin, çok

partili hayatın devamı ve mecliste türlü fikirlerin temsil edilmesi için gerekirse aday

listelerinde bağımsızlara yer verebileceğini bildiriyordu.38

Bu açıklama DP çevrelerince, Erim’in de dahil olduğu (ve CHP içinde

muhalefeti yok etmek isteyen baskı ve şiddet politikasını eleştirmeyi amaçlayan)

35’ler grubunun fikirlerinin geçerliliğinin kalmadığı ve Erim’in gitgide Recep

Peker’e benzediği şeklinde yorumlandı.39 DP yanlısı basında da Erim’in Kayseri

37 DP’ye göre kamuoyunu tatmin edecek bir seçim kanununun kabul edilmesi ile vatandaşlar emniyet
hissederek seçime katılacak ve böylece ülke tarihinde bir dönüm noktası olacak normal bir siyasi
hayat ve gerçek bir demokratik rejim gerçekleşecekti. “D. Partinin beklenen tebliği dün neşredildi”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9133, 13 Ocak 1950, s. 1,4.
38 “Nihad Erim D. Parti tebliğine cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9136, 16 Ocak 1950, s. 1,3.
Faik Ahmet Barutçu’ya göre Erim’in bu sözleri, aslında DP’ye karşı sabrı tükenmiş İnönü’nün
fikirleriydi. Barutçu, a.g.e., s. 946,947.
39 Erim’e Zafer gazetesinde çıkan bir yazısında cevap veren Adnan Menderes’e göre Erim partiler ve
vatandaşlar arasındaki saygı ve güven ile ülkede huzur ve emniyetin hakim olması olasılığından adeta
ürküyor, endişeye kapılıyordu. Erim’in nutku CHP içindeki bazı kişilerin gürültü, kavga ve
kargaşalıkları arzu ettiğini gösteriyordu. Bu nutukla, 35’lerin ve davalarının ortada kalmadığı
görülmüş, hükümetin Recep Peker hükümetinden farkı kalmamıştı. (“Erimin son nutkuna A.
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nutkunu eleştiren yazılar çıkıyor; Zafer başyazarı Fenik, Erim’in CHP aday

listelerinde bağımsızlara yer veriyor gibi görünüp, yeni bir müstakil grup yaratmayı,

böylece de çok partili hayatı ve demokrasinin işlediğini kanıtlamayı planladığını,

oysa DP’nin seçimlere veya meclise katılmaması halinde meclisin milli iradeyi

temsil etmiş olmayacağını savunuyordu.40

Tartışma gitgide şiddetlenirken, Kırşehir DP kongresinde konuşan Celal

Bayar bir yandan seçim kanunu tasarısından memnun olduklarını, eğer kanun ilmi

heyetin verdiği esaslar dahilinde çıkarsa mevcuda göre ileri bir kanun olacağını

belirterek, iktidarla tüm bağları koparmamaya çalışıyor; diğer yandan hem iktidarın

seçimlere doğru gittiğini söyleyerek teşkilata hazırlanmalarını tavsiye ediyor, hem de

seçimlere fesat karıştırılıp, hile yapılırsa seçimlere girmeyebileceklerini, girmeleri

durumunda ise seçimlerin fesatla yapıldığına inandıkları takdirde meclise

girmeyebileceklerini tekrarlıyordu.41

3) Meclis Tatile Girinceye Kadar Yaşananlar:

a) Muhalefetin Seçim Tarihi Endişeleri:

Hilmi Uran’ın seçimlerin öne alınması için bir karar alınmadığına dair

açıklamasına42 rağmen, kanun tasarılarının bir an önce tamamlanıp meclise

gönderilmesinin istenmesi, bazı milletvekillerince seçimlerin öne alınacağı şeklinde

Menderesin cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9138, 18 Ocak 1950, s. 1,3.) DP Kütahya milletvekili
Hakkı Gedik ise Zafer’de çıkan yazısında şöyle diyordu: “Bu itibarladır ki, 1950 yılının Nihat Erimi,
1946-1947 devresinin Recep Pekerinden aradan dört senelik bir tekamül ve inkişaf müddeti geçmiş
bulunmasına rağmen, millet iradesinin serbestçe tecellisini temin mücadelesinde daha hazımsız ve
mütehevvir [öfkeli] davranmaktadır. Yine bu bakımdandır ki Recep Peker devrinde hürriyete şal
örtmekte mahzur tasavvur etmeyen bu zatın Sayın Şemsettin Günaltayın oturduğu sandalyaya geçip
kurulduğu zaman Demokrasiye siyah tül örtmek, hele Demokratları Fizana sürmek istiyeceğini
mübalağalı telakki etmek hatalı olur.” Hakkı Gedik, “Başbakan Muavini N.Erim’in Kayseri nutku
münasebetile” Zafer, Yıl 1, Sayı 267, 21 Ocak 1950, s. 1,5.
40 Mümtaz Faik Fenik, “Bay N. Erim ve müstakilleri”, Zafer, Yıl 1, Sayı 267, 21 Ocak 1950, s. 1,5.
41 “Bayarın Kırşehir nutku”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9138, 18 Ocak 1950, s. 1,3. Celal Bayar’ın
Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s 395-397.
42 “Seçimlerin öne alınması için verilmiş bir karar yoktur”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10244, 7 Ocak 1950, s.
1.
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yorumlanıyordu.43 Basında da meclisin Mart’ın ilk haftasında tatile gireceği ve 23-30

Nisan tarihleri arasında genel seçimlerin yapılacağı tahminlerinin yer almasıyla

beraber partiler hazırlıklara başladılar.44

Ocak başında İstanbul gazetelerinde, CHP Kurultayının seçimlerden önce

toplanıp toplanmayacağı konusunda CHP içinde bir ihtilaf olduğu dedikoduları yer

alıyordu. İktidar partisi içindeki yenilikçi grup ile Kurultayın seçimlerden önce

toplanmasını isteyenler arasında bir görüş ayrılığı olduğu, bazı genç bakanlar ile parti

genel merkezi çevrelerinin Kurultayın seçimlerden sonra toplanması lehinde

oldukları söylenmekteydi. Seçimin erkene alınmasına karşı çıkanlar ise, on binlerce

partilinin seçim çalışmalarının sarsılmasından endişe ettiklerini açıklıyorlardı. 20

Ocak’ta bu konuda bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Vekili Hilmi Uran

dedikoduları yalanlayarak hükümetle partinin uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Ertesi gün Sadi Irmak da CHP içinde gruplaşmalar olduğu iddialarını yalanladı.45

Muhalefeti en çok endişelendiren nokta seçim tarihiydi. DP, seçimlerin Nisan

ayında yapılmak istenmesini iktidarın bir seçim taktiği olarak görüyor, bahar

aylarında çamur nedeniyle köylülerin seçim sandıklarına kolayca gidemeyeceklerini,

yolların kapalı olması nedeniyle DP’nin propaganda yapamayacağını hatta oy

pusulalarını bile gönderemeyeceğini savunuyordu. Oysa elinde devlet radyosu,

devlet telefonları ve telgrafları olan CHP, oy pusulaları ve propaganda broşürlerini

dağıtmak için resmi araçlardan faydalanabilecek, kendi taraftarlarını sandık başlarına

ulaşım araçlarıyla götürebilecek ve seçim tarihini önceden bildiği için, daha önceden

çeşitli tedbirler alabilecekti. DP açısından, genel seçimlerin muhtar ve belediye

43 “Seçimlerin öne alınacağı gittikçe kat’ileşiyor”, Zafer, Yıl 1, Sayı 258, 12 Ocak 1950, s. 1.
Başbakan ve bakanların yurt gezilerine çıkmaları ve CHP il kongrelerine katılmalarını değerlendiren
basın, Aralık sonundan beri, seçimlerin öne alınacağını gösteren belirtilerin ortaya çıktığını ileri
sürüyordu. “İktidar geniş ölçüde faaliyete geçti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9115, 26 Aralık 1949, s.
1,3.
44 Seçimle ilgili çalışmaların planlanması için CHP Genel Sekreterliğinde bir büro faaliyete geçirildi,
parti müfettişlerinin yetkileri arttırıldı ve her ile bir müfettiş tahsis ettirilmesine karar verildi. (“Seçim
tarihine dair tahminler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9133, 13 Ocak 1950, s. 1,4.) DP’de ise bir
komisyon partinin seçim beyannamesi hazırlamak üzere harekete geçti. Beyannamede, DP
programında vaad edilenlerin nasıl gerçekleştirileceğinin açıklanacağı söylenmekteydi. “Demokrat
Partinin seçim beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9139, 19 Ocak 1950, s. 1.
45 “C. H. P.deki kriz belirtisini örten esrar perdesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9140, 20 Ocak 1950, s.
1. “(C.H.P.) içinde ciddi bir ihtilaf başgösterdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9130, 10 Ocak 1950, s.
1,3. “C. H. Partisindeki son ihtilafa isim kondu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9142, 22 Ocak 1950, s.
1,3. “Prof. Irmak cevap veriyor”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10259, 21 Ocak 1950, s. 1.
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seçimlerinden önce yapılması, çoğu CHP üyesi olan muhtarlar iş başındayken genel

seçimlere gidilmek istenmesi anlamına geliyordu.46

Meclisin Mart’ın ilk haftasında seçimleri yenileme kararı vermesine kesin

gözüyle bakılmaya başlanmasıyla, iktidar ve muhalefet partileri seçim hazırlıklarını

bu tarihe göre ayarladılar. CHP mevcut bölge müfettişlerine ek olarak her ile ayrıca

bir seçim müfettişi tayin ediyor, bu müfettişler daha çok yerel parti teşkilatının seçim

kampanyası için kendisinden fayda umduğu milletvekillerinden seçiliyordu.47

Muhalif çevrelerin en büyük endişesi olan iktidarın seçimlere bir emrivaki

şeklinde gitmesi olasılığı ise, 15 Şubat’ta yapılan Günaltay-Bayar mülakatında

Başbakanın daha seçim tarihi hakkında bir karara varılmamış olduğu ve böyle bir

karar alınması durumunda kendisine haber verileceği konusunda Bayar’ı temin

etmesi üzerine48 yatıştı ve partiler aday tesbiti çalışmalarına başladılar. Genel

merkezlerce gösterilecek adaylar hakkında karar verildiği ancak adayların son ana

kadar açıklanmayacağı anlaşılmaktaydı.49 Zaten birkaç gün sonra da resmi olmayan

ilk haberlere göre seçimin 14 Mayıs Pazar günü yapılacağı belli oldu.50

b) Koalisyon Kabinesi:

46 “C.H. Partisindeki son ihtilafa isim kondu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9142, 22 Ocak 1950, s. 1,3.
Mümtaz Faik Fenik, “Seçimler için mevsim teminatı”, Zafer, Yıl 1, Sayı 272, 26 Ocak 1950, s. 1,6.
47 “Meclis, martta seçimleri yenileme kararı veriyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9157, 6 Şubat 1950,
s. 1.
48 Görüşmede DP lideri, özellikle Doğu’da Nisan’ın 20’sinden önce ulaşım imkanlarının zorluğundan
söz ederek, seçimlerin hava şartlarının uygun olduğu bir mevsimde yapılmasını istedi. Bayar ayrıca
seçimlerden önce partilerin yapması gereken birçok hazırlığın olduğunu, seçim kanununun getirdiği
yeni prensiplerin teşkilata izahının gerektiğini belirtti. Başbakan aynı sıkıntıların kendi partisi için de
söz konusu olduğunu ifade ederek, Bayar’a neden telaş ettiğini sorunca DP Başkanı, 1946
seçimlerinde Erzurum’a DP aday listelerini götürecek posta uçağı kalkmadığını, oysa CHP listelerinin
askeri uçakla gönderildiğini belirtti ve şartların iktidar ve muhalefet partileri için eşit olmadığını
söyledi. “Şemseddin Günaltay-C. Bayar mülakatında neler konuşuldu?”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9177, 26 Şubat 1950, s. 1,3. Samet Ağaoğlu, Siyasi Günlük:Demokrat Parti’nin Kuruluşu, 2. bs.,
İstanbul, İletişim, 1993, s. 387,388.
49 “Ankarada seçim faaliyeti gittikçe hararetleniyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9180, 1 Mart 1950, s.
1.
50 “Yeni seçimler 14 mayıs pazar günü yapılacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9181, 2 Mart 1950, s.
1,3. Sel felaketi yaşanan Eskişehir’i ziyaret eden Bayar Ankara’ya dönmeden önce gazetecilere
verdiği demeçte, seçimlerin Mayıs ortasında yapılacağının anlaşıldığını,bu durumda partilerin
adaylarını seçim gününden 20 gün önce ilan etmeleri gerektiğinden propaganda faaliyetinin Nisan
ayında yoğunlaşacağını ifade etti ve özellikle Doğu illerindeki kar ve çamur sebebiyle ulaşım güçlüğü
yaşanacağını belirterek, seçim gününün Haziran başına rastlaması konusunda ısrar ettiklerini
tekrarladı ve bu isteğin kabulünün hükümetin bir iyi niyet delili olarak görüleceğini dile getirdi.
“Seçimlere dair C. Bayarın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9197, 18 Mart 1950, s. 1,3.
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Seçim yaklaşırken en çok konuşulan konulardan biri de koalisyon

kabinesiydi. Sadece seçimler süresince iş görecek bir koalisyon kabinesinin

kurulmasına dair söylentiler Ocak ayında basında yer almaya başlamıştı. Seçimler

sırasında kabinede bir, iki bakanlığın muhalefete verilmesinin iç politikadaki

gerginlik ve kriz havasının yerini bir güven havasına bırakacağı ileri sürülüyordu.51

Şubat ayında, seçimler sırasında kabinede bir, iki bakanlığın DP’ye

ayrılacağına dair haberler MP çevrelerince tekrar ortaya atılıyor ve Kudret’te yer

alıyordu. Ancak Bayar kendisine bu konuda hiçbir teklif yapılmadığı konusunda ısrar

ediyor,52 Başbakan Günaltay da hükümetle DP arasında bir koalisyon kabinesinin

kurulması için görüşmeler yapıldığı yolundaki haberleri yalanlıyordu.53

Bayar yaptığı açıklamalarla koalisyon kabinesine sıcak baktığını belirtiyor,54

DP yanlısı basın da seçimlerden bir ay önce işe başlayacak ve iki DP’li

milletvekilinin de katılacağı bir koalisyon kabinesinin seçim emniyeti açısından

faydalı olacağını, İçişleri Bakanlığının DP’li bir milletvekiline verilmesinin idare

mekanizmasının tarafsız kalmasını sağlayacağını savunuyordu.55

Ancak CHP koalisyon kabinesi kurulmasına yanaşmıyordu. CHP’ye göre

seçim zamanında siyasal partiler mücadele edecekti, bu nedenle birlikte hükümet

kurmaları olanaksızdı. Ayrıca seçim emniyeti için tüm gerekler yeni seçim

kanunuyla sağlanmıştı, hükümetin seçim işlerine ilişkin hiçbir görevi yoktu, seçimle

ilgili yolsuzluklar bağımsız mahkemelerce yargılanacaktı ve Memurin Muhakemat

Kanunu hükümleri seçim suçları için tatbik edilmeyecekti.56

Meclis fesih kararı alınca DP’nin bir koalisyon kabinesi oluşmasını talep

edeceğine dair söylentiler çıktıysa da57 CHP’nin seçimler konusunda kendine

51 “Koalisyon kabinesi için yeni söylentiler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9143, 23 Ocak 1950, s. 1,5.
52 “Koalisyon kabinesi teyid edilmiyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9176, 25 Şubat 1950, s. 1.
53 “Koalisyon kabinesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9187, 8 Mart 1950, s. 1.
54 Bayar 17 Mart’ta hükümetle bu konuda konuşmadıklarını ancak seçim devresinde bir koalisyon
kabinesinin kurulmasının seçim emniyeti için faydalı olacağını belirtiyor, (“Seçimlere dair C. Bayarın
demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9197, 18 Mart 1950, s. 1,3.) 19 Mart’ta her türlü şüphenin ortadan
kalkması için seçimler sırasında bir koalisyon kabinesi kurulmasını teklif ediyordu.
55 Mümtaz Faik Fenik, “Seçim emniyeti ve tarafsız Hükümet”, Zafer, Yıl 1, Sayı 304, 27 Şubat 1950,
s. 1,6. Nadir Nadi, “Koalisyon”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9144, 24 Ocak 1950, s. 1.
56 “Koalisyon Kabinesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9207, 28 Mart 1950, s. 1,3.
57 “Meclis dağılınca D. P. bir koalisyon kabinesi teşkilini talep edecek”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9200, 21 Mart 1950, s. 1.
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güvendiği ve bu teklife yanaşmayacağı yaşanan bir gelişme ile daha iyi anlaşıldı.

Başta Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmak üzere nisbi temsil sistemi yanlısı bazı DP

milletvekilleri, seçim kanunu kabul edildikten sonra çoğunluk sisteminin mahzurlu

sonuçlar doğuracağını düşünerek, seçim kanununda değişikliğe gidilmesi konusunu

görüşmek üzere CHP’li milletvekillerinden oluşan bir heyetle toplandılar. DP’liler

büyük şehirlerde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısından daha az sayıda aday

göstermesini, böylece bu illerde tek bir partinin tamamen kazanmasının önlenmesi

gibi çözümlerle kendilerine bir anlamda kontenjan tanınmasını teklif etmeyi

düşünüyorlardı. DP böylece (sonucunu tahmin edemediği anlaşılan) seçimlerden en

az kayıpla çıkmayı hedefliyordu. Oysa CHP DP’nin aksine seçim kanununun

kabulünden sonra seçimi kazanmak konusunda rahatlamıştı. Demokratik nitelikte bir

seçim kanununu yapan hükümetin, kamuoyu nezdinde itibarı artacak ve seçimler

kolaylıkla kazanılacaktı. Bu düşünceyle görüşmelere başlayan CHP’liler isteksiz

davranacak, DP milletvekilleri ise iktidardan kontenjan “dilenmediklerini”

söyleyerek görüşmeleri sonlandıracaktı.58

c) Meclis Tatile Girinceye Kadar Yapılan Seçim Hazırlıkları ve

Propaganda Çalışmaları

25 Ocak’ta CHP erkanı Manisa il kongresine, DP erkanı ise İzmir il

kongresine katılmak için Ege bölgesine hareket ettiler. Kongreler seçim

hazırlıklarının başladığını, seçim kampanyasının açıldığını gösteriyordu.59

Bu kongre ve toplantılarda CHP ileri gelenlerince hükümetin başarılarına

değinilerek, 1950 senesinde yapılacak yatırımlardan söz edilmekte, muhalefetin

programsızlığı ve uyumsuzluğu eleştirilmekte ve CHP’nin kanun çerçevesinde, tehdit

ve tahrike kapılmadan seçimi kazanacağı vurgulanmaktaydı.60

58 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii, C:I, Ankara,
Ayyıldız Matb., 1965, s. 237. Yalman, a.g.e., s. 207,208.
59 “CHP ve DP erkanı dün aynı trenle Egeye gittiler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9146, 26 Ocak 1950,
s. 1. “D. Partinin seçim kampanyası yarın İzmirde başlıyacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9148, 28
Ocak 1950, s. 1,3.
60 Manisa il kongresinin son günü bir konuşma yapan Uran, hükümetin yurt çapında başarılar
sağladığını, partinin ülkenin her tarafında her gün biraz daha geliştiğini ve güçlendiğini belirterek,
millet hizmetinde bir parti oldukları için seçimi kardeşlik havası içinde, vatandaşın hakkına saygı
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DP kongrelerinde ise CHP’nin baskı kanunlarıyla ve propaganda araçlarının

yardımıyla iktidarda kalmayı hedeflediğini, oysa DP’nin birinci derecede ele aldığı

prensibin milletten zorla alınan hakların tekrar millete iadesini sağlamak olduğu

belirtiliyor, sınav zamanının geldiği hatırlatılıyordu. DP’nin en önemli vaadlerinden

biri ise (daha önce mecliste İş Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısı

görüşülürken de talep ettiği61) Köprülü’nün İzmir il kongresinde yaptığı konuşmada

değindiği işçiye grev hakkı tanınması meselesiydi.62 Grev hakkının tanınmasına karşı

çıkanlara göre ise, DP grev hakkını bir propaganda silahı olarak kullanıyordu.63

MP İstanbul il kongresinde de grev hakkı ele alınıyor, hem iktidarın hem de

DP’nin eleştirildiği kongrede, öğretim kurumlarıyla hastanelerin şahıslara

bırakılması, vali ve savcıların halk tarafından seçilmesi, işçiye grev hakkının

duyarak, kanunu hakim kılarak, tehdit ve tahrike önem vermeden kazanacaklarını dile getirdi. (“Hilmi
Uranın nutku”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9150, 30 Ocak 1950, s. 1,5.) Daha sonra İzmir’e geçen
Uran burada yaptığı konuşmada DP’nin kindar bir parti olduğunu belirtti; ekonomide genel gidişin iyi
olduğunu, 1950 bütçesinde kalkınma için milyonların ayrıldığını, köylüye toprak dağıtımının sessiz
bir devrim olduğunu dile getirdi. Uran’a göre tek eksik, partiler arası ilişkilerin hala normal bir düzene
girmemiş olmasıydı. (“H. Uranın İzmirde yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9155, 4 Şubat
1950, s. 1.) Sinop il kongresinde konuşan Cemil Sait Barlas ise muhalefetin çalışma tarzını eleştirerek,
iktidara geçecek bir partinin önceden ne yapacağını belirlemesi gerektiğini söyledi. “Barlas
muhalefetin çalışma tarzını tenkid ediyor”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10269, 31 Ocak 1950, s. 1.
61 DP’nin bu talebi Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin Sirer’in işçilerle görüştüğünü, Türk işçisinin grev
istemediğini belirten konuşmasından sonra kabul edilmemiş ve tasarı işçiye grev hakkı tanımadan
kanunlaşmıştı. “Grev mevzuuna dair Mecliste münakaşalar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9139, 19
Ocak 1950, s. 1. “Mecliste İş Kanunu tasarısının tümü kabul edildi”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10257, 19
Ocak 1950, s. 1.
62 İzmir il kongresinde konuşan parti il başkanı Ekrem Hayri Üstündağ CHP’nin, güç, para, radyo gibi
baskı ve propaganda araçlarına sahip olduğunu, Vilayetler Kanunu ve hakimlerin teminat esasını ihlal
eden Hakimler Kanunu gibi uygulamalarla gelecek seçimlerde de iktidarda kalmayı amaçladığını
söyledi. (“İzmir Demokratlarının dünkü toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9149, 29 Ocak 1950, s.
1,3.) Ertesi gün İzmir’de konuşan Bayar sınav zamanının geldiğini, seçimlerin DP için öneminin çok
büyük olduğunu belirtti. İzmir il kongresinin son gününde bir konuşma yapan Köprülü ise işçinin grev
hakkını savunarak, grev hakkı istemenin ülkede komünist faaliyete yol açacağını düşünmenin yanlış
olduğunu ifade etti. (“İki parti Egede seçim mücadelesine başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9150,
30 Ocak 1950, s. 1,5.) DP programında işçilere; sigorta tesis edileceği(md 5 ve 88), sendika kurma
hakkı tanınacağı(md 7), işçi sendikalarına grev hakkı tanınacağı(md 7), iş bulma kurumu
kurulacağı(md 5), maddi ve manevi refahı temin edecek iktisadi ve ekonomik tedbirlerin alınacağı(md
88), kalifiye işçi yetiştirileceği(md 88), ücretli tatiller sağlanacağı(md 88) ve DP iktidara gelince Türk
işçisinin maddi ve manevi seviyesinin ileri memleket işçileri düzeyine yükseltileceği vaad ediliyordu.
Samet Ağaoğlu, “Demokrat Parti ve işçi mes’eleleri”, Zafer, Yıl 1, Sayı 269, 23 Ocak 1950, s. 1,5.
63 Yavuz Abadan Ulus’taki makalesinde DP’nin grev hakkını bir oy propagandası olarak kullandığını,
ancak bu silahın geri tepebileceğini ve Türk işçisinin sağduyusuna inandığını belirtmektedir.
Abadan’a göre grev, demokrasi ve hürriyetin temel bir unsuru değildi hatta olumsuz etkilerinden
dolayı hak olup olmadığı bile tartışılabilirdi. Yavuz Abadan, “İçtimai adalet prensibi”, Ulus, Yıl 30,
Sayı 10265, 27 Ocak 1950, s. 1,3.
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tanınması gibi talepler öne sürülüyordu. Ayrıca kongrede basının MP’ye karşı

ilgisizliği ve destek vermemesi ile seçim tarihinin erkene alınması eleştirilmişti.64

13 Şubat’ta mecliste 1950 yılı bütçe müzakereleri başladı. Hükümet adına

konuşan Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal, hükümetin iktisadi ve mali durumu

düzeltmek için aldığı tedbirler eksik olsa bile ve bunları almakta kusurları çok olsa

bile geleceğe güvenle bakmak için güçlü sebepler bulunduğunu belirtti. Buna karşın

DP adına konuşan Menderes, bütçenin gelir kaleminin fazla gösterildiğini ve gerçek

bütçe açığının hükümetin söylediğinden fazla olduğunu iddia etti. Menderes’e göre

mali ve iktisadi durum “derin bir zaaf manzarası” arz ediyor, Türkiye yeterince dış

yardım alamıyor, yardımlardan faydalanılmakta gecikiliyor ve yardımlar doğru

yerlere aktarılmıyordu. Hatalı yolların terk edilmesiyle durum hızla iyiye gidecek,

ülkenin geniş imkanlarıyla uyumlu bir kalkınma dönemine girilecekti. MP adına

konuşan Ahmet Oğuz ise hayat pahalılığının artışından, plansızlıktan, dış istihsalin

15 senedir gelişmemesinden, büyük şehirlerde gecekondulaşmayı doğuran mesken

meselesinin çözülememesinden şikayet etti.65

İktidar ve muhalefet böylece bir yandan vaad ve eleştirilerini sıralıyor, bir

yandan da seçimde gösterilecek adaylar ve propaganda çalışmaları meselelerini ele

almaya başlıyordu.

10-12 Şubat tarihleri arasında toplanan CHP Divanı toplantılarında gündemin

başlıca konusu seçimde gösterilecek adaylardı. DP’nin de güçlü adaylar peşinde

olduğu söyleniyordu. CHP çevrelerinde ve Ulus gazetesinde, DP’nin parti listesini

tanınmış kişilerle desteklemek için anketler yaptığı, İstanbul ve Ankara üniversiteleri

profesörleri arasından aday temin etmeye çalıştığına dair haberler yer alıyordu. Ulus,

DP’nin bağımsız adaylara kendi listesinde yer vermesini eleştirip, bunun bir seçim

taktiği olduğunu ve bir parti için şerefli bir hareket olmayacağını belirtiyordu.66

Yalçın’a göre bağımsız adaylar DP için beşinci kol faaliyeti yapmakta, bağımsız gibi

görünüp bir ahlak suçu işlemekteydiler.67 Buna karşılık DP, CHP’nin bir çok yerde

64 “Millet Partisi il kongresi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9198, 19 Mart 1950, s. 1,3. “Millet Partisi
kongresi sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9199, 20 Mart 1950, s. 1,3.
65 “Meclis Dün Bütçe Müzakerelerine Başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9165, 14 Şubat 1950, s.
1,4.
66 “Seçimlerde partilerin gösterecekleri adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9143, 23 Ocak 1950, s. 1.
67 Hüseyin Cahit Yalçın, “Parti namzetleri ve müstakiller”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10260, 22 Ocak 1950, s.
1,3.
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idare organları ve muhtarlar aracılığıyla propagandaya başladığını, muhtarların

DP’lileri CHP’ye kaydetmeye çalıştıklarını ve kaydolmak istemeyenlerin tohumluk,

kredi gibi yardımlardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiğini iddia

ediyordu.68

Her iki parti cephesinde de hazırlıklar hızlanıyordu. DP üyeleri ilçe ve

köylerde propaganda nutukları vermeye başlamıştı. Nutuklarda özellikle oy

sahiplerinin seçimde uyanık olması vurgulanıyor ve iktidar partisinin ülkedeki

yokluklara rağmen yaptığı ölçüsüz harcamalara dikkat çekiliyordu.69 DP  ayrıca

seçim kanunu hakkında halkı bilgilendirmeye yönelik konferanslar ve partinin

propaganda komiteleri için seçim kursları düzenlemeye karar vermişti.70

Partinin en önemli mesajı geleceğe ilişkindi. DP liderleri kamuoyuna, iktidara

geldiklerinde eski hesaplar üzerinde durmayacakları ve geçmişin üzerine bir sünger

çekecekleri mesajını vererek oylarını arttırmayı amaçlıyorlardı. Menderes “devri

sabık zihniyetini” yaşatmayacaklarını belirtirken, Bayar 1946 seçimlerini kastederek

“Biz maziyi, istikbal için elde edilecek iyilikler adına, unutmağa hazırız” diyordu.71 5

Mart’ta açılan DP Seyhan il kongresinde konuşan Bayar seçim kampanyasını resmen

açmadıklarını, ancak seçimler yakın olduğundan hazır olunması gerektiğini

belirterek, ülkenin her tarafını gezdiğini, milletin DP ile beraber olduğunu ve seçimi

kazanacaklarından şüphe duymadığını dile getiriyor, DP’nin, seçimi kaybetse bile

çoğunluğu kazanan partiye yardım edeceğini belirtiyordu.72

1946 seçimlerinde yaşananların yükünü omuzlarında taşıyan iktidar ise,

yaklaşan seçimlerde baskı iddiaları ile karşılaşmak istemiyordu. Bu amaçla, 13

Şubat’ta kaymakamlık kursu gören idarecilere hitap eden Erim, 1950 seçimlerinde

tam emniyet yaratacak sonuçlar almayı hedeflediklerini, bunun için idare

68 “Siyasi baskı iddiaları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9156, 5 Şubat 1950, s. 1.
69 “C. H. Partisi Divanı dün çalışmalarını sona erdirdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9164, 13 Şubat
1950, s. 1,3.
70 DP İstanbul il teşkilatı ise seçim kanunu hakkında halkı bilgilendirmek için Mart başında bir seri
konferans düzenleyeceğini açıkladı. Ayrıca il propaganda komitesi seçimin idaresini kolaylaştırmak
üzere, seçim kanununun uygulanması hakkında çalışmalar yapacak bir seçim kursu düzenleyecek ve
buraya her ilçeden bir ekip katılacaktı. İstanbul’da açılan DP il seçim kursu 1 Mart’tan itibaren
çalışmaya başladı ve il kursu bitince ilçe kurslarının faaliyete geçeceği bildirildi. “D.P. Şehrimizde bir
seçim kursu açacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9174, 23 Şubat 1950, s. 1,3. “Seçim hazırlıkları
ilerliyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9182, 3 Mart 1950, s. 1,3.
71 Muhip Dranas, “İyi niyetin iki mühim vesikası”, Zafer, Yıl 1, Sayı 315, 10 Mart 1950, s. 1,6.
72 “Celal Bayarın Adanada dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9185, 6 Mart 1950, s. 1,3.
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makamlarına düşen görevin “herkesin sükun içinde ve istediği şekilde oy vermesine

yardım etmek” olduğunu belirtti.73 Diğer yandan Mart başında CHP parti

merkezinde, yabancı ülke partilerinin seçim propaganda çalışmaları, broşür ve

afişlerinin inceleneceği özel bir propaganda bürosu kuruldu.74

Partiler bu tip çalışmalardan başka, birbirleri hakkında karşı propaganda da

yapıyorlardı. CHP, DP içinde kavga, çözülme ve çöküntü olduğuna dair haberler

çıkarırken75 DP, valilerin sık sık Ankara’ya gelip gitmelerini hükümetin yeniden

baskı tedbirleri almakta olduğu şeklinde yorumluyor, ayrıca CHP içinde aşırılar

ılımlılar çekişmesinin yeniden başladığını76 iddia ediyordu.

İktidar DP’nin seçimleri yine boykot etmesinden endişe duyuyordu ama

seçim kanununun kabulünden sonra DP’nin seçimleri boykot etmek için pek de

dayanağı kalmamıştı. CHP demokratik bir seçim kanunu çıkardığından artık DP’nin

seçime katılmamasından kendini sorumlu hissetmeyecekti.77 Zaten DP de seçim

kanununu kendi malı olarak görüyor ve seçime katılacağını en önemli ağızdan

duyuruyordu. Seçim kanunundan övgüyle söz eden DP ileri gelenlerine göre,

73 “Başbakan yardımcısının konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9165, 14 Şubat 1950, s. 1,3.
74 “Partilerin propaganda hazırlıkları hızlandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9185, 6 Mart 1950, s. 1,4.
75 Bu haberler pek de asılsız değildi. DP İstanbul il başkanı Esad Çağa ve üç arkadaşının genel
merkezle anlaşamayarak istifa etmesiyle DP İstanbul teşkilatında bir kriz patlak vermiş, 10 Mart’ta
toplanacak DP İstanbul Kongresinde istifalar yaşanacağı söylentileri çıkmış, ancak parti merkezi ve
istifa etmiş eski idare heyeti üyeleri söylentileri yalanlamışlardı. (“(D.P.)nin İstanbul teşkilatındaki
buhran”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9180, 1 Mart 1950, s. 1.) (“D.P. İstanbul Kongresi 10 martta
toplanacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9182, 3 Mart 1950, s. 1,3.) Kongrede yeni seçilen il idare
heyeti, genel merkeze yakın isimlerden oluşmuş, böylece Bayar-Menderes grubu kendilerini
“Abdülhamid’den de müstebit” (Albayrak, a.g.e., s. 161.) gören parti içi muhaliflere karşı zafer
kazanmış sayılmışlardı.
76 Buna göre müfritlerden Hilmi Uran ve Mümtaz Ökmen grubu Nihat Erim’e üstün gelmişti. DP,
Erim’in bir süre izin almasının CHP içinde bir anlaşmazlığın göstergesi olduğuna inanıyordu.
“C.H.P.de tazelenen çekişme”, Zafer, Yıl 1, Sayı 320, 15 Mart 1950, s. 1. “Nihad Erimin izni ve
yapılan yorumlar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9195, 16 Mart 1950, s. 1,3.
77 Ulus’un başyazısında da DP’nin seçimlere girmeme tehdidinin kabak tadı verdiği ve DP’nin
seçimlere katılmamayı ara seçimlerde denediği belirtilerek şöyle deniliyordu: “Bu tecrübe onlara ispat
etmek lazım gelirdi ki kendilerinin vazifeden kaçmaları yüzünden dünya nizamı altüst olmuş değildir.
Güneş gene doğudan yükselmiş, dünya mihverini şaşırmadan gene güneş etrafında devrini yapmış ve
hiç kimsenin kılına halel gelmemiştir.” Yalçın’a göre DP seçime girip kaybetmekten korkmaktaydı.
Bundan sonra bir parti seçime iştirak etmezse bunun sorumluluğu hükümet veya CHP’de olmayacaktı
çünkü seçim kanunu çıkarılmıştı. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Seçimlere girmemek tehdidi”, Ulus, Yıl 30,
Sayı 10303, 6 Mart 1950, s. 1,3.) Aynı biçimde Abadan da hükümetin seçim kanununu çıkardığını,
artık muhalefetin de bahaneler bularak seçimden kaçmak yerine seçimlere katılarak iyi niyetini
ispatlaması gerektiğini ifade ediyor, seçim emniyetinin sadece demokratik gelişmenin değil milli
emniyetin de şartı olduğunu belirtiyordu. Yavuz Abadan, “Seçim Emniyeti”, Ulus, Yıl 30, Sayı
10269, 31 Ocak 1950, s. 1,3.
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partilerinin ara seçimlere katılmaması ülkeye yeni ve ileri bir seçim kanunu

kazandırmıştı.78

Gaziantep il kongresinde konuşan Bayar tüm demokratları sandık başına

davet etti ve yeni seçim kanunu ile seçim mekanizmasının tamamen değiştiğini,

vatandaşın oyunu emniyetli biçimde kullanabileceğini söyledi. Bu seçimlerde

kanunsuz hareket eden, vazifelerini suiistimal eden memurların 1946’da olduğu gibi

Memurin Muhakemat Kanununca korunmayacağını, bu gibilerin adalet huzuruna

çıkarılacaklarını dile getiren Bayar idare zihniyetinin büyük oranda değiştiğini ve

eğer bu şartlar altında DP seçimi kaybederse, sorumluluğun bir kısmının da DP’de

olacağını belirtti. “Bu memlekette şimdiye kadar milletin iradesiyle bir hükümetin

değiştiği görülmüş değildir” diyen Bayar iktidara geldiklerinde yapacaklarını şöyle

özetledi:79

“İlmin çizdiği hudutlar içinde müstekar[istikrarlı] bir idare kuracağız. Biz
taze bir kuvvetle iktidarı alınca bütün mali meseleleri gözden geçirerek
memleketi mesut bir diyar yapacağız.”

8. dönem TBMM’nin son CHP Grup toplantısı 21 Mart’ta yapıldı ve

seçimlerin yenilenmesi için prensip kararı alındı. Prensip kararına göre meclisin 24

Mart’ta yenileme kararı vermesi ve seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararlaştırıldı.

DP ise meclisin 15 Nisan’a kadar çalışmalarına devam etmesini istemekteydi. Hatta

18 Mart’ta DP Genel İdare Kurulu adına Başbakanlığa bir mektup gönderilerek

seçim kararının ertelenmesi rica edilmişti.80 DP’nin seçim tarihini geriye çekme

çalışmaları bir dereceye kadar başarılı olmuş, Nisan sonu olarak düşünülen seçim

Mayıs başına alınmıştı. CHP Grup toplantısında konuşan Uran CHP Kurultayının

78 Koraltan Zafer’de çıkan yazısında DP’nin seçim tasarısının önemli bir değişikliğe uğramadan
kanunlaştığını, DP’nin ara seçimlere katılmaması sayesinde yeni ve ileri bir seçim kanunu yapıldığnı,
bu nedenle seçim kanununun DP’nin malı olduğunu iddia ediyordu. Refik Koraltan, “Seçimler
Yaklaşırken D.P.nin Görüşleri”, Zafer, Yıl 1, Sayı 320, 15 Mart 1950, s. 1,6.
79 Tüm demokratların emniyet içinde sandık başına gitmelerini isteyen Bayar gitmeyeceklerin “vatani
hizmetlerini yapmamak gibi affedilmez bir hataya düşmüş olacaklarını” belirtti ve DP’nin seferberlik
arifesinde olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Nasıl ki, bir ordu zaferi elde etmek için çalışırsa biz de bir
ordu intizamı ile davamızı tahakkuk ettirmek için çalışacağız.” “Celal Bayar Antebde seçim nutkunu
söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9200, 21 Mart 1950, s. 1,3. Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri
1946-1950, s. 402-405.
80 Ağaoğlu, a.g.e., s. 388,389.
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Mayıs’ta yeni milletvekilleriyle oluşacağını ve CHP adaylarının tesbiti için

yoklamaların 9 Nisan’da, Doğu illerinde ise Nisanın ilk haftasında yapılacağını

söyledi. Prensip kararına göre yeni meclis 22 Mayıs’ta ilk oturumunu yapacak, CHP

Kurultayı ise 24 Mayıs’ta toplanacaktı.81

Hangi parti kazanırsa kazansın 9. TBMM’nin yeni yüzlerden oluşacağı

anlaşılmaktaydı. Milletvekili aday adaylarının hedefi yoklama kurullarında

seçilmekti. Bakanlıklarda adaylıklarını koyanların sayısı da artmaktaydı.82

Meclis 24 Mart’ta fesih kararı aldı ve seçimin yenilenmesine dair önerge,

muhalefetin itirazlarına rağmen 299 kabule karşılık 22 red oyu ile kabul edildi.

Seçimin öne alınmasına dair önerge hakkında söz alan MP milletvekilince seçimi öne

alma kararının Anayasaya aykırı olduğu ve seçim emniyetinin manevi şartlarının

sağlanmadığı, DP milletvekilince ise mevsim koşullarının seçim için uygun

olmadığı, seçim emniyetiyle ilgili kanunların çıkarılmadığı savunuldu ve seçimlerin

yerel seçimlerden sonraya ertelenmesi talep edildi. Ancak bu talep CHP Meclis Grup

Başkan Yardımcısı Trabzon milletvekili Faik Ahmet Barutçu’nun seçimin geri

bırakılmasını zorunlu kılan hiçbir doğal ve idari sebep bulunmadığını belirten

konuşmasından sonra reddedildi ve meclis 22 Mayıs günü toplanmak üzere tatil

edildi. Seçimin yenilenmesine dair önerge kabul edildikten sonra söz alan Başbakan

Günaltay “en vesveseli insanların kalbinde bile şüphe uyandırmayacak bir surette”,

serbest bir seçim yapılacağını, hükümetin seçimlerin huzur ve sükununu bozacak,

ülkenin güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlere izin vermeyeceğini dile getirdi.83

81 “C. H. P. Grupunun seçimler için kararı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9232, 22 Nisan 1950, s. 1,3.
82 “Partililerin seçimler için hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9203, 24 Mart 1950, s. 1,4.
83 Önerge hakkında konuşan MP’li Ahmet Tahtakılıç seçimi öne alma kararının meclis devresini dört
yıl olarak gösteren Anayasaya aykırı olduğunu ve Anayasaya aykırı kanunların kaldırılmadığı, devlet
başkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılmadığı ve seçim emniyetinin manevi şartlarının
sağlanmadığı koşullarda seçime gitmenin CHP’nin bir oldubittisi olduğunu dile getirmiş, DP adına
konuşan Hasan Polatkan ise Doğu bölgesinde normal ulaşım temin edilemediğinden ve halen
komisyonlarda olup meclise verilmeyen ancak bir an önce çıkarılması gereken ve seçim emniyetiyle
ilgisi bulunan Matbuat Kanunu, Memurin Muhakemat Kanunu, öğretmenlerin barem kanunu,ücretli
hafta tatili kanunu ve Tarım Kanununun değiştirilmesi hakkındaki kanunun çıkarılmamış olması
nedeniyle, seçim için 14 Mayıs tarihinin erken olduğunu savunmuştu. Polatkan genel seçimlerin yerel
seçimlerden sonra, ulaşımın daha uygun olacağı Haziran ayında yapılması ve seçimin yenilenmesi
kararının 15 Nisan’a bırakılmasını teklif etmişti. Bu teklife cevaben seçim tarihinin gerekçesini
açıklayan Faik Ahmet Barutçu yeni seçim kanununun kabulü ile yeni bir sistemin kabul edildiğini,
böyle bir kanunun kabulünden sonra milletin iradesini yeni kanunun gösterdiği yoldan tecelli ettirmek
için yeni seçimlere gitmenin doğal olduğunu belirttiği konuşmasında, belediye ve muhtar seçimlerinin
ve Memurin Muhakemat Kanununun seçim konusu ile ilgili olmadığından seçimi etkilemeyeceğini,
seçim kütüklerine ait uygulamanın da seçimleri geri bırakmaya neden olmayacağını ifade etmiş ve
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Ertesi gün Başbakanlık, genel seçimlerin 14 Mayıs 1950 Pazar günü yapılacağına

dair bir tebliğ yayınladı.84

C) Partilerin Propaganda Faaliyetleri:

Seçim kampanyası sürecinde siyasi partiler düzenledikleri toplantı ve

mitinglerle, radyo konuşmaları vasıtasıyla ve seçim beyannameleri yayınlayarak

seçmene ulaşmaya, vaad ve eleştirilerini bildirmeye çalışmışlardır. Propaganda

çalışmaları sırasında CHP’liler, DP’nin tecrübesiz ve programsız bir parti olduğuna

ve şiddet politikası tatbik ettiğine dair iddialarda bulunmuş, dış tehlikeye dikkat

çekmiş ve CHP iktidarının sürmesi halinde yeni icraatlar yapılacağını belirtmişlerdir.

DP’liler ise demokrasi ve milli irade kavramlarını temel alarak, bu ilkelerin ancak

DP iktidarı ile geçerli olacağını savunmuş, 1946 seçimlerini örnek göstererek

CHP’nin baskıcı bir parti olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer yandan DP, CHP

hükümetlerinin mali ve iktisadi politikalarını da eleştirmiştir. 1950 seçim

kampanyası döneminde DP, tek parti yıllarında uygulanan propaganda anlayışını

tamamen değiştirmiş, CHP’nin de eski usullerini terk etmesi ile, seçmenle yüzyüze

iletişime dayanan yeni bir propaganda anlayışı gelişmiştir.

1) Aday Listelerinin İlanına Kadar Geçen Sürede Yaşananlar:

a) Kongreler, Mitingler, Toplantılar ve Vaadler:

Meclisin kapandığı Mart sonundan aday listelerinin ilan edildiği Nisan

sonuna kadar geçen sürede yapılan propaganda çalışmalarında tüm partiler bir

mevsim itibarıyla da seçim zamanının uygun olduğunu, Haziran ayında birçok köylünün tarlasında
olacağını savunmuştu. “Meclis Dün Gece Fesih Kararı Verdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9204, 25
Mart 1950, s. 1. “Seçimin yenileme kararı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9204, 25 Mart 1950, s. 1,3. “B.
M. Meclisinin 24 Mart tarihindeki son oturumu”, Ayın Tarihi, Sayı 196, 1-31 Mart 1950, s. 120,121.
“Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmet Barutçu’nun B. M. Meclisinin 24 Mart
tarihindeki toplantısında seçim hakkındaki tenkitlere cevabı”, Ayın Tarihi, Sayı 196, 1-31 Mart 1950,
s. 121-124. “B. M. Meclisi’nin 8 inci döneminin sona ermesi müsabetile Başbakan Şemseddin
Günaltay’ın nutku”, Ayın Tarihi, Sayı 196, 1-31 Mart 1950, s. 124,125.
84 “Başbakanlığın seçimlere dair tebliği”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9205, 26 Mart 1950, s. 1.
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yandan gelecek devre için vaadlerini sıralamakta, diğer yandan birbirlerine hücum

etmekteydiler.

RESİM 5.1.

B.M.M. den başka, ikinci bir
meclis daha kurulacakmış..
- BUYURUN İKİNCİ MEVKİE!

Mizah, Cilt 8, Sayı 195, 31
Mart 1950, s. 1.

Bu dönemde CHP’nin üzerinde durduğu iki temel başlık vardı. 23 Mart’ta

Polatlı’da başlayıp, 4 Nisan’da Konya’da sona eren seçim gezisinde Cumhurbaşkanı

İnönü tarafından da sık sık tekrarlanan bu başlıklardan ilki anayasanın demokratik

hayatın gereklerine göre değiştirilmesi ve ikinci bir meclisin oluşturulmasıydı. 1924

Anayasası savaş zamanında olağanüstü tedbirleri hızla almayı sağlamak üzere

düzenlenmişti, ancak bu özelliği, seçim sonucunda büyük çoğunluğu alacak partiye

anayasa dahil tüm kanunları bir hafta içinde değiştirme gücünü de vermekteydi. CHP

ve hükümete göre tüm kuvvetleri bünyesinde toplayan bir meclisi öngören 1924

Anayasasının değiştirilerek, kuvvetler ayrılığına gidilmesi ülkede istikrarlı bir

idarenin tesis edilmesi için zorunluydu. Anayasa değiştirilerek ve meclisin çıkardığı

kanunları anayasaya uygunluk bakımından denetleyecek ikinci bir meclis
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oluşturularak demokratik rejimin gelişmesine hizmet edilecekti.85 CHP’nin ve

Cumhurbaşkanı İnönü’nün seçim kampanyasının erken bir aşamasında meclis

diktatoryası olasılığına dikkat çekmesi, CHP’nin seçimi kaybetme ihtimalini akılda

tuttuğunun bir deliliydi.86

İkinci konu ise şiddet politikasının tedavi edilmesiydi. İnönü’ye göre 12

Temmuz politikasının muhalefet tarafından terk edilmesiyle başlayan şiddet

politikasının nedeni, iktidarda olanın sabır ve tahammül göstermemesi ve iktidarda

olmayanın şiddet yoluna sapmasıydı.87 İktidar partisi seçimlere sabır ve müsamaha

havası ile girerken,88 muhalefet şiddet politikasını bir kural olarak uygulamaya

devam ediyor, siyasal hayatın muhtaç olduğu itimat temelini zedeliyordu.89 İnönü

DP’den iki taraflı bir belge olan 12 Temmuz beyannamesini kabul etmesini ve

kongrede alınan şiddet kararlarını iptal etmesini istiyordu.90 Böylece ülkede, yıkıcı

sonuçlar yaratabilecek şiddet politikası yerine demokrasi ve hürriyet rejiminin huzur

ve emniyet içinde yerleşmesi sağlanacaktı.

85 “İnönü Dün İlk Seçim Nutkunu Söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9203, 24 Mart 1950, s. 1,4.
“İnönü, Adana nutkunda gene şiddet politikasına temas etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9213, 3 Nisan
1950, s. 1,3.
86 Zafer’e göre DP programında olan ikinci meclis kurulması kararını, CHP’nin ancak seçim
arifesinde ele almasının nedeni, iktidarın meclisteki çoğunluğunun tehlikeye girmesiydi. Böylece CHP
birinci mecliste çoğunluğu kaybederse, ikinci mecliste hayat bulmaya çalışacaktı. (“Anayasada tadilat
şimdi neden ileri sürülüyor?”, Zafer, Yıl 1, Sayı 340, 4 Nisan 1950, s. 1.) Kastamonu’da konuşan
Başbakan Günaltay’ın devlet başkanının yetkilerinin açıkça ortaya konması ve kurulacak ikinci
meclisle ilki arasında oluşacak anlaşmazlıkların Cumhurbaşkanınca çözümlenmesi gerektiğini
belirtmesi de CHP’nin görüşlerini yansıtması bakımından ilginçti. (“Başbakanın Kastamonudaki
konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,3.) Başbakan bir diğer nutkunda
Anayasa değişikliğinin gereğini şöyle açıklıyordu: “....çıkaracakları kanunlarla milleti inim inim
inletirler. Ahdilbeyide rahmet okuturlar. Bu tazyike karşı bir de aksülameli meydana gelirse memleket
o zaman izmihlale sürüklenir.” “Başbakan dün Ankaraya döndü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9223, 13
Nisan 1950, s. 3.
87 İnönü “Şiddet politikası bugün iktidarda olmıyan siyasi partilerin usullerile, bir kaide olarak
yerleşmiştir.” diyor, (“İnönü Dün İlk Seçim Nutkunu Söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9203, 24
Mart 1950, s. 1,4.) muhalefet partilerinin içindeki şiddet politikasının, kendi içlerindekiler tarafından
reddedilip düzeltilmesi gerektiğini belirtiyordu. “Anayasadan altıoklu prensipler çıkarılacak”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9205, 26 Mart 1950, s. 1,3. “İnönü, Adana nutkunda gene şiddet
politikasına temas etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9213, 3 Nisan 1950, s. 1,3.
88 İnönü ülkede demokrasi ve hürriyet rejiminin huzur ve emniyet içinde yerleşmesi için iktidarın
sabır, tahammül ve müsamaha göstermesi gerektiğini, yanlış söz söylediğinde geri almayı bilmesi
gerektiğini belirterek, şiddet politikası güdenlerin karşısında, iktidar partisinin 1950 seçimlerine böyle
bir sabır ve müsamaha havası ile girdiğini söylemişti. İsmet İnönü ve Tek Dereceli İlk Seçimler
(1946-1950-1954-1957) Üzerine Seçmeler, s. 42,43.
89 “Cumhur Başkanı Malatyada yeni bir seçim nutku söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 31
Mart 1950, s. 1,3.
90 “Cumhur Başkanı İnönü dün Ankaraya döndü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9215, 5 Nisan 1950, s.
1,3. “İnönü’nün Konya nutku”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10332, 5 Nisan 1950, s. 1.
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CHP ayrıca iktidarı sırasındaki başarılı icraatlarına dikkat çekiyor,91 yeniden

iktidar olduğu takdirde altıokun Anayasadan çıkarılacağı,92 köylerin ele alınarak

tarımda makineleşmeye gidileceği ve zirai ıslah çalışmaları yapılacağı,93 yeni

limanlar yapılacağı,94 pamuk istihsalinin ve hububat ekiminin arttırılacağı95 gibi

vaadlerde bulunuyordu. CHP sözcüleri ve Ulus, muhalif partilerin iktidara gelince

yapacakları konusunda esaslı bir programı olmadığını ve memlekette demokrasinin

yerleşmesinin ancak CHP’nin iktidarda kalması ile mümkün olacağını savunuyorlar96

ve dış güvenlik meselesine dikkat çekiyorlardı.97 Bir diğer yandan da 1946

seçimlerinde yaşananların tekrarlanmaması için iktidar partisi ve hükümetçe tüm

91 CHP toplantılarında, CHP hükümetlerinin başarıları, ilkokul devrimi, demiryolu, yeni kurulan
fabrikalar ve sanayileşme politikası övülmekte ve DP’nin iktidara gelince ne yapacağı konusunda bir
programı olmadığı öne sürülmekteydi. “Partiler dün açık hava toplantılarına başladılar”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9226, 16 Nisan 1950, s. 1,3.
92 İnönü Kırıkkale’de yeni anayasa ihtiyacını tekrarlayarak, altıokun anayasadan çıkarılmasının doğal
olacağını dile getirmişti. “Anayasadan altıoklu prensipler çıkarılacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9205, 26 Mart 1950, s. 1,3.
93 Başbakan Kastamonu konuşmasında asırlarca ihmale uğrayan vatandaşlar olduğunu, CHP’nin ilk
vazife olarak köyleri ele alacağını, köylü vatandaşa tarım vasıtaları sağlanacağını, tohumu ıslah
edecek ve köyde medeni bir hayat doğmasına çalışacak köylü birlikleri oluşturulacağını vurgulamıştı.
“Başbakanın Kastamonudaki konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,3.
94 Zonguldak limanının temel atma töreninde konuşan Başbakan, Milletlerarası Kalkınma Bankası ile
temasa geçtiklerini, İzmir, İskenderun ve Samsun’da yeni limanlar yapılacağını müjdelemişti.
“Zonguldak limanının temeli atıldı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,3.
95 Tarım Bakanı Cavid Oral ülkeye 4000 traktör, 500 kadar biçerdöver ve harman makinesi
getirildiğini ve 1950 yılı içinde 2000 traktör daha geleceğini belirterek, Tarım Bakanlığının küçük
müteşebbise de bunlardan vereceğini vaad etmişti. Kurslarda yetiştirilen elemanlar ve yedek parça
ihtiyacındaki artışın, ülkenin her yerinde zirai gelişmenin kendini gösterdiğine dair deliller olduğunu
dile getiren Oral, Türkiye’nin kalkınması için herşeyden önce istihsalatın artması ve Türkiye’nin
ihracatçı ülkeler arsında yer almasının gerektiğini ifade ederek, pamuk istihsalatını ve hububat ekimini
arttıracaklarını ifade etmişti. “İstihsal politikamıza dair Tarım Bakanının demeci”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9229, 19 Nisan 1950, s. 1,3.
96 Hüseyin Cahit Yalçın’a göre DP’nin hükümetin her yaptığına kötü demekten başka bir programı
yoktu ve bu durum halkı CHP’ye yaklaştırıyor, halkın DP’nin yanında olduğuna dair yapılan DP
propagandasının iflasına neden oluyordu. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Bir propagandanın iflası”, Ulus,
Yıl 30, Sayı 10293, 24 Şubat 1950, s. 1,3.) İstanbul’da konuşan Ulaştırma Bakanı Kemal Satır ise, tek
parti sistemine geri dönmenin mümkün olmadığını ve memlekette demokrasinin yerleşmesinin ancak
CHP’nin iktidarda kalması ile mümkün olacağını söylemiş ve “Demokrasinin sözü, lafı karşı
partilerde, kökleşmesi ve inkişafı sistemi ise bizdedir.” demişti. İnönü ile olan bir anısını anlatan Satır,
İnönü’nün, 1946 seçimleri sonrasında çok partili rejime daha erken geçilmemesi ve Terakkiperver
Fırkanın kapatılması konularından üzüntü duyduğunu belirtmişti. (“D.Parti Merkez Aday listeleri bu
akşam tamamlanacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9232, 22 Nisan 1950, s. 1,3.) CHP toplantılarında
muhalif partilerin kuruluşuna CHP’nin izin verdiğine dikkat çekilmekte, “koltuk ve iktidar hırsı”
taşıyan muhaliflerin meclis ödeneklerini bile aralarında paylaşamadıkları, iktidara geçer geçmez
totaliter bir rejim kuracakları iddia edilmekteydi. “Partilerin yaptığı dünkü toplantılar”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 1,3.
97 İnönü 27 Mart’ta Ankara Beypazarı’nda yaptığı konuşmada geçen beş yılda olduğu gibi gelecek
yıllarda da dış emniyet meselesinin Türkiye’nin en önemli kaygısı olacağını vurgulamıştı. İsmet
İnönü ve Tek Dereceli İlk Seçimler (1946-1950-1954-1957) Üzerine Seçmeler, s. 42,43.
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önlemlerin alınması sağlanıyor, böylece seçmenin gözündeki olumsuz imajın

değişmesine çalışılıyordu. Seçim kampanyasının ilk dönemlerinde dahi 1950

seçimlerinin 1946’dan farklı olacağı anlaşılıyordu.98

Bu dönemde DP toplantılarında en sık üzerinde durulan konulardan bazıları

ise şunlardı: Büyük şehirlerdeki mesken ve gıda meseleleri, işçi meselesi,99 hayat

pahalılığı, sağlık sorunları,100 hükümetin mali politikası.101

DP sözcüleri radyo yayınlarında iktidar partisi milletvekillerinin seçim ile

ilgili demeçlerine geniş ölçüde yer verilmesini,102 (milletvekilliği için adaylığını

koyan) Cumhurbaşkanı İnönü’nün seçim tartışmalarına girip, seçim nutukları

vermesini eleştiriyor,103 DP’nin programı olmadığına dair iddiaları yalanlıyor ayrıca

98 Kendisinden sandık başkanlıkları için iyi şöhret sahibi olarak tanınmış kimselerin listesi istenen
Ödemiş kaymakamının, listeye sadece CHP’lileri yazıp, bir tek DP’li yazmaması, ilçe seçim
kurulunca mahkemeye verilmesine neden olmuştu. Bu kaymakam yeni seçim kanununa göre seçim
suçundan mahkemeye sevk edilen ilk idare amiriydi. “Ödemiş Kaymakamını Seçim Kurulu
mahkemeye verdi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 706, 14 Nisan 1950, s. 1.
99 DP İstanbul il kongresinin son günü konuşan Bayar, İstanbul’un mesken ve gıda meselelerinden
bahsederek, açıkta kalmamak için ev yapmaya çalışan gecekonducuların evlerinin başlarına
yıkıldığını, ev ihtiyacının “zor yolu” ile çözümlenmesinin ancak acı yaratacağını, bu vatandaşların
dertlerine çözüm bulunmasının DP’nin önde gelen bir meselesi olduğunu söylemişti. DP’nin işçi
meselesi ile yakından meşgul olduğunu ifade eden Bayar, kanunda işçiler için ücretli hafta tatili ile
ücretli izin konularında değişiklikler yapılması ve Basın Kanununun çıkarılması için meclisin Nisan
sonuna kadar çalışmasını istediklerini, ancak hükümetin işçi haklarını korumak konusunda samimi
olmadığından, bu tekliften faydalanmadığını dile getirmişti. (“D.P. il kongresi bugün sona erecek”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 1 Nisan 1950, s. 1,4.) Bayar’a göre gecekondular bir ihtiyacın
ifadesiydi. “Celal Bayar dün üç seçim nutku söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9213, 3 Nisan 1950,
s. 1,4.
100 DP’liler, iktidarın köylüyü ihmal ettiğini, DP’nin hastalıkla, verem ve frengi gibi afetlerle
mücadeleye büyük önem vereceğini bildiriyorlardı. “C.H.P. aday yoklamaları şikayetlere yol açtı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15 Nisan 1950, s. 1,3.
101 Konuşmasında bütçeye değinen Bayar, Varlık Vergisi gibi “gayri tabii” vergilere başvurulduğu
halde ordu ve sivil ihtiyaçların karşılanamadığını, Marshall yardımı olmasaydı mali bir iflas
yaşanacağını söyledi. (“Celal Bayarın Konyada dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9206, 27 Mart 1950, s. 1,3.) İstanbul’un çeşitli semtlerinde yapılan açık hava toplantılarında söz alan
hatipler, DP’nin iktidara geçmesi halinde piyasada sadece devlet tahvilleri değil, özel şirketlerin de
aksiyonları olacağını ve DP’nin Marshall Yardımına rağmen açık veren bir bütçe ile milletin karşısına
çıkmayacağını ifade etmişlerdi. “Partilerin yaptığı dünkü toplantılar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9227, 17 Nisan 1950, s. 1,3.
102 Radyo yayınlarında iktidar partisi milletvekillerinin seçim ile ilgili demeçlerine geniş ölçüde yer
verilmesi, muhalefet partilerinin şikayetlerine yol açıyor, bu durumun seçim kanununun radyo ile
propagandaya ilişkin hükümlerine aykırı olduğu ileri sürülüyordu. Kudret gazetesi, Cumhuriyet
Savcısının, Basın Yayın Genel Müdürü aleyhinde kamu davası açmasını isteyince Basın Yayın Genel
Müdürü Ahmed Şükrü Esmer bir basın açıklaması ile radyo bültenlerinin gazete haberleri gibi halkın
ilgisini çekme güçlerine bakılarak seçildiğini öne sürdü. “Radyo ile neşriyat ve propaganda”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 31 Mart 1950, s. 1,3.
103 İnönü bu eleştirilere cevaben her milletvekili adayı gibi seçilmek için kendini beğendirmeye
mecbur olduğunu, bunun bir hakkı olduğunu belirtmişti. “Cumhur Başkanı Malatyada yeni bir seçim
nutku söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 31 Mart 1950, s. 1,3.
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programdan çok uygulamanın önemli olduğunu vurguluyorlardı.104 DP yaklaşan

seçimlerden galip çıkacağı konusunda kendisine güveniyor ve partili hatipler her

fırsatta seçmene oyunun önemini hatırlatıyorlardı.105

Diğer yandan CHP’nin şiddet politikası uyguladıklarına dair iddialarını kabul

etmeyen muhalefet partileri, asıl şiddet politikası uygulayanın hürriyet ve

demokrasiye karşı duran ve 1946 seçimlerinde yaşananlardan da anlaşıldığı gibi ne

pahasına olursa olsun iktidarını devam ettirmeyi amaçlayan CHP olduğunu

savunuyorlardı.106

Buna göre şiddet politikası iddialarının sürekli tekrar edilmesinin nedeni 1946

seçimlerinde işlenen suçları küllendirmek ve kamuoyunu DP aleyhinde hazırlamaktı.

DP ileri gelenleri sükun ve istikrar istediklerini, ancak oy hırsızlığı, mazbata

sahtekarlığına meydan vermeyeceklerini, seçimde yetkili olanların görevlerini

suiistimal etmesi durumunda, kanuna dayanarak bu kişilerin hakkından geleceklerini

bildiriyor, bunun şiddet olmadığını ifade ediyorlardı.107 DP’liler bu sözlerle

hasımlarına gözdağı verirken, aynı zamanda bundan önce şiddet gösterenlerin bile,

eğer bundan sonra dürüst davranırlarsa, affedileceğini ifade ediyor ve ülkede kardeş

kavgası çıkarmak niyetinde olmadıklarını vurguluyorlardı.108

104 DP’nin programı olmadığı konusundaki yorumlara cevap veren Bayar DP’nin bir programı
olduğunu ve bu programın memleketin ihtiyaçlarına cevap verdiği için en mükemmel program
olduğunu söylemişti. CHP’nin bir programı olup olmadığına dair bir soruya ise, iktidarın iş başına
getirdiği her hükümetin ayrı icraatlar yaptığını, programdan çok icraatın önemli olduğu şeklinde cevap
vermişti. “C.H.P. ve D. P.nin programları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9217, 7 Nisan 1950, s. 1,3.
105 DP İstanbul il kongresinde söz alan delegeler 14 Mayıs’ı “bir imtihan değil, bir bayram günü”
olarak görüyorlar, (“Demokrat Parti İl kongresi toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 31 Mart
1950, s. 1,4.) Bayar 14 Mayıs’ın ilk kez milletin iradesi ile hükümetin değişeceği bir zafer günü
olacağını belirtiyor, (“D.P. il kongresi bugün sona erecek”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9210, 1 Nisan
1950, s. 1,4.) Salamon Adatto ise oy pusulalarının atom bombasından daha güçlü olduğunu
vurguluyordu. “C.H.P. aday yoklamaları şikayetlere yol açtı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15
Nisan 1950, s. 1,3.
106 Adnan Menderes, şiddet politikasının muhalefetten geldiğini iddiasının abes olduğunu, iddiaların
aksine iktidarın şiddet politikası uyguladığını belirtmişti. Orhan Cemal Fersoy, Bir Devre Adını
Veren Başbakan Adnan Menderes, İstanbul, Mayataş, 1971, s. 245,246.
107 “Celal Bayar dün üç seçim nutku söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9213, 3 Nisan 1950, s. 1,4.
108 Bir valinin not defterinden bahseden Bayar, bu defteri Cumhurbaşkanı İnönü’nün dikkatini çekmek
için açıkladığını, bu defterde valinin kırmızı ve mavi işaretlerle CHP ve DP’nin güçlü olduğu köy,
nahiye ve ilçe isimlerini yazdığını ve bu renklere göre seçimlerde tedbir alacağını söylediğini iddia
etmiş ve şöyle demişti: “Bize şiddet isnad edenler kendilerini hayale kaptıracaklarına, seçimlerin
emniyetle cereyanı için dikkatlerini böyle notlar üzerine teksif etsinler. Bunların kimler olduğunu
söylemeye dahi lüzum ve ihtiyaç görmem. Zira kimler olabileceğini benden daha iyi bilirler.” “Şiddet
politikasına dair Bayarın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9216, 6 Nisan 1950, s. 1,3. Celal
Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 412-415.
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RESİM 5.2.

Demokrasi – Seni şiddetle
seviyorum.
İktidar – İşte efendiler şiddet
politikası yaptıklarını görün!

Mizah, Cilt 8, Sayı 197, 14 Nisan
1950, s. 1.

MP de DP’ye benzer biçimde İnönü’nün bahsettiği şiddet politikasının CHP

tarafından yapıldığını savunuyordu. Ancak bu parti, MP milletvekili Sadık

Aldoğan’ın meclisin son günü dokunulmazlığının kaldırılması üzerine bu konuda

daha sert bir tutum izlemişti. Protesto gösterileri ve beyannamelerle Aldoğan’ın

dokunulmazlığının seçim arifesinde kaldırılmasının, MP’ye karşı alınan bir yıldırma

tedbiri olduğunu belirtilmiş, İnönü diktatörlükle suçlanmıştı.109

MP toplantılarında hatipler partilerine vurulan irtica damgasını reddediyorlar

ancak ülkede Allah’ın ve insanlığın yükseltilmesine çalıştıklarını da belirtiyorlardı.

109 Sadık Aldoğan’ın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine protesto mahiyetinde düzenlenen miting
yeni seçim kanununun hükümlerine göre İstanbul’da yapılan ilk açık hava toplantısı olmuştu. MP’liler
meydana ellerinde bayraklar ve yazılı levhalarla gelmişlerdi. Levhalardan birinde söz hürriyetini
temsil eden bir insanın elleri, kolları bağlanmış, ağzı tıkanmıştı. (“Millet Partisinin dün yaptığı
mitingler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9213, 3 Nisan 1950, s. 1,3.) MP 25 Mart’ta bir beyanname
yayınlayarak, Aldoğan’ın dokunulmazlığının seçim arifesinde kaldırılmasının, MP’ye karşı alınan bir
yıldırma tedbiri olduğunu savunmuştu. (“Aldoğan hakkındaki karar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9205,
26 Mart 1950, s. 1,3.) Bu kararın mecliste tartışılması sırasında ise Ahmet Oğuz İnönü’yü
diktatörlükle suçlamış ve inkılabın önlenemeyeceğini söyleyerek Türk gençliğinden ülkeye sahip
olmasını istemişti. Ağaoğlu, a.g.e., s. 393,394.
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MP  toplantılarında  hem  DP’ye  hem  CHP’ye  hem  de  basına  sert  hücumlarda

bulunuluyordu.110

Diğer yandan seçimler nedeniyle tekrar faaliyete geçen MKP ile yeni

kurulan111 ve programında kuvvetler birliği usulünün kabul edilmesi ve anayasaya

aykırı kanunların kaldırılması gibi maddeler bulunan Müstakiller Birliği ise

seçimlerde muhalefetin işbirliği yapması konusu üzerinde duruyordu.112

Seçim yaklaşırken söylentiler birbirini kovalıyordu. Bunlar arasında CHP’nin

seçim propagandası için devletin parasını kullanacağı113 ve taraftar kazanmak için

halka hediyeler dağıttığı,114 DP’nin ise komünist propaganda taktikleri kullandığı

vardı.115 Ancak karşılıklı iddialar en çok dinin siyasete alet edilmesi ve komünizm

propagandası konularında yoğunlaşıyordu.116

110 “Partiler dün açık hava toplantılarına başladılar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9226, 16 Nisan 1950,
s. 1,3. “Partilerin yaptığı dünkü toplantılar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 1,3.
111 “Yeni bir parti kuruldu”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 699, 7 Nisan 1950, s. 1.
112 Müstakiller Birliği bu konuda bir tebliğ yayınlamıştı. (“Partiler dün açık hava toplantılarına
başladılar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9226, 16 Nisan 1950, s. 1,3.) MKP başkanı Nuri Demirağ’a
göre ise muhalefet bir liste halinde beraberce çalışırsa seçimleri mutlaka kazanacaktı. “Milli Kalkınma
Partisi tekrar faaliyete geçti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9215, 5 Nisan 1950, s. 1.
113 CHP’nin seçim propagandası için devletin parasını kullanacağı söylentilerine karşı Devlet
Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, bazı illerde Marshall Yardımından alınan paranın 20 milyon
lirasının seçim işlerinde kullanılacağına dair yapılan propagandanın doğru olmadığını duyurdu. “H. P.
nin merkezden göstereceği adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9224, 14 Nisan 1950, s. 1,3.
114 CHP’nin, Ağva açık hava toplantısına taraftar kazanmak için 60 kat elbise götürüldüğüne dair
çıkan söylentiler de CHP ilçe başkanınca cevaplandırıldı. İlçe başkanı bunların 150 kat olduğunu,
“CHP İstanbul İlkokullarındaki Çocukları Koruma Derneği” tarafından getirildiğini ve yoksul
çocuklara dağıtıldığını söyledi. “Halk boş, asılsız sözlere artık inanmıyor”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10349,
22 Nisan 1950, s. 1.
115 CHP’liler Sovyet radyolarının aylardan beri CHP ve İnönü aleyhtarı yayın yaptığını belirterek,
CHP’ye oy vermemenin Rusları memnun etmek anlamına geleceğini savunuyorlardı. Şehabeddin
Uzunkaya, “Samsunda herkes ‘kendi atını nallatmakla’ meşgul”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7
Mayıs 1950, s. 5.
116 Çankırı il kongresinde konuşan Celal Bayar dini siyasete alet etmenin yanlış olduğunu, bir siyasi
partinin dini esas alarak ve sadece dine dayanarak program ve propaganda yürütmesinin yanlış
olduğunu belirtmişti. (“Şiddet politikasına dair Bayarın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9216, 6
Nisan 1950, s. 1,3.) (Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950., s. 412-415.) Başbakan
Günaltay da dinin siyasi amaçlar için kullanılmasından ve komünist propagandalardan yakınıyordu.
Başbakan bazı insanların köylere giderek “biz iktidara gelirsek askerliği kaldıracağız” dediklerini
duyduğunu, bunun kominform propagandası olduğunu, bu kişilerin vatana hıyanet ettiklerini ifade
etmişti. Bazılarının da eski harfleri geri getireceklerini vaat ettiklerini söyleyen Günaltay, bu kişilerin
inkılaba hıyanet ederek suç işlediklerini belirtmişti. Günaltay: “Biz demokrasiyi memleketi yıkmak
için değil, memleketi kalkındırmak için kurmayı istiyoruz.” diyordu. (“Başbakan dün Ankaraya
döndü”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9223, 13 Nisan 1950, s. 3.) İlginç olan Başbakanın dini siyasete
alet edenleri suçladığı bu konuşmadan bir gün önce, CHP’nin Ticani tarikatı başkanı Kemal
Pilavoğlu’nu merkezden aday göstermeyi vaad ettiğine dair söylentilerin çıkması ve müritlerinin
Pilavoğlu’nun CHP’ye dahil olduğunu ilan etmesiydi. Bu konudaki iddialar arasında CHP’lilerin
Arapça ezana izin verileceği vaadinde bulundukları da vardı. Basında çıkan haberler üzerine
tutuklanan Pilavoğlu duruşmasında, CHP’nin propagandasını yaptığını, halka CHP’ye oy vermelerini
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RESİM 5.3.

Mizah, Cilt 8, Sayı 198, 21 Nisan
1950, s. 1.

Meclisin kapanması ile istifalar ve parti değiştirmeler artmıştı. İstifa edenler

arasında en dikkat çekici isim, CHP’den istifa eden ve seçimlere bağımsız olarak

katılacağına dair söylentiler olan TBMM Başkanı ve Konya milletvekili Ali Fuat

Cebesoy idi. İstifası kamuoyunda büyük ilgi uyandıran Cebesoy’dan birkaç gün

sonra Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu ve Suat Hayri Ürgüplü de CHP’den istifa

söylediğini kabul etmiş, müritleri ise mahkeme salonunda tekbir getirip, dini ayin yapmışlardı.
(“Ankarada Ticanilerin çıkardığı hadiseler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,3.)
(“Tarikatçıların dün yapılan duruşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20 Nisan 1950, s. 1,3.)
Pilavoğlu 3 Mayıs’ta tahliye edilecekti. (“Pilavoğlu tahliye edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4
Mayıs 1950, s. 1.) Seçimler yaklaşırken tek tutuklanan Pilavoğlu değildi. Köy hayatının gerçekçi bir
dille anlatıldığı Bizim Köy adlı bir roman yazan Mahmud Makal, halkevinde öğrencilerine “şimdiki
zamanda zenginler çocuklarını okutuyor, fakirlerin çocukları okuyamıyor, fakat iki üç sene sonra yeni
bir devlet kurulacak, o vakit zengin, fakir, berber, demirci hep beraber ve musavaten okunulacak”
dediği için tutuklanmıştı. Aksaray cezaevinde Cumhuriyet muhabirine yaptığı açıklamada Makal, köy
hayatını anlatan romanını gerçekçi bulmayanlara, “Balı bilmeyen, çorapsız gezen, köylü olur mu?,
köyde bit olur mu? diyenler gidip köyleri ve köylüleri görsün.” diyordu. (“ ‘Bizim Köy’ müellifi
hayatını anlatıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 1,4.) Makal’ın tutuklanması
konusunda açıklama yapan Niğde valisi, tutuklamanın roman nedeniyle değil, halkevindeki konuşma
nedeniyle yapıldığını bildirmişti. (“ ‘Bizim Köy’ müellifi tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9217, 7 Nisan 1950, s. 1,3.) (“ ‘Bizim Köy’ müellifinin tevkifi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9221, 11
Nisan 1950, s. 1,3.) 29 Mart’tan beri tutuklu olan Mahmud Makal 29 Nisan’da tahliye edilecekti.
“Mahmud Makal dün tahliye edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s. 1.
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etti.117 DP’ye sadece milletvekilleri ve bürokratlar değil üst düzey komutanlar da

katılıyordu. Nisan başında Korgeneral Fahri Belen silahlı kuvvetlerdeki görevinden

istifa ederek DP’ye girdi.118 Bu gibi tanınmış isimlerin CHP’den istifa etmesi

ve/veya DP’ye girmesi kamuoyunda DP’nin itibarını arttırırken, CHP’ye bir bir

darbe indirmekteydi.

DP’ye girenler arasında 1946 seçimlerinde yaşananlardan ve iktidarın

uygulamalarından şikayetçi olan ve 1950 seçimlerinin de 1946 gibi

sonuçlanacağından endişe eden birçok subay vardı. 1950 seçimlerinden önce bazı

subaylar arasında iktidarı seçimlerden önce devirip, seçimlere gitmek ve iktidarı

seçimleri kazanana vermek gibi bir müdahale fikrini savunanlar olmuş, ancak daha

sonra seçim sonuçlarının beklenmesine karar verilmişti. Buna göre geçen süre

zarfında ordu mensupları DP aday listesinde yer alarak, milletvekili seçilmeleri

halinde ordunun sözcülüğünü yapacaklardı. Ordudan istifa ederek DP listesinden

aday olan Korgeneral Fahri Belen ve Ankara’daki müdahale yanlısı grubun lideri

durumunda olan Kurmay Albay Seyfi Kurtbek bu isimlerin en dikkat çekicileriydi.119

Bayar’ın, Belen ile ordudan istifa etmeden de görüştüğü biliniyordu. Yani DP lideri,

iktidarın seçimlerde baskı yapması halinde, askeri yanında bulacağını biliyordu.

Hükümetin silahlı kuvvetler üzerindeki denetimini arttıran Milli Savunma

Bakanlığının çalışması ile ilgili kanunun 30 Mayıs 1949’da kabul edilmesi,120

hükümetin de ordu içindeki bu fikirlerden haberdar olduğunu gösteren bir delil

sayılabilirdi.

117 “Seçimler arifesinde C.H. Partisinden istifalar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9206, 27 Mart 1950, s.
1. CHP Genel Başkan Vekili Hilmi Uran, Cebesoy’un tam seçimlere girerken istifa etmesini teessürle
karşıladıklarını belirtmişti. (“Cebesoyun istifası şaşırtıcı bir tesir yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9207, 28 Mart 1950, s. 1,3.) Öte yandan Cebesoy’un istifasında bir gün önce DP İzmir il merkezinde
Genel İdare Kurulu adına konuşan Menderes’in “parti dışındaki şayan-ı hürmet şahsiyetleri de göz
önünde tutmak lazım geldiğine” ilişkin sözleri dikkat çekiciydi. Genel Kurula göre milletvekili aday
tesbitinde çok dikkatli olmak gerekiyordu. Adayların içinde çeşitli meslek sahipleri bulunmalıydı ve
adaylıktan feragat etmeye hazır olunmalıydı. “İzmir Demokratlarının dün yaptıkları toplantı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9205, 26 Mart 1950, s. 1,3.
118 “Korgeneral Fahri Bele D.P. ye girdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9215, 5 Nisan 1950, s. 1.
119 Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çev. M. Ali Sebük, İ. Hakkı Akın, İstanbul, Çeltüt
Matb., 1966, s. 152-154. Abdi İpekçi, Ömer Sami Coşar, İhtilalin İçyüzü, y.y., Uygun, 1965, s. 17-
22.
120 Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 54. Bu kanuna göre Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanının tavsiyesi
ile hükümet tarafından atanabiliyor yada görevinden alınabiliyordu.
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b) Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ölümü:

Seçimler yaklaşırken yaşanan en önemli -hatta seçim sonuçlarının seyrini

değiştirdiği iddia edilen- olaylardan biri, Mareşal Fevzi Çakmak’ın 10 Nisan’da

ölmesi ile başlayan tartışmalar ve yaşanan olaylardı. Fevzi Çakmak’ın ölüm haberini

veren İstanbul ve Ankara radyolarının, haberlerden sonra müzik yayınına devam

etmesi, vatandaşların tepkisini çekmiş, üniversiteli gençler İstanbul radyoevi önünde

protesto gösterisi yapmıştı.121 Halk, iktidarın Mareşal’ın ölümüne kayıtsız kaldığını

ve umursamaz bir tavır takındığını düşünüyordu. Radyo kısa zamanda matem

yayınına geçse de, kamuoyunda yaratılan etki kolayca silinmedi. 12 Nisan’da toprağa

verilen Çakmak’ın cenaze töreninde olaylar devam etti. Halkın isteği üzerine askeri

tören yapılamadı ve tören bir dini gösteri halini aldı.122 Bu  olayları protesto  etmek

için İstanbul’da çıkan on gazete, demokrasi ve inkılap prensiplerini koruyacaklarını

bildiren ortak bir beyanname hazırladılar.123 Birkaç gün sonra İstanbul’da çıkan İbret

gazetesinde “Köpekler ölüyor, baykuşlar ötüyor” başlıklı bir makale yazan Fuad

Arna ile gazetenin sahibi ve yazı işleri müdürü cumhurbaşkanına hakaretten

tutuklandı.124

18 Nisan’da Celal Bayar ve Başbakan Günaltay cenaze töreninde yaşanan

olaylar hakkında olduğu anlaşılan bir görüşme yaptılar.125 Celal Bayar bu

görüşmeden bir gün sonra verdiği beyanatta, soldan ve sağdan gelen tehlikeli

akımların son zamanlarda ülkedeki emniyeti bozmak ve kanun otoritesini yıkmak

için çalıştıklarının, Mareşal’in cenazesinde yaşananlardan da anlaşıldığını belirtiyor;

DP’nin kanun hakimiyeti ve asayişin korunması ile demokratik gelişmenin

121 Radyoevine taş attan gençlere karşı polis havaya ateş açmış ve göz yaşartıcı bomba kullanmış,
olaylar sonunda İstanbul Üniversitesi tatil edilmişti. (“Radyoevi önünde dünkü hadiseler”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9221, 11 Nisan 1950, s. 1,3.) (“Mareşalın ölümü ve radyo neşriyatı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9221, 11 Nisan 1950, s. 1,3.) Daha sonra Radyoevi önündeki olaylarda
sanık olan 72 kişinin sadece üçünün öğrenci olduğu anlaşılacaktı. “Radyoevi önünde tahribat
yapanların duruşması başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9236, 26 Nisan 1950, s. 1.
122 “Dünkü cenaze töreninde vukua gelen hadiseler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9223, 13 Nisan 1950,
s. 1.
123 Yalman, a.g.e., s. 211,212.
124 “Fuad Arna dün tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9226, 16 Nisan 1950, s. 1.
125 “Başbakan-Celal Bayar mülakatı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9229, 19 Nisan 1950, s. 1.
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sağlanacağına inandığını ve tahrikçilere karşı mücadelede hükümete yardım

edeceğini dile getiriyordu.126

Başbakan ise Çakmak’ın cenazesinde yaşananların harici bir faaliyetin eseri

olduğunu, bu olayların seçim sırasında da tekrarlanmasının amaçlandığını, bu

olaylara karşı koymak için iki partinin devrimleri korumak, irticaya karşı gelmek ve

demokratik rejimi sağlamlaştırmak konularında beraber hareket etmek için ortak

karar aldığını açıklıyordu.127

Günaltay-Bayar görüşmesi muvazaa iddialarının tekrarlanmasına neden

olurken, Çakmak’ın cenazesinde yaşananlar nedeniyle CHP’nin bazı müfrit

unsurlarınca sıkı yönetim fikrinin ortaya atıldığı, cenaze töreninde yaşananların genel

seçimlerde de yaşanmaması için iktidarın yeni emniyet tedbirleri almayı düşündüğü

ileri sürülüyordu. Buna karşılık MP’liler, ülkede sadece siyasi bir irticanın olduğunu

ve irticayı öne sürerek gerçek muhalefet MP’nin ezilmesinin amaçlandığını

savunarak, iktidarın irticaya karşı tedbir almak bahanesi ile seçim sırasında baskı

yapacağını iddia ediyorlardı.128

Diğer yandan MP’nin bir ayaklanma çıkarmayı düşündüğü de söyleniyordu.

Söylentilere göre MP, Mareşal için İstanbul’da bir mevlid okutacak, ancak mevlidi

Mareşalin ölümünün 40. günü olan 19 Mayıs’ta değil, seçimlerden üç gün önce

okutarak halkın ayaklanmasını ve İstanbul’da bu suretle seçimin baltalanmasını

sağlayacaktı.129

126 Bayar’a göre 1950 seçimleri eşine rastlanmayacak kadar önemliydi. Bu seçimlerle ya millet
iradesine dayanan bir idare kurulacaktı yada ülke siyasi buhranlara sürüklenecekti. “Seçimlere dair
C.Bayarın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20 Nisan 1950, s. 1,3.
127Günaltay seçmenlerin sandık başına gitmekte tereddüt etmemelerini, yeni seçim kanununun
hedefinin vatandaşın tam hürriyet içinde oyunu kullanması olduğunu dile getiriyordu.( “Başbakan
günün meseleleri hakkında geniş izahat verdi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 721, 29 Nisan 1950, s. 1,4.)
Kastamonu’da konuşan Bayar iki partinin aynı prensipleri benimsediği, dini irticaya sapmayacakları,
saptırmayacaklarına ilişkin Başbakanın sözlerine katıldığını ifade etmiş ve DP’nin Atatürk
inkılaplarını ne pahasına olursa olsun koruyacağını söylemişti. Bayar partisinin iktidara geldiğinde,
dini tedrisat konusunda ciddi ve ilmi bir sonuç almak için o işin uzmanlarına başvuracağını, dini
tedrisatın nasıl yapılacağını siyasilerin bilgisine bırakmanın yanlış olacağını belirterek, dinin
mukaddes bir mefhum olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulamış ve bu konularda
Başbakanla mutabık olduklarını açıklamıştı. “C. Bayar Kastamonuda mali politikayı tenkid etti”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 1,3. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki
Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s.51-56.
128 “Günaltay-C.Bayar mülakatının akisleri”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9232, 22 Nisan 1950, s. 1.
“Seçimlerde emniyet tedbiri alınacak”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 711, 19 Nisan 1950, s. 1.
129 “M.P.nin Mareşal için okutacağı mevlid”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9231, 21 Nisan 1950, s. 1.
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c) Aday Yoklamaları ve Aday Listeleri:

1950 seçimleri için yapılan milletvekili aday adayı başvuruları tahmin edilen

sayının çok üzerinde gerçekleşmişti. Bu tarihe kadar adaylık için bu derece yoğun

talepler görülmemişti.130 Taleplerin çokluğu, yeni kanunun emniyetli bir seçim

yapılacağı konusunda güveni arttırdığı şeklinde yorumlanıyordu. Yerel teşkilatlara ve

parti genel merkezlerine yapılan başvuruları özel bürolar inceleyip ayırıyordu.

Milletvekili adaylığı için siyasal partilere yapılan müracaatlarda, aday adayları daha

çok parti genel merkezlerinin yüzdelerine girmeyi amaçlamaktaydı.131

Milletvekili adaylığı için başvuranlar arasında eski milletvekilleri, partilerin

il, ocak, bucak idare heyetleri erkanı, ordudan istifa edip emekliye ayrılan yüksek

rütbeli subaylar, hakimler, devlet dairelerinde müsteşarlığa kadar yükselmiş

memurlar, profesörler,132 serbest  meslek  erbabı kimseler  kadar  daha  önce  siyasetle

uğraşmamış kişiler de vardı.133

Seçimler yaklaşırken parti değiştirenlerin sayısında da artış yaşanmaktaydı.

Parti değiştirmeyle ilgili propaganda haberlerinin artması tarafsız çevrelerin tepkisine

neden oluyordu. Parti değiştirenler yeni geldikleri partiyi övmekte, ayrıldıkları parti

ise istifalarla bünyesindeki posaların, ajanların temizlendiğini iddia etmekteydi.134

Parti yanlısı gazetelerde her gün parti değiştireler, istifa edenler ve açılan ocaklar

hakkında rakamlar verilerek propaganda haberleri yapılıyordu.

CHP ve  DP aday  yoklamalarını 9  Nisan’da  yapacaktı.  CHP teşkilatı toplam

aday sayısının yüzde 70’ini, DP teşkilatı ise yüzde 80’ini seçecek, daha sonra

130 Örneğin 5 milletvekili çıkaracak Elazığ’dan adaylığı koymak isteyen 600’den fazla kişinin olduğu
haberleri basında yer almıştı. “Milletvekili adaylarının sayısı bütün tahminleri aştı”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9187, 8 Mart 1950, s. 1.
131 “Milletvekilliği adaylığı için talebler çok arttı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9214, 4 Nisan 1950, s.
1.
132 İstanbul Üniversitesi rektörü, üniversite senatosunun öğretim üyelerinin aktif siyasi faaliyetlerden
ve günlük politika meselelerinden uzak kalması gerektiğini düşündüğünü belirterek, Prof. Nihad
Reşad Belger’in DP İstanbul il başkanlığı yapmasını onaylamadığını açıklamıştı. “Üniversite
Rektörünün dünkü basın toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9216, 6 Nisan 1950, s. 1.
133 Abidin Daver, “Adaylara dikkat!”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9217, 7 Nisan 1950, s. 1,3.
134 “Parti değiştirenler artıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9173, 22 Şubat 1950, s. 1. “Milletvekilleri
arasında parti değiştirenler arttı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9195, 16 Mart 1950, s. 1,3.



177

merkezce belirlenecek adayların eklenmesiyle son halini alacak listeler 24 Nisan’da

seçim kuruluna verilecekti.135

DP Genel İdare Kurulu hem kendi belirleyeceği isimler hem de teşkilatça

seçilen isimler üzerinde titizlikle duruyordu. Genel Kurul DP aday listesinde

mümkün olduğu kadar az bağımsız adaya yer verilmesini ve asker-sivil tanınmış

isimlerin yanında yeni isimlere de yer verilmesini istiyordu. Diğer yandan tek parti

döneminin siyasi dedikodularında adı fazlasıyla geçmiş kimselerin aday gösterilmesi

arzulanmıyordu.136

Tüm partilere mensup aday adayları için yoğun geçen bir propaganda devresi

sonunda, CHP, DP ve MP’nin yoklama sonuçları açıklandı. Tüm partilerin

yoklamalarında aday sayısı çok olduğundan birçok yerde oylar dağılmış, bazı

listelerde isimlerin kesinleşmesi için ikinci, üçüncü turlara gerek duyulmuştu.137

CHP yoklamalarında Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu hariç tüm

bakanlar seçim çevrelerinden aday gösterilmişti. Genel Merkeze müracaatta bulunan

TBMM Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve CHP Meclis Grubu Başkan Yardımcısı da

teşkilatça seçilen yüzde 70’in içinde idi. Bu durum CHP genel merkezini memnun

135 Milletvekili adaylığına başvuruların çokluğu nedeniyle CHP Genel Sekreterliği yeni tedbirler
almıştı. Buna göre adaylar önce CHP il idare kurulu başkalıklarından alacakları talepnameyi
dolduracaklar, daha sonra bu matbu talepnameler ile başvuracaklardı. CHP milletvekillerine de ayrıca
talepname gönderilmişti. (“C.H.P. adaylar için bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9192,
13 Mart 1950, s. 1.) CHP’ye adaylık müracaatları 9 Nisan’a kadar kabul edilecek, 9 Nisan Pazar günü
yoklama kurulları yüzde 70 oranındaki il adaylarını belirleyecekti. Yoklama kurulları ilçe, bucak ve
ocaklardan vilayet merkezlerine gelecek olan delegelerden ve partililerden başka muhtelif meslek
kuruluşlarına mensup temsilcilerden oluşuyordu ve milletvekili adaylarını gizli oyla seçeceklerdi.
Adaylar daha sonra genel merkeze bildirilecek, CHP Divanı 16 Nisan Pazar günü toplanarak bunları
inceledikten sonra, yüzde 30 oranında merkez adayı ilavesi ile CHP aday listeleri, 24 Nisan’da seçim
kuruluna verilecek ve aynı gün radyoda yayınlanacaktı. (“C.H. P. Divanı bugün toplanacak”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9206, 27 Mart 1950, s. 1.) (“İllerde seçim faaliyeti gün geçtikçe
hararetleniyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9215, 5 Nisan 1950, s. 1,3.) DP cephesinde ise durum
şöyleydi: 17 Mart’ta milletvekili adayı olmak isteyenler için DP İstanbul il başkanlığı da bir tebliğ
yayınlamış ve adaylık için başvuruda bulunmak isteyenlerin teşkilata başvurabileceğini yada parti
kurulları tarafından teklif edilebileceğini duyurmuştu. DP aday yoklamaları 9 Nisan’da yapılacaktı.
(“Adaylıklarını koyacaklar için D. P. İl Başkanlığının tebliği”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9197, 18
Mart 1950, s. 1,3.) DP seçim beyannamesi ise Nisan’ın ilk haftasında ilan edilecek ve Genel İdare
Kurulu 12 Nisan’a kadar toplanacaktı. 15 Nisan’a kadar teşkilat kendi seçtiği yüzde 80 oranındaki
adayları genel merkeze bildirecek, Genel Merkez bunlara yüzde 20 oranında aday ekleyerek aday
listelerini 24 Nisan’da seçim kuruluna bildirecekti. “C.H. P. Divanı bugün toplanacak”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9206, 27 Mart 1950, s. 1.
136 Tevfik Rüştü Aras ve Kılıç Ali’nin adaylıklarının bu nedenle kabul edilmediği söylenmekteydi.
Ağaoğlu, a.g.e., s. 397.
137 “Partilerin Teşkilatı Dün Adaylarını Seçti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9220, 10 Nisan 1950, s. 1,3.
“C.H.P. Adaylarının yüzde yetmişi belli oldu”, Ulus, 10 Nisan 1950, s. 1.
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etmişti.138 Cumhurbaşkanı İnönü, CHP Genel Başkanı olduğu için yoklamalara

şahsen müracaat etmemiş, CHP genel merkezi, Ankara ve Malatya il idare

kurullarından yoklama cetvellerine İnönü’nün isminin de eklenmesini istemişti.139

İnönü, yoklama sonucunda Ankara ve Malatya’dan aday seçildi.140 Zafer’e göre

İnönü’nün Malatya’dan da adaylığını koyacak olması, Ankara’dan seçilmeme

ihtimalini düşündüğü anlamına gelmekte ve bu CHP’nin durumunu açıkça ortaya

koymaktaydı.141

Mahallerinden aday gösterilmeyen milletvekilleri ise ümitlerini

yitirmemişlerdi. Ankara’da toplanarak yüzde 30’a girmeyi amaçlamaktaydılar.142

Yoklamaları kazanamayanlardan bazıları ise, sonuçların tertiple elde edildiğini, bu

amaçla büyük paralar harcandığını iddia ederek yoklamaların yenilenmesini

istiyorlardı.143

Yoklamalar neticelendikten sonra CHP cephesinde şu gelişmeler yaşandı:

Öncelikle, yüzde 30’ları seçecek CHP Divanının aday tesbitine esas olacak isimleri

belirlemek üzere, parti ileri gelenlerinden oluşan bir yüksek komisyon kuruldu.144

Komisyon, CHP parti müfettişleri ve Divan üyelerinin merkez adayları arasından

138 Yoklama kurullarınca seçilen adayların büyük çoğunluğu yüksek tahsil yapmış, 51 aday Avrupa
üniversitelerinde okumuştu. Adayların mesleklere göre dağılımı şöyleydi: 73 hukukçu, 35 hakim, 8
yüksek mühendis, 8 eczacı, 1 kimyager, 1 veteriner, 10 ziraat ve orman uzmanı, 6 general, 5 diğer
rütbelerde subay, 29 maliyeci ve iktisatçı, 3 ilahiyat mensubu, 3 işçi, 9 gazeteci, 17 eğitimci, 50 tüccar
ve çiftçi. “Yoklama neticesi C.H.P. Genel Merkezini memnun etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9223,
13 Nisan 1950, s. 1,3.
139 “Seçimde C.H.P. 300, D.P. 250 mebusluk almağı umuyorlar”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 699, 7 Nisan
1950, s. 1. 27 Mart’ta toplanan CHP Divanı aday yönetmeliğinde değişikliklere giderek İnönü’nün
teşkilat tarafından iki yerden birden aday gösterilmesini sağlamıştı. (“Cumhur Başkanı bugün
Malatyaya hareket ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9208, 29 Mart 1950, s. 1.) İnönü’nün Malatya
milletvekilliğine aday gösterilmesi için bir ay kadar önce Malatya CHP il başkanı, belediye başkanı ve
birçok kuruluşun temsilcilerinden oluşan bir heyet Ankara’ya gitmişti. “Yeni baskı iddiaları karşısında
iktidar partisi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9183, 4 Mart 1950, s. 1,3.
140 “Partilerin Teşkilatı Dün Adaylarını Seçti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9220, 10 Nisan 1950, s. 1,3.
“C.H.P. Adaylarının yüzde yetmişi belli oldu”, Ulus, 10 Nisan 1950, s. 1.
141 “İnönü’nün iki yerden adaylığı”, Zafer, Yıl 1, Sayı 321, 16 Mart 1950, s. 1,6.
142 “H. P. nin merkezden göstereceği adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9224, 14 Nisan 1950, s. 1,3.
143 Mardin’de bazı CHP’lilerle DP’liler ve bir bağımsız aday birleşerek bir “iade-i itibar listesi”
hazırlamıştı. “C.H.P. aday yoklamaları şikayetlere yol açtı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15
Nisan 1950, s. 1,3.
144 Bu komisyonun başkanı CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, üyeleri ise meclis başkanı Şükrü
Saraçoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Uran, Başbakan Şemsettin Günaltay, Başbakan
Yardımcısı Nihat Erim, CHP Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cahit Yalçın ve Faik Ahmet
Barutçu, CHP umumi katibi Tevfik Fikret Sılay’dan oluşmaktaydı. “C.H.P. adayları bu pazar günü
tespit edilecek”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 706, 14 Nisan 1950, s. 1.
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aday gösterilmesini kararlaştırdı.145 Merkez toplam 141 aday belirleyecekti ancak

başvurular bu rakamın çok üstündeydi.146 17 Nisan’da CHP Divanı merkez

adaylarının seçimini tamamladı ancak liste ilan edilmedi. Yoklamalarda seçilemeyen

parti müfettişleri ile milletvekillerinin yüzde 30’lara serpiştirildiği, bununla beraber

290’dan fazla milletvekilinin aday listelerine alınmağı söylenmekteydi.147

CHP adaylarının tam listesi 22 Nisan’da ilan edildi. Listede 1946

seçimlerinde meclise giren vekillerden 190 tanesinin ismi yoktu. Bu kişilerden 20’si

vefat etmiş, 4’ü partiden ayrılmış, biri elçi olmuştu. Yani halen hayatta olan ve

milletvekili olan 160 küsur kişi aday gösterilmemişti. Aday gösterilmeyen

milletvekillerinin çoğu mecliste pasif kalanlardı.148 Listede birçok yeni ismin olduğu

ve bazı illerin adaylarının tamamen değiştiği görülüyor, CHP’nin aday listesi ile

geniş ölçüde bir tasfiyeye girişmiş olduğu ve partiyi gençleştirmek, parti bünyesini

daha demokratik ve dinamik yapmak istendiği anlaşılıyordu.149

CHP milletvekili adaylarının 261’inin yaşı 50’den az, 223’ünün yaşı 50’den

fazlaydı. 382 adayın yüksek, 98 adayın lise ve orta, 4 adayın ilkokul tahsili vardı.

382 yüksek tahsilli adayın 62’si yabancı ülkelerde tahsil görmüştü.150 CHP

adaylarının mesleklerine göre tasnifi şöyleydi: 54 avukat, 51 idareci, 46 maliyeci,

iktisatçı, bankacı, 44 doktor, 40 profesör, 39 çiftçi151, 36 yargıç, 25 gazeteci, 18

belediyeci, 16 yüksek mühendis, 41 tüccar, esnaf152, 14 general, 14 ziraat uzmanı, 13

145 “C.H.P. adaylarının tam listesi 24 nisanda neşrolunacak”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15
Nisan 1950, s. 1.
146 “Halk Partisinden gösterilecek adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 1,3.
147 “C. H.P. Divanı Merkez Adaylarını tesbit etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9228, 18 Nisan 1950, s.
1,3.
148 “ ‘C.H.P.’ aday listesi ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9233, 23 Nisan 1950, s. 1. “C.H.P.
namzetlerinin tam listesi dün neşredildi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 715, 23 Nisan 1950, s. 1,6. “160 küsur
milletvekili aday gösterilmedi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9233, 23 Nisan 1950, s. 1,3.
149 Aday listesi nedeniyle CHP Genel Merkezine edilen telefonların yoğunluğu sebebiyle parti
santralleri uzun bir müddet çalıştırılmamıştı. CHP’den aday gösterilmeyenlerin, daha aday listesini
tamamlamayan DP’ye işbirliği teklif ettiği söylentileri vardı. (“D.Parti aday listelerini süratle ikmale
çalışıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9229, 19 Nisan 1950, s. 1,3.) Listeler açıklandıktan sonra
CHP’den istifa eden Amasya ve Mardin milletvekillerinin, yoklama sonuçları nedeniyle istifa ettikleri
ileri sürülüyordu. “C.Halk Partisinden yeni istifalar oldu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20 Nisan
1950, s. 1.
150 “Seçim mücadelesi başlıyor”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10352, 25 Nisan 1950, s. 1.
151 Ulus’a göre 59. “Seçim mücadelesi başlıyor”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10352, 25 Nisan 1950, s. 1.
152 Albayrak’a göre 14. Albayrak, a.g.e., s.166,167.
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subay, 13 eczacı, 6 fabrikatör, 4 diş hekimi, 4 ilahiyat mensubu, 3 diplomat, 3 işçi.

Listede 5 kadın aday vardı.153

Sadece Cumhurbaşkanı İsmet İnönü(Ankara ve Malatya) ve Başbakan

Şemsettin Günaltay(Erzincan ve Sivas) iki yerden aday gösterilmişti. Listedeki tek

bağımsız aday ise Yargıtay 2. Başkanı Ali Himmet Berki idi.154

DP Genel İdare Kurulu ise yoklama kurullarınca seçilen adaylara 73 isim

ekleyerek155 DP aday listesini 23 Nisan günü Yüksek Seçim Kuruluna verdi. Ertesi

gün ilan edilen listeye göre Celal Bayar(İstanbul ve Bursa), Adnan

Menderes(İstanbul ve Aydın), Fuat Köprülü(İstanbul ve Aydın), Refik Koraltan(İçel

ve Balıkesir), Halil Özyörük(İstanbul ve İzmir), Ali Fuat Cebesoy(İstanbul ve

Kocaeli), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu(Manisa ve Aydın) iki yerden birden aday

gösterilmişti.156 Listede 8 tane de bağımsız aday yer alıyordu. Bu isimler Ali Fuat

Cebesoy,157 Yargıtay Başkanı Halil Özyörük,158 Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide

153 “Adayların mesleklere göre tasnifi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s. 1,3.
Ulus’un listesindeki toplam aday sayısı 504, Cumhuriyet’inkinde 484, Albayrak’ınkinde 457’dir.
Meclise giren milletvekili sayısı dikkate alınır ve DP’nin aday sayısı ile karşılaştırılırsa,
Cumhuriyet’in istatistiklerinin daha doğru olduğu görülür.
154 Şükrü Saraçoğlu’nun sadece İzmir’den aday gösterilmesi, CHP’nin İzmir’de kazanacağına
inandığını gösteriyordu. “H.P. mebuslarının yüzde kırkı açıkta”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9234, 24
Nisan 1950, s. 1,4.
155 “D.P. aday listeleri hazırlandı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9233, 23 Nisan 1950, s. 1.
156 “D.P. aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna verildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9234, 24 Nisan, s.
1,3. Tuncer, a.g.e., s. 152.
157 İstanbul gazetelerinde, DP aday listesinde bağımsız olarak yer alan emekli general Ali Fuad
Cebesoy’un amaç ve düşüncelerinin DP ile aynı olduğunu açıklayarak 29 Nisan’da DP’ye geçtiğine
dair haberler çıkmış, (“Ali Fuad Cebesoy D. Partiye girdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan
1950, s. 1,3.) ancak Eskişehir DP mitinginde bir konuşma yapan Ali Fuat Cebesoy, Hürriyet
muhabirine yaptığı açıklamada, gazetelerde çıkan haberleri yalanlamış ve DP’ye girmediğini, DP
listesinden bağımsız olarak adaylığını koyduğunu belirtmiştir. “Seçim propagandası kızıştı”,
Hürriyet, Yıl 3, Sayı 728, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.
158 Halil Özyörük’ün DP listesinden bağımsız aday olması hakimlerin siyasete girmeleri konusunda
bir tartışmanın başlamasına neden olmuştu. CHP hakimlerin politikaya karışmamaları, tarafsız
olmalarından yanaydı ve yargıçların Hakimler ve Memurlar Kanununa göre siyasi beyanatta
bulunmalarının suç olduğunu savunuyordu. Buna karşıt görüşler ise, seçim kanununda Yargıtay
başkanının adaylığını koyamayacağına dair bir hüküm olmadığını savunmaktaydı. (“Halil Özyörük’ün
namzetliğini koyması C.H.P. yi öfkelendirdi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 719, 27 Nisan 1950, s. 1,4.) Halil
Özyörük ise, yargıçlar hakkında Memurin Muhakemat Kanununun değil Hakimler Kanununun
uygulandığını belirtiyordu. (“H. Özyörük, hakkındaki neşriyata cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9238, 28 Nisan 1950, s. 1,4.) Ulus gazetesinde imzasız çıkan bir yazıda, “Halil Özyörük,
adliyenin tarafsızlığını halkın gözünde şüpheye düşürecek şekilde hareket ederek kanunu çiğnemiştir.”
deniliyor ve Özyörük istifaya davet ediliyordu. (“Yargıtay Başkanının çekilmesi lazımdır”, Ulus, Yıl
30, Sayı 10353, 26 Nisan 1950, s. 1.) DP yanlısı basın ise Yargıtay başkanlarından Ali Himmet
Berki’nin CHP adayları arasında yer aldığına, ayrıca idare amirlerinden bazılarının da hem CHP
listelerinden aday olduğu hem de görevlerine devam ettiğine dikkat çekiyordu. (“Halil Özyörüğün
adaylığı meselesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9237, 27 Nisan 1950, s. 1.) CHP ve MP Özyörük’ün
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Edib Adıvar, Suat Hayri Ürgüplü, Nadir Nadi, Emniyet Genel Müdür Muavini Baha

Koldaş ve Cihad Baban’dı.159

DP tüm illerde seçime katılıyordu.160 DP listesinde 88 avukat, 69 bürokrat, 56

çiftçi, 55 tüccar, 52 doktor, 37 milletvekili, 12 eski milletvekili, 23 subay, 20

mühendis, 19 profesör, doçent, öğretmen, 18 gazeteci, 12 maliyeci, iktisatçı, 5

eczacı, 4 fabrikatör, 3 işçi, 1 müftü, 1 vaiz, 1 şair, 1 veteriner, 1 kimyager olmak

üzere toplam 478 aday vardı.161

DP ve CHP adayları mesleki bakımdan karşılaştırıldığında listeler arasında

büyük farklar yoktu. DP listesinin CHP’den başlıca farkı yeni isimlerin çokluğu idi.

Her iki listede de eşit sayıda aydın zümreden adaylar varken, nüfusun yüzde 80’ini

teşkil eden çiftçilere ve işçilere çok az yer verilmişti. DP önem verdiği seçim

çevrelerine, kurucuları ve kamuoyunca tanınmış isimleri toplamıştı. Parti kurucuları

ile Genel İdare Kurulu üyelerinin Ankara’dan aday olmaması ise, DP çevrelerince

Ankara’da CHP listesinin kazanacağının tahmin edildiğinin bir göstergesiydi.162

hukuki durumu hakkında Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ederek durumun incelenmesini istemiş,
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Özyörük’ün adaylığı söz konusu olduğunda, hakkında kanuni
formalitelerin yapıldığını ve adaylığının kabul edildiğini, ancak CHP ve MP’nin arzusuyla yeniden
tetkik yapılacağını açıklamıştı. (“H. Özyörük’ün durumu kanuni görünüyor”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 1,3.) Bir gün sonra İzmir il seçim kurulu, bağımsız aday Halil
Özyörük’ün, bağımsız adaylığı kabul ettiğine dair yazılı muvafakatnameyi seçim kuruluna
göndermediği için DP aday listesinden çıkarıldığını bildirmiş, (“Yargıtay Başkanının adaylığı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s. 1,3.) ancak DP’nin karara itiraz etmesi üzerine,
Yüksek Seçim Kurulu toplanarak, Özyörük’ün aday listesinden çıkarılması kararını bozmuştu. “Halil
Özyörük’ün adaylığı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 1. “Yargıtay Başkanının
adaylığı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 1.
159 “Demokrat Partinin aday listesi dün ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s.
1,4.
160 Burçak’a ve Demirel’e göre DP Hakkari’de seçime katılmamıştır. (Rıfkı Salim Burçak, On Yılın
Anıları (1950-1960), Ankara, Nurol Matb., 1998, s. 40.) (Ahmet Demirel, “50. Yıldönümünde 1950
Seçimleri”, Tarih ve Toplum, C:33, Sayı 197, Mayıs 2000, s. 20.) Ancak gazetelerde çıkan aday
listesine göre DP Hakkari’den aday göstermiştir. “Demokrat Partinin aday listesi dün ilan edildi”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s. 1,4. “D.P. namzet listesi de dün neşredildi”,
Hürriyet, Yıl 2, Sayı 717, 25 Nisan 1950, s. 1,4.
161 “Adayların mesleklere göre tasnifi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s. 1,3.
Hürriyet’e göre 89 avukat, 61 doktor, 57 tüccar, 54 çiftçi, 43 mebus, 40 memur, 27 adliyeci, 23 asker,
19 mühendis, 18 öğretim üyesi, 17 gazeteci, 15 çeşitli mesleklere mensup olanlar, 7 bankacı, 5 eczacı,
4 fabrikatör, 3 işçi, 2 din adamı vardı. (“D.P. namzet listesi de dün neşredildi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı
717, 25 Nisan 1950, s. 1,4.) Cumhuriyet’in listesinde toplam 478 aday varken, Hürriyet’inkinde
toplam 484 aday vardır. Hesaplamalar iki yerden birden aday olanlar sebebiyle farklılık gösteriyor
olabilir.
162 DP’nin önem verdiği seçim çevreleri İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın ve Manisa idi. Celal Bayar,
Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Halil Özyörük, Ali Fuat Cebesoy, Fuat Hulusi Demirelli ve Nihat
Reşat Belger İstanbul’dan, Refik Şevket İnce, Halide Edip Adıvar, Halil Özyörük, Ekrem Hayri
Üstündağ İzmir’den, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Refik Şevket İnce,
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MP aday listeleri 23 Nisan’da Yüksek Seçim Kuruluna sunuldu ve radyoyla

ilan edildi. Mareşal Fevzi Çakmak’ın eşi Fitnat Çakmak Ankara ve İstanbul’dan,

Hikmet Bayur İstanbul ve Kastamonu’dan, Ahmet Tahtakılıç İstanbul ve

Kütahya’dan, Sadık Aldoğan İstanbul ve Ankara’dan, Ahmet Oğuz Eskişehir ve

İstanbul’dan, Osman Nuri Köni İstanbul ve Kastamonu’dan, Fuad Arna İstanbul ve

Kocaeli’den, Osman Bölükbaşı İstanbul ve Kırşehir’den, Mustafa Kentli İstanbul ve

İzmir’den aday gösterilmişti. MP teşkilat kurabildiği 22 ilin163 hepsinde tam liste

halinde toplam 206 aday gösteriyordu. Bu 206 adaydan 30 kadarı iki seçim

çevresinden birden aday gösterilmişti. Adaylardan MP’nin tüm kuvvetini İstanbul,

Ankara, Kastamonu, Sinop ve Afyon’a vermiş olduğu anlaşılmaktaydı.164 Parti Genel

İdare Heyeti üyelerinin neredeyse hepsi iki yerden adaylılarını koymuştu. MP 22 ilin

hepsinde kazansa bile iktidar olacak çoğunluğu sağlayamıyordu. Bu nedenle MP’liler

mecliste muhalefete devam etme amacı gütmekteydi.165

MKP aday listesinde ise emekli subay, hukukçu, çiftçi, doktor, mühendis,

eczacı, ressam, avukat, tüccar gibi mesleklerden adaylar vardı.166 MKP önce sadece

İstanbul’da seçime katılacağını açıklasa da toplam 6 ilde seçime katılmıştı.167 Toprak

Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Çiftçi

Partisi ise sadece İstanbul’dan aday gösteriyorlardı. Seçimlere bağımsız olarak

Kazım Taşkent Manisa’dan, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu Aydın’dan
aday gösterilmişlerdi. “Parti adayları hakkında yapılan çeşitli tefsirler”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 718, 26
Nisan 1950, s. 1,4.
163 MP 27 ilde teşkilat kurmasına rağmen 22 ilde seçime katılmıştı çünkü 5 ilde, daha seçime
girebilme yeterliliğine sahip olacak kadar teşkilatlanmamıştı. MP’nin aday gösterdiği iller şunlardı:
Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çoruh, Edirne, Eskişehir, İçel, İstanbul, İzmir,
Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Niğde, Samsun, Seyhan, Sinop, Trabzon. “M.P.
adayları da belli oldu”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 716, 24 Nisan 1950, s. 1,4.
164 “C.H.P.nin seçim beyannamesi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 717, 25 Nisan 1950, s. 1,4.
165 “M.P.nin aday listeleri ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9234, 24 Nisan 1950, s. 1,4.
166 Listede Yeşil Hoca ismiyle tanınan Mehmed Şemseddin Yeşil “hatibi şehir” ünvanı ile yer
alıyordu. “Kalkınma Partisinin adayları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s. 1,3.
167 “Aday listelerine dair parti propagandaları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9238, 28 Nisan 1950, s.
1,3. MKP’nin kaç ilde seçime katıldığı hakkında çelişik bilgiler vardır. Yalman MKP’nin sadece
İstanbul’dan seçime katıldığını savunurken, (Yalman, a.g.e., s. 213) Ayın Tarihi’ndeki listeye göre
parti toplam 6 ilde seçime katılmıştır. Bu illerin üçünün İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ olduğu
kesindir. (“Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 12-27.) Ayrıca 26 Nisan 1950
tarihli Zafer’de MKP’nin Ankara adaylarının listesi yayınlanmıştır. Bu durumda bilinmeyen üç ilden
birinin Ankara olduğu söylenebilir. (“Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığından”, Zafer, Yıl 1, Sayı
362, 26 Nisan 1950, s. 6.) MKP’nin en az beş ilde seçime katıldığı kesindir çünkü MKP’li hatipler
radyoda propaganda konuşması yapmıştır. Seçim kanununa göre (md 45) bir partinin radyodan
propaganda amaçlı yararlanabilmesi için en az beş yerden aday göstermesi gerekmekteydi. Tunaya ise
MKP’nin 10 ilde seçime girdiğini ifade etmektedir. Tunaya, a.g.e., s. 640.
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katılan birçok aday vardı. Sadece İstanbul’dan 51 bağımsız aday seçimlere iştirak

ediyordu.168

Aday listelerinin ilanından sonra, DP’de merkezle teşkilatla arasında, Genel

İdare Kurulunca adayların belirlenmesi sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile bazı

anlaşmazlıklar yaşandı.169 Adaylık konusunda yaşanan en ilginç gelişme ise hem DP

hem CHP listesine girmek isteyen Adnan Adıvar’ın, DP’nin CHP listesinde yer

alacağını ve CHP’nin de DP listesinde yer alacağını öğrenmeleri üzerine her iki

partiye de alınmamasıydı.170

2) Propaganda Süresinin Bitimine Kadar Yaşananlar:

a) Mitingler, Toplantılar, Nutuklar:

Propaganda devresinin ilk günlerinde, 1950 seçim kampanyasının 1946’ya

nazaran daha sönük geçtiği, geçen seçimlerdeki atılganlığın göze çarpmadığı ve

siyasi partilerin seçime daha ihtiyatlı bir biçimde hazırlandıkları gözleniyordu.

168 “Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 18-20. Cumhuriyet bağımsız aday
sayısını önce 52, (“Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s.
1,3.) daha sonra 50 olarak açıklamıştır. Fethi Pirinççioğlu, “İstanbulun 50 bağımsız adayı nasıl
hazırlanıyor?”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 5.
169 Taşra teşkilatının tepki ve itirazlarından bazıları şunlardı: Ordu’da DP genel merkezinin, bir aday
gösterme hakkına sahipken, teşkilatın seçme hakkı olduğu ve teşkilatça seçilen bir milletvekilinin
adını silip, iki aday göstermesi tepkilere neden oldu. (“Orduda seçim mücadelesi”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9238, 28 Nisan 1950, s. 1,3.) DP İstanbul ocak ve bucak eski başkanlarından bazıları seçim
kuruluna müracaat ederek, DP’nin İstanbul adaylarının reddini istediler. İddialarına göre DP Genel
İdare Kurulu, kendi istediği adayları seçtirmek için aday tesbitinde parti tüzüğüne aykırı hareket
etmişti. (“Seçim afişleri asılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9237, 27 Nisan 1950, s. 1,4.) Erzurum’da
Aşkale DP Başkanı, milletvekili adaylarının meşru olmadığını söyleyerek seçim kuruluna müracaatta
bulundu. (“Adana, seçim mücadelesinde hararetli bir gün geçirdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6
Mayıs 1950, s. 1,3.) Bunlardan başka Urfa ve Erzincan’da da aday listeleriyle ilgili şikayetler olduğu
haberleri basında yer aldı. (“D.P. Aday listesine itirazlar çoğaldı”, Ulus, Yıl 30, Sayı 10355, 28 Nisan
1950, s. 1.) Diğer yandan CHP’den istifa etmeden DP Konya adayı olarak gösterilen gazeteci Ömer
Rıza Doğrul ve Malatya’dan bağımsız adaylığı koyan Cemal Azmi CHP genel kurulunca partiden
çıkarıldı. “Ömer Rıza ve Cemal Azmi C.H.P.den çıkarıldı”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 728, 6 Mayıs 1950,
s. 1.
170 “Namzet listeleri hazırlanırken Dr. Adnan Adıvar açıkta bırakıldı”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 719, 27
Nisan 1950, s. 1,4. Bir diğer ilginç olay Behçet Kemal Çağlar’ın DP listesinden Kütahya adayı olarak
görülmesi üzerine, DP’ye bağımsız adaylık için başvurduğuna, DP üyesi olmadığı için adaylığının
hükümsüz olduğuna dair bir açıklama yapmasıydı. “Partilerin radyolardan faydalanacakları saatler”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9236, 26 Nisan 1950, s. 1,4.
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Seçime kısa süre kalmasına rağmen propaganda çalışmalarının hızlanmamasını, aday

listelerinin hazırlanmasının yorucu geçmesine yoranlar vardı.171

Nisan ayının bitmesine günler kala toplantı ve miting sayısı hızla artacak, DP

lideri Bayar ve Cumhurbaşkanı İnönü bu toplantı ve mitinglerde daha sık görünür

olacaklardı. 1950 seçimlerinde, üzerinden propaganda yapılan temel konu demokrasi

ve milli irade idi. Hatipler, en demokrasi yanlısı ve milli iradeye en saygılı partinin

kendilerininki olduğunu, diğerlerinin ise seçimi kazanmak için demokratmış gibi

göründüklerini ispatlamaya çalışıyorlardı. Bu propaganda ve karşı propaganda

savaşında DP daha başarılıydı. DP, CHP’yi demokrasi karşıtı, şef sistemine göre

idare edilen,172 millete uzak,173 milli iradeye saygı duymayan, baskıcı bir parti; CHP

hükümetlerini jandarma hükümeti,174 Cumhurbaşkanı İnönü’yü ise diktatör olarak

gösteriyordu.175

Aday listelerinin ilanından sonra ilk propaganda gezisine çıkan Bayar Ayaş’ta

“milletin, mukadderatına hakim olduğunu fi’len ispat edeceğimiz zaman gelmiştir”

diyor; Göynük’te ise DP’nin seçim ve demokrasi yoluyla, halkın iradesini tecelli

ettirmeye ve böylece refah ve saadete ulaşmaya uğraştığını, kalın duvarların ardına

çekilen, millete uzak ve yabancı kalan ve sadece kendi arzusuna uygun kararlar alan

171 “Siyasi partiler seçime ihtiyatla hazırlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9237, 27 Nisan 1950, s.
1,4.
172 DP Beşiktaş toplantısında “Onlarda şef isterse her şey olur, şef istemezse hiçbir şey olmaz.”
deniliyordu. “D.P. dün şehrin beş yerinde siyasi toplantı tertip etti”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 715, 23
Nisan 1950, s. 1,6.
173 DP Sultanahmet mitinginde konuşan Mükerrem Sarol “Sözlerimiz İktidarın işitmez kulaklarına
duyurulmuyor, iktidar köylünün derisini soyup sırtına frak yapmaktadır.” diyor, (“Dünkü seçim
toplantıları”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 731, 9 Mayıs 1950, s. 1,4.) Ankara’da yapılan MP mitinginde
Bölükbaşı, sözlerinin sonunda “İktidarın kulakları sağır, sağır, sağır…” diye bağırıyor, dinleyicilerin
arasındaki polislerin not aldığını görünce “bu sözlerden başka bir mana çıkarılmaması için” kulakları
sağır olanın iktidar olduğunu açıklıyordu. (“Partiler dün de siyasi toplantılar yaptılar”, Hürriyet, Yıl
3, Sayı 729, 7 Mayıs 1950, s. 1,6.) Başka manadan kasıt, İnönü’nün kulaklarının ağır işitmesiydi.
Muhalif basında da İnönü’nün halka karşı ilgisizliğine dair haberler çıkmaktaydı. 5 Mayıs sabahı
İzmir’den Balıkesir’e giden İnönü’nün özel treni bir kişi ile atını çiğnemiş, tren hızından dolayı ancak
kaza yerinden 300 metre ileride durabilmiş ve 2-3 dakika sonra yoluna devam etmişti. Bu haber
İnönü’nün halka karşı ilgisizliğinin bir belirtisi olarak gösterilmiş ve muhalif basında yer bulmuştu.
“İnönünün Balıkesir ve Manisa nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.
174 Bayar Mudurnu’da yaptığı konuşmada jandarma hükümeti istemediklerini söylemişti. Celal
Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s.46,47.
175 İzmir konuşmasında ülkede anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ama asla bir anayasa buhranı
olmadığını söyleyen Bayar, devlet reisinin aynı zamanda bir parti başkanı olmasından doğan bir devlet
reisi buhranının var olduğunu öne sürmüştü. A.e., s. 65-71.
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bir hükümetin sefalet yaratacağını dile getiriyordu.176 Bayar’ın bu konuşmaları

DP’nin kampanya taktiğini özetliyordu: Demokrasi ve mili irade savunucusu DP;

halka yabancı,177 demokratik sistemi benimsemekten uzak CHP’ye karşı.

Muhalefetin, idari amirlerin seçmen üzerinde baskı kurduğuna dair iddiaları

da bir yanan devam ediyordu. DP seçim yaklaştıkça (özellikle işçiler ve köylüler

üzerinde) yerel baskıların arttığını,178 ayrıca sahte oy pusulaları ve hatalı tanzim

edilmiş seçmen kartları gibi usulsüz uygulamaların179 mevcut olduğunu iddia

ediyordu. Bayar’a göre 1946 seçimlerinde tarafsızlığı bozan idare amirleri, bu kez

dayakla, oy hırsızlığı, mazbata sahtekarlığı gibi hareketlerle değil; telkinle, tehditle

müdahalelerde bulunuyorlardı. Bayar idare amirlerinin değil, onları suiistimale

176 “C. Bayarın Bolu yolunda dün söylediği nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan
1950, s. 1,3.
177 İzmir konuşmasında kendilerine “kasketliler”, “baldırı çıplaklar”, “sarı çizmeliler” diyenlerin, aday
listesi karşısında şaşkınlığa düştüklerini söyleyen Bayar (“Bayar “Kardeş kavgası asla olmıyacaktır”
dedi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 731, 9 Mayıs 1950, s. 1,4.) böylece halkla, özellikle köylülerle DP
arasında bir bağ kuruyordu.
178 “Yurdda seçim için söylenen nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 1,4. DP
İstanbul bölge müfettişi, Trakya gezisi sırasında idare amirlerinin ve valilerin köy köy, ev ev
dolaşarak propaganda ve baskı yaptıklarını açıklamış, (“Partilerin radyolardan faydalanacakları
saatler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9236, 26 Nisan 1950, s. 1,4.) DP İstanbul il başkanı Enver Adakan
ise, Beykoz kundura fabrikası işçilerine, DP’den ayrılarak, CHP’ye geçtikleri takdirde saat
ücretlerinin arttırılacağının, aksi halde ilk fırsatta işten çıkarılacaklarının söylendiğini iddia etmişti.
(“Seçimlere hazırlık”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 719, 27 Nisan 1950, s. 1,4.) Turhal şeker fabrikası işçileri
ise amirlerinin baskısından yakınıyor, DP’den ayrılmayan işçilerin fabrikadan çıkarılacağını iddia
ediyorlardı. (Necdet Evliyagil, “Seçimlerin arifesinde köylü seçmenlerin duyduğu endişe”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 5.) Diyarbakır’ın bir köyünde karakol çavuşunun
DP’lileri dövüp hapsettiğine dair söylentiler çıkmıştı. (“Diyarbakırda baskı iddiaları ortaya atıldı”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s. 3.) Bolu’da ise halkın hoparlörlerden DP seçim
konuşmasını dinlememesi için Belediye Elektrik Santralinin voltajının düşürüldüğü iddia ediliyor ve
Bolu Demokratları bunu “teknik baskı” olarak nitelendiriyordu. (“Adana, seçim mücadelesinde
hararetli bir gün geçirdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,3.) Bir diğer iddia ise
Çukurova bölgesinde, oyunu CHP’den yana kullanmayanlara kredi verilmeyeceğine dairdi. Ayrıca
DP’li olarak tanınan seçmenlerin kütüklere geçirilmediği de söyleniyordu. (Nadir Nadi, “Benim
Bilançom”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,2.) Amasya’da muhtarlarca,
hükümetin, CHP’ye oy vermeyen köylünün mahsulünü almayacağı ve tarla sürmek için hayvan
vermeyeceğine dair propaganda yapıldığı söyleniyordu. (Necdet Evliyagil, “Seçimlerin arifesinde
köylü seçmenlerin duyduğu endişe”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 5.) Bir diğer
iddia Muğla’da konuşma yapan CHP’li adayın, Muğla’da partisinin seçilmemesi halinde şehrin imar
faaliyetlerinin “ihmal” edileceğini açıklamasıydı. (Ferdi Öner, “Muğlada Demokrat adaylar büyük
tezahürle karşılanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s. 5.) Ayrıca Karadeniz
sahillerindeki ofis ambarlarının mısırla dolu olduğu ve CHP’nin bunları oy karşılığında köylüye
dağıtacağına dair söylentiler çıkmıştı. Cevat Fehmi, “Türkiye’nin en müthiş hatibini tanıdım!”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9223, 13 Nisan 1950, s. 1,2.
179 İstanbul’da bazı DP adaylarının isimlerini içeren sahte oy pusulaları hazırlanmış, Kütahya ve
Eskişehir’in bazı köylerinde ve nahiyelerinde seçmen kartlarına isimler yanlış olarak geçirilmişti. DP
bu hataların kasıtlı olarak yapıldığını iddia ediyordu. “Partilerin radyo ile yapacağı propaganda”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4 Mayıs 1950, s. 1,6.
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sevkeden idare ve sistemin suçlu olduğunu vurguluyordu.180 Bir diğer iddia konusu

ise CHP’nin, propaganda çalışmaları için büyük masraf yaptığına; seçim masraflarını

karşılamak üzere merkezden il ve ilçe teşkilatlarına, kayıt altına alınmaması özellikle

belirtilerek büyük miktarlarda para gönderildiğine ilişkindi.181

CHP sözcüleri tüm bu iddialara şiddetle karşı çıkıyor;182 parti toplantılarında

çok partili hayata geçişi başarıyla gerçekleştiren, demokratik bir seçim kanunu

hazırlayan, ülkeyi II. Dünya Savaşına girmekten ve komünist tehlikeden koruyanın

“Atatürk’ün partisi” CHP olduğu vurgulanıyordu. Buna göre CHP milli mücadele

temelleri üzerine kurulmuş bir devrim partisiydi ve milli hakimiyet prensibi “şunun

bunun dediği gibi” 1946’dan beri değil, 1920’den beri uygulanmaktaydı.183

İnönü ise kendisi hakkında ortaya atılan diktatörlük iddialarını iftira olarak

nitelendiriyor ve Çanakkale konuşmasında şöyle diyordu:184

“Bir seçim zamanında her gün, memleketin en az otuz yerinde toplantılar
yapılan bir diktatörlük ülkesi görülmüş müdür? Seçim zamanında diyar diyar
dolaşarak, kendini vatandaşlarına beğendirmeye çalışan diktatör işitilmiş
midir?”

Cumhurbaşkanına göre tüm eksikliklerle beraber Türkiye, hür ve demokratik bir

rejimin tüm unsurlarına sahipti. Anti demokratik sayılabilecek sadece iki kanun

180 “Celal Bayarın sorulan suallere mukabelesi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s.
1,4.
181 Buna göre seçimler için “kesensin ağzını adamakıllı” açan CHP, merkezden gönderilen paranın
ilçe, bucak ve ocak teşkilatlarına ait mali defterlere kaydedilmemesini isteyen ve bu paranın nasıl
dağıtılacağının bölge müfettişlerince belirleneceğini bildiren bir tamim yayınlamıştı. “Siyasi partiler
seçime ihtiyatla hazırlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9237, 27 Nisan 1950, s. 1,4.
182 İktidar çevrelerine göre, DP genel idare kurulu, teşkilatına, idareyi yıldırmak için gazetelere
uydurma baskı şikayetleri yapılması talimatı vermişti. “İdareyi yıldırmak için tertipler hazırlanıyor”,
Ulus, Yıl 30, Sayı 10355, 28 Nisan 1950, s. 1
183 “Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9234, 24 Nisan 1950, s. 1,3. CHP
toplantılarında İstiklal Savaşı ve CHP’nin kuruluş sürecine vurgu yapılarak, Atatürk ve İnönü’nün
ülkeye yaptıkları hizmetler anlatılıyor, CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti olduğu vurgulanıyordu.
“Partilerin Propaganda Toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9233, 23 Nisan 1950, s. 1,3. Necmi
Erkmen, “Bursada mücadele kör dövüşü halini alıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs
1950, s. 5.
184 “İnönünün Bigada dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 1,3.
İnönü İstanbul Taksim mitinginde, bazı köylerde Cumhurbaşkanının, genel seçimin sonucu ile ilgisi
olmadığının söylendiğini, bu propagandanın ciddiyetsiz olduğunu ifade ederek, şöyle demişti: “Bütün
vatandaşlarımın bilmesini isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi seçimde çokluğu kaybederse, İsmet
İnönü tabıatı ile elbette Cumhur Başkanlığından çekilecektir.” “İnönü dün Taksimde İstanbullulara
hitab etti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s. 1,4.
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vardı. Bunlardan biri komünist faaliyete izin verilmemesi, diğeri dinin siyasete alet

edilmesinin yasaklanması üzerineydi ve bu kanunlar ülkenin selameti için

zorunluydu.185

İktidar partisi böylece samimi olarak demokrasiye inandığını kanıtlamaya

çalışırken, bir taraftan da dış tehlike meselesini ön planda tutarak, iktidar olması

durumunda muhalefetin, tecrübesizliği nedeniyle komünist tehdit altındaki ülkeyi

tehlikeye sokacağını iddia ediyordu.186 CHP’ye göre DP, hem tecrübesiz hem de

programsız bir partiydi ve şiddet politikası tatbik ederek ülkenin selametine

kastediyordu.

CHP’liler her fırsatta DP’yi karşılarında dava, fikir ve prensip sahibi olarak

görmediklerini, DP programının devletçilik anlayışı hariç CHP programından kopya

edildiğini ifade ediyorlardı.187 CHP’nin en çok eleştirdiği ve DP’nin programsızlığını

ispatladığını savunduğu durum, DP’nin seçim gününe bir hafta süre kalmasına

rağmen seçim beyannamesini açıklamamasıydı.188 İktidar partisine göre bunun iki

nedeni vardı. İlki beyannamenin propaganda süresinin bitimine doğru yayınlanarak,

eleştiriden kaçınılmak istenmesiydi yani taktik icabıydı.189 İkincisi ise DP’nin dört

185 “İnönü dün Taksimde İstanbullulara hitab etti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s.
1,4.
186 CHP mitinglerinde, CHP iktidara gelmezse Türkiye’nin bir dış tehlike ile karşı karşıya gelebileceği
belirtiliyordu. (“Sahte D.P. namzet listesi hazırlandı”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 726, 4 Mayıs 1950, s.
1,4.) (“Sadakın Sivastaki yeni konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5.)
(Necmi Erkmen, “Bursada mücadele kör dövüşü halini alıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9
Mayıs 1950, s. 5.) İktidar yanlısı Vakit gazetesi de dünyada henüz barış olmadığına, savaş tehlikesinin
ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, Türkiye’yi etkileyen komünist tehditte vurgu yapmaktaydı.
(“Dış Tehlike”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11705-953, 8 Mayıs 1950, s. 1.) DP yanlısı Cumhuriyet ise,
iktidarın 1946’da olduğu gibi 1950’de de propagandasını dış politika tehlikesine dayandırdığını,
CHP’nin iktidardan düşmesi halinde Birleşmiş Milletlerin Türkiye’yi üyelikten atmayacağını
vurguluyordu. Nadir Nadi, “Dün ve bugün”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s. 1.
187 “Sahte D.P. namzet listesi hazırlandı”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 726, 4 Mayıs 1950, s. 1,4. Asım Us,
“Demokrat Partinin Seçim beyannamesi Nerede?”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11700-948, 3 Mayıs 1950, s.
1.
188 İnönü Manisa Halkevinde yaptığı konuşmada Bayar’ı görse ilk isteyeceği şeyin seçim
beyannameleri olacağını belirtmiş, (“İnönünün Balıkesir ve Manisa nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.) Bursa’da ise propaganda süresinin bitmesine üç gün bile
kalmamışken DP’nin beyanname yayınlamamasını anlamanın güç olduğunu, demokratların neleri
eksik görüp, ülkeye hangi yeni fikirleri getireceklerini derli toplu okuyamadığını ifade etmişti. “İsmet
İnönü dün Bursada bir seçim nutku daha söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s.
1,3.
189 Asım Us, “Tenkitten korkan bir tenkit partisi”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11705-953, 8 Mayıs 1950, s.
1. Aslında DP’nin seçim beyannamesini yayınlamakta gecikmesi gerçekten de bir taktik icabıydı.
Buna göre CHP’nin seçim beyannamesini yayınlanması beklenecek, böylece DP kendi beyannamesi
ile CHP’ninkine cevap verebilecekti. Ağaoğlu, a.g.e., s. 400.
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yıllık bir iş programı ortaya koymak için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip

olmamasıydı.190 DP programsızlık iddialarına ve seçim beyannamesinin gecikmesi

konusuna, milletin nazariyattan bıktığı, uygulamanın daha önemli olduğu şeklinde

karşılık veriyordu.191

CHP’nin seçim kampanyası boyunca üzerinde durduğu bir diğer konu ise

özellikle İnönü tarafından zikredilen şiddet politikası meselesiydi. Cumhurbaşkanı

DP’nin uyguladığı şiddet politikası usulleri nedeniyle vatandaşların ikiye

bölündüğüne dikkat çekiyordu.192 İnönü’ye göre siyasetin şiddet politikasından

kurtarılması ve demokrasinin korunması için gerekli şartların oluşturulması davası

büyük önem taşıyordu.193

DP iktidara karşı en ciddi tenkitlerini ekonomi ve maliye alanlarında yapıyor,

CHP’nin sakat bir mali ve iktisadi sistem takip ettiğini belirtiyordu. Buna göre

uygulanan yanlış politikalar, israf ve bütçe ile orantısız harcamalar nedeniyle ülke

ekonomisi zarar etmişti, hatta iflas tehlikesi altında bulunuluyordu.194 CHP

190 İnönü İzmit mitinginde bazı partilerin bir programı millete arz edecek kadar yeterli tecrübe ve
gelişimlerinin olmadığını belirtmişti. (“Cumhur Başkanı dün İstanbula geldi”, Cumhuriyet, Yıl 27,
Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s. 1,4.) Nihat Erim ise iktidara gelmek iddiası ile ortaya çıkan DP’nin, 4
yıllık bir iş programı ortaya koyamadığını, böyle bir seçim mücadelesinin batı demokrasilerinde
görülmediğini, bundan sonra yayınlanacak bir beyannamenin köylere kadar yayılamayacağını ve
vatandaşların beyanname üzerinde düşünecekleri zamanın kalmadığını söylüyordu. Erim’in muhalefet
hakkında düşüncesi şöyleydi: “....muhaliflerin, iktidar istekleri, sen oradan kalk, ben oturayım,
teklifinden başka bir mana taşımamaktadır.” “Seçim mücadelesi bütün yurdda hararetlendi”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 1,3. “Seçim propagandası ve mali durumumuz”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4 Mayıs 1950, s. 1,3.
191 Bayar Malatya konuşmasında DP’nin programı olmadığına dair beyanları yalanlayarak, DP’nin
memleketin ihtiyaçlarına cevap veren mükemmel bir programı olduğunu söylemiş, seçim
beyannamesinin çıkarılacağını, CHP beyannamesinin “öteden beri birikmiş fikir yığınlarının” tekrarı
olduğunu belirterek, söz söylemenin kolay, fiiliyatın zor olduğunu ve milletin nazariyattan bıktığını
ifade etmişti. Bayar halktan dertlerini anlayanlara oy vermelerini istiyordu. “Celal Bayar dün
Erzuruma gidemedi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 1,3.
192 İnönü Bursa’da yaptığı konuşmada Bursa’nın birçok köylerinde vatandaşların kahvelerini
ayırdığını, bunun suçlusunun DP’nin şiddet politikası olduğunu söylemişti. “İsmet İnönü dün Bursada
bir seçim nutku daha söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 1,3.
193 “İnönü dün akşam İzmirde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs
1950, s. 1,4.
194 Bayar hükümetin sakat bir mali sistem takip ettiğini, 7 Eylül kararlarının bunun bir örneği
olduğunu, bu gibi yanlış kararlarla yüz milyonlarca liranın heba olduğunu belirtiyor, (“Bayarın
Boludaki mühim nutku”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s. 1,3.) (Celal Bayar’ın
Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 47-51.) mevcut mali politikaya
devam edilmesi halinde mutlak bir iflasla karşılaşılacağını iddia ediyordu. Bayar’a göre Marshall
planı yardımı olmasaydı, şimdiye kadar iflas gerçekleşmişti. Ülkede iktisadi istikrar yoktu, üç ay önce
alınan karar üç ay sonra bozuluyordu. “C. Bayar Kastamonuda mali politikayı tenkid etti”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 1,3. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki
Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 51-56.
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hükümetlerinin aldığı yanlış kararlar ve iktisadi istikrarsızlık, ne yabancı ne de yerli

sermayeye gereken emniyeti vermiyordu.195 Ülke sanayisi ise ortaçağdan

kalmaydı.196 DP iktidara gelince mali alanda ıslahat yapılacağını, vergilerin adaletli

hale sokulacağını, istikrarlı bir idare sayesinde paranın değerinin artacağını vaad

ediyordu.197 DP’nin iddialarına karşı CHP, çekilen mali sıkıntıların zorunlu askeri

masraflar nedeniyle süregeldiğini belirterek, konuyu yine dış tehlikeye getiriyordu.198

CHP hükümetlerinin mali ve ekonomik alanda yaptığı hatalı uygulamaları

öne çıkaran ve iktisadi düzende devrim vaad eden DP, hiç kuşkusuz ki, hayat

pahalılığı, işsizlik ve fakirlikten yakınan vatandaşların sempatisini kazanıyordu.

Cumhuriyet gazetesi muhabirlerince düzenlenen ve Mart ayından seçim gününe

kadar süren memleket gezilerinde yapılan görüşme ve söyleşilerde, halkın en sık

yakındığı konular başta hayat pahalılığı ve işsizlik199 olmak üzere şöyle

195 Bayar Mudurnu ve Samsun konuşmalarında, ülke bankalarında yatan yüz milyonlarca liranın iş
emniyeti olmadığı için iş alanına çıkmadığını, emniyet olmadığından ülkeye yabancı sermayenin de
giremediğini söylemişti. (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-
1950-1954, s.46,47.) (“Yurdda seçim için söylenen nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3
Mayıs 1950, s. 1,4.) Diğer yandan gayrimüslim vatandaşlara da “istikrar ve istiklal” teminatı
veriliyordu. Buna göre “Demokrat Parti devlet işlerini ele alırsa, varlık vergisi gibi bir kanunu değil
kendisi, ruhu bile Meclisin kapısından içeriye giremez.”di. “Şehrimizde seçim mücadelesi hararetli bir
safhaya girdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 1,6.
196 Kastamonu’da medeniyetle sanayinin başbaşa gittiğini vurgulayan Bayar, ülkede Ortaçağ
sanayisinin mevcut olduğunu, işsiz vatandaşları iş sahibi yapmak için el sanayisinin geliştirilmesine
ihtiyaç olduğunu söylemişti. “C. Bayar Kastamonuda mali politikayı tenkid etti”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 1,3. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve
Demeçleri 1946-1950-1954, s. 51-56.
197 Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s.46-51.
198 Celal Bayar’ın Kastamonu nutkuna cevap veren Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal ülkede mali
güçlüklerin olduğunu kabul etmiş, ancak bunların nedeninin milli savunma masraflarından ileri
geldiğini, ülkenin iflas tehlikesi altında bulunmadığını söylemişti. (“Seçim propagandası ve mali
durumumuz”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4 Mayıs 1950, s. 1,3.) İnönü de mali sıkıntıların,
katlanılmak zorunda olunan askeri masrafların ağırlığından ileri geldiğini, mali tasarrufun ancak
askeri bütçenin hafifletilmesi, zorunlu devlet hizmetlerinin kaldırılması, maaş ve ücretlerden indirim
yapılması suretiyle mümkün olabileceğini belirtiyordu. DP’ye, mali derde, askeri bütçeyi indirerek mi
çare bulmayı düşündüklerini soran İnönü, DP’nin israf iddialarına değinerek, “Savarona yatı batırılsa
ve Cumhur Başkanı maaşı, otomobilleri ve beyaz treni bazı politikacıların arzu ettikleri gibi kaldırılsa,
devletin maliyesi düzelecek mi?” diye soruyordu. (“İsmet İnönü dün Bursada bir seçim nutku daha
söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 1,3.) İnönü’nün bu sorularına Bursa’da
cevap veren Bayar bütçe harcamalarının, hep söylendiği gibi orduya değil sivil ihtiyaçlara yapıldığını,
bütçe artış oranının askeri ihtiyaçlarda %2.1 iken sivil ihtiyaçlarda %425 olduğunu belirterek, Varlık
vergisi gibi gayri tabii yollarla sağlanan gelirin bile sivil masraflara harcandığını vurgulamış;
bütçenin, ülkenin takati ile orantılı olmadığını, iktisadi ve mali alandaki bu düşüncelerini 4 yıldır
tekrar ettiğini ifade etmişti. “Celal Bayarın sorulan suallere mukabelesi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı
9250, 10 Mayıs 1950, s. 1,4.
199 Cevat Fehmi Karadeniz gezisine ait yazısında, on günden beri yemek yemediği için açlıktan
vücudu şişenleri ve iş bulma umuduyla gemiyle İstanbul veya Zonguldak’a gitmek isteyen
vatandaşların yolculuğunu anlatıyor; (Cevat Fehmi, “Karadeniz yolculuğu”, Cumhuriyet, Yıl 26,
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sıralanıyordu: Her türlü faaliyeti güçleştiren bürokratik işlemler ve mevzuat,200 yeni

sanayi kollarına ve iş sahalarına duyulan ihtiyaç,201 yol ve nakil araçları sıkıntısı,202

zirai kredilerin yetersizliği,203 şehirlerin imarı konusunda hizmet görülmemesi yada

gelirlerin yanlış alanlara harcanması, idare amirlerinin halka uzak tutumları.204

DP, CHP’yi realist olmamakla, programına aykırı vaadlerde bulunmakla ve

oy toplamak için hile yaparak, gerçekleştirmeyeceği vaadler vermekle suçluyordu.205

Sayı 9215, 5 Nisan 1950, s. 1,2.) Burhan Felek köylü ve kasabalı için seçim ölçüsünün “geçinmek ve
ekmek yemek meselesi” olduğunu, halkın iktisadi sorun yaratan her şeyden davacı olduğunu
belirtiyordu. Felek Ereğli’de kime oy vereceğini sorduğu bir vatandaştan “Bizi hoş tutan, ekmeği ucuz
yediren adamlar istiyoruz.” cevabını almıştı. (Burhan Felek, “Siyasi kıyılar!”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9229, 19 Nisan 1950, s. 1,2.) Yoğun işsizlik nedeniyle iki yıl zarfında 50 tane kahvehane açılan
Çorum’da ise halk, bağ ve bahçelerde bir günlük iş bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya
giriyordu. (Necdet Evliyagil, “Çorumda muhalefeti kuvvetlendiren işsizler”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 5.) Kırklareli ve Çorlu köylerinde ise açlık hüküm sürüyordu. Eşref Şefik,
“Katıksız köylüler kime oy verecek?”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5.
200 İzmir belediye başkanı, yeni alınacak şehir içi otobüsler için açık eksiltme usulü ile ihale
yapıldığını belirtmekte, halen kullanılan ve memnun kalınan Amerikan malı, otomatik vitesli, havadar
ve sarsıntısız otobüslerin mevzuat nedeniyle alınamadığından şikayet etmekteydi. İsmail Habib,
“Hayırlı dersler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9219, 9 Nisan 1950, s. 1,2.
201 Çukurova’lılar bol mahsul nedeniyle artan meyvelerin, dallarda çürümeye terk edilmesi yerine
meyve suyu, meyve konservesi yapımında kullanılmasını, kurulacak bu tip sanayi kolları ile bir
yandan da yeni iş sahaları açılmış olacağını ifade etmekteydiler. Muhalefet bu fabrikaların üretici
tarafından kurulmasını, devletin özel teşebbüse imkan tanıyıp, gereksiz kayıtları ortadan kaldırmasını
istemekteydi. (Nadir Nadi, “Benim Bilançom”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s.
1,2.) Buna göre devletçilik sadece özel sermayenin çalışamadığı yada çalışması mümkün olmayan
alanlarda uygulanmalıydı. Burhan Felek, “Bir devletçilik bahsi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20
Nisan 1950, s. 1,2.
202 Nakliyat güçlüğü ve soğuk hava depoları ile frigofrik vagonlar gibi vasıtaların eksikliği sebebiyle
ürünler tüketim merkezlerine taşınamamakta, bu durum hem köylünün ürünlerinin zorlu yol
koşullarında ziyan olmasına hem de büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların tüketim ürünlerini
pahalıya satın almasına neden olmaktaydı. Nadir Nadi, “Benim Bilançom”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9222, 12 Nisan 1950, s. 1,2.
203 Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifince kredi ihtiyacı karşılanmayan çiftçiler, tefeciye
yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldıklarından şikayet ediyorlardı. Çiftçi ayrı bir satış kooperatifi
kurulmasını ve aracıların ortadan kalkmasını istiyordu. Nadir Nadi, “Benim Bilançom”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9222, 12 Nisan 1950, s. 1,2. Cevat Fehmi, “Tarla süren ve yük taşıyan kadınlar”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15 Nisan 1950, s. 1,2.
204 Nadir Nadi Hatay’ın anavatana katılmasından beri bu şehirle ilgilenilmediğini, bu nedenle halkın
ümidini DP’ye bağladığını belirtiyor; ayrıca bağışlarla vatandaşı bir nevi aidata bağlayan Mersin
valisinin halkı gücendirdiğini, “vali vergisi” denilen gelirin ise, karayolu gibi ihtiyacı hissedilen
alanlarda değil, daha sonra sinemaya kiralanacak Halkevi binası inşasında kullanıldığını ifade
ediyordu. Nadir Nadi, “Hatayda muhalefet”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9217, 7 Nisan 1950, s. 1,2.
205 “Şehrimizde seçim mücadelesi hararetli bir safhaya girdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2
Mayıs 1950, s. 1,6. DP İstanbul adayı Hamdi Başar, CHP’nin yayınladığı beyanname ile kendi
programına, kurultay kararlarına, kanunlara ve Anayasaya aykırı birçok vaadlerde bulunduğunu, oy
almak için herşeyi kabul eder göründüğünü öne sürmüş; beyannamesinde Anayasa değişikliğinden
bahseden CHP’nin, kuvvetler birliği esasına dayanan programını değiştirmeden tek meclis usulünü
değiştiremeyeceğini dile getirmişti. (“İkinci bir meclis meselesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30
Nisan 1950, s. 1,3.) Diğer yandan CHP seçim beyannamesinde vaad edilenlerin gerçekleştirilmesi için
Amerikan bütçesinin bile yetmeyeceğine dair sözler köylere kadar yayılmıştı. Eşref Şefik, “Partilerin
pek dost olduğu yer”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 5.
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DP’ye göre CHP beyannamesi 25 senedir söylenen vaadlerin bir tekrarından ibaretti

ve 25 yıldır verdiği sözleri tutmayan bir partinin, dört yılda bunları

gerçekleştireceğini düşünmek gerçekçi değildi.206

DP’nin vaadlerinden en önemlisi işçiye grev hakkı tanınmasıydı.207 DP

toplantılarında vaad edilenler arasında geçim seviyesinin yükseltileceği, işsizliğin

kaldırılacağı, iç adaletin temin edileceği, köyler ile şehirler arasındaki farkın

kaldırılacağı da vardı.208 CHP ise, beyannamesinde de büyük yer ayırdığı köylü

kalkınmasına önem veriyordu.209 Grev hakkı tanınması konusunda ise daha erken

olduğuna inanılıyordu. CHP’ye göre DP’nin propaganda aracı olarak kullandığı grev

hakkı, işçilerin aleyhine olacaktı.210

CHP’nin mitinglerde kullandığı afişlerden bazıları şu sloganları taşıyordu:

“Muhalefet eşeği görür, uçağı görmez. Öküzü görür, traktörü görmez.”, “İnkar

haksızlıktır, eser ortada.”, “Dağılan çöker, daima bir daima toplu”, “Ne mutlu Halk

Partiliyim diyene”, “Seni senden, seni milletten, seni hükümetten soğutacak her

telkine dikkat et. Bunda mutlak fesatlık vardır.”211

Muhalefet partileri sürekli tek parti döneminin menfi anılarını canlandırırken,

CHP olumlu icraatlarını öne çıkarıyordu. Hükümet ve CHP sözcülerince bir yandan

tek parti iktidarı boyunca yapılan sanayileşme ve ulaştırma gibi alanlardaki

çalışmalar vurgulanıyor,212 bir yandan da 1946’dan sonra yapılan demokratikleşmeye

206 “Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 1,3. “Partilerin
siyasi toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s. 1,3.
207 İşçilere verilen diğer sözler ücretli tatil, ölüm sigortası ve işçi sigortalarının yaş haddinin
düşürülmesi idi. (“Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s.
1,3.) DP grev hakkının mutlaka kabul edilmesi ancak başıboş bırakılmaması taraftarıydı. Celal
Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 65-71.
208 “Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9234, 24 Nisan 1950, s. 1,3. Celal
Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 65-71.
209 4 Mayıs’ta İzmir’de ilk seçim nutkunu veren İnönü köylü kalkınmasının öneminden söz ederek;
köylerin teşkilatlanması, içme suyu, köy yolları, köy ilkokulları, köylünün toprak sahibi olması, köy
sağlığı ve orman davasından bahsetti. “İnönü dün akşam İzmirde ilk seçim nutkunu söyledi”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
210 İnönü grev hakkı konusunda şöyle diyordu:“....Belki bir gün biz de, grev hakkını kabul ederiz.
Fakat ondan evvel, yapacağımız işleri tamamlamak lazımdır. Bugün işçilerimiz ve işçi teşkillerimiz
sermaye sahiblerine karşı tahkim usulü ile emniyettedirler. Grev hakkının tabii karşılığı olan lokavt
unsuru, günü gününe geçinen ve hiç birikmiş dayanma sermayesi olmayan işçilerimizi iki günde
ezmek için birebirdir.” “İnönü dün akşam İzmirde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
211 “İnönüyü dinlerken”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11707-955, 10 Mayıs 1950, s. 1.
212 Sanayileşme politikası övülüyor, (“Şehrimizde seçim mücadelesi hararetli bir safhaya girdi”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 1,6.) 27 yılda harikalar yaratıldığı, ülkenin okullar,
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ilişkin ve takdir toplayan icraatlara dikkat çekiliyordu.213 CHP  ayrıca,  DP  ileri

gelenlerinin tek parti döneminde yüksek mevkilerde bulunduklarını vurgulayarak, bu

yıllara ait belleklerde yaşayan olumsuz hatıraların sorumluluğunu DP saflarına

geçenlerle paylaşmaya çalışıyordu.214

MP ise kuruluşundan beri olduğu gibi yine muvazaa üzerinde duruyor,

CHP’ye karşı gerçek muhalefetin temsilcisinin kendisi olduğunu vurgulayarak,

muhalif seçmeni partiye çekmeye çalışıyordu.215 DP ise muhtemel oylarına göz diken

köprüler, iktisadi ve mali müesseslerle donatıldığını belirtiliyordu. (“İnönünün Balıkesir ve Manisa
nutukları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.) Bu konuda İnönü şöyle diyordu:
“27 seneden beri bu memlekette hiçbir şey yapılmamıştır, yahut her şey fena yapılmıştır, iddiası
haksız, yersiz ve insafsız bir isnattır.” “İnönü Manisa ve Balıkesir’de de birer konuşma yaptı”,
Hürriyet, Yıl 3, Sayı 728, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.
213 Başbakan Günaltay 2 Mayıs’ta Ankara radyosunda verdiği nutukla, 8. dönem boyunca meclisin
aldığı kararlar ve çıkarılan kanunlar ile gerçekleştirilen icraatların bilançosunu yaptı. Buna göre: Dış
politika alanında batı dünyası ile ilişkiler tarihte görülmemiş biçimde güçlenmiş, ABD ile dostluk ve
işbirliği artmış, Türkiye Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatına girmiş ve Avrupa Birliği Konseyine
katılmaya davet edilmişti. İç politika alanında ise ordu yeni silahlarla donatılmış, Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu değiştirilmiş, Belediyeler Kanununun uygulanması sonucu belediye gelirlerinde
artış yaşanmış, İller Kanunu sayesinde valilerin yetkileri genişletilmiş böylece yerel ihtiyaçların hızla
ve yerinde giderilmesi sağlanmıştı. Mali bir devrimle eski vergi usulleri bırakılarak gelir vergisi
sistemine gidilmiş, gelirlerine oranla fazla vergi veren vatandaşların vergi miktarları azaltılmış, uzun
vadeli krediler sağlayacak bir sanayi bankası kurulmuştu. Milletlerarası Kalkınma Bankası ile yapılan
anlaşmaya göre, Amerika’dan gelecek bir heyet incelemelerde bulunacak ve bir ekonomik kalkınma
planı hazırlayacaktı. Tamir olunan, bakıma alınan, yeni yapılan karayolları, köprüler, demiryolları ve
liman inşaatları mevcuttu. Düşük faizli ve uzun vadeli zirai krediler dağıtılmış, yurt içinde yeni Ziraat
Bankası şubeleri açılmıştı. Gelecek dönemde tüketim merkezlerinde yaşanan et kıtlığı ortadan
kaldırılacak, et ve balık kombinaları ve soğuk hava depoları kurulacak, köy ve kasabalarda tapusuz
gayri menkuller tapuya bağlanacaktı. İş mahkemeleri, hastalık sigortası, ihtiyarlık sigortası kanunları
ile işçinin hakkı korunmuştu. Yeni okullar açılmış, ilk okullarda din derslerine başlanmış, on ilde
imam hatip kursları ile Ankara’da bir ilahiyat fakültesi açılmıştı. Türk büyüklerine ait türbeler ziyarete
açılmıştı. Beş yıllık zirai kalkınma planı yapılmış, köylülere devletçe kredi temin edilmiş ve tohumluk
verilmiş, Amerikan yardımı ile alınan zirai makine ve aletler dağıtılmış, ormanların devletleştirilmesi
hakkındaki kanuna sahiplerine iade edilecek özel ormanlara ait hükümler eklenmişti. Çiftçiyi
Topraklandırma Kanununda değişiklikler yapılarak, orta işletmelerin bütünlüğü korunurken, topraksız
çiftçilerin de toprağa sahip olmaları imkanı sağlanmış ve Emekli Kanunu ile sigorta mahiyetinde bir
emekli sandığı kurulmuştu. 15 ay önce hükümet programında vaad edilen işlere ait tasarılar -basın
kanunu tasarısı hariç- meclisten çıkarılmıştı. (“Başbakan Şemseddin Günaltayın Ankara Radyosunda
Umumi Memleket Meseleleri üzerindeki konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 30-
46.) (“Başbakan, geçen yılların uzun bir bilançosunu yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs
1950, s. 1,3.) Başbakan diğer bir konuşmasında son zamanlarda gıda maddelerinin yavaş yavaş
ucuzladığını, hayat pahalılığının azaldığını açıklıyordu. “Başbakan günün meseleleri hakkında geniş
izahat verdi”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 721, 29 Nisan 1950, s. 1,4.
214 “Partilerin dünkü toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 1,3.
215 Mareşal’in cenazesinde yaşanan olaylardan sonra yapılan Bayar-Günaltay görüşmesi ertesinde her
iki parti de rejim ve devrim aleyhtarı propaganda konusunda ortak görüşleri taşıdıklarını
açıklamışlardı. (“Rejim aleyhtarı propaganda”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9236, 26 Nisan 1950, s.
1,3.) MP bu görüşmeleri muvazaa olarak nitelendiriyordu. DP’ye göre ise bir parti başkanının görevli
devlet reisi veya hükümet başkanı ile konuşması suç değil, tersine bir görevdi. (“Şehrimizde seçim
mücadelesi hararetli bir safhaya girdi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 1,6.) İki
parti arasındaki dış politika konusundaki benzer düşünceler ise Bayar tarafından şu biçimde
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MP’nin, muhalif oyların dağılmasına neden olarak CHP’ye hizmet ettiğini öne

sürüyordu.216

Seçim kampanyası sırasında fazlaca etkinlik gösteremeyen MKP ilk

muhalefet partisi olduğunu hatırlatıyor,217 devletin iktisadi hayata müdahalesini

eleştiriyordu.218 Bağımsız adaylar ise, hem sayı hem de etkinlik bakımından dikkat

çekiyordu. İstanbul’da birleşip bir dernek kuran bağımsızlar görüş ve şikayetlerini

belirttikleri bir gazete çıkarmış, bir yandan da şahsi beyannameler yayınlamaya

devam etmişlerdi.219

Seçim kampanyası sırasında yapılan propaganda çalışmalarına bakıldığında,

yurt gezisine çıkan DP’li adayların, partilerinin kampanya stratejisine uygun olarak,

halka daha yakın durduğu ve sadece konuşmaları ile değil, giyim ve hareket tarzları

ile de halktan biri gibi göründükleri; CHP’li adayların ise teşkilatın gücüne

duydukları güvenle kendinden emin, cansız ve seçmene uzak bir propaganda tarzı

takip ettikleri görülüyordu.220 Bu durum CHP’li milletvekili adaylarının yıllar süren

alışkanlıklarının bir neticesiydi. Aynı zamanda seçimlerin, birden çok partinin

katılımıyla ve tek dereceli olarak yapılmasının doğurduğu sonuçları iyi analiz

edemediklerini göstermekteydi.221 Bir yanda otomobil bulamadığından yada maddi

özetleniyordu: Dünya iki kutba ayrılmış ve Türkiye DP kurulmadan önce Anglo-Sakson politikasını
tercih etmişti. DP’nin, milletin hesabına tutulan bu iyi yolda hükümetle beraber olması muvazaa
sayılamazdı. (“C. Bayar Kastamonuda mali politikayı tenkid etti”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1
Mayıs 1950, s. 1,3.) (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-
1954, s. 51-56.) MP, aday listeleri konusunda DP ve CHP’nin bazı seçim çevrelerinde birbirlerine
karşı nezaket gösterdiklerini, DP’nin Ankara ve Kütahya’yı tahliye ettiğini, buna karşılık CHP’nin
İstanbul ve Balıkesir’i gözden çıkardığını öne sürüyordu. “Aday listelerine dair parti propagandaları”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9238, 28 Nisan 1950, s. 1,3.
216 “Partilerin radyolardan faydalanacakları saatler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9236, 26 Nisan 1950,
s. 1,4.
217 “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
218 Başkan Nuri Demirağ Ankara mitinginde iktisadi devlet teşekküllerinin hayat pahalılığına neden
olduğunu, devletin kötü bir tüccar ve kötü bir ziraatçı olduğunu, sanayinin teşvik edileceğine tahrip
edildiğini ifade ediyordu. “M.K.P.nin Ankarada açık hava toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9234, 24 Nisan 1950, s. 1,3.
219 Bağımsızlar Derneği çatısı altında birleşen İstanbul bağımsız adaylarının en büyük şikayet konusu,
radyoda kendilerine konuşma hakkı verilmemesiydi. (Fethi Pirinççioğlu, “İstanbulun 50 bağımsız
adayı nasıl hazırlanıyor?”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 5.) Bağımsız adaylar afiş
ve beyannameleri ile halka ulaşmaya çalışıyorlardı. Çoban Yurtçu, “Parçalanan aday arabası”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950, s. 5.
220 Adnan Aktan, “Rizede yeni-eski maçı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 5.
Necmi Erkmen, “4 senenin Bursada yarattığı eser”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan 1950, s.
5. “D.P., C.H.P.yi rakib bile saymıyor, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 5.
221 1960’lı yıllarda Of ve çevresinde saha çalışmaları yapan Meeker, 1950 seçimlerinde CHP Trabzon
milletvekili adayı olan Mehmet Sayın’ı şöyle anlatmaktadır: “CHP’nin seçkinist ve devletçi
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imkansızlıklardan motosiklet, at, hatta deve sırtında köy köy dolaşan,222 çarık giyen,

ellerleriyle yemek yiyip, köylülerin yattığı yerde yatan223 DP’li adaylar; diğer yanda

otomobillerinin hızını bile kesmeden köylerden geçen,224 seçim çevresindeki

köylerde dolaşmayı oy dilenmek olarak nitelendiren,225 “İsviçre dağlarında geziye

çıkan sportmenler gibi” giyinen226 CHP’li adaylar vardı.

Ancak CHP seçim günü yaklaştıkça seçimi kazanmak için yıllardır uyguladığı

usulleri terk etmek zorunda olduğunu anlayacak ve propaganda konusunda DP

modelini takip etmeye başlayacaktı. Mayıs ayı geldiğinde CHP “tam gazla”

çalışmaya koyulmuş, adaylar otomobil ve jiplerle ilçe, bucak ve köyleri gezmeye

başlamıştı.227 Köylere yapılan gezilerden başka, ilçe ve bucaklarda, özellikle pazar

yada panayır kurulduğu günlerde düzenlenen açık hava toplantıları da parti

tanıtımları için önemli bir fırsattı.228 Seçim mücadelesinin son günlerinde artan

mitingler partili partisiz bütün vatandaşların ilgisi çekmekte, genelde tüm partilerce

uygulamalarına çoktandır alışkın olan Mehmet Bey, seçim konusunda sayıların, dayanışmanın ve
popülizmin önemini hala tam olarak kavrayamamıştı. CHP’nin Giresun kongresinde kendisine,
Muradoğulları’nın DP’yi desteklemesiyle ilgili düşünceleri sorulduğunda, ‘Bu çobanlar beş bin oy
toplayabilir, fakat bu onlara ne getirecek?’ şeklinde yanıt verdiği söylenir. Görüldüğü gibi, Mehmet
Bey doğru saymış fakat yanlış sonuca varmıştı.” Michael E. Meeker, İmparatorluktan Gelen Bir
Ulus: Türk Modernitesi ve Doğu Karadeniz’de Osmanlı Mirası, Çev. Tutku Vardağlı, İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005, s. 367.
222 Ferdi Öner, “C.H.P.’nin motörlü kıt’aları”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5.
İçel’de “beygire atladığı gibi köy köy” dolaşan DP’li kadın aday, köylülerin hayranlığını kazanmıştı.
(Nadir Nadi, “Hatayda muhalefet”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9217, 7 Nisan 1950, s. 1,2.) Ordu DP
adayı Fevzi Boztepe ise bir rekora imza atarak, Ordu’nun 509 köyünden 450’sini gezmişti. Adnan
Aktan, “Ordunun harika adayı!”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 5.
223 Necdet Evliyagil, “Son moda elbiseli adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s.
5.
224 Cevat Fehmi, “Tarla süren ve yük taşıyan kadınlar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9225, 15 Nisan
1950, s. 1,2.
225 Cevat Fehmi’nin Akçeabad’da görüştüğü bir CHP’li milletvekili iki devredir seçildiğini, artık
halkın onu tanıdığını, bu nedenle seçim çevresinde uzun süre kalmasının gereği olmadığını belirtmiş;
köy köy, ev ev dolaşmanın oy dilenciliği anlamına geldiğini ve kendisinin böyle bir şey
yapamayacağını söylemişti. Cevat Fehmi, “Plastik çantalı ve Naylon çoraplı köylü kadın”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9228, 18 Nisan 1950, s. 1,2.
226 Necdet Evliyagil, Son moda elbiseli adaylar”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s. 5.
227 Cevat Fehmi, “Bir vapurluk nüfusu olan vilayet merkezi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9220, 10
Nisan 1950, s. 1,2. Adnan Aktan, “Orduda C.H.P. ‘tam gaz’ ile çalışıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9245, 5 Mayıs 1950, s. 5. Ferdi Öner, “Antalyada listelerin mukayesesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9239, 29 Nisan 1950, s. 5. Adnan Aktan, “Orduda meşhur olan çürük gemi, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9244, 4 Mayıs 1950, s. 5. Necmi Erkmen, “Bursada partilerarası düello birden kızıştı”, Cumhuriyet,
Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5.
228 Şehabettin Uzunkaya, “Zonguldakta neticeler işçiye bağlı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29
Nisan 1950, s. 5. İstanbul’da seçime 12 gün kala DP 67 açık hava toplantısı yapmış, bu toplantılarda
400’den fazla hatip konuşmuştu. MP 35 toplantı, 200 hatip, CHP 16 toplantı, 80-90 hatip rakamlarına
haizdi. Fethi Pirinçcioğlu, “İstanbulda yapılan mitinglerin bilançosu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9243, 3 Mayıs 1950, s. 5.
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aynı gün sırayla yapılan toplantılara halk yoğun olarak iştirak etmekteydi.229 Pazar

kurulan gün partiler, özellikle parasal anlamda daha güçlü olan CHP,230 civar nahiye

ve köylerdeki vatandaşları miting düzenlenen merkeze otobüslerle taşıyor; yolculuk

sırasında çay, kahve, şerbet gibi ikramlar yapılıyordu. “Felekten bir gün çalma”

niyeti ile şehre gelen köylüler önce nutukları dinliyor, sonra alışveriş yapıp köylerine

dönüyordu.231

Kampanya sırasında hem seçmenler hem de partiler, 1946 seçimlerinde

yaşananları akılda tutarak hareket ediyorlardı. Köylüler seçmen listelerinde isimleri

olup olmadığı konusunda hassas davranıyor,232 muhalif partiler idare amirlerinin

CHP lehinde çalışıp çalışmadıklarını “polis hafiyeleri” gibi denetliyorlardı.233

Seçime on gün kadar kalmışken oy kazanma mücadelesi köylerden şehirlere

kaymış, vaadler “ipe sapa gelmez” bir hale gelmiş, propaganda yöntemleri

229 Hüsameddin Polat, “İki tarafa da kur yapan seçmenler”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan
1950, s. 5. Ferdi Öner, “Muhavereli mitinglerden intibalar”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9240, 30 Nisan
1950, s. 5. Şahabeddin Uzunkaya, “Generaller listesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs 1950,
s. 5.
230 Necdet Evliyagil, “Sivasta şikayetler artıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 5.
Adnan Aktan, “İş paraya kalınca…”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5. Ferdi Öner,
“C.H.P.’nin motörlü kıt’aları”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5. Propaganda
savaşını, seçim kampanyası sırasında maddi kaynaklarına güvenerek daha rahat hareket eden CHP’ye
kaptırmamak isteyen DP, seçim masraflarını karşılamak için, tüm geliri yerel teşkilatlara bırakılacak
bir eşya piyangosu düzenlemişti. 7 Mayıs’ta çekilen piyango, yaklaşık iki ay öncesinden gazetelerde
tanıtılmaya başlanmıştı. “Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9188, 9 Mart 1950, s. 4. “Başlıksız”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9201, 21 Mart 1950, s. 4. “Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9203, 24
Mart 1950, s. 4. “Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 4. “Başlıksız”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9230, 20 Nisan 1950, s. 4.
231 Fethi Pirinçcioğlu, “İstanbulda yapılan mitinglerin bilançosu”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3
Mayıs 1950, s. 5. Doğan Nadi, “Açık hava mitingleri ve felekten gün çalanlar…”, Cumhuriyet, Yıl
27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5. Ferdi Öner, “C.H.P. rozeti takan açıkgöz D.P. liler”, Cumhuriyet,
Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s. 5.
232 Ferdi Öner, “Adayların sesi kısılmaya başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s.
5.
233 DP’lilerin özellikle valilerin hareketlerini sıkı sıkıya takip ediyor; valilerin makam arabalarına
CHP’li adayları bindirip bindirmedikleri, CHP binalarına uğrayıp uğramadıkları, CHP’li
milletvekilleri ile görüşüp görüşmedikleri sürekli denetleniyordu. Kanuna aykırı bir durum
muhaliflerce il seçim kurullarına şikayet ediliyordu. (Necdet Evliyagil, “Polis hafiyelerine dönen
Demokratlar”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 5.) (Ferdi Öner, “Antalyada adaylar
arasındaki mücadele”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9241, 1 Mayıs 1950, s. 5.) Amasya’da ve Sivas’ta
valinin CHP adayını makam arabası ile köylerde dolaştırarak propaganda çalışmalarına yardım etmesi
DP il idare kurulunca şikayet edilmişti. (“Terane!”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s.
5.) (Necdet Evliyagil, “Sivasta şikayetler artıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s.
5.) Muhalefet, valilerin CHP adaylarını destekler tarzda hareket etmesini manevi baskı olarak
nitelendiriyordu. Eşref Şefik, “Kırklarelinde hava bozulmaya başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9245, 5 Mayıs 1950, s. 5.
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ilginçleşmişti.234 Partiler arasındaki mücadele hem meydanlarda hem gazete

sütunlarında artarak devam ediyor,235 ancak aslında karşıt görünen tarafların

görüşleri gitgide birbirine benziyordu.236 Bu aşamada özellikle doğu ve

güneydoğuda, parti tercihi ideolojik boyuttan sıyrılıp, bu yörelerdeki mevcut feodal

düzenin kurallarına göre belirlenmekteydi.237

CHP de DP de seçimi kazanma konusunda kendisine güveniyordu. DP’nin

seçmene verdiği mesaj basit ama etkiliydi: “Bugünkü halinizden memnun iseniz

oylarınızı iktidara, değilseniz bize veriniz.”238 DP böylece bir yandan halkın yıllardır

tek partiye karşı birikmiş hoşnutsuzluğunu kullanarak seçmene yaklaşıyor, diğer

yandan da iktidara, sonuçlarına katlanacağı tehdidi ile, milli iradeye saygılı olması ve

oy sandıklarına müdahale etmemesi konusunda göz dağı veriyordu.

Propaganda süresinin son günü İzmir’de konuşan Bayar ülkeyi baştan başa

dolaştığını, DP’nin çoğunluğu kazanma eğiliminde olduğunu, ancak azınlıkta

234 Hüsameddin Polat, “Adayların ipe sapa gelmez vaidleri”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9242, 2 Mayıs
1950, s. 5. Çorum’un doktor adayı vatandaşları parti binasında bedava tedavi ediyor, parasız ilaç
dağıtıyordu. (Necdet Evliyagil, “Yorganının parçaları 50 liraya satılan aday”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9244, 4 Mayıs 1950, s. 5.) Sinop CHP adayı Server Somuncuoğlu ise köylü çocuklara ayakkabı
dağıtmıştı. (Şahabeddin Uzunkaya, “Sinobun köylerinde yapılan oy avcılığı”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 5.) İstanbul bağımsız adaylarından biri yayınladığı beyannamesinde
milletvekili seçildiği takdirde gelirinin üçte ikisini hayır işlerine harcamayı taahhüt etmişti. (“Gelirinin
üçte ikisini hayır işlerine verecek aday”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs 1950, s. 5.)
235 Azmi Ezer, “Propaganda: ‘Biz iyiyiz, onlar kötü!’ ”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs
1950, s. 5. Toplantılara hangi adayın daha fazla vatandaş toplayabileceği partiler arasında bir yarış
konusuydu. (Şahabeddin Uzunkaya, “Samsunda herkes ‘kendi atını nallatmakla’ meşgul”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 5.) Yerel gazeteler destekledikleri partiye göre
mitinglere katılım sayısını değiştiriyorlardı. Kadri Kayabal, “Konyada havayı bulandıran yazı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 5. Hüsameddin Polat, “Eskişehirde kazanacak ve
kazanamıyacak olanlar”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9250, 10 Mayıs 1950, s. 5.
236 DP ile CHP arasındaki temel fark devletçiliğe bakış açılarındaydı. Ancak seçim yarışının son 2-3
ayında CHP’lilerin ekonomide özel teşebbüse daha çok yer verileceğini, liberal bir iktisadi sistem
uygulanacağını belirtmeleri, partiler arasındaki bu ana ayrımın kapanmasına neden olmuştu. Doğan
Nadi, “Egede oynanan köşe kapmaca”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 5.
237 Seçmenler tercihlerini her zaman parti programlarına göre değil, bazen de köy bekçisine, muhtara
kızarak parti değiştirme yada mevcut kan davasının seçim davası haline gelmesi biçiminde
belirliyorlardı. Sırf iktidar yanlısı olan ailelere düşman olduğu için muhalifleri destekleyenler vardı.
Doğu ve güneydoğu Anadolu’daki büyük aileler bir üyelerinin milletvekili olmasını istemekte, partiler
ise büyük bir oy potansiyelini elinde tutan şeyhlerin oyunu kazanma derdindeydi. Haluk Durukal,
“Doğu Anadoluda her iki parti ateşle mi oynuyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s.
5. Haluk Durukal, “Seçimler dolayısile ortaya çıkan tehlikeli mevzular”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9240, 30 Nisan 1950, s. 5.
238 “Celal Bayar Elazığda dün bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s.
1,3.
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kalsalar da milli vazifelerini murakabe şeklinde yapacaklarını belirterek şöyle

diyordu:239

“Şunu katiyetle bilmek lazımdır ki milletin iktidara getirmek istediği kuvvete
karşı hareket asla kimsenin aklından geçmemelidir.....Çünkü bu doğrudan
doğruya millet iradesine isyan olur. Millet iradesine isyan edenler ise nasıl
yola getirileceklerini pekala bilirler…..Son söz olarak ben vaziyetten
eminim. Geçen seferki bir sürprizle karşılaşacağımızı zannetmiyorum.
Sandık başına emniyetle gideceğiz. Vazifemizi huzur, sükun, vekar içinde
göreceğiz.Ondan sonradır ki milletin iradesi nasıl tecelli ederse ona boyun
eğeceğiz ve boyun eğmeyenler olursa kanunların vatandaşlara verdiği
selahiyet dahilinde boyun eğdireceğiz.”

Bu uyarıya karşı, çok partili yapıya geçişle beraber siyasette meydana gelen

değişikliklerin farkındaydı olan CHP, seçimlerin sorunsuz yapılacağı konusunda

teminat veriyordu. Seçime on gün kala İzmir’de gazetecilerle konuşan ve muhalefeti

dostlukla yeneceğini söyleyen İnönü şöyle diyordu:240

“....Seçimlerin neticesi ne olursa olsun kadere boyun eğmek lazım gelecek.
Sandık başlarına emniyetle gideceğiz. Her tarafta bu emniyeti müşahede
ettim. Şansımız olur da kazanırsak yeni bir hamle yapacağız. Oturmak devri
geçti artık.”

b) Seçim Beyannameleri:

(1) Millet Partisi:

Partinin fahri başkanı ve İstanbul milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak imzası

ile yayınlanan MP seçim beyannamesi 8 Nisan’da basına verildi ve 2 Mayıs akşamı

239 Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 65-71.
240 Cumhurbaşkanı, memleketi türlü ihtimaller karşısında bırakıp gitmeyeceğini, ancak memleket
kendisine “artık senin zamanın bitti” dediği zaman minnettar kalacağını ifade ederek sözlerini şöyle
bitiriyordu: “Çekilirim ama, bu defa karşıya geçer mücadele ederim…..Seçimi kaybedersek,
gördünüz, diyeceğim bu şerefte benim, bir daha benim kadar sabırlısını bulamazsınız. Bir daha elinize
bu fırsat geçmez.” “Cumhur Başkanı dün bir hasbıhal yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4
Mayıs 1950, s. 1,3.
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radyoda okundu.241 Beyannamede üzerinde durulan konular ve parti tarafından

savunulan esaslar şunlardı:242

CHP, milletin haklarını çiğneyerek kazandığı 1946 seçimleri sayesinde

iktidarda kalmıştır ve halk üzerindeki baskısını her gün daha çok

şiddetlendirmektedir. Geçen dört senede demokrasiye doğru değil, “tahakküm ve

şahsi nüfuzun artmasına” doğru gidilmiştir. Basın kanunu ağırlaştırılmış, aşırı sağ ve

sol akımlar hakkındaki kanun sayesinde hoşa gitmeyenler hapsettirilmiş, valilerin

gücü arttırılıp, yargıç teminatı azaltılmıştır. Hiç kimse ülkede bir hürriyet havası

olduğunu iddia edemez. Polis idarelerine has bir baskı halkı ezmektedir.

Toplantılarda konuşan hatiplerin konuşmalarının sivil memurlarca not alınması ve

Sadık Aldoğan’ın dokunulmazlığının kaldırılması, ülkede hakim olan idarenin

içeriğini göstermektedir. Mesele, hangi partinin kazanacağı değil, medeni ve hür

dünya yolunda mı yoksa istibdat, baskı ve tehdit altında mı yaşanacağıdır. CHP

istibdat ve şahsi idareyi, MP ise medeniyet yolunda yürüyüşü temsil etmektedir.

Mevcut Anayasanın tam uygulanmasına mani olan İnönü, Anayasanın

değiştirilmesinden ve yetersizliğinden bahsetmektedir. İnönü’nün asıl maksadı kendi

yetkilerini arttırmak, gücünün kanunlaştırmak ve diktatörlük mevkiini muhafaza

etmektir. Böylece İnönü, CHP Genel Başkanlığından ayrılsa bile şahsi hakimiyetini

arttırmış olacaktır. Cumhurbaşkanının tasavvurlarının gerçekleşmesi, milli bir tehlike

meydana getirecektir. Buna karşı koymak milli bir görevdir ve bu görev sandık

başında görülecektir. CHP seçim sonucunda, iktidarını üçte ikiyi aşan bir çoğunluk

kazanarak devam ettirirse “Cumhurbaşkanı bir nevi sultan durumuna geçer” ve

hürriyet ve hak mevhumlarına uzun süreyle veda etmek gerekir. “Memleketimiz için

kurtuluş çaresi Halk Partisinin seçimleri kaybetmesidir.” Halk partisine muhalif

görünen ancak onun başkanıyla gizli görüşmeler yapan ve şüpheli hareket eden

kimseler de iktidardakilerden ayrı tutulmamalıdır.

MP iktidara geldiğinde memlekette hürriyet havası estirmeye, baskıcılığı

önlemeye önem verecektir. MP vicdan, söz, yazı, toplanma, çalışma hürriyeti ile hür

ve namuslu seçim istemektedir. “Devlet müdahaleciliği” ve “devlet

241 “M.P.nin beyannamesini radyo yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9243, 3 Mayıs 1950, s. 1,3.
242 “Mareşal Fevzi Çakmak’ın Millet Partisi adına 2 Nisan 1950 neşredilen Seçim Beyannamesi”,
Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 61-68. “M. Partisinin seçim beyannamesi”, Cumhuriyet,
Yıl 26, Sayı 9219, 9 Nisan 1950, s. 1,3.
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sermayeciliğinden” kurtulmak isteyen MP işçinin grev hakkına sahip olmasını

savunmaktadır.

Hükümet; aşırı pahalılık, vurgunlar, dolar kaçakçılığı gibi meselelerde ya

hiçbir tedbir almamış ya da yanlış tedbirler almıştır. Hükümet her işe karışarak

ekonomik hayatı altüst etmezse halkın maddi seviyesi artar, sefalet ortadan kalkar.

Bu işleri başarabilecek tek parti MP’dir. Hükümet kanunları istediği gibi çıkarıp,

kaldırarak halkın güvenini kaybetmiştir. Ülkede her şeyden önce güveni tesis etmek

gerekir. İktidarla gizli temaslar yapıp muhalif geçinenler değil, MP güvenilmeye

layıktır. MP parti içi demokrasiye sahip bir parti olarak, şef usulüne son verecektir.

(2) Cumhuriyet Halk Partisi:

CHP 1950 seçim beyannamesi 27 Nisan akşamı radyo ile ilan edildi.

Beyannamede 1950-54 devresinde gerçekleştirilmeye çalışılacak işler ve ele alınacak

davalar sayılmaktaydı. Beyannamede üzerinde durulan konular ve parti tarafından

savunulan esaslar şunlardı:243

“Rejimin takviyesi[md 1-4]
1- Demokrasi yolunda cesaretle mesafe alırken, bütün vatandaşları

her türlü haklarından can, mal ve mülkünden emin olarak, birlik, düzenlik
içinde yaşatmak baş kaygımızdır.

2- Çok partili, serbest münakaşa hayatını ve milletin seçtiği
vekillerle idare sistemini daha ziyade kuvvetlendireceğiz.

3- Bu maksatla Anayasamızı; sağlam bir garp demokrasisinin temel
prensiplerine göre değiştirmek istiyoruz. Milletvekillerinden mürekkep bir
meclisten başka İkinci bir meclis bunların vazifeleri, birbirleriyle
münasebetleri, devlet reisinin vazife ve salahiyetleri ele alınacak başlıca
konular olacaktır. Meselenin halli işini seçimlerden sonra toplanacak C.H.P.
Kurultayına sunmak kararındayız.

4- Milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik umdeleri
partimizin ana prensipleridir. Yurdumuzun yüksek gelişmesinin bu düsturlar
yolundan gerçekleşebileceğine inanmaktayız. Tek parti hayatı devrinin icabı
sayılarak Anayasaya sokulmuş bulunan bu altı umdeyi Anayasadan
çıkaracağız.

Bununla beraber Anayasaya laik Cumhuriyet rejiminin korunması
için gerekli kayıtların konması lazım geldiği kanaatindeyiz.”

243 “C. H. P.nin seçim beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9238, 28 Nisan 1950, s. 1,4. “C. H. P.
nin Seçim Beyannamesi”,Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 46-53.
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En başta köylü ve çiftçi(md 5): “Milletimiz temel unsuru olan köylü ve çiftçi

vatandaşlarımızı medeni vasıtalardan tam olarak faydalanır bir duruma getirmek için

şimdiye kadar alınan tedbirlere süratle yenilerini ilave edeceğiz.” İlköğretim her köye

sokulacak, köy yayınları genişletilecek, her köy odasına bir radyo verilecek, köy

yolları ana yollara bağlanacak, köyler temiz suya kavuşturulacak, topraksız ve az

topraklı köylüye toprak dağıtılacak, köylüye daha elverişli ziraat usulleri öğretilecek,

tohumluk dağıtılacak ve tarım araçları verilecek, tohumluk dağıtımına hız verilecek,

suni gübre fabrikası kurulacak, köylüyü tek mahsulden kurtarmak için her bölgede

köylünün meşgul olacağı istihsal sahaları tesbit edilecek, tarım sigortaları kurulacak,

köy sağlığı işine önem verilecektir. Ziraat Bankası’nın sermayesinin arttırılması

kredi sahasındaki ilk hedeftir.

Orman davamız(md 6): Vatandaş ile orman idaresi arasındaki ilişkileri ıslah

edici tedbirler alınacak, orman varlığını korumak ve arttırmak için çalışılacaktır.

Yakacak meselesinin önemi(md 7): Linyit kömürü yataklarını işletmek ve

kömürü vatandaşın ayağına götürmek amacındayız.

Şehir ve kasabalarımız için(md 8-9): Şehir ve kasabaların elektrik ve su

ihtiyacı 1954 yılına kadar tamamen giderilmeye çalışılacak, elektrik enerjisini

ucuzlatacak tedbirler alınacak, gıda maddeleri için soğuk hava depoları, silo ve

ambarlar, konserve fabrikaları, kombinalar kurulacaktır.

Mesken meselesi(md 10): Vatandaşın mesken ihtiyacını karşılamak için yeni

kolaylıklar getirilecektir.

Sıtma ve veremle mücadele(md 11): Sıtma ve veremle savaşa hız verilecektir.

Özel idareler(md 12): İl özel idarelerine daha çok özerklik verilecektir.

Orta okullar(md 13): Kasabalar ortaokula kavuşacaktır.

Teknik okullar(md 14): Teknik okullar programının uygulanmasına devam

edilecektir.

Suların tanzimi(md 15): Su davası hızla yürütülecek, “Sular Bankası”

kurulacaktır.

İller bankası(md 16): İller Bankası güçlendirilecektir.

Yol davamız(md 17): Yaz kış geçit veren yollar millet hayatında her davanın

çözülmesinde işe yarar. Daha çok yol yapılacak, il yolları bakım altına alınacaktır.
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Doğu kalkınması(md 18): İki yıldır uygulanan “Doğu kalkınması”

programına devam edilecektir.

Petrol işletmesi(md 19): Petrol işletmesine hız verilecek, kurulacak petrol

işletmesi idaresine, büyük ve küçük milli sermaye ve makul şartlarla gelecek yabancı

sermayenin katılımına imkan verilecektir.

Limanlar ve küçük iskeleler(md 20): Liman ve küçük iskele yapımına hızla

devam edilecektir.

Adalet işlerimiz(md 21): Adalet işlerinin mükemmelleştirilmesi için gereken

tüm tedbirler alınacaktır.

Sosyal tesanüd(md 22): CHP sosyal sahalardaki devletçiliği, sosyal

dayanışmayı kuvvetlendirmek olarak anlamaktadır. İşçilerin emniyet içinde çalışması

için yeni tedbirler alınacak, sosyal sigorta sisteminin kurulması için çalışmalara

başlanacak, kimsesiz çocukların himayesi ve yetiştirilmesi için girişilen işlere devam

edilecektir.

Bizim Devletçiliğimiz ve özel teşebbüs(md 23): CHP ekonomiyi kısa

zamanda geliştirmek ve dünya gereklerine uygun bir seviyeye ulaştırmak amacıyla

devletçiliği benimsemiştir. CHP’nin devletçiliği büyük maden işletmeleri, enerji

santralleri, ağır endüstrinin kurulması, savunma endüstrisi, bayındırlık işleri gibi

büyük teşebbüsler ile ulaştırma, posta, telgraf, telefon gibi kamu hizmetlerini

ilgilendiren teşebbüslerden ibarettir. Özel teşebbüs teşvik edilecek, yeni iş sahaları

açılacak, işletme kredisinden özel teşebbüslerin de faydalanması sağlanacak, uygun

faizlerle istikraz tahvilleri çıkarılacak, elde edilen paralar özel sermayeye verilecek,

uluslararası şartlara uyacak yabancı sermayeye kapılar açık tutulacak, özel sermaye

ve teşebbüsle devlet işletmelerinin eşit şartlarda çalışmasının sağlanması için gereken

düzenlemeler yapılacak, fiili inhisara izin vermeyecek tedbirler alınacaktır.

Küçük sanat kredisi(md 24): Küçük sanat erbabına sağlanan uzun ve kısa

vadeli kredilerin hacmi arttırılacaktır.

İşletmeler ve tekel(md 25): Devlet işletmeleri ve Tekelin daha rasyonel

işletilmesi için tedbirler alınacaktır.

Bütçe siyasetimiz(md 26): Devlet masrafları asgari hadde indirilecek, vergi

ıslahatı tamamlanacak, Türk parasının kıymeti korunacaktır.
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Milli Savunma: Ordunun savunma gücünü arttırmak için ABD’nin malzeme

ve teknik yardımının devamını dilemekteyiz. Dünya şartları değişmedikçe, milli

savunma konusundaki milletçe katlanılan fedakarlıklardan bir indirime gitmek doğru

görülmemektedir. Ordumuzun savunma gücünü arttırmak için gereken yeni

fedakarlıkların da vatandaşlarca benimseneceğine inanıyoruz.

Dış politika: BM ailesi içinde milli selamet ve refahı yüksek bir insanlık

idealine bağlı olan politikaya devam edilecek, ABD ile gelişen dostluğumuz askerlik,

ekonomi, kültür alanlarında pekiştirilecek ve kökleştirilecektir. “Büyük dostumuz”

Amerika ile ekonomik ve teknik işbirliğine, Avrupa Ekonomik Kalkınma Teşkilatı

kanalından da devam etme kararındayız.

(3) Demokrat Parti:

DP seçim beyannamesini 8 Mayıs’ta yayınladı. Beyannamenin ilk kısmında

CHP beyannamesi ve CHP idaresi eleştirilmiş, ikinci kısımda ise DP’nin sorunlara

getirdiği çözümler ve vaadlere yer verilmişti. Beyannamede üzerinde durulan

konular ve parti tarafından savunulan esaslar şunlardı:244

CHP tarafından yayınlanan seçim beyannamesi rasyonel değildir ve ülke

gerçeklerine dayanmamaktadır. Beyannamedeki konular rasgele ele alınmış, vaad

edilen işlerin ne sürede yapılacağı, işlere ne kadar para tahsis olunacağı ile ilgili bilgi

verilmemiştir. Beyanname açık değildir, belirsiz vaadler yapılmıştır. Milli gelir ve

devlet bütçesinin bu vaadleri karşılamaya yetmeyeceği açıktır.

Beyannamenin genel görüntüsünden CHP’nin bugüne kadar takip ettiği

iktisadi ve mali politikada esaslı bir değişiklik yapmak niyetinde olmadığı

anlaşılmaktadır. Tek değişiklik ziraat davasının ön plana alınacağının söylenmesidir.

Bu konuda yapılan vaadler de samimi değil, bir seçim taktiğidir. 1950 bütçesinde bu

değişiklikle ilgili bir belirti yoktur. Son zamanlarda ziraat aletleri ve makinalar

getirme, yol yapmaya hız verme gibi teşebbüsler de, Amerikalıların Marshall

Yardımı etkilerine dayanarak yaptıkları telkinler yüzünden yapılmıştır. İktisadi ve

244 “Demokrat Parti dün seçim beyannamesini yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs
1950, s. 1,4. “Demokrat Partinin Seçim Beyannamesi”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s.
53-61.
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mali programda bir değişiklik yoktur. CHP bu zamana kadar devletçilik adı altında

yaptıklarıyla, siyasi ve idari hayatı devlet eline geçirmiştir. Şimdi de ekonomik

hayatı devlet eline geçirmek ve vatandaşı iktisadi faaliyetlerinde de devlet iradesine

tabi tutmaya çalışmaktadır. CHP iktisadi kalkınmayı, bütçe kuvvetiyle devletin

girişeceği iktisadi teşebbüsler ve devlet inhisarcılığı olarak anlamakta, böylece devlet

özel teşebbüsü baskı altına alarak, serbest iş alanını daraltmaktadır.

Türkiye nüfusunun yüzde 80’i köylerde yaşamakta, ziraat milli ekonominin

temelini oluşturmaktadır. Her alanda kalkınma ancak bu temelin güçlendirilmesi ile

olabilir. Oysa CHP iktisadi gelişmeyi doğal mecrası olan bu yoldan saptırmıştır. CHP

beyannamesinden aynı sakat yolda yürünmeye ısrarla devam edileceği anlamı

çıkmaktadır. CHP yine masraf yapacak, bu masrafların yükünü cılız zirai ve iktisadi

bünyeye yükleyecektir. Böyle kalkınma olmaz. Yapılacak iş ve hizmetin faydası,

milli ekonomiye faydası ile ölçülür. İstihsali arttıracak, hayat pahalılığını yenecek,

maliyetleri düşürecek ve ülkede hayat standardını yükseltecek iş ve hizmetlere dikkat

verilmelidir.

Ekonomi, devlet yükleri altında ezilmektedir. Devlet iktisadi teşekkülleri

verimli hale getirilmedikleri için ülkeye yük getirmekte ve pahalıya mal

olmaktadırlar. Motorlu taşıtlar, akaryakıt fiyatlarının maksatlı olarak yüksek

tutulmasına rağmen demiryollarıyla rekabet halindedir. Devlet, istikraz yapabilmek

için devlet tahvillerinin faiz oranları ve devlet bankacılığındaki faiz ve iskonto

oranlarını yüksek tutmakta, bu durum istihsal ve iş hayatı üzerinde çok kötü etkiler

yaratmaktadır. Devlet vergi olarak alamadığını istikraz faizlerini yükselterek

almaktadır.

DP yeni teşebbüslere girişmeden önce iktisadi bünyeyi düzeltecek tedbirlere

başvuracaktır. Alınacak ilk tedbirler devlet masraflarını asgariye indirmek, tasarrufla

elde edilecek imkanları, istihsalimizi arttıracak en verimli sahalarda kullanmaktır. İş

hayatını engelleyen bürokratik sınırlamaları ve devletin müdahalelerini asgariye

indirmek amaçlanmaktadır. İktisadi imkanların ve milli tasarrufun devletçe

dondurularak israf edilmesine son verilecek, böylece özel teşebbüs süratle

gelişecektir. Milli sermaye ve özel teşebbüsün çalışma teminatı olmayan ve gelişme

imkanları kısıtlı olan bir ülkeye, dıştan sermaye gelmez. Oysa dış sermayeye ve ileri

tekniğe şiddetle muhtacız. Dıştan yardım almadan dünyanın ilerleme temposuna
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ayak uyduramayız. Geçmişte Varlık Vergisi gibi, sermaye ve teşebbüsün ihtiyaç

duyduğu istikrar ve emniyeti vermeyen tedbirler, dıştan sermaye gelmesini önlemiş,

bu durum da bugünkü ekonomik geriliği doğurmuştur. DP’nin iktisadi ve mali alanda

izleyeceği yol, ülkenin milli gelirini arttıracak, hayat standardını yükseltecek, sadece

köylünün değil işçinin ve dar gelirli halkın da yaşam standartlarını arttıracaktır.

Böylece hayat pahalılığına karşı gelinecektir.

“Partimizin dört buçuk yıllık faaliyetile bütün milletçe malum olan hüviyeti,

bir iktidar değişikliğinin memlekette maddi ve ruhi hiçbir sarsıntıya meydan

vermiyeceği ve bilhassa bir devri sabık yaratmak gibi meşum temayülleri kat’i

surette önleyeceği hususunda kafi teminat teşkil eder.” Hiçbir vatandaş veya zümre

iktidar değişiminden sıkıntıya düşmeyecektir. DP “millete mal olmuş” inkılapları

korumayı görev bilmektedir. Bu amaçla Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerini

koruyacak değişiklikler yapılacaktır. Bugünkü Anayasa kuvvetler birliğine

dayandığından tek parti ve zümre hakimiyetine engel olamamıştır. Devlet memurları

şahıs ve zümrelerin emir ve arzularına tabi olmaktan kurtarılmalıdır. Tüm devlet

hizmetleri her şubede yeni baştan rasyonel olarak düzenlenmelidir. Böylece

memurlar nisbi bir refaha kavuşacak ve hiç kimsenin mağdur olmaması

sağlanacaktır.

Geleneksel İngiltere, Fransa ve ABD ittifakına bağlı, barışçı dış siyasete

devam edilecektir. ABD ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi

amaçlanmaktadır. Dış siyasette değişiklik olmayacağından dost düşman herkes emin

olmadır. “Yakın bir komşumuzun” ülkemize yönelen karanlık emelleri karşısında

milli güvenlik önemle göz önünde bulundurulacaktır. DP, CHP gibi gerçekleşmesine

imkan olmayan, hayali vaadlerle vatandaşın oyunu kazanmayı asla düşünmemekte,

memleket işlerini realist bir görüş ve yeni bir zihniyetle ele alma azmindedir.

c) Radyo Konuşmaları:

1940’ların sonu, 50’lerin başında, gazetelerin günlerce sonra taşraya

ulaşabildiği bir ortamda radyo, kitle iletişim araçları arasında en etkilisi ve en

güçlüsüydü. Bu nedenle çok partili sisteme geçişle beraber iktidarla muhalefet
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arasındaki tartışmaların önemli bir öğesi olmuştu. 1938’de 33.000 olan radyo sayısı,

1950’de 10 kat artarak 320.000’e yükselmişti. Çok partili hayata geçiş yılları olan

1945-46 yıllarından sonra radyo köylere geniş ölçüde girmiş, köylerde 1938’de 323

olan radyo sayısı, 1945’de 10.000’e, 1950’de 22.000’e yükselmişti. Radyo

sayısındaki artışın yanı sıra, radyonun birkaç kişiye değil tüm köy halkına hitap

etmesi durumu da radyo yayınlarının etkisini arttıran bir faktördü. 1946’dan sonra

çok partili hayata geçişle beraber DP, tarafsız bir devlet radyosu ve bu radyoda

iktidar partisi ile eşit söz hakkı talep etmişti. Mayıs 1949’da kabul edilen 5392 sayılı

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu ile radyo seçim kampanyası

döneminde tüm siyasal partilere açıldı. Buna göre seçimden 15 gün önce başlayıp, iki

gün öncesine kadar süren dönemde tüm siyasi partilere propagandalarını açıklamak

üzere radyodan parasız konuşma zamanı ayrılacaktı. Mecliste en az üç kişilik grubu

olan ve en az üç il merkezinde teşkilatı bulunan veya genel kongrelerini yapmış olup

en az on il merkezinde teşkilat kuran siyasi partiler bu haktan yararlanacaklardı.

Ancak konuşma metinleri iki gün öncesinden genel müdürlüğe verilecek ve savcılık

denetiminden geçirilecekti. Ancak muhalefet, yayınlar üzerindeki savcılık

denetiminin sansür anlamına geldiğini, bunun Anayasaya aykırı olduğunu belirterek,

kanunu eleştirmişti. Ayrıca konuşma süresinin kısa oluşu da tenkit edilmişti. 1950

yılında kabul edilen Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile muhalif partilerin radyodan

yararlanması konusunda daha ileri adımlar atıldı ve bu kanunla radyoda seçim

propagandası yapma hakkı, en az beş seçim çevresinde aday göstermiş olan tüm

partilere tanındı.245

Yeni seçim kanununun 45 ila 48. maddelerine göre siyasi partilerin, Ankara

ve İstanbul radyolarından günde ikişer defa onar dakika faydalanabilmeleri için,

yirmiden fazla seçim çevresinde aday göstermeleri gerekmekteydi. En az beş yerden

aday gösteren partiler ise günde bir defa on dakika radyodan faydalanacaklardı.

Beşten az sayıda seçim çevresinde seçime katılan partiler ise radyoda propaganda

konuşması yapamayacaklardı. Radyolarda propaganda, oy verme gününden önceki

onuncu günden, üçüncü güne kadar sürecekti.246

245 Turhan Feyzioğlu, “Radyo Meselesi”, Forum, Cilt VI, Sayı 68, 15 Ocak 1957, s. 9,10.
246 “Milletvekilleri Seçimi Kanunu”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 31, s. 858.
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Başbakanlık Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürü Ahmet Şükrü Esmer 16

Nisan’da yaptığı basın toplantısında, radyoda siyasi parti propagandalarının seçim

kanununun 45.,46.,47. ve 48. maddelerine göre yapılacağını, propagandanın 4

Mayıs’ta başlayıp 10 Mayıs akşamı biteceğini ve konuşmaların plağa alınacağını

açıkladı.247 Konuşmalar hiçbir sansüre uğramayacaktı.248 Siyasi partilerin radyodan

faydalanacakları gün ve saatler 25 Nisan’da Basın-Yayın ve Turizm Genel

Müdürlüğünde kura ile tesbit edildi.249

4 Mayıs akşamı radyoda ilk propaganda konuşmaları yapıldı. İstanbul

radyosunda CHP adına Reşat Şemsettin Sirer ve Sadi Irmak, DP adına İstanbul il

idare kurulu başkanı ve İstanbul milletvekili adayı Enver Adakan ve Ahmet Hamdi

Başar, MP adına İstanbul milletvekili adayı avukat Ertuğrul Akça konuştu. Aynı gün

Ankara radyosunda CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Uran ve Milli Eğitim

Bakanı Tahsin Banguoğlu, MP adına Afyon milletvekili Sadık Aldoğan ve Zeki

Mesut konuştu.250

Radyoyla propagandanın ikinci günü İstanbul radyosunda CHP adına İstanbul

il başkanı İlhami Sancar, DP adına Mükerrem Sarol ve Firuzan Tekil, MP adına

avukat Saadet Kaçar, MKP adına Şemsettin Yeşil Hoca konuştu.251 Aynı gün Ankara

radyosunda MP adına konuşacak olan Sadık Aldoğan, hükümetin manevi şahsiyetine

hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı için konuşmasını kızı okudu.252 MP  adına

247 “Siyasi partilerin radyo propagandası”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9227, 17 Nisan 1950, s. 3.
248 “Partilerin radyo ile yapacağı propaganda”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9244, 4 Mayıs 1950, s. 1,6.
249 Buna göre MKP 3 Mayıs akşamına kadar 5 yerden aday gösterdiğini belgelerse, kendisine ayrılan
saatlerden istifa edebilecekti. “Partilerin radyolardan faydalanacakları saatler”, Cumhuriyet, Yıl 26,
Sayı 9236, 26 Nisan 1950, s. 1,4.“Parti adayları hakkında yapılan çeşitli tefsirler”, Hürriyet, Yıl 2,
Sayı 718, 26 Nisan 1950, s. 1,4.
250 “Partiler radyolarda propagandaya başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,3.
“Partiler radyoda propagandaya dünden itibaren başladılar”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950,
s. 1,4. “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
251 “Partilerin radyo ile yayınları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,3.
252 Sadık Aldoğan 5 Mayıs’ta tutuklanıp, hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle
İstanbul Savcılığınca hakkında açılmış tahkikattan dolayı İstanbul’a sevkedilince, radyoda MP adına
yapılan konuşma başladığı zaman, Aldoğan’ın kızı babasının polislerce götürüldüğünü söyleyerek
Aldoğan’ın konuşmasını okumuştu. (“Gnl. Aldoğan ihzaren İstanbula getiriliyor”, Cumhuriyet, Yıl
26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,3.) Sadık Aldoğan ertesi gün serbest bırakılmış, (“Sadık Aldoğan
dün serbest bırakıldı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 1.) ancak savcılığın, sorgu
yargıcının tahliye kararına itiraz etmesi ile, Ağır Ceza mahkemesi birkaç gün sonra tekrar tutuklama
kararı vermişti. (“Sadık Aldoğan dün akşam tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9249, 9 Mayıs
1950, s. 1.) 10 Mayıs’ta tekrar tahliye edilen Aldoğan, “Küçük hapishaneden büyük hapishaneye
geçiyorum.” diyordu. “Gl. Aldoğan 10 bin lira kefaletle tahliye edildi”, Kudret, Yıl 3, Sayı 829, 11
Mayıs 1950, s. 1,4.
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diğer konuşmayı yapan Kudret gazetesi başyazarı Nurettin Ardıçoğlu CHP’ye karşı

sert bir lisan kullandığı konuşmasında, İnönü’nün kendi seçim bölgesi olan

Ankara’da Aldoğan’a tahammül edemediğini, Aldoğan’ın bu nedenle tutuklanıp,

İstanbul’a götürüldüğünü öne sürüyordu.253

Ardıçoğlu gibi diğer MP’li sözcülerce de tüm radyo konuşmalarında CHP ve

İnönü’ye hücum ediliyor, CHP “menfaat partisi”, CHP’nin önde gelen şahsiyetleri de

“müstebit ve zalim” olarak vasıflandırılıyordu.254 MP Genel Başkanı Hikmet Bayur

radyo konuşmasında CHP’nin hürriyet, demokrasi ve hukuk devleti esaslarını

savunuyor görünüp, göz boyayıcı bir serbestlik havası yarattığını oysa şef idaresinin

devam ettiğini iddia ediyor; CHP iktidarını ve şef sistemini eleştirerek, ülkedeki

bozuk idare ve siyasetten şefin sorumlu olduğunu, MP’nin şef ile uğraşmayı görev

bildiğini dile getiriyordu. Bayur’a göre İnönü’nün anayasayı değiştirerek iki meclisli

sistemi kurmak istemesinin nedeni, iki meclis arasında ihtilaflar çıkarıp şef olarak

kalmaya devam etmek ve kanuni bir diktatörlük kurmaktı. Bu tasarının karşısına

çıkmayan, hatta iktidara bu konuda kolaylık gösteren muhalifler ise iktidarın

kuklalarıydı.255 MP, DP’nin CHP ile birlik içinde olduğuna inanıyordu.

MP’li hatipler devletçilik, köy meselesi ve sosyal konularda eleştiri ve

çözümler getirirken,256 partilerinin maneviyata büyük önem veren vatansever bir

parti olduğunu hatırlatıyorlardı.257

Radyoda konuşan DP’liler ise iktidarı eleştiriyor, CHP’nin verdiği sözleri

tutmadığı ve programına bağlı olmayan bir parti olduğunu vurguluyorlardı. DP’ye

253 “Sadık Aldoğan tevkif edildi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 728, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.
254 “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
255 “M. P. Genel Başkanı Hikmet Bayur’un 9 Mayıs 1950 radyodaki konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı
198, 1-31 Mayıs 1950, s. 72-76.
256 MP devletçilikten şikayet ediyor, liberal ekonomiye taraftar olduğunu açıklıyordu. Sağlık ve sosyal
konularda yerli ilaç sanayisinin ve hekimlerin teşvik ve himaye edilmediği, köy sağlığının durumunun
acı olduğu, (“Partilerin propaganda yayınları”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 1,3.)
(“Partilerin propaganda toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9248, 8 Mayıs 1950, s. 1.) köylünün
40 sene önceki hayatından 40 santim ileri gitmediği ve hala karasabana mahkum olduğu, Karadeniz
bölgesindeki köylülerin ot yediği belirtiliyordu. “Partiler radyolarda propagandaya başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,3. “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet,
Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
257 MP’li Vasfi Raşid Seviğ, diğer partilerin seçim beyannamelerine ekonomik tedbirlerle
başladıklarını oysa MP’nin fikir ve maneviyata önem verdiğini, yeni zengin iş adamları yaratmaktan
daha önemli amaçları olduğunu vurgulamış, vatanseverliğin önemine dikkat çekerek, “Millet Partisi
iktidarı vatan sever olmağa mecbur bırakacak bir ahlakın ifadesidir.” demişti. “M.P. iktidarı,
vatansever olmaya icbar edecek bir ahlakın ifadesidir”, Kudret, Yıl 3, Sayı 828, 10 Mayıs 1950, s. 1.
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göre CHP, halk ötesinde bir devlet fikrine bağlıydı ve devleti halkın dışında ve

üstünde görüyordu.258 DP son dört yılda gerçekleştirilen başarılı icraatları kendi

zaferi olarak yorumluyor259 ve radyo vasıtasıyla halkı oy vermeye davet ediyordu.260

DP sözcülerinin radyo konuşmaları sırasında özellikle eleştirdiği konulardan bazıları,

iktidarın başarısız karar ve icraatları nedeniyle oluşan kararsızlık ve güvensizlik

ortamı, kanunların birbiriyle ve Anayasa ile olan uyumsuzluğu sonucu yaşanan

sorunlar,261 tutulmayan vaadler262 ve devletçi uygulamaların sonucu hem masraflı

hem de verimsiz olan yatırımlardı.263

Muhalefetin tüm bu eleştirilerine karşılık CHP başarılı icraatlarını öne

çıkararak, çeyrek asır iktidarda kalmış bir partiye kusur bulmanın kolay olduğunu,

partinin iktidara geldiği günle bugünün karşılaştırılıp objektif bir muhasebe

yapılması gerektiğini vurguluyordu.264 CHP yeni seçim kanununu en büyük kozu

258 “Partilerin propaganda yayınları”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9247, 7 Mayıs 1950, s. 1,3.
259 “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
260 İstanbul radyosunda DP adına konuşan, DP İstanbul il idare kurulu başkanı ve İstanbul milletvekili
adayı Enver Adakan, çok partili rejimin gerekliliğinden, yeni seçim kanununun mükemmelliğinden
bahsederek, vatandaşların mutlaka oy vermelerini ve karma listeden kaçınmalarını istedi. “Partiler
radyolarda propagandaya başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,3.
261 İstanbul radyosunda konuşan Ahmed Hamdi Başar’a göre iktidarın yarattığı belirsizlik nedeniyle
ülkede aynı anda birbirine zıt iki prensip, iki düzen uygulanmaktaydı. Mevcut sistemde, dünyadaki
tüm prensip ve rejimlerin izleri görülmekteydi, bu yüzden de sistem bir taraftan liberal, öbür taraftan
faşist, bir başka yandan komünist olarak tanımlanabilirdi. Başar bu kokteyle benzeyen kanunlarla adli
ve hukuki devrim yapmanın güçlüğünden söz ediyordu. (“Partiler radyolarda propagandaya başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,3.) (“Partiler radyoda propagandaya dünden
itibaren başladılar”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.) DP sözcüleri partileri iktidara
gelince kanun hakimiyetinin her şeyin üstünde tutulacağını, sadece Anayasanın mükemmel olmasının
yetmeyeceğini, diğer kanunların da Anayasaya uygun olması gerektiğini belirtiyorlardı. “Radyodaki
konuşmalar ve akisleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
262 “Partilerin radyo ile yayınları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,3.
263 DP’li Muhlis Ete konuşmasında, CHP’nin ekonomi kurallarına uygun ve planlı hareket
edemediğini, parti programının, bakanların şahsi kararlarıyla altüst edilerek uygulanmadığını, kabul
edilen bir kanunun diğeriyle çeliştiğini, Ziraat Bakanlığının köye girip köylüye yardım edeceğine,
masa başında kanun ve tüzükler çıkardığını, sulama yapmak, bataklık kurutmak, liman yapmaktan
aciz olduğunu savundu. Ete malını kimseye satamayan fabrikalar kurularak, milletin paralarının
havaya savrulmasına neden olunduğuna inanıyordu. DP’ye göre devletin iktisadi siyaseti, özel
mülkiyete dayanan, bireyin ekonomik hürriyetlerini koruyan ve ekonomi alanında özel teşebbüsü esas
tutan bir rejim olmalıydı. Ancak bu, ülke ekonomisinde devlet işletmelerine ve kooperatiflere yer
vermemek anlamına gelmemekteydi. Devlet özel teşebbüsün ele alamayacağı işleri ve kamu
hizmetlerini işletmeli ve bu alanlar dışında kalan alanlarda kurduğu işletmeleri, zamanla özel
teşebbüslere ve kooperatif birliklerine devretmeliydi. DP, esaslı bir iktisat politikası düzenlemek için
tanınmış iktisatçılardan oluşan bir iktisadi araştırma merkezi kurulmasını istiyordu. “Demokrat Parti
adına Muhlis Ete’nin radyodaki konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 70-72.
264 Sadi Irmak CHP’nin maliye, bayındırlık, kültür, eğitim, sanayi, ticaret alanlarındaki başarılarından
söz ederek, cumhuriyet rejimi ile herkesin kanun karşısında eşitlendiğini, kadın-erkek farkının ve
azınlık mefhumunun ortadan kalktığını dile getirmiş, Hilmi Uran ise CHP’nin iktisadi ve içtimai
alandaki faaliyetlerinin bir başarı göstergesi olduğunu ifade etmişti. “Partiler radyolarda propagandaya
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olarak görüyordu. Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Uran’a göre CHP, tek dereceli

seçim usulünü getirerek ve demokratik nitelikte bir seçim kanunu çıkararak,

demokratik rejimi samimiyetle istediğini ispatlamıştı.265 CHP’li hatiplerin üzerinde

durduğu bir başka konu ise muhalif partilerin tecrübesizliği idi.266

Propaganda süresinin son günü akşamı radyoda konuşan Başbakan Günaltay,

seçim günü asayiş ve emniyeti koruyacak tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların

huzur ve emniyet içinde sandık başlarına giderek oylarını istediklerine vereceğini

belirterek şöyle diyordu: “Rey hakkı olan her vatandaşın behemehal sandık başına

gitmesi, reyini atarken hissinin değil aklının rehberliğine uyması, vicdanında

memleket mukadderatındaki ağır mesuliyeti duyması mukaddes bir borçtur.”267

D) Seçim ve Sonuçları:

14 Mayıs günü yapılan ve yüzde 88.88 oranında katılım sağlanan 1950

seçimlerinin galibi yüzde 58.59 oy alarak 408 milletvekili çıkaran DP olmuş, böylece

Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak seçimle iktidar değişmiş ve 27 senelik CHP

iktidarı sona ermiştir. Seçim günü gibi iktidar devri de olaysız geçmiş, 22 Mayıs

günü açılan meclis cumhurbaşkanı olarak Celal Bayar’ı seçmiş ve aynı gün Adnan

Menderes başkanlığında yeni hükümet kurulmuştur.

1) Propaganda Süresinin Bitiminden Seçim Gününe Kadar

Yaşananlar, Son Hazırlıklar ve Seçim Günü:

başladı”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9245, 5 Mayıs 1950, s. 1,3. “Radyodaki konuşmalar ve akisleri”,
Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1,4.
265 CHP Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Uran tek dereceli seçim usulünü getiren CHP’nin, “…büyük
bir iyi niyetle ve seçimlerde halk iradesinin tecellisi sağlanırken en vesveseli vatandaşlarda bile küçük
bir şüphe uyanmaması arzusu ile…” yeni bir seçim kanunu çıkardığını, bu kanuna göre yapılacak
seçimlerde verilecek oylara ve ortaya çıkacak milli kanaate, demokratik rejimi samimiyetle isteyen ve
bu rejimin yerleşmesinde çok emek harcayan partisinin hürmet edeceğini ifade etti. “C. H. P. Genel
Başkan Vekili Hilmi Uran’ın radyodaki konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s.
69,70.
266 CHP sözcüsü ise muhalif partilerin tecrübesizliğinden söz ederek, muhalefetin popüler olmak ve
halka hoş görünmek için çeşitli taktikler uyguladığını, bu sebeple güven vermediğini dile getirdi.
“Partilerin radyo ile yayınları”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9246, 6 Mayıs 1950, s. 1,3.
267 “Başbakan Şemseddin Günaltay’ın radyodaki konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs
1950, s. 68.
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10 Mayıs akşamı seçim kanununun 134. maddesine göre propaganda süresi

sona erdi. Propaganda yasağına o kadar önem veriliyordu ki Kayseri Cumhuriyet

Savcılığı, İstanbul gazetelerinin, çıkış tarihlerinden iki gün sonra Kayseri’ye

ulaşması sebebiyle, propagandanın yasak olduğu zamanlarda gelen bu gazeteleri

önce savcılığın tetkik edeceğini, içlerinde propaganda mahiyetinde yazı bulunan

gazetelerin satılmayacağını duyurmuştu.268

Propaganda süresinin sona ermesi ile seçim için son hazırlıklar da

tamamlanmaya başlıyordu. 11 Mayıs’tan itibaren seçim heyetleri seçim sandıklarını

teslim almaya başladı.269 Sandıklar açıldığı zaman sayımın hızla yapılabilmesi için,

sayım cetvelleri hazırlanmıştı. Ankara ve İstanbul radyolarında saat 19:00’dan gece

saat 01:00’e kadar seçim sonuçları hakkında ortak programlar yayınlanacak, 15

Mayıs günü de ara vermeden ortak yayına devam edilecekti.270

Seçim kanununun 88. maddesine göre siyasi partiler ve bağımsız adayların

seçmenlere matbu oy pusulası dağıtması ve bu pusulalarda özel işaret bulunması

mümkündü. Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiğine göre, CHP beyaz kağıt üzerine

başında altıok bulunan, DP beyaz kağıt üzerine başında D.P. harfleri bulunan, MP

hiçbir işaret bulunmayan beyaz kağıt, MKP beyaz kağıt üzerine MKP harfleri ve arı

resmi ile 1945 tarihini taşıyan oy pusulaları kullanacaktı.271

Bu sırada şahıslarca hazırlanmış çeşitli listeler elden ele dolaşmaya ve evlerin

kapılarının altından atılmaya devam ediyordu. Bu listelerin çoğunun başına Celal

Bayar ve DP ileri gelenlerinin isimleri konuluyor, hemen altına da, listeyi hazırlayan

aday kendi ismini ilave ediyordu. Listeyi hazırlayan aday böylece daha çok oy

kazanmayı hedefliyordu.272

268 “Seçim propagandaları dün akşam sona erdi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9251, 11 Mayıs 1950, s.
1,3.
269 “Seçim hazırlıkları ikmal ediliyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9252, 12 Mayıs 1950, s. 1,3.
270 “Yurdda Genel Seçim Bugün Yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9254, 14 Mayıs 1950, s. 1,3.
271 “Milletvekili seçimleri yarın erkenden başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9253, 13 Mayıs 1950,
s. 1,3.
272 “Milletvekili seçimleri yarın erkenden başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9253, 13 Mayıs 1950,
s. 1,3. DP İstanbul il idare kurulu daha önce bir tebliğ yayınlayarak, başlarına DP’nin tanmış
şahsiyetlerinin isimleri konulan ve altında diğer parti adaylarının isimleri olan sahte oy pusulalarına
dikkat çekmişti. “Sahte D.P. namzet listesi hazırlandı”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 726, 4 Mayıs 1950, s.
1,4.
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Kanun oy vermede gizliliğinin sağlanması için kapalı oy verme yerleri

hazırlanmasını şart koşmaktaydı(md. 91-92); ancak kapalı hücrelerin inşası pahalıya

mal olacağı için, bu iş için mabet ve okullardan yaralanılmasına karar verilmişti.273

Seçim 14 Mayıs Pazar günü yapıldı ve seçim günü ufak tefek önemsiz

vakalardan başka olay çıkmadı. Seçime katılım oranı yüksekti.274 1950 seçimlerinde,

40.000 seçmene 1 milletvekili hesabıyla toplam 487 milletvekili seçilecekti.275

İstanbul’da toplam 1476 sandıkta, 559.460 seçmen276 oy vermişti. İstanbul

milletvekilliği için müracaat eden partili ve bağımsız adayların sayısı ise 189’du.277

Seçim günü elçilik mensupları semtleri dolaşarak sandıklar önünde toplanmış

halkı müşahede etmiş, sayım işlemleri parti temsilcilerinin itirazları nedeniyle her

yerde uzun sürmüştü.278 Yabancı gazeteciler de seçime büyük ilgi göstermiş, seçimin

sakin geçmesi, kadınların oylarını “şuurla kullanması” üzerinde durmuşlar ve

Türkiye’nin göstermiş olduğu siyasi olgunluğa işaret etmişlerdi.279

Oy verme işi gerçekten de büyük bir ciddiyet ve titizlik içinde yapılmıştı.

Hem seçmenler280 hem de sandık kurullarının281 hareket tarzı 1950 seçiminin ne

kadar önemsendiğini göstermekteydi.

273 “Kapalı hücreler yapılamıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 5.
274 Seçime katılımın yüksek olacağı, seçim gününden önce anlaşılmıştı. Zonguldak ocaklarındaki
münavebeli çalışan bazı işçiler, oy haklarını kullanabilmek için maden ocaklarından ayrılarak
köylerine gitmiş, bunları değiştirmeye gelen diğer işçiler de oylarını kullanmak üzere köylerinde
kalmışlardı. Bunun sonucunda ocaklar yarı yarıya boşalmış, üretim önemli oranda durmuştu.
“Zonguldak işçileri ve seçim”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9254, 14 Mayıs 1950, s. 1,3.
275 “Milletvekili sayısı artıyor”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9209, 30 Mart 1950, s. 1. “Yurdda Genel
Seçim Bugün Yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9254, 14 Mayıs 1950, s. 1,3.
276 “Vatandaş! Oy’unu Kullan”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11711-959, 14 Mayıs 1950, s. 1. Hürriyet
gazetesine göre İstanbul’da sandık sayısı 1467, seçmen sayısı 552.201’dir. (“Seçim dün yapıldı”,
Hürriyet, Yıl 3, Sayı 737, 2. bs., 15 Mayıs 1950, s. 1.) Hürriyet’in daha önce verdiği rakamlara göre
ise İstanbul’daki seçmen sayısı 560.413’dür. Bu seçmenlerin mesleklere göre dağılımı şöyleydi:
113.506 işçi ve zanaat erbabı, 95.106 memurlar ve serbest meslek erbabı, 82.295 tacir ve emlak
sahibi, 42.586 nakliyat işleriyle uğraşanlar, 18.110 toprak işleriyle uğraşanlar, 203.810 diğer
seçmenler. “Hürriyet Büyük bir seçim anketi açıyor”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 727, 5 Mayıs 1950, s. 1.
277 İstanbul ve Üsküdar Ceza ve Tevkif Evinde bir yıldan aşağı hapis cezasıyla mahkum yada herhangi
bir suçtan dolayı tutuklanmış bulunanlardan oy kullanmak isteyen 320 mahkum ve tutuklu da
muhafaza altında oy vermişti. “İstanbul’daki 320 mahkum da muhafaza altında reyini verdi”,
Hürriyet, Yıl 3, Sayı 737, 2. bs., 15 Mayıs 1950, s. 1.
278 “Seçimler ve yabancı çevreler”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 1,3.
279 “Yabancı gazetecilerin seçime dair fikirleri”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 737, 2. bs., 15 Mayıs 1950, s. 1.
280 Seçmenlerin çoğu geceyi uyumadan geçirmiş, sabah sekizde sandıklara akın etmişlerdi. Ülke
çapında oy verme işlemi sabah saatlerinde büyük ölçüde tamamlanmıştı. Seçime özellikle kadınlar ilgi
göstermiş, çok yaşlı veya hasta olanlar da oy kullanmıştı. Hatta sandık başına sedye ile gelen yada
felçli olduğu için koltukla taşınan seçmenler bile vardı. Hüsameddin Polat, “Sandık önünde kuyruk
olan kadın seçmenler”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. Kadri Kayabal, “İşini
bilen köylüler, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. Azmi Ezer, “Yağmur altında
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14 Mayıs gecesi yabancı gazetecilerle bir basın toplantısı yapan Bayar,

seçimlerden hiçbir şikayet almadıklarını söylüyor ve Doğu bölgesinde CHP’nin

güçlü bir teşkilatı olmadığı için, DP’nin tüm doğuda seçimleri kazanacağına

inandığını belirtiyordu.282 Seçim günü gecesi Vakit gazetesi, sonucun henüz belli

olmadığını, saat 02:30 itibariyle CHP’ye gelen haberlere göre, CHP’nin diğer

partilerden üçte iki ileride olduğunu yazıyordu.283 Oysa ertesi gün bu sonuçlar çok

değişecekti.

2) Seçim Sonuçları ve Meclis Açılana Kadar Yaşananlar:

16 Mayıs tarihli gazeteler DP’nin seçimi 36 ilde tam liste halinde kazandığı

ve 385 milletvekili çıkardığı haberini veriyordu. Ancak yağmur nedeniyle bazı

illerde ulaşım aksadığından, tüm yurdu kapsayan kesin sonuçlar bildirilemiyordu.284

Muhalefete 100-150 civarında kontenjan ayıran CHP çevrelerinde bu

rakamlar şaşırtıcı bir etki uyandırmıştı.285 Oysa seçim öncesi çeşitli gazeteler

tarafından yapılan anketlerde de DP birinci parti olarak çıkmıştı.286 Ancak iktidar

yanlısı basın bu sonuçları görmezden gelmişti.287

seçim”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. Şahabeddin Uzunkaya, “Sandık arıyan
seçmenler”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. Adnan Aktan, “Doğu Karadenizde
seçim çok sakin geçti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. Çoban Yurtçu, “Rey
veren nineler, dedeler ve aliller…”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. “Tokadda
da kadın seçmenler ekseriyette”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5. “İzmirde seçim
946 dan bambaşka şekilde geçti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s. 5.
281 Ankara’nın bir köyünde 120 seçmenden sadece birinin sandık başına gelmemesi üzerine, oy
kullanmaya gelmeyen bu seçmen saat 17’ye kadar beklenmiş, daha sonra tasnife başlanmıştı.
“Ankara, havalisinde seçmenler büyük bir şuurla rey kullandılar”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 737, 2. bs., 15
Mayıs 1950, s. 1.
282 “Celal Bayar, dün bir basın toplantısı yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9255, 15 Mayıs 1950, s.
1,3. Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1946-1950, s. 415,416.
283 “Genel seçimler dün yapıldı; netice henüz belli değil”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11712-960, 15 Mayıs
1950, s. 1.
284 “D.P. 36 İlde Tam Liste Halinde Kazandı, 385 Milletvekili çıkarması Bekleniyor”, Cumhuriyet,
Yıl 27, Sayı 9256, 16 Mayıs 1950, s. 1.
285 “ ‘C.H.P.’ neticeye ne diyor?”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9256, 16 Mayıs 1950, s. 1,3.
286 Vatan gazetesinin yaptığı ankete katılan 5000’den fazla okuyucunun %56.44’ü DP’ye, %11.24’ü
CHP’ye, %3.94’ü MP’ye, %0.54’ü MKP’ye, %4.11’i bağımsız adaylara oy vereceğini, %23.52’si
karma liste yapacağını belirtmişti. (Yalman, a.g.e., s. 210,211.) Hürriyet gazetesinin beş gün süren
anketinde DP birinci parti olarak çıkıyor, MP ve CHP birbirine yakın oranlar elde ediyordu. Anketin
ilk günü ankete katılan seçmenlerin %73’ü oylarını bağlı bulundukları partiye vereceğini, %17’si
karma liste yapacağını, %6’sı çekimser, %4’ü kararsız olduğunu belirtti. Kendi partilerine oy verecek
seçmenlerin %61.3’ü DP’ye, %25.3’ü CHP’ye, %13.5’i MP’ye oy verecekti. (“Anketimiz sürprizli
neticeler veriyor”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 728, 6 Mayıs 1950, s. 1,4.) İkinci gün ankete memurlar,
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CHP seçim sonuçlarının kendi lehine olacağından o kadar emindi ki, parti

tarafından çıkarılan Karagöz dergisinin son sayısının kapağında, eşeğe binmiş biri

komünist, biri mürteci iki kişiyi Ankara kalesi önünden uzaklaşırken gösteren bir

karikatür yer almıştı. Karikatürün altında ise “Bu seçimde kaybedenler yan yana!”

yazısı yer almaktaydı.288 Karikatürdeki komünistin DP, mürtecinin MP olduğu açıktı.

Seçim sonuçlarının tahmin ettiğinin aksinde geliştiğini gören CHP, 16 Mayıs’ta

Karagöz’ün bu sayısını piyasadan toplattırılacaktı.

17 Mayıs’ta gazeteler, resmi olmayan sonuçlara göre meclisteki toplam 487

sandalyenin 434’ünü DP’nin, 52 sini CHP’nin, 1’ini MP’nin kazandığını duyurdu.289

DP Merkezi 435, CHP Merkezi 69 milletvekilliği kazandığını bildiriyordu.290 Bu

rakamlar CHP kadar DP için de sürpriz olmuştu. DP ileri gelenleri her ne kadar 1950

öğretmenler ve serbest meslek sahibi 3000’den fazla seçmen katıldı ve %49 oylarını bağlı
bulundukları partiye vereceğini, %22 karma liste yapacağını, %24 kararsız olduğunu belirtti. Kendi
partilerine oy verecek seçmenlerin %56’sı DP’ye, %30’u CHP’ye, %14’ü MP’ye oy verecekti.
(“Hürriyetin büyük seçim anketi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 729, 7 Mayıs 1950, s. 1,4.) Üçüncü gün ev
kadınları ve emeklilerden oluşan 2500’den fazla seçmenle görüşülmüştü. Bağlı bulundukları partiye
oy vereceklerin oranı %71, karma liste yapacakların oranı %23, çekimser kalanların %4 ve
kararsızların oranı %2 idi. Kendi partilerine oy verecek seçmenlerin oranı şöyleydi: DP %51, CHP %
24, MP %25. (“Hürriyetin büyük seçim anketi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 730, 8 Mayıs 1950, s. 1,4.)
Dördüncü gün 22-40 yaş arasındaki genç seçmenlerle görüşüldü. Ankete katılanların %69’u bağlı
bulundukları partiye oy verecek, % 26’sı karma liste yapacaktı ve %5’i çekimserdi. Kendi partilerine
oy verecek seçmenlerin %46.5’i DP’ye, %20’si CHP’ye, %33.5’i MP’ye oy verecekti. (“Hürriyet’in
Büyük Seçim Anketi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 731, 9 Mayıs 1950, s. 1,4.) Seçim anketinin son günü
bağlı bulundukları partiye oy vereceklerin oranı %73, karma liste yapacakların oranı %16, çekimser
kalanların %7 ve kararsızların oranı %4’dü. Kendi partilerine oy verecek seçmenlerin oranı şöyleydi:
DP %54, CHP % 21.5, MP %24.5. (“Hürriyet’in Büyük Seçim Anketi”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 732, 10
Mayıs 1950, s. 1,4.)
287 Ulus yazarı Peyami Safa seçimden bir ay kadar önce kaleme aldığı yazısında anketlerde istenilen
sonucun çıkarıldığını, bunun propaganda ve partizanlık olduğunu savunarak, Ulus gazetesinin bir
anket yapması durumunda sonucun farklı olacağını iddia etmişti. (Peyami Safa, “Seçim Anketleri”,
Ulus, Yıl 30, Sayı 10345, 18 Nisan 1950, s. 1.) Hüseyin Cahit Yalçın ise seçim sonuçlarının tam
olarak belli olmadığı 15 Mayıs tarihli yazısında, muhalefet partilerinin hükümet sorumluluğunu
yüklenecek kadar güçlü olmadığını ifade ediyor, DP’nin bir “gecekondu partisi” olduğunu, gücünü
CHP’ye karşı beslediği düşmanlıktan aldığını belirterek, bu partinin Türk milletinin kaderini idare
etme görevini yerine getirme yeteneğinden ve tecrübesinden mahrum olduğunu öne sürüyordu.
Yalçın’a göre ülkenin “istikrara, birliğe, emniyet ve sükuna en çok muhtaç olduğu bir devrede”
yapılacak ufak bir hata büyük zararlar doğuracaktı. CHP’nin büyük bir çoğunlukla seçimleri
kazanması halinde, DP kendini toplamalı ve ciddi bir muhalefet faaliyeti göstermeliydi. Hüseyin Cahit
Yalçın, “Mukadderat”, Ulus, 15 Mayıs 1950’den aktaran “Yankılar”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31
Mayıs 1950, s. 100,101.
288 “C.H.P., ‘Karagöz’ gazetesini toplattı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9257, 17 Mayıs 1950, s. 3.
289 “Seçimlerin neticesi sabaha karşı belli oldu”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9257, 17 Mayıs 1950, s. 1.
290 “D.P. milletvekillerinin sayısı 435”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9258, 18 Mayıs 1950, s. 1,4.
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seçimlerini kazanacaklarından emin görünseler de, partilerinin bu sayıda milletvekili

çıkaracağını tahmin etmemişlerdi.291

RESİM 5.4.

- Aman beyefendi, nereye?
- Bize kalk gidelim göründü
de..

Mizah, Cilt 8, Sayı 202, 19
Mayıs 1950, s. 1.

İsmet İnönü Malatya’dan, Şemsettin Günaltay Erzincan’dan, Hüseyin Cahit

Yalçın Kars’tan, Cevdet Kerim İncedayı Sinop’tan, Faik Ahmet Barutçu ve Hasan

Saka Trabzon’dan seçilmişti. Nihat Erim, Şükrü Saraçoğlu, Refet Bele, Falih Rıfkı

Atay gibi isimler parlamento dışında kalmış, daha da önemlisi Günaltay

kabinesinden Günaltay hariç hiçbir bakan yeniden seçilememişti.292

291 Seçimleri taşrada takip eden Fuat Köprülü, kendisine Ankara’dan telefon ederek “Hoca 450
sandalya aldık” diyen Ragıp Karaosmanoğlu’na “Yahu partinin o kadar parası yok, 450 sandalyayı ne
yapacaksınız?” diye cevap vermişti. (Mehmed Kemal, “450 Sandalya”, Cumhuriyet Seçim-77, Haz.
Orhan Erinç v.d., İstanbul, Altın Kitaplar Matb., 1977, s. 298,299.) Bu rakam, seçim kampanyası
boyunca, DP’nin iktidara geleceğine inandığını her fırsatta dile getiren parti kurucularından Köprülü
için bile inanılmazdı.
292 “Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 12-27.
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Bu sonuç bazı bakanların, kabinenin, meclisin toplanacağı 22 Mayıs’ı

beklemeden istifa etmesi gerektiğini öne sürmelerine neden oldu.293 Bunun üzerine

İnönü, Bayar’ı davet ederek Bakanlar Kurulunun istifa etme arzusunu kendisine

bildirdi. Bayar’ın meclisin toplanmasından önce hükümet kurmak için vaktin dar

olduğunu söylemesi ve hükümetin 22 Mayıs’a kadar iş başında kalmasını istemesi

üzerine İnönü hükümetin çekilme arzusunu kabul etmediğini açıkladı ve hükümetin

yeni meclisin toplanacağı güne kadar görev başında bulunmasını istedi.294

RESİM 5.5.

Bayar – Ağlıyacağınıza canına
mevlut okuyun!
Günaltay – Onu siz okudunuz!

Mizah, Cilt 8, Sayı 203, 26 Mayıs
1950, s. 1.

Aynı gün CHP, seçimlerden sonra yayınladığı ilk tamimini teşkilata gönderdi.

Hilmi Uran imzalı tamimde, teşkilatın seçim sonuçlarında suçu olmadığı, partinin

yeni bir çalışma devresine girdiği, muhalefette çalışarak da ülkeye hizmet edileceği

293 “Kabinenin durumu günün başlıca mevzuu”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9256, 16 Mayıs 1950, s. 1.
294 “Cumhur Başkanı dün Celal Bayarla iki görüşme yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9257, 17
Mayıs 1950, s. 1.
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belirtiliyor; parti başkanı İnönü etrafında millet hizmetine ve parti görevine devam

edilmesi isteniyordu.295

İlk şoku atlatan CHP yanlısı basında ise seçimlerin asıl galibinin yeni seçim

kanununun mimarı olan CHP olduğu vurgulanıyordu.296 Seçimin galibi DP de 18

Mayıs’ta yayınladığı beyannamesinde CHP’nin seçimlerin serbestçe yapılmasındaki

etkisini ortaya koyuyor ve gelecek günler için muhalefete teminat veriyordu.297

İnönü de benzer biçimde seçimleri kendisi ve partisi için bir şeref olarak

nitelendiriyordu. Oğlu Erdal İnönü’ye yazdığı mektupta şöyle diyordu:298

“Niçin kaybettik? İnsaflı, insafsız bin bir sebebi var. Fakat en başta geleni
değişiklik arzusudur…..Bu seçim memlekette yeni bir hayat tarzı kurmak
için giriştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu ispat
etmiştir. Memleket için, hepimiz için şeref olmuştur.”

Vakit başyazarı Asım Us’a göre CHP “önüne geçilmesi mümkün olmayan

iktisadi ve mali hava” etkisiyle seçimi kaybetmişti. Savaş yıllarında çekilen sıkıntılar

savaş bitince de devam etmiş, dış ticaret sahası kapanmış, askeri masraflar devam

ettiğinden bütçe hallolunamamış, hayat pahalılığı devam etmişti.299

Ancak bazı partililer, CHP’nin seçimi kaybetmesinde tüm suçun, muhalefete

taviz verdiğine inandıkları Nihat Erim’de olduğunu düşünüyorlardı. CHP’ye çok

295 “C.H.P.nin teşkilata tamimi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9257, 17 Mayıs 1950, s. 1,3. Giritlioğlu,
a.g.e., s. 247.
296 Asım Us CHP’nin seçimi kaybetmesiyle İnönü’nün Cumhurbaşkanlığını terk etmesinin,
Türkiye’de demokrasi olduğuna dair en kuvvetli delil olduğunu, seçim sonuçlarının CHP için değil
İnönü’nün diktatör olduğunu savunan MP için ağır bir hezimet olduğunu belirtiyor ve DP’nin,
CHP’nin eseri olan bir kanun ve CHP murakabesi altında yapılan bir seçimle zafer kazandığına dikkat
çekiyordu. Asım Us, “Zaferden farksız bir mağlubiyet”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11714-962, 17 Mayıs
1950, s. 1.
297 Beyannamede seçimlerin milli iradenin serbestçe tecelli edebilmesi için gerekli şartlar altında
yapıldığı, bunda CHP’nin de etkisi olduğu belirtiliyor ve şöyle deniliyordu: “Halk Partisinin nihayet
kaderini millet iradesine terk etmiş olmasının ayrıca mühim tesiri olduğunu da kaydetmek yerinde
olur.” DP iktidar değişiminin, vatandaşlar arasında hiçbir huzursuzluk yaratmamasına büyük önem
verdiğini açıklıyor ve muhalefete şu sözlerle teminat veriyordu: “Azlıkta kalan siyasi fikir ve
kanaatlerin muhalefet kadroları içinde kendilerini kanunların kat’i teminatı altında hissetmeleri
hususunda partimiz elden gelen hiçbir gayreti esirgemeyecektir.” “D.P.nin yayınladığı yeni
beyanname”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9259, 19 Mayıs 1950, s. 1,3.
298 Baba İnönü’den Erdal İnönü’ye Mektuplar, Haz. Sevgi Özel, Ankara, Bilgi, 1988, s. 149.
299 Asım Us, “İktidarın uğradığı mağlubiyet ve sebepleri”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11715-963, 18 Mayıs
1950, s. 1.
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milletvekili kaybettiren çoğunluk usulünün kabul edilmesinden de Erim’i sorumlu

tutanlar vardı.300

CHP ileri gelenleri seçim kanununda nisbi temsil sistemi yerine çoğunluk

esasını kabul etmelerinden dolayı büyük pişmanlık duyuyorlardı.301 Seçim sistemi

tercihi, CHP’nin yaklaşık 125 sandalye kaybetmesine neden olmuştu. CHP %39.98

oy almıştı ancak mecliste %14.55302 oranında temsil edilecekti. Çoğunluk sistemi

CHP’nin mecliste %25.43 oranında eksik temsil edilmesine neden oluyordu. Aynı

durum diğer muhalefet partileri için de geçerliydi. % 3 civarında oy alan MP meclise

sadece bir milletvekili sokarak %0.2 temsil oranıyla yetinmek zorunda kalıyordu.

Çoğunluk sistemi kazanana daha da kazandırıyordu. DP %53.59 oy almıştı, oysa

sistem sayesinde mecliste % 83.33 gibi ezici bir çoğunluk sahibi olmuştu. DP lehine

aşkın temsil %29.74’dü.

Aslında CHP’nin çoğunluk sistemini tercih etmesindeki neden, CHP ileri

gelenlerinin seçimi kazanacaklarını tahmin ederek, sistemin kazanan lehine getirdiği

aşkın temsilin kendi paylarına düşeceğini düşünmeleriydi.303 Oysa  tam  tersi

yaşanmış, büyük bir ihtimalle mecliste kendisine karşı güçlü bir muhalefet

yaratmamak adına çoğunluk sistemini tercih eden CHP, muhalefete düşmüştü.

CHP sözcüleri seçimin hemen ardından yaptıkları açıklamalarda seçim

sisteminin daha adaletli hale getirilmesini istiyor, liste usulünün kaldırılıp tercihli oy

sistemine geçilmesi veya seçim çevrelerinin küçültülmesi gibi öneriler

sunuyorlardı.304 Meclisteki tek parti görüntüsünü ortadan kaldırmak için gelecek ara

300 Metin Toker, DP’nin Altın Yılları 1950-1954, 2. bs., Ankara, Bilgi, 1991, s. 26. Erim’in Kasım
1951’de yapılan CHP Kurultayında genel sekreterliği Kasım Gülek’e kaptırmasında, seçim
sonuçlarından sorumlu sayılmasının da etkisi olduğu yüksek bir ihtimaldir. Yalman seçim
sonuçlarının alınmasından sonra bazı partililerin Erim’e “Bir daha seçim olursa, seni direğe bağlamak
ve hiçbir şeye karıştırmamak lazımdır” dediklerini belirtmektedir. Yalman, a.g.e., s. 218.
301 İnönü oğlu Erdal İnönü’ye 22 Mayıs’ta yazdığı mektupta çoğunluk sisteminin seçim sonuçlarını
CHP aleyhinde etkilediğinden bahsetmekte ve şöyle demektedir: “Seçimi fena nispette kaybettik. 69
yer alıyoruz 487 içinde. Amma bu ‘sisteme majoritaire’ in en aksi tecellisidir. Oya iştirak edenlerin
yüzde 40’ını almış bulunuyoruz. Birçok illerde, 1000, 2000, 4000, 10000 farkla, hatta 400, 500 farkla
kaybettik. Nispi temsilde 6:4 yer alacaktık.” Baba İnönü’den Erdal İnönü’ye Mektuplar, s. 148.
302 CHP milletvekili sayısı(69)x100/meclise giren toplam milletvekili sayısı(474)
303 Faik Ahmet Barutçu seçim sonuçlarının tahmin edilemediğini, tahmin edilseydi CHP’nin nisbi
sistemi düşünebileceğini belirtmekte ve İnönü’nün kendisine “Çok aldanmışızdır. Bizi idareye
güvenmek hissi aldatmıştır. Halbuki Demokratların böyle bir hissi olamayacağı için onlar köylere
gittiler ve kaleye içinden girmenin, kuvvetin membaını elde etmenin yolunu bildiler.” dediğini ifade
etmektedir. Barutçu, a.g.e., s. 1021,1022.
304 Devlet Bakanı Cemil Said Barlas, seçim kanununun tek bozuk tarafının nisbi temsil usulüne uygun
olan liste usulünün kullanılması olduğunu, çoğunluk sisteminin uygulandığı ülkelerde tüm parti
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seçimlerin CHP’ye bırakılması ve seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi de

teklifler arasındaydı.305

Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra söylentiler birbirini kovalamaya

başlamıştı. Bunların ilki seçim sonuçlarını öğrenen İnönü’nün rahatsızlandığıydı, bu

iddia CHP ileri gelenlerince hemen yalanlandı.306 Bir diğeri, seçim gününün

gecesinde bazı yüksek rütbeli komutanların İnönü’yü ziyaret ederek “bir emri

bulunup bulunmadığını” sormalarıyla ilgiliydi.307 DP’nin iktidara geçince bazı idare

amirlerini değiştireceği ve bu amaçla bir kara listenin hazırlandığı da iddialar

arasındaydı. Bayar bu dedikoduların asılsız olduğunu açıklamıştı.308 Bir diğer rivayet

ise İnönü’nün, cumhurbaşkanı seçildikten bir gün sonra kendisini ziyarete gelen

Bayar’a, “Hayatım emniyette mi?” diye sorduğu ve Bayar’ın kendisine bu konuda

teminat verdiği ile ilgiliydi.309

Seçimlerin ve seçim sonuçlarının yabancı basındaki akisleri ise gayet

olumluydu. Türkiye’deki seçimler ve sonuçlarına büyük yer ayıran Batı dünyasının

radyo ve gazeteleri genellikle iki noktada birleşiyordu. İlki seçimlerin serbest ve

dürüst yapıldığı ve Türkiye’de gerçek bir demokrasi rejimi mevcut olduğuydu.

adaylarının aynı kağıda yazıldığını, seçmenlerin istemediğini çizdiğini böylece seçmenlerin kime oy
verdikleri konusunda daha çok düşünmeye sevk edildiğini ifade etmişti. Barlas’a göre ya bu yol
tutulmalı ya da tek adaylı seçim bölgeleri usulü tesis edilmeliydi. (“Devlet Bakanı Barlas dün son
basın toplantısını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9259, 19 Mayıs 1950, s. 1,3.) CHP bölge müfettişi
Sadi Irmak ise seçim çevrelerinin küçültülmesi gerektiğini öne sürüyordu. (“Bu sefer de şikayet sırası
C.H.P. lilerde!”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 739, 17 Mayıs 1950, s. 1.) Vakit gazetesi iki parti arasında oy
farkının az olduğunu, eğer nisbi temsil sistemi olsaydı yada seçim bölgeleri iller değil kazalar
üzerinden ayrılmış bulunsaydı, CHP’nin çok daha fazla sandalye kazanacağını ve yenilginin bu derece
büyük görünmeyeceğini savunmaktaydı. “C.H.P. seçimlerin neticesinden ümitsizliğe düşmemeli”,
Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11716-964, 19 Mayıs 1950, s. 1.
305 Hakkı Süha Gezgin, “Milletin iradesi nerede?”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11716-964, 19 Mayıs 1950,
s. 1.
306 “Asılsız Bir Haber”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11714-962, 17 Mayıs 1950, s. 1.
307 Bu söylentinin varlığı, DP hükümetinin iktidara geldikten kısa bir süre sonra, 9 Haziran’da,
genelkurmay başkanı ve kara kuvvetleri komutanını değiştirmesi ile ortaya çıkacak ve İnönü
tarafından yalanlanacaktı. Diğer yandan 17 Mayıs’ta Ankara Üniversitesinden bir grup öğrenci
İnönü’yü ziyaret etmiş ve seçim sonuçlarından dolayı üzüntülü olduklarını açıklamışlardı. “Bir talebe
grupu dün İnönü’yü ziyaret etti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9258, 18 Mayıs 1950, s. 1.
308 “C.Bayar Cumhurbaşkanlığı vazifesini kabul etmiyecek”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 739, 17 Mayıs
1950, s. 1. “Bayar kötü propagandaları şiddetle tekzib etti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9258, 18 Mayıs
1950, s. 1,4.
309 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam 1950-1964, C:III, 6. bs., İstanbul, Remzi, 2000, s. 27.
Seçim sonuçlarının alınmasından birkaç gün sonra gazetelerde her türden kaynağı belirsiz haber
bulmak mümkündü. İnönü’nün Çankaya Köşkü balkonundan Ankara’ya bakarak “Nankör millet”
dediğine dair 25 Mayıs tarihli Kudret’te çıkan haber Ulus gazetesinde yalanlanınca, Kudret’te cevaben
şöyle bir yazı çıkmıştı: “Canım, biz de illa söyledi demedik ya…İçinden geçirmiştir.” Toker, DP’nin
Altın Yılları 1950-1954, s. 23,24.
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İkincisi ve en çok üzerinde durulan nokta ise yeni iktidarın Türkiye’nin dış

siyasetinde bir değişmeye neden olup olmayacağı sorusuna ilişkindi.310

Bu sorunun yanıtı 16 Mayıs’ta Fuat Köprülü’nün France Pres ajansı

muhabirine verdiği demeçte saklıydı. DP’nin gelecek dört senede uygulayacağı

politika hakkında ipuçları veren açıklamada ittifakların, özellikle İngiliz-Fransız-

Türk ittifakının daha da kuvvetlendirileceği, sıkı Amerikan dostluğuna sadık

kalınacağı, dış politikada hiçbir değişiklik yapılmayacağı vurgulanıyordu. Ülkeye

yabancı sermayenin gelmesinin sağlanacağı belirtiliyor ve ülkenin kendi kaynakları

ile yetinilmesi durumunda hayat seviyesinin artması için uzun yıllar beklenmesi

gerektiği ifade ediliyordu.311

Bu açıklamadan bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığınca, 1950 seçimlerinin

“demokrasi için cesaret verici bir zafer” olduğu ve Türkiye’de seçimlerin herhangi

bir batı demokrasinin iftihar edebileceği biçimde yapıldığına ilişkin bir tebliğ

yayınlandı. 312

CHP artık muhalefetteydi ve faaliyetini yeni duruma göre düzenlemek için

çalışmalara başladı.313 Bu amaçla muhalefete geçince nasıl çalışacağına ilişkin bazı

esaslar tesbit edildi. CHP’nin yeni altı oku olarak görülen bu prensipler şöyleydi:314

310 Vakit gazetesinde, Amerikan basınında iktidarın el değiştirmesinden doğacak sorunları ve
belirsizlikleri Rusya’nın istismar edebileceğine ve Rus beşinci kol faaliyetinin arttığına dikkat
çekildiğine dair haberler çıkmaktaydı. (“Rusya ve Seçimler”, Vakit, Yıl 33-3, Sayı 11716-964, 19
Mayıs 1950, s. 1,7.) 14 Mayıs seçimleri hakkında yabancı basında yer alan haber ve yorumlarda
seçimlerin serbest ve dürüst yapıldığına değiniliyor ve Sovyet tehlikesine karşı sınır oluşturan
Türkiye’de demokrasinin zafer kazanmasının önemi vurgulanıyordu. Yabancı basının yorumlarından,
DP’nin seçim başarısının şaşkınlıkla karşılandığı görülmekteydi. 1950 seçiminin sonuçlarının silahsız
bir halk ihtilaline benzeten yorumlar yapılıyor, ayrıca bu seçimler sonucunda Türkiye’nin hür milletler
camiasının bir üyesi olduğu ve bir demokrasi ülkesi haline geldiği ifade ediliyordu. “14 Mayıs
seçimleri hakkında yabancı basınlardan özetler”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 111,122.
“Bütün Batı gazeteleri demokrasimizi övüyor”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 739, 17 Mayıs 1950, s. 1.
“Türkiyede seçim heyelanı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9259, 19 Mayıs 1950, s. 1,3.
311 “F. Köprülü neticeden çok memnun”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 739, 17 Mayıs 1950, s. 1.
312 “1950 Seçimleri hakkında Dış Basının tefsirleri devam ediyor”, Kudret, Yıl 3, Sayı 836, 18 Mayıs
1950, s. 1,4. “Dış memleketlerde seçimlerin akisleri”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9258, 18 Mayıs
1950, s. 3. “Seçimlerin yabancı basındaki akisleri”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9260, 20 Mayıs 1950,
s. 1,3. ABD Dışişleri Bakanlığı resmi çevrelerince seçim sonuçları açıklanmadan önce hangi parti
kazanırsa kazansın, Amerika’nın Türkiye’ye askeri ve iktisadi yardımının devam edeceği bildirilmişti.
“Seçimlerin neticesi ve Türkiye ile Amerika”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9256, 16 Mayıs 1950, s. 1,3.
313 “C.H.P. faaliyetini yeni duruma göre düzenliyor”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9260, 20 Mayıs 1950,
s. 1.
314 “C.H.P.nin yeni altıoku”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9259, 19 Mayıs 1950, s. 1,3.
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“1) Şahsiyatla uğraşmayacağız. 2) Söz ve tenkit hürriyetine
dokunmazlık isteyeceğiz. 3) Toleransımız vardır ve tolerans bekleyeceğiz. 4)
Kafalarımız vazifesini kafalara, gönüllerin borcunu gönüllere tanıyarak olur
olmaz meselelerde bunları birbirine karıştırmayacağız. 5) Başına (milli)
sıfatını getirmek söyle dursun, tek başına (husumet) le bile mücadele
edeceğiz. 6) Yalnız Atatürk inkılabının iki büyük düşmanına kara irticaa ve
kızıl komünizme gelince, ona husumet de besleriz, kin de.”

Kırşehir hariç seçime katıldığı tüm illerde seçimi kaybeden ve tek milletvekili

çıkaran MP ise iktidarın milletin iradesi ile belirlenmesinden memnundu. MP’liler

partilerinin seçimlerde umduğu sayıda milletvekili çıkaramamasının nedeninin,

halkın MP’ye ilgi göstermemesi değil, CHP’yi iktidardan düşürmek amacı ile hareket

eden seçmenin oyları parçalamamak için DP’yi tercih etmesi olduğuna inanıyorlardı.

MP bir beyanname yayınlayarak, CHP’nin yeni mecliste gerçek anlamda bir

muhalefet yapma kabiliyetine sahip olmayacağını, bu nedenle tüm muhalefet ve

murakabe görevinin MP’ye düştüğünü bildirdi.315 MKP de bir tebliğ yayınlayarak,

DP’yi tebrik etti ve Türk milletine göstermiş olduğu ağır başlılık için teşekkür etti.316

DP’nin iktidara geleceğinin anlaşılmasından itibaren kamuoyunu ve siyasi

çevreleri meşgul eden başlıca sorulardan birisi kimin cumhurbaşkanı olacağıydı.

315 MP yanlısı Kudret’e göre halk öncelikle CHP’yi iktidardan uzaklaştırmak için hareket etmiş, MP
taraftarları bile, sadece 23 ilden aday gösteren MP’nin, tüm bu illerde seçimi kazansa bile CHP
tahakkümünü yıkamayacağını düşünerek DP’ye oy vermişti. Eğer halkın içinde CHP’nin iktidardan
uzaklaşmayacağı endişesi olmasaydı DP bu ölçüde oy kazanmaz ve MP’nin oy oranı artardı. (“Millet
Partisinden Yalnız Osman Bölükbaşı Kazandı”, Kudret, Yıl 3, Sayı 836, 18 Mayıs 1950, s. 1,4.)
(Nureddin Ardıçoğlu, “Yeni Durum Karşısında Millet Partisi”, Kudret, Yıl 3, Sayı 836, 18 Mayıs
1950, s. 1,4.) Ayrıca CHP iktidarını yıpratan, yıkılmasını sağlayan ve halka iktidar değişimi için
cesaret sağlayan parti, MP idi. Ardıçoğlu, “Davulu Millet Partisi çaldı, parsayı Celal Bayar topladı.”
sözünü halktan sık sık duyduğunu belirtiyordu. (Nureddin Ardıçoğlu, “Ölmek var, dönmek yok!”,
Kudret, Yıl 3, Sayı 837, 19 Mayıs 1950, s. 1,4.) MP beyannamesinde fiili diktatörlüğün milletin
oylarıyla sona erdiğini, MP’nin tek milletvekili (Osman Bölükbaşı) ile de olsa mecliste görevine
devam edeceği belirtiyor, CHP’nin, geçmişinden dolayı meydana gelecek hareketlere karşı mücadele
edemeyeceği, bu nedenle mecliste muhalefet ve murakabe görevinin MP’ye kaldığı ifade ediliyordu.
MP’ye göre, CHP halk tarafından yıllarca tecrübe edildiğinden yaptığı muhalefet temelsiz olacaktı.
Ayrıca CHP bir önceki dönem iktidar olduğundan, yeni iktidara karşı yapacağı eleştiriler DP
tarafından eski dönemin kötülüklerinin temizlendiği şeklinde cevaplanabilirdi. (Nureddin Ardıçoğlu,
“Yeni Durum Karşısında Millet Partisi”, Kudret, Yıl 3, Sayı 836, 18 Mayıs 1950, s. 1,4.) Bu anlamda
muhalefet görevi tek başına MP’ye düşmekteydi. CHP’nin mecliste gerçek anlamda bir muhalefet
yapma kabiliyetine sahip olmamasının tek nedeni CHP’nin tecrübe edilmiş olması değildi. CHP ve
DP adeta birbirlerinden hesap sormayacaklarına dair gizli bir anlaşma yapmışlardı. DP programında
eski iktidardan icraatlarından dolayı hesap sorulacağına dair bir madde yoktu ve Bayar son seçim
nutuklarında “eski defterleri karıştırmayacaklarını” vurgulamıştı. Oysa MP programında hesap sorma
maddesi vardı ve CHP bunu kindarlık olarak yorumluyordu. Nureddin Ardıçoğlu, “Halk Partisi nasıl
muhalefet yapabilir?”, Kudret, Yıl 3, Sayı 838, 20 Mayıs 1950, s. 1,4.
316 “Millet Partisi’nin Beyannamesi”, Kudret, Yıl 3, Sayı 837, 19 Mayıs 1950, s. 1,4. “M.Partisi bir
beyanname neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9260, 20 Mayıs 1950, s. 1,3.
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Önceleri cumhurbaşkanlığına Halil Özyörük’ün getirileceği, Bayar’ın parti başkanı

kalma niyetinde olduğu yazılmış; meclis başkanlığı için Cebesoy, başbakan olarak

ise Menderes veya Köprülü’nün düşünüldüğü söylenmişti.317 CHP ise Bayar’ın

cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Cemil Said Barlas anayasanın cumhurbaşkanına

hiçbir yetki vermediğini, iktidara gelecek partinin başkanının cumhurbaşkanı

olmasının gerektiğini dile getiriyor, aksi halde cumhurbaşkanının partilerin genel

başkanları yanında hiçbir nüfuzu kalmayacağını vurguluyordu.318 CHP’nin aksine

MP, Bayar’ın millete verdiği sözleri ancak başbakan olarak yerine getirebileceğini,

cumhurbaşkanlığını kabul etmemesi gerektiğini, aksi halde yeni kurulacak kabinenin

de eskisi gibi Çankaya’nın oyuncağı olacağını savunuyordu.319

20 Mayıs’ta toplanan DP Meclis Grubunda cumhurbaşkanı adayının adı Celal

Bayar olarak açıklandı. Bayar 345 oyla cumhurbaşkanlığı adaylığına, Refik

Koraltan(İçel) 274 oyla meclis başkanlığına aday gösterilmişti.320 Bayar’ın

cumhurbaşkanı seçilmesi, parti tüzüğüne göre(md 18) parti başkanlığından çekilmiş

sayılacağı anlamına gelmekteydi.321 Bu görevin Köprülü tarafından yapılacağı,

Menderes’in ise kabineyi kuracağı söylenmekteydi.322 Ertesi  gün  toplanan  CHP

Meclis Grubunda ise CHP Grup Başkan Vekilliğine Şemseddin Günaltay ile Faik

Ahmet Barutçu seçildi.323

317 “C.Bayar Cumhurbaşkanlığı vazifesini kabul etmiyecek”, Hürriyet, Yıl 3, Sayı 739, 17 Mayıs
1950, s. 1.
318 “Devlet Bakanı Barlas dün son basın toplantısını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9259, 19 Mayıs
1950, s. 1,3.
319 “Celal Bayar Cumhurbaşkanlığını Kabul Etmemelidir!”, Kudret, Yıl 3, Sayı 838, 20 Mayıs 1950,
s. 1,4.
320 Cumhurbaşkanı adaylığı için oy alan diğer isimler Halil Özyörük, Ali Fuad Cebesoy ve Nihad
Reşad’dı. Bu isimlere verilen oylar bir anlamda Celal Bayar’ın DP parti başkanlığından ayrılmaması
lehinde kullanılmıştı. Meclis başkanı adaylığı oylamasında ise Halil Özyörük 50, Fuad Hulusi
Demirelli 11 oy aldı. Meclis başkan vekilliklerine Hulusi Köymen(Bursa) ve Sıtkı Yırcalı(Balıkesir)
aday gösterildi. Hasan Polatkan(Eskişehir), Umran Nazif Yiğiter(Konya), Firuzan Tekil(İstanbul),
Muzaffer Kurbanoğlu(Manisa) başkanlık divan katipliği için, İhsan Şerif Özgen(Kütahya), ve Kamil
Gündeş(Kayseri) idareci üyelikler için aday seçildi. DP, bir başkan yardımcılığı ile iki katip ve bir
idareci üyenin seçimini CHP’ye bıraktı. “Bayar Cumhur Başkanı Adaylığına Seçildi”, Cumhuriyet,
Yıl 27, Sayı 9261, 21 Mayıs 1950, s. 1,3.
321 İcra, a.g.e., s. 26.
322 “Celal Bayar, Demokrat Parti Başkanlığından istifa edecek”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9261, 21
Mayıs 1950, s. 1,3.
323 CHP’nin, meclis başkanlık divanına iştirak etmeme kararı alması üzerine, DP, CHP için açık
bıraktığı bir başkan yardımcısı, bir idare amirliği ve iki katiplik için parti meclis grubunu tekrar
seçime çağırdı. “C.H.P. yeni Meclis Grupu dün toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9262, 22 Mayıs
1950, s. 1.
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3) 9. Dönem TBMM ve Meclis Açıldıktan Sonra Yaşananlar:

Meclisin 9. dönem ilk oturumu 22 Mayıs’ta, meclisin en yaşlı üyesi olan

Hüseyin Cahit Yalçın’ın başkanlığında açıldı. DP milletvekilleri ve bağımsızlar

meclisin sol tarafında, CHP milletvekilleri sağ tarafında oturdular, localarda büyük

elçiler ve kordiplomatik ileri gelenlerinin olduğu görüldü. Milletvekillerinin ant

içmesinden sonra324 başkanlık divanı ve cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. Refik

Koraltan oylamaya katılan 387 milletvekilinin 385’inin oyuyla meclis başkanı, Celal

Bayar ise oylamaya katılan 453 milletvekilinin 387’sinin oyunu alarak

cumhurbaşkanı seçildi.325

9. devre meclis yeni yüzlerden oluşuyordu. 574 milletvekilinin 385 tanesi,

yani yüzde 81.2’si 1950 seçimlerinde ilk kez milletvekili seçilmişti. Sadece 89

milletvekili, yani toplam sayının yüzde 18.8’i daha önce milletvekilliği yapmıştı.326

324 İnönü yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevini sürdüreceğinden, milletvekili olarak yemin
etmedi. İnönü 26 Mayıs’ta Malatya milletvekili olarak yemin etti. “İnönü nihayet yemin etti”, Kudret,
Yıl 3, Sayı 845, 27 Mayıs 1950, s. 1,4.
325 Başkan yardımcılıklarına Sıtkı Yırcalı(Balıkesir) ve Hulusi Köymen(Bursa) 376’şar oyla, Fuad
Hulusi Demirelli(İstanbul) 385 oyla seçildi. Raif Aybar(Bursa), Hasan Polatkan(Eskişehir), Ümran
Nazif Yiğiter(Konya), Nazlı Tlabar(İstanbul), Muzaffer Kurbanoğlu(Manisa) katipliklere, Halil
Atalay(İçel), Kamil Gündeş(Kayseri) ve İlhan Şerif Özgen(Kütahya) idareci üyeliklere seçildi. CHP’li
milletvekilleri başkanlık divanı seçimine katılmazken, cumhurbaşkanlığı seçimine katılmışlardı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnönü’ye 64, Özyörük’e 1 oy atılmış, bir milletvekili çekimser kalmıştı.
(“D.P. Dün İktidarı Resmen Devir Aldı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9263, 23 Mayıs 1950, s. 1,4.)
(“B. M. Meclisinin 9 uncu dönem olağanüstü birinci toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs
1950, s. 77-79.) Bayar ant içmek için kürsüye giderken CHP’liler ayağa kalkarken, DP’liler Bayar’ı
oturdukları yerden alkışlamışlardı. Bunun nedeni, geçen devre cumhurbaşkanlığı seçiminde
yaşananlar olaylarla ilgiliydi. DP milletvekilleri 1946 seçimlerinden sonra İnönü cumhurbaşkanı
seçildiğinde kürsüye gelirken ayağa kalkmamış; Bayar, meclis tarihinde ilk kez görülen bu durumu,
meclisin milli iradeyi temsil etmesinden dolayı cumhurbaşkanına bile ayağa kalkmayacağını
savunarak açıklamıştı. (Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950, 4. bs., Ankara, Bilgi,
1998, s. 132.) Bayar’ın cumhurbaşkanı olarak verdiği ilk emir ise, motosikletli polislerin artık
kendisine eşlik etmesine gerek kalmadığına ilişkindi. (“Cumhur Başkanı Celal Bayarın verdiği ilk
emir”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9264, 24 Mayıs 1950, s. 1.) Bayar birkaç gün sonra da, masrafa
neden olması nedeniyle cumhurbaşkanlarının resimlerinin devlet dairelerine asılması teamülüne
devam edilmemesi ve dairelerde sadece Atatürk’ün resminin bulunmasını isteyecek ve bu konuda
Başbakanlık tarafından bir tebliğ yayınlanacaktı. “Dairelere yalnız Atatürk’ün resmi asılacak”,
Kudret, Yıl 3, Sayı 859, 10 Haziran 1950, s. 1.
326 DP listesinden seçimi kazanan 403 kişinin 353’ü (%87.6) ilk kez milletvekili seçilenlerden
oluşuyordu. 50’si (% 12.4) daha önceki meclislerde milletvekilliği yapmışlardı. CHP’deki yeni
isimlerin oranı ise daha düşüktü. 30 milletvekili (% 43.5) ilk kez seçilirken, kalan 39 milletvekili
(%56.5) daha önceki meclislerde yer almıştı. Kırşehir’den MP milletvekili olan Osman Bölükbaşı ve
Mardin’den bağımsız olarak milletvekili seçilen Kemal Türkoğlu da ilk kez seçilmişlerdi. Demirel,
a.g.e., s. 17.
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Aynı gün yeni kabine Adnan Menderes başkanlığında kuruldu. Bakanlar

Kurulu şu isimlerden oluşuyordu: Adnan Menderes(Başbakan), Muhlis

Ete(İşletmeler Bakanı), Hasan Polatkan(Çalışma Bakanı), Tevfik İleri(Ulaştırma

Bakanı), Rükneddin Nasuhioğlu(İçişleri Bakanı), Fuad Köprülü(Dışişleri Bakanı),

Halil Özyörük(Adalet Bakanı), Refik Şevket İnce(Milli Savunma Bakanı), Halil

Ayan(Maliye Bakanı), Avni Başman(Milli Eğitim Bakanı), Fahri Belen(Bayındırlık

Bakanı), Zühtü Velibeşe(Ekonomi ve Ticaret Bakanı), Nihad Reşad Belger(Sağlık

Bakanı), Nuri Özsan(Gümrük ve Tekel Bakanı), Nihad Eğriboz(Tarım Bakanı)327

Kabinede söylentilerin aksine ismi duyulmamış kimseler de bulunuyordu.

Siyasi çevrelerde, kabinenin bir geçiş kabinesi niteliğinde olduğu, DP’nin ilk

aşamada en kuvvetli isimlerini harcamak istemediği, Kasım ayında daha güçlü

isimlerden oluşan bir kabinenin kurulacağı iddia ediliyordu.328 Bir  diğer  iddia  ise

cumhurbaşkanlığına getirilmeyen Cebesoy ile başbakanlığa getirilmeyen

Köprülü’nün küskün olduklarına ilişkindi. Köprülü’nün hiç olmazsa parti

başkanlığının329 kendisine verilmesinin uygun olacağını düşündüğü söyleniyordu.330

Seçimi kaybeden CHP ise, kendisine verilen yüzde 40 oranındaki oyun

önemine dikkat çekiyor, Parti Genel Sekreterliği teşkilattan, genel başkanlık görevini

üzerine aldığını açıklayan İnönü’nün etrafında toplanarak çalışılmaya devam

edilmesini istiyordu.331 CHP, DP’nin seçim öncesinde verdiği teminatı yerine

getirmesini ve muhalefetin emniyetini sağlamasını istiyordu. CHP Divanında

konuşan İnönü, demokratik rejimin yerleşmesi için iktidarın muhalefete tahammül

etmesi ve muhalefeti emniyet içinde yaşatması gerektiğini belirterek, “İktidardan tek

istediğimiz şey bizim iktidarda iken verdiğimiz kadar emniyetin bize de

327 “Adnan Menderes kabinesi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9263, 23 Mayıs 1950, s. 1.
328 “Yeni hükümet daha ziyade bir intikal kabinesi şeklinde görülüyor”, Kudret, Yıl 3, Sayı 841, 23
Mayıs 1950, s. 1.
329 Cumhurbaşkanı seçilen Bayar 9 Haziran tarihine kadar gayrı resmi olarak parti başkanlığını devam
ettirecek, bu tarihte toplanan DP Genel İdare Kurulu parti başkanlığına Menderes’i seçecek, böylece
Bayar’ın başkanlığı fiilen sona erecekti. “D.P. Başkanlığına Menderes seçildi”, Kudret, Yıl 3, Sayı
859, 10 Haziran 1950, s. 1.
330 Hayal kırıklığına uğrayan biri de kabinede yer almayan Samet Ağaoğlu idi. Ağaoğlu 5 Haziran’da,
kabinede açık bırakılan Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı makamına getirilecekti. Yalman,
a.g.e., s . 219-221.
331 İnönü 23 Mayıs’ta bir tebliğ yayınlayarak CHP genel başkanlığı görevini üzerine aldığını bildirmiş,
(“(C.H.P.) Başkanı İnönü bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9264, 24 Mayıs 1950, s.
1,3.) (Giritlioğlu, a.g.e., s. 248.) aynı gün Ulus’ta “Şükran borclarım” başlıklı bir yazı yayınlayarak,
Ankaralı ve Malatyalı vatandaşlara teşekkür etmişti. “İsmet İnönünün Ulus’ta çıkan bugünkü yazısı”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9263, 23 Mayıs 1950, s. 1,4.
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verilmesidir” diyor ve CHP’nin iktidar karşısındaki murakabe rolünün tamamıyla

yapıcı olacağını vurguluyordu.332

23 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Bayar başkanlığında ilk

toplantısını yaptı. Toplantının başlıca konusu hükümet programıydı.333 Program, 28

Mayıs’ta DP Meclis Grubunda ele alınıp tartışıldıktan sonra 29 Mayıs’ta mecliste

okundu.

İlk kısmında CHP iktidarının son yıllarında yapılan icraatların eleştirildiği

hükümet programı, parti programına paralel nitelikteydi ve liberal esaslar içeriyordu.

Programın ikinci kısmında yapılacaklar sıralanıyor ve hayat pahalılığının önlenmeye

çalışılacağı, iş ve üretim hacminin genişletileceği, özel teşebbüs alanının mümkün

olduğu kadar genişletileceği ve devlet işletmelerinin bir plan dahilinde özel

teşebbüse devredileceği, işçiye grev hakkı verileceği, hakim teminatının sağlanacağı,

bir af kanunu tasarısı hazırlanacağı, Basın, Ceza ve Memurin Muhakemat gibi

antidemokratik hükümler içeren kanunların düzeltileceği, devlet hizmetlerinin yeni

baştan düzenlenerek tasarruf sağlanacağı, “millete mal olmuş inkılapların mahfuz

tutulacağı” ve Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerini teminat altına alan

değişikliklerin yapılacağı vaad ediliyordu. Ayrıca iktidar değişikliğinin ülkede

herhangi bir sarsıntıya neden olmayacağı ve bir devri sabık yaratılmayacağına dair

DP programında verilen taahhütler tekrarlanıyordu.334

Programın okunmasından sonra CHP, programı daha iyi inceleyebilmek için

müzakerelerin iki gün sonraya bırakılmasını istedi. Bu talep kabul edildi335 ve

332 “İnönünün dün Halk Partisi Divanında yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9268, 28
Mayıs 1950, s. 1,3. İsmet İnönü ve Tek Dereceli İlk Seçimler (1946-1950-1954-1957) Üzerine
Seçmeler, s. 54,55.
333 Toplantıda programın mecliste okunmadan önce DP Meclis Grubunda tartışılması ve bir suretinin
CHP Meclis Grubuna verilmesi kararlaştırıldı. (“Kabine Dün İlk Toplantısını Yaptı”, Cumhuriyet,
Yıl 27, Sayı 9264, 24 Mayıs 1950, s. 1.) Toplantıdan sonra Cumhuriyet gazetesine ilk demecini veren
Başbakan Menderes, hükümetin öncelikle Matbuat Kanununda basın hürriyetini teminat altına alacak
değişiklikleri yapacağını ifade ederek, “Bir memlekette demokrasi ancak serbest bir matbuatla
gelişebilir” dedi. (“Başbakan Menderesin gazetemize demeci”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9264, 24
Mayıs 1950, s. 1,3.)
334 “Hükümet neler vadediyor?”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9270, 30 Mayıs 1950, s. 1. “İstanbul
milletvekili Adnan Menderes’in kurduğu hükümetin programı”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs
1950, s. 80-91. DP Meclis Grubu toplantısı sonunda konuşan Menderes de bir devri sabık yaratmamak
gerektiğini ifade etmişti. Ancak bu, “millet ve memleket parasını yemiş olanların affı” anlamına
gelmeyecekti. “Rüşvet ve irtikabla milyon kazananlar”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9270, 30 Mayıs
1950, s. 1,3.
335 “Hükümet Dün Mecliste Programını Okudu”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9270, 30 Mayıs 1950, s.
1,4.
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hükümet programı 31 Mayıs’tan itibaren mecliste görüşülmeye başlandı. CHP,

programı açık olmadığı ve takip edilecek politikaların anlaşılmadığını belirterek

eleştiriyor, MP geçmişte yapılan gayrı meşru işlerin ve hareketlerin hesabının

sorulmasını istiyordu.336 2 Haziran’da programın görüşülmesi sona erdi ve hükümet

282 oyla meclisten güvenoyu aldı. Oylamaya, söz isteyen Faik Ahmet Barutçu’ya

söz verilmemesi üzerine meclis salonunu terk eden CHP’li milletvekilleri ve DP

milletvekillerinin 100’den fazlası katılmadı.337 CHP’nin, yeni iktidara karşı, 1946-50

yılları arasında kendisine karşı savaşan DP’nin silahlarını kullanacağı anlaşılıyordu.

Zaman geçtikçe, DP de CHP’nin iktidardaki haline daha çok benzeyecek, rolleri

değişen iktidar ve muhalefetin birbiriyle olan ilişkileri ise aynı kalacaktı.

4) Seçimin Resmi Sonuçları:

336 “Millet Partisinin Tenkitleri”, Kudret, Yıl 3, Sayı 850, 1 Haziran 1950, s. 1.
337 “O. Bölükbaşı’ya Söz Verilmedi”, Kudret, Yıl 3, Sayı 852, 3 Haziran 1950, s. 1.
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Adalet Bakanlığı Seçim Bürosu 25 Mayıs’ta seçim sonuçlarını açıkladı.338

Buna göre toplam seçmen sayısı 8.905.576, seçime katılan seçmen sayısı 7.916.091,

seçime katılım oranı ise %88.88’di. Oyların 4.242.831’ini alan DP, 408 milletvekili

çıkarmıştı. DP’nin aldığı oy oranı %53.59’du. Oyların 3.165.096’sını alan CHP, 69

milletvekili çıkarmıştı. CHP’nin aldığı oy oranı %39.98’di. Oyların 240.209’unu alan

MP, 1 milletvekili çıkarmıştı. MP’nin aldığı oy oranı %3.03’tü. Oyların 267.955’ini

338 Yukarıda belirtilen Adalet Bakanlığı Seçim Bürosunca yayınlanan rakamlarla, 1950 seçimleri ile
ilgili yapılan bazı çalışmalarda ve seçim sonuçlarının incelendiği bazı kaynaklarda verilen seçime
ilişkin rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bunun nedeni birçok çalışmada DİE’nin yayınladığı
rakamların kullanılmasıdır. (Burçak, a.g.e., s 46,47; Akgün, a.g.e., s. 41; Çetin Yetkin, Karşı Devrim
1945-1950, 3. bs., İstanbul, Otopsi, 2003, s. 593,594; Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi
Partiler(Partilerin Hukuki Rejimi ve Türkiye’de Partiler), İstanbul, Gerçek, 1976, s. 351,352;
Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C:II, Çev.
Mehmet Harmancı, İstanbul, E, 1983, s. 482,483.) DİE rakamlarına göre toplam seçmen sayısı
8.905.743, oy kullanan seçmen sayısı 7.953.055, katılım oranı %89.3’dür. DP 4.241.393, CHP
3.176.561, MP 250.414, bağımsızlar 383.282 oy almıştır. Oy oranları ve kazanılan sandalye sayıları
şöyledir: DP %53.3 ile 408 sandalye, CHP %39.9 ile 69 sandalye, MP %3.1 ile 1 sandalye ve
bağımsızlar %4.8 ile 9 sandalye. DİE’nin yayınladığı sonuçlarda tutarsızlıklar olduğu birçok
araştırmacı tarafından kabul edilmiştir. (Ahmet Kardam, Sezgin Tüzün, Türkiye’de Siyasi
Kutuplaşmalar ve Seçmen Davranışları, Ankara, Veri Araştırma, 1998, s. 99; Albayrak, a.g.e., s.
170; Demirel, a.g.e., s. 293.) DİE rakamlarında oy kullanan seçmen sayısı 7.953.055 olarak
belirtilmektedir. Oysa partilerin aldıkları oylar toplandığında 8.051.650 sonucuna ulaşılmaktadır. Bir
partinin her ilde aldığı oylar da, alt alta yazılıp toplandığında, toplam satırında belirtilmiş olan sayıdan
farklı bir sonuç çıkmaktadır. Örneğin DP’nin ülke çapında aldığı toplam oy sayısı 4.241.393 olarak
verilmişken, DP’nin illerden aldığı oy sayıları tek tek toplandığında 4.252.362 etmektedir. Ayrıca
partilerin aldıkları oy oranları toplandığında %101.1 etmektedir. Toplam oranların 100’den farklı
çıkması durumu iller bazında da görülen bir durumdur. Bazı illerde alınan oy oranları toplamı 100’den
eksik çıkarken, bazıları 100’ü aşmaktadır. Milletvekili sayılarında da tutarsızlıklar vardır. Toplam
satırında DP için 408 milletvekili çıkardığı belirtilmişken, DP’nin her ilde kazandığı milletvekili
sayıları tek tek toplandığında 420 etmektedir. CHP için bu rakam 63, MP için 1 bağımsızlar için 3’tür.
Bu hataların fark edildiği çalışmalarda, ya Adalet Bakanlığı Seçim Bürosunun ilan ettiği sonuçlar
kullanılarak DİE rakamları hiç kullanılmamıştır (Albayrak, a.g.e., s. 171; Yücel, a.g.e., s. 79; Toker,
DP’nin Altın Yılları 1950-1954, s. 25; Yeşil, a.g.e., s. 159 gibi.) ya da DİE’nin verdiği sonuçlar
düzeltilerek kullanılmıştır. (Tuncer, a.g.e., s. 363; Seçim, Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki
Uygulamalar, s. 94; Nermin Abadan, Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimler Açısından 1965
Seçimlerinin Tahlili, s. 391,392 gibi.) Bu kaynaklar içinde 1950 seçim sonuçlarıyla ilgili yapılmış en
detaylı çalışma Ahmet Demirel’e aittir. Demirel DİE’nin yayınladığı rakamlardaki tutarsızlığın seçim
sisteminden ileri geldiğini belirtmektedir. Liste usulü çoğunluk sistemine göre yapılan 1950
seçimlerinde seçmenler partilere değil listede yazılı olan adaylara oy veriyorlardı. Seçim kanununa
göre seçmen, isterse bir partinin o seçim çevresinde gösterdiği adaylarının hepsine oy verebileceği
gibi değişik partilerin adaylarından ve/veya bağımsızlardan oluşan bir karma liste de yapabilirdi. Yani
oy verme sisteminin temeli partiye değil adaya dayanıyordu. Bu nedenle sayım sistemi de aday baz
alınarak düzenlenmişti. Sayım sonuçları, seçim bölgesindeki tüm adayların isimleri içeren cetvellere
işleniyor, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına göre en çok oy alan adaylar böylece
seçiliyordu. Adayların hangi partiden aday olduklarına ilişkin bir kayıtan başka partiler temel alınarak
bir kayıt tutulmamıştı. Zaten sistem icabı böyle bir kayda, ne gerek vardı, ne de böyle bir kayıt
tutulması mümkündü. Demirel, DİE’nin partiler için verdiği rakamların, bir seçim çevresinde o parti
adaylarının elde ettiği oyların aritmetik ortalaması alınarak hesaplandığını yani aday esaslı sonuçların
parti esaslı sonuçlara dönüştürüldüğünü belirtmektedir. Demirel, a.g.e., s. 14-16.
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alan bağımsız adaylarsa 9 milletvekili çıkarmışlardı. Bağımsız adayların aldığı oy

oranı % 3.40’dı.339

Seçim sonuçlarına göre340 DP 44 ilde tam liste halinde kazandı. Bu iller

şunlardı: Afyon(9), Ağrı(3), Amasya(4), Ankara(18), Antalya(7), Aydın(7),

Balıkesir(13), Bilecik(4), Bolu(7), Burdur(3), Bursa(12), Çanakkale(8), Çankırı(5),

Çoruh(5), Çorum(8), Denizli(8), Diyarbakır(7), Edirne(5), Elazığ(5), Erzurum(10),

Eskişehir(6), Gaziantep(7), Giresun(8), Gümüşhane(6), İçel(7), Isparta(5),

İstanbul(27), İzmir(17), Kayseri(9), Kırklareli(5), Kocaeli(11), Konya(17),

Manisa(12), Maraş(7), Muğla(6), Muş(2), Niğde(8), Rize(6), Samsun(10),

Seyhan(11), Siirt(4), Sivas(12), Tekirdağ(5), Tunceli(2). 8 ilde CHP tam liste halinde

kazandı. Bu iller şöyle sıralanıyordu: Bingöl(2), Bitlis(2), Erzincan(5), Hakkari(1),

Hatay(6), Kars(10), Malatya(11), Sinop(5). 11 ilde ise milletvekillikleri partiler

arasında  paylaşıldı.  Kastamonu’da  DP 9,  CHP 1,  Kırşehir’de  DP 2,  CHP 1  ,MP 1,

Kütahya’da DP 9, CHP 1,341 Mardin’de DP 3, CHP 3, bağımsız 1, Ordu’da DP 2,

CHP  6,  Tokat’ta  DP  8,  CHP  1,  Trabzon’da  DP  3,  CHP  9,  Urfa’da  DP  6,  CHP  1,

Van’da DP 1,342 CHP  2,  Yozgat’ta  DP  6,  CHP  1,  Zonguldak’ta  DP  9,  CHP  1343

milletvekili çıkardı. Böylece DP tam liste halinde kazandığı illerden 358, diğer

illerden 58 olmak üzere toplam 416 milletvekilliği, CHP tam liste halinde kazandığı

illerden 42, diğer illerden 27 olmak üzere toplam 69 milletvekilliği kazanmış oldu.

MP Kırşehir’den bir milletvekili çıkardı. Mardin’de ise bağımsız aday seçildi.

416+69+1+1 işlemi toplam milletvekili sayısı olan 487’yi vermekteydi.

Ancak partilerin meclise gönderdikleri milletvekili sayıları, yukarıda her parti için

339 “Seçimin resmi neticesi”, Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9266, 26 Mayıs 1950, s. 1,3. 6 ilde seçime
katılan MKP’nin aldığı toplam 9.257 adet oy (“24 Mayıs 1950”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs
1950, s. 12.) bu listede gösterilmemiştir. Tunaya İstanbul il seçim kurulu dosyalarından aldığı bilgiye
dayanarak MKP’nin İstanbul’dan 121.353 oy aldığını söylemektedir. (Tunaya, a.g.e., s. 640.) Ancak
Ayın Tarihi’ndeki rakam daha gerçekçidir. 22 ilde seçime katılan MP’nin, Adalet Bakanlığı Seçim
Bürosu’nun yayınladığı rakamlara göre toplam 240.209 adet oy aldığı hatırlandığında, MKP’nin
sadece İstanbul’dan bu rakamın yarısı kadar oy alabilmesi mümkün görünmemektedir.
340 Adalet Bakanlığı Seçim Bürosunca partilerin hangi illerde kaç milletvekili çıkardığı ilan
edilmemiştir. Bu konuda Mayıs 1950 tarihli Ayın Tarihinde yer alan ve il il her adayın ne miktarda oy
aldığını gösteren liste en detaylı veri kaynağıdır. “Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs
1950, s. 12-27.
341 Kütahya’da Behçet Kemal Çağlar DP listesinden çekildiğinden yerine en çok oy alan CHP’li aday
seçilmiştir. Ağaoğlu, a.g.e., s. 397,398.
342 Ayın Tarihinde bir baskı hatası sonucu bu aday CHP listesinden aday olmuş görünmektedir.
343 Zonguldak’ta DP’li bir adayın seçim günü ölmesi üzerine en çok oyu alan CHP adayı milletvekili
seçilmiştir. Bu milletvekilinin seçim mazbatası daha sonra reddedilecektir. Albayrak, a.g.e., s. 171.
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verilen milletvekili sayılarından farklı olmuştu. Bunun iki nedeni vardı. İlk sebep,

aynı anda iki yerden birden adaylığını koyan milletvekilleriyle ilgiliydi. Seçim

kanununa göre bir aday iki seçim çevresinden birden adaylığını koyabilirdi ancak iki

yerden birden seçilmesi durumunda birini tercih etmek durumundaydı. 1950

seçimlerinde hepsi DP listesinden aday gösterilen 13 milletvekili344 iki yerden birden

seçilmişti. İki yerden aday olarak seçilen milletvekilleri ve tercih ettikleri iller

şöyleydi:345 Samet Ağaoğlu(Manisa, Muğla) Manisa’yı, Celal Bayar(İstanbul, Bursa)

İstanbul’u,346 Fahri Belen(Bolu, Çanakkale) Bolu’yu, Ali Fuad Cebesoy(Eskişehir,

İstanbul) Eskişehir’i, Osman Şevki Çiçekdağ(Ankara, Kırşehir) Kırşehir’i, Refik

Şevket İnce(Manisa, İzmir) Manisa’yı, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu(Manisa, Aydın)

Manisa’yı, Refik Koraltan(İçel, Balıkesir) İçel’i, Fuad Köprülü(İstanbul, Aydın)

İstanbul’u, Adnan Menderes(İstanbul, Aydın) İstanbul’u, İhsan Şerif

Özgen(Kütahya, Bilecik) Kütahya’yı, Halil Özyörük(İzmir, İstanbul) İzmir’i, Ali

İhsan Sabis (Denizli, Afyon) Afyon’u tercih etmişti.347 Bu durumda 416 olan DP

milletvekili sayısı 403’e düşmekteydi.

Seçim sonuçları ile meclisteki temsil arasındaki farkın ikinci nedeni, bir parti

listesinden bağımsız olarak aday olan kişilerin varlığıydı. DP listesinden bağımsız

aday olarak seçimi kazanan 8348 milletvekili vardı. Bu isimler şunlardı: Ali Fuat

344 Toker iki seçim çevresinden birden seçilen milletvekili sayısının 19 olduğunu belirtmekte ancak
isim listesi vermemektedir. Toker, DP’nin Altın Yılları 1950-1954, s. 32.
345 İki yerden birden seçilen milletvekillerinin hangi seçim çevrelerini tercih ettiklerini bildiren
tezkereler meclisin 26 Mayıs’taki toplantısında okunmuştu. “İki yerden seçilen milletvekilleri”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9267, 27 Mayıs 1950, s. 1. “B. M. Meclisinin 26 Mayıs 1950 tarihindeki
toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 79,80.
346 Hem Bursa hem İstanbul’dan seçilen Bayar seçim çevrelerinden birini tercih etmeyince kura
çekilmiş ve Bayar İstanbul milletvekili olarak kalmıştı. “D.P. Dün İktidarı Resmen Devir Aldı”,
Cumhuriyet, Yıl 27, Sayı 9263, 23 Mayıs 1950, s. 1,4.
347 Tuncer, a.g.e., s. 152. Tuncer Ali İhsan Sabis’in Denizli’yi, Demirel ve Öztürk ise Afyon’u tercih
ettiğini belirtmektedir. (Demirel, a.g.e., s. 18.) (Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi TBMM-IX.
Dönem (1950-1954), C:7, y.y., Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı, 1998, s. 1189.) 1951 ara
seçimlerinin yapıldığı iller arasında Afyon’un değil Denizli’nin bulunması, (Tunaya, a.g.e., s.
690,691.) tercih neticesinde açık kalan sandalyenin Denizli’ye ait olduğunu doğrulamaktadır. Yani
Sabis Afyon’u tercih etmiştir.
348 DP listesinden bağımsız olarak adaylığını koyup kazanan milletvekili sayısına ilişkin çeşitli
kaynaklarda farklı sayılar verilmektedir. 25 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan DP aday
listesinde toplam 8 bağımsız aday olduğu görülmektedir. Bu isimler şöyle sıralanmaktadır: Ali Fuat
Cebesoy(Eskişehir, İstanbul), Halil Özyörük(İstanbul, İzmir), Halide Edip Adıvar(İzmir), Suat Hayri
Ürgüplü(Kayseri), Hamdullah Suphi Tanrıöver(Manisa), Nadir Nadi(Muğla), Cihad Baban(İzmir),
Baha Koldaş(Çorum). (“Demokrat Partinin aday listesi dün ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı
9235, 25 Nisan 1950, s. 1,4.) 25 Nisan tarihli Hürriyet gazetesinde ise Cihad Baban bağımsız olarak
gösterilmemektedir. Diğer isimler aynı verilmiştir. (“D.P. namzet listesi de dün neşredildi”, Hürriyet,
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Cebesoy(Eskişehir,İstanbul), Halil Özyörük(İstanbul, İzmir), Halide Edip

Adıvar(İzmir), Suat Hayri Ürgüplü(Kayseri), Hamdullah Suphi Tanrıöver(Manisa),

Nadir Nadi(Muğla), Cihad Baban(İzmir), Baha Koldaş(Çorum).349 Bu milletvekilleri,

DP’nin toplam milletvekili sayısı olan 403’den düşülüp, bağımsızlara eklenince nihai

sonuç şöyle oluşmaktaydı: DP 395, CHP 69, MP 1, bağımsızlar 9.

Yıl 2, Sayı 717, 25 Nisan 1950, s. 1,4.) Ayın Tarihi ise Cebesoy, Özyörük, Adıvar, Ürgüplü,
Tanrıöver, Nadi’ye ek olarak Murat Ali Ülgen(Konya), Ökkeş Remzi Öksüz(Maraş), Ali Sinan
Tekelioğlu’nu(Seyhan) da bağımsız olarak vermekte, Baban ve Koldaş’ı ise DP üyesi olarak
göstermektedir. (“Seçim sonucu”, Ayın Tarihi, Sayı 198, 1-31 Mayıs 1950, s. 12-27.) Diğer yandan
TBMM Ad Defterine dayanan Demirel, sadece 5 adet bağımsız aday olduğunu belirtmekte ve
Cebesoy, Adıvar, Ürgüplü, Tanrıöver, Nadi isimlerini saymaktadır. (Demirel, a.g.e., s. 17.) Sinan
Tekelioğlu’nun önce bağımsız olarak adaylığını koyduğu, ancak 27 Nisan’da DP’den gelen teklif
üzerine DP listesine girdiği bilinmektedir. Çoban Yurtçu, “Tekelioğlu D.P. listesine girdi”,
Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9239, 29 Nisan 1950, s. 5.
349 “Demokrat Partinin aday listesi dün ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 26, Sayı 9235, 25 Nisan 1950, s.
1,4.
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VI) 1954 SEÇİMLERİ

Seçim yılı olan 1954 senesi başında iktidar muhalefet ilişkilerinin

gerginleşmesine neden olan temel mevzusu, DP’nin muhalefete karşı aldığı tedbirler

olmuştur. Aralık 1953’de CHP’nin mallarını hazineye devreden bir kanun çıkarılmış,

Ocak 1954’de MP kapatılmış, neşir ve radyo yolu ile işlenecek suçlara verilen

cezalar ağırlaştırılmıştır.

Bu dönemde CHP DP’yi partizan bir idare yaratmak ve demokratik ideale

ihanet etmekle suçlamış, DP ise CHP’nin muhalefete geçtikten sonra “aşırı

hürriyetçilik hastalığına” tutulduğunu belirtmiştir. Diğer yandan CHP seçim öncesi

çıkarılan yabancı sermaye kanunu ile petrol kanununu eleştirerek, bu kanunların

kapitülasyon niteliğinde olduğunu iddia ederken, DP bu kanunlarla Türkiye’nin hızla

gelişmesinin sağlanacağını savunmuştur.

Seçim kampanyası süresince DP sözcüleri, DP iktidarınca gerçekleştirilen

hizmetleri ve icraatları öne çıkarmış, seçimleri kazanmaları halinde hizmetlerin

devam edeceğini vurgulamışlardır. Ayrıca tek parti dönemi anıları tekrar

canlandırılarak halkın CHP’den soğuması amaçlanmıştır. CHP ise yabancı sermaye

ve petrol kanunları başta olmak üzere, partizan idare, radyonun taraflı kullanımı,

israf ve plansızlık meseleleri üzerinde durmuştur. CHP ve DP liderlerinin, nutukları

sırasında 1946 seçimleri, Kuvayi Milliye ve İstiklal Savaşı dönemi anılarını

propaganda malzemesi olarak kullanmaları dikkat çekicidir.

2 Mayıs 1954’te yapılan seçimlerde DP’nin 503 milletvekili, ana muhalefet

partisi olan CHP’nin ise 31 milletvekili çıkarması, DP’nin gelecek dönemde

kendinden daha da emin kararlar alıp uygulamaya geçmesine neden olmuştur.

Hemen seçimlerin ertesinde CMP’ye oy veren Kırşehir ilçe yapılarak

cezalandırılmış, seçim kanunu değiştirilerek; muhalefet partilerinden aday olan

devlet memurları, muhalefetin seçim kampanyası sırasında radyo aracılığıyla yaptığı

propaganda, siyasi partilerin ortak liste halinde aday göstermesi ve karma liste gibi

DP iktidarını rahatsız eden hususlar düzenlenmiştir.

1954 seçimlerinde DP’nin geçen seçimde aldığı oy oranını arttırmasının temel

sebebi, dört yıllık iktidarı süresince gerçekleştirdiği icraatlardan halkın genel
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anlamda memnun olmasıdır. Diğer yandan seçimler sonucunda partilerin aldıkları oy

oranları ile çıkardıkları milletvekili sayıları arasındaki büyük oransal fark ve iktidar

lehine yaşanan aşkın temsil seçim sistemi tartışmalarına neden olmuştur.

A) Seçim Öncesi Genel Durum ve Yaşananlar:

Seçim öncesinde gündemi meşgul eden ve iktidar-muhalefet ilişkilerinin

gerginleşmesine neden olan ana konular, CHP’nin mallarının hazineye

devredilmesine ilişkin bir kanun çıkarılması ve MP’nin kapatılması idi. DP

iktidarının seçim öncesi rakiplerini zayıflatmak için yaptığı bu hamlelere cevaben,

CHP ile -MP’nin kapatılması ertesinde kurulan- CMP işbirliği yapmayı denemiş,

ancak bu girişim başarılı olamamıştı. Ocak ayında kabul edilen Yabancı Sermaye

Kanunu ile  Mart  ayında  kabul  edilen  Petrol  Kanunu,  seçime giden  süreçte  CHP ile

DP’yi karşı karşıya getiren başlıca konular olacaktı.

1) CHP’nin Mallarının Hazineye Devri Kanunu ile Gerginleşen

İlişkiler:

Seçim yılı olan 1954 senesine bir önceki yıldan taşınan başlıca konu,

CHP’nin mallarını hazineye devreden bir kanunun çıkarılmasıydı. DP’nin, iktidara

geldikten birkaç ay sonra CHP’nin mallarına karşı böyle bir niyet ve hazırlık içinde

olduğu iktidar yanlısı gazetelerde çıkan yazılardan ve DP Meclis Grubunda yapılan

konuşmalardan anlaşılıyordu. DP’ye göre, CHP aslen millete ait olan bu malları

gasbetmişti. Aslında iktidarın korktuğu şey, CHP’nin tek parti döneminde edindiği

mal varlığı sayesinde sağladığı ekonomik gücüyle, iktidarı yeniden ele geçirmesiydi.

İlk olarak Ağustos 1951’de çıkarılan 5830 sayılı yasayla CHP’nin mallarının bir

bölümü ile Halkevlerinin tüm mallarına el konuldu ve hazineye devredildi. Ancak

CHP’nin kalan servetine de el koyarak, onu mali olarak daha güçsüz hale düşürmek

isteyen DP, seçim tarihinin de yaklaşmasıyla CHP’nin malları konusunu yeniden

gündeme getirdi. CHP’nin bir bildiri yayınlayarak, hükümetçe alınan MP’nin

kapatılması kararını eleştirmesi ve MP’yi destekler bir tutum alması ile CHP’nin 14
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Kasım 1953’te Uşak’ta yapılan ara seçimleri kazanması, DP’nin hızla harekete

geçmesine neden olacaktı. Nihayet 14 Aralık 1953’te 6195 sayılı “CHP’nin Haksız

İktisaplarının Hazineye Devri Hakkında Kanun” kabul edildi. Kanuna göre CHP’nin

sahip olduğu tüm menkul ve gayrimenkuller hazineye devredilecekti.1

Bu kanun muhalefetin büyük tepkisine yol açtı ve yaklaşan seçimlerin en

büyük tartışma konusu oldu. CHP, iktidarın muhalefeti yok etmeyi amaçladığına

inanıyor ve rejimin tehlikede olduğuna dikkat çekiyordu. CHP ileri gelenleri DP’nin,

iktidarı elden kaçırmamak için demokratik mücadeleyi göze alamadığını bunun için

de ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak için tedbirler aldığını belirtiyorlardı.

Partinin mallarının hazineye devredilmesinin basit bir hukuki işlem değil,

demokratik rejimin geleceğini ilgilendiren ve insan hak ve hürriyetlerine ilişkin bir

dava olduğu vurgulanıyordu. Buna göre CHP’nin mallarını hazineye devreden

kanun, Anayasaya ve insan haklarına aykırıydı ve iktidarın tek parti rejimine doğru

gitmek niyetinde olduğunu açıkça gösteriyordu. 2

CHP lideri İnönü, iktidarın çoğunluk kuvvetini haksızca kullanmasının

gelecek seçimleri kaybetmesine neden olacağını ifade ediyor; demokrasilerde

muhalefetin de iş görmesi gerektiğini, muhalefetin emniyet içinde olmadığı,

susturulduğu ortamlarda demokrasiden söz edilemeyeceğini, bu gibi durumların

1 Kanunun çıkışının ertesi günü CHP genel merkezi ve Ulus gazetesinin matbaasına el konuldu. CHP
genel merkezi taşınırken, Ulus gazetesi kapandı ve yerine 16 Aralık’tan itibaren Yeni Ulus çıkmaya
başladı. Albayrak, a.g.e., s. 208-221. Eroğul, a.g.e., s. 126-128.
2 “C. H. Partisinin davası insan hak ve hürriyetleri davasıdır”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 20, 4 Ocak 1954,
s. 1. “C.H.P.nin Ankara il merkezi törenle açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10572, 4 Ocak 1954, s.
1,7. CHP İstanbul il merkezinin açılışında konuşan Şemseddin Günaltay serbest bir seçimle iktidara
gelen partinin ülkede mutlu günler yaratacağına bir huzursuzluk devri açtığını, rejimin tehlikede
olduğunu söylemiş; demokrasi mücadelesinin, devlet gücüne dayanarak muhalefeti yok edecek veya
güçsüz bırakacak tedbirler alarak değil, güven vermek ve başarılı olmakla gerçekleştirileceğini ifade
etmişti. Türkiye’de diktatörlüğe boyun eğecek kimsenin olmadığını belirten Günaltay, ülkenin her
yerinde beliren direniş seslerinin, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin kolay kolay yok
olmayacağını ve “derebeylik tahakkümünün” hortlamayacağını gösteren birer delil olduğuna
inanıyordu. Aynı toplantıda söz alan İstanbul il başkanı İlhami Sancar ise, demokraside muhalefetsiz
iktidar olamayacağını, iktidarın 1950 seçimlerinde yüksek bir oy oranı alan CHP’yi görmeyerek, tüm
milleti temsil ettiğini sandığını ve üç buçuk senedir CHP’ye hiçbir medeni memlekette görülmeyecek
haksızlıklar yaptığını dile getirmişti. “C.H.P. İstanbul merkezi dün törenle açıldı”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10571, 3 Ocak 1954, s. 1,6. “C.H.P. İstanbul İl Merkezi dün tezahüratla açıldı”, Yeni Ulus,
Yıl 1, Sayı 19, 3 Ocak 1954, s. 1.



233

rejim değişikliği anlamına geldiğini ve iktidarın yıprandığında ısrar etmeyip

çekilerek muhalefet görevini yerine getirmesi gerektiğini dile getiriyordu.3

Yeni Ulus’un sahibi Nihat Erim’e göre ise DP, rejimi, vaat ettiğinin tam tersi

yöne doğru, geri götürmekteydi. Erim DP iktidarı döneminde kanunlara yeni

güvenceler konmayıp, eskiden kazanılmış güvencelere saldırıldığına, Anayasanın

eksik yönleri düzeltilmeyip, bunlardan faydalanılarak denetimsiz bir sistem

yaratılmaya çalışıldığına, partiler ve gazeteler üzerinde baskı kurulduğuna4 ve

parlamentoda fiilen tek parti çalışıyormuş gibi bir durum yaratıldığına işaret

etmekteydi. Erim’e göre tüm bu uygulamalar Peron rejiminin taklit edilmesinden

ibaretti ve bundan sonraki aşama serbest seçimlerin kaldırılmasıydı.5

DP ise CHP mallarının alınmasının bir zaptetme şeklinde değil meşru olarak

yapıldığını savunuyordu. Buna göre CHP, iktidarda bulunduğu yıllarda hazineden,

özel idare, belediye ve köy bütçelerinden milyonlarca lira almıştı ve partinin

mallarının hazineye devri kanunu ile bir haksızlık düzeltilmiş oluyordu.6 Tek parti

idaresini geri getireceği iddialarına karşı DP, aynı silahı kullanıyordu. CHP’nin

iktidara gelmesi halinde 25 senelik diktatörlüğü tekrar kuracağı, demokrasinin

devamı için diktatörlük zihniyeti ile idare edilen CHP’nin bir daha asla iktidara

gelmemesi gerektiği savunuluyor; partiler arasındaki mücadelenin, aslında demokrasi

ile diktatörlüğün mücadelesi olduğu belirtiliyordu.7

CHP’nin mallarına ilişkin kanun, DP-CHP ilişkilerini gerginleştirmekten

başka, meclis çoğunluğuna dayanarak alınan kararların meşruiyetine ilişkin bir

3 “İnönü’nün İzmit’te verdiği büyük nutuk”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 34, 18 Ocak 1954, s. 1,5.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, Der. Sabahat Erdemir, İstanbul, Sıralar Matb., 1956, s. 233-
239.
4 Erim bir ülkede seçimlerin serbest yapılabilmesi için seçimlerden önce muhalefet partilerinin ve
gazetelerin serbest çalışabilmeleri gerektiğini, oysa DP’nin kendisine rakip olan partileri ve gazeteleri
kısmen felce uğratarak bu şartı bozduğunu belirtmekteydi. Hüseyin Cahit Yalçın ise 1950 seçimleri
öncesi DP yanlısı görünen ve DP’nin 1950 seçimlerini kazanmasını borçlu olduğu basının, DP’nin
demokrasi ve söz, fikir ve yazı hürriyeti konularında verdiği sözleri tutmaması nedeniyle iktidar
aleyhine döndüğünü, bunu gören DP’nin besleme bir basın yarattığını ifade etmekteydi. Hüseyin
Cahit Yalçın, “D. Partinin Basın politikası”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 25, 9 Ocak 1954, s. 1.
5 Nihat Erim, “Seçimler serbest olacak mı?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 27, 11 Ocak 1954, s. 1,3.
6 Mümtaz Faik Fenik, “Son oyun!”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1706, 3 Ocak 1954, s. 1,4.
7 DP Üsküdar toplantısında konuşan bir hatip şöyle diyordu: “Bizim söz hürriyetimiz öyle bir hale
geldi ki, eski bir diktatör çıkıp bize demokrasi dersi veriyor.” Halktan yararlanmak isteyen CHP’nin,
“omuzlarda jandarma dipçiklerinin izi kaybolmadığından” başarılı olmayacağının belirtildiği
toplantının son konuşmasını yapan il başkanı Necmi Ateş, “Bu milleti hürriyete kavuşturduk, bir daha
asla ellerine bırakmıyacağız” diyordu. “D.P.lilerin dün Üsküdarda yaptıkları siyasi toplantı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10572, 4 Ocak 1954, s. 1,7.
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tartışmanın başlamasına da neden olmuştu. CHP’ye göre bir meclisin meşru olması,

onun aldığı tüm kararların mutlaka hukuka uygun sayılacağını göstermiyordu ve bu

nedenle kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek mekanizmalar

kurulmalıydı.8

Yeni yılın ilk günü İstanbul’da bu konuyu da içeren bir nutuk veren CHP

lideri İnönü, müsadere olayını unutmayı, gelecekte bu tür olayların yaşanmasını

önleyecek tedbirlerin alınması durumunda, kabul edeceğini bildirdi ve iktidara üç

teklif sundu. Teklifler Anayasa mahkemesi kurulması, siyasal partilerin (suç iddiası

karşısında kalmaları durumunda) güvenceli usullerle yargılanabilmesi için kanun

çıkarılması ve radyodan adil yararlanılmasına ilişkindi. CHP ileri gelenleri yaptıkları

konuşmalarla bu tekliflerin iktidarca kabul edilmesi halinde siyasal hayatta bir

rahatlama sağlanacağını, seçimlere güvenle gidileceğini savunuyorlardı.9

İnönü’nün nutku hakkında konuşan Türkiye Köylü Partisi(TKP)10 Genel

Başkanı Remzi Oğuz Arık,11 teklifin esasında İnönü ile mutabık olduklarını

açıklamıştı.12 Ancak iktidar İnönü’nün tekliflerini benimsemiyordu. DP’ye göre

muhalefetin çözülmesini istediği iç politika buhranı, CHP idarecileri tarafından

yaratılıyor ve sürdürülüyordu.13

8 Nihat Erim, “Beslemelerin gayreti…”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 28, 12 Ocak 1954, s. 1,3.
9 Nihat Erim, “Mesuliyet duygusu taşısalardı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 20, 4 Ocak 1954, s. 1.
“C.H.P.nin Ankara il merkezi törenle açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10572, 4 Ocak 1954, s. 1,7.
10 TKP 19 Mayıs 1952’de kurulmuştu. Partinin kurucuları arasında DP’den ayrılan dört milletvekili de
vardı. Bunlar 1951 Mayıs’ında yapılan DP Adana il kongresinde partiden istifa eden Seyhan
milletvekilleri Remzi Oğuz Arık, Yusuf Ziya Eker ve Cezmi Türk ile Çanakkale milletvekili Süreyya
Endik idi. Partinin Genel Başkanı Remzi Oğuz Arık, fahri başkanı Ethem Menemencioğlu idi.
(Burçak, a.g.e., s. 85-88.) Partinin kuruluş beyannamesinde TKP’nin sınıf savaşı yapmak ve zümre
menfaatleri elde etmek için kurulmadığı, Türk toplum yapısının temelini oluşturan ve sosyal
meselelerin düğüm noktası olan köylü kitlesinin de söz sahibi olmasına çalışan bir mekanizma olduğu
belirtiliyordu. Beyannamenin prensipler bölümünde şu esaslara yer verilmişti: Yeni bir Anayasa
oluşturulması(md 2), bir Anayasa Mahkemesi kurulması(md 3), din ve vicdan hürriyetinin
sağlanması(md 5), idari ve adli teşkilat ile basın ve radyonun siyasi etkilerden korunması(md 6, 9, 18),
yerel idarelere özerklik verilmesi(md 8), köylünün ve çalışan kitlenin hayatının (hastalık, ihtiyarlık,
işsizlik bakımlarından) teminat altına alınması(md 11), “köyün bünyesini göz önünde tutan” eğitim ve
yetiştirme çalışmaları yapılması(md 16), köyün ve köylünün kalkındırılması ve bunun için bir ziraat
reformu yapılması(md 19,20), köylerin yeniden inşa ve imar edilmesi(md 21), küçük sermaye
sahiplerinin ve serbest teşebbüsün geliştirilmesi(md 22,24), devletin sadece ağır sanayi kurarak, diğer
sanayi kollarını özel teşebbüse bırakması(md 23). Tunaya, a.g.e., s. 744-748.
11 Remzi Oğuz Arık’ın 3 Nisan 1954’de bir uçak kazasında ölmesi üzerine (“Adana Uçağı Düştü, 25
Kurban Verdik”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10662, 4 Nisan 1954, s. 1.) Cezmi Türk TKP Genel
Başkanı olacaktır.
12 Hüseyin Cahit Yalçın, “İnönü’nün nutku hakkında tefsirler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 21, 5 Ocak
1954, s. 1,4.
13 “İktidar beyannamesi için hazırlıklar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10572, 4 Ocak 1954, s. 1,7.
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DP Anayasa mahkemesinin milli egemenlik prensibi ile bağdaşmadığına ve

böyle bir mahkemenin kurulmasının meclisin yetkilerine saldırı anlamı taşıyacağına

inanıyor; Anayasa mahkemesi kurulmasına dair talebin, milli irade anlayışına,

Cumhuriyet prensiplerine ve Anayasaya aykırı olduğunu savunuyordu. Milletin oyu

ile seçilmiş 400 küsur milletvekilinin yaptığı kanunlar hakkında, 3-5 kişilik bir heyet

doğru yanlış diye karar veremezdi. Ayrıca meclisin hata yapma ihtimaline karşılık,

meclisi denetleyecek kurul da hata yapabilirdi.14 DP ileri gelenlerince aleyhte öne

sürülen diğer konular, Anayasa Mahkemesi kabul eden milletlerin çoğunun Demir

Perde gerisinde kalanlar olduğu ve iki meclisli yapılarda iktidarların iş çıkarmasının

güç olduğuydu.15

Tekliflerine resmi bir cevap alamayan İnönü, emniyet içinde olmadığını

belirttiği partisinin taleplerini tekrarlıyordu. CHP haksız uygulamaların sona

ermesini, Anayasaya aykırı ve özel maksatla hazırlanmış kanunların çıkarılmaması

için bir kanun müeyyidesi getirilmesini istiyordu. Böylece mevcut iktidar seçimle iş

başından gittiği zaman, yeni gelecek iktidar intikam tedbirleri alamayacaktı.16

2) Seçim Kanunu ve Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikler:

Ocak sonunda TBMM’nin büyük olasılıkla 17 Mart’ta seçimi yenileme kararı

alacağı anlaşılmıştı. Bu durumda seçim Mayıs ayının ikinci Pazar günü yapılacaktı.

Böylece iktidar ve muhalefet partileri seçim hazırlıklarına başladılar. Bir yandan

genel merkez kontenjanlarına girmek isteyen aday adayları başkente geliyor, diğer

yandan genel merkezlerde hukuk ve propaganda konularında çalışacak teknik

14 Nadir Nadi, “Asıl Dava”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10587, 19 Ocak 1954, s. 1,3. Mümtaz Faik
Fenik, “Aceleye getirmek istediği anayasa mahkemesi nedir”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1705, 2 Ocak 1954,
s. 1,4.
15 Samet Ağaoğlu’nun Zafer’de çıkan yazısından aktaran Nadir Nadi, “Bugün değilse yarın”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10573, 5 Ocak 1954, s. 1,3. Üzerinde durulan bir diğer konu, İsmet
İnönü’nün bir Anayasa Mahkemesi kurulmasına dair söylediği sözlerin dört yıl öncesindeki fikirlerine
uymadığıydı. Zafer, İnönü’nün 9 Mayıs 1950’de İstanbul’da verdiği nutukta, bir kanunun Anayasaya
uygun olup olmadığı konusunda karar verme yetkisinin, Türk Anayasasında meclise verildiğini
belirttiğini yazıyordu. “Şahsiyetsiz Parti ha!”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1708, 5 Ocak 1954, s. 1,4.
16 “İnönü’nün İzmit’te verdiği büyük nutuk”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 34, 18 Ocak 1954, s. 1,5.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 233-239.
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komisyonlar kuruluyordu. CHP Kurultayı ve DP İstişari Kongresi için de hazırlıklara

başlanmıştı.17

Seçim tarihi aşağı yukarı belli olmuşken, seçimin uygulanmasına ilişkin

esaslar gözden geçiriliyordu. CHP seçim kanununda eksiklikler bulunduğunu öne

sürerek, seçimlerden önce kanunda bazı değişikliklere gidilmesini istiyordu. Yeniden

düzenlenmesi istenen maddeler seçmen kütükleri, milletvekili tutanakları ve Yüksek

Seçim Kurulunun görevleri hakkındaydı.

Seçmen kütükleri üzerinde muhtarların yapacakları değişikliklerin kontrol

altına alınması için seçmen kütüklerinin bir örneğinin siyasal parti temsilcilerine

verilmesi,18 milletvekili tutanakları konusunda son sözün meclise değil Yüksek

Seçim Kuruluna bırakılması,19 Yüksek Seçim Kurulunun adının Yüksek Seçim

Mahkemesi olarak değiştirilmesi ve Yüksek Seçim Mahkemesinin seçimlere ilişkin

yapılacak tüm iddia, itiraz ve şikayetlerin son inceleme ve karar mercii haline

getirilmesi20 isteniyordu. CHP ayrıca subaylara da oy hakkı tanınmasını

destekliyordu.21

CHP bu tekliflerden çoğunu 1951 yılından beri meclis gündemine

getiriyordu. Öneriler incelendiğinde, 1950 seçimleri öncesi seçim kanunu

görüşülürken DP’nin savunduğu birçok görüşü, 1954 seçimleri öncesi CHP’nin

savunduğu anlaşılıyordu. Bu durum bazılarınca siyasi partilerin kuruluş prensiplerine

17 “Seçim hazırlıkları gitgide hızlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10590, 22 Ocak 1954, s. 1,7.
18 Kanuna göre kütükleri hazırlayan muhtarlar seçimden 15 gün önce bunların bir kopyasını çıkarıp
seçim yerinde duvara asar, listede adını göremeyen vatandaşlar ilgililere başvurarak kütüğe kayıtlarını
geçirebilirlerdi. CHP’nin iddiasına göre kötü niyetli muhtarlar müracaat edenlerin kayıtlarını yapar
görünüp, seçim günü eksik listeyi ortaya çıkararak istemedikleri kişilerin oy vermemesini
sağlamaktaydı. DP bu iddiaya cevap olarak muhtarların birçoğunun CHP’li olduğunu, eğer bir
yolsuzluk ihtimali varsa bunun DP için de mevcut olduğunu savunuyordu. İktidar bu sorunu
çözebilecek olan, seçmen listelerinin onaylı bir suretinin partilere verilmesi usulüne yanaşmıyordu.
Nadir Nadi, “Seçim Güveni”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10575, 7 Ocak 1954, s. 1,3.
19 CHP bir kişinin milletvekili seçilip seçilmediğine ilişkin son sözün Yüksek Seçim Kuruluna ait
olmasını istemekteydi. Çünkü mecliste siyasi nedenlerle, particilik yapılarak tutanaklar
reddedilebilirdi, oysa Yüksek Seçim Kurulu tarafsız hakimlerden oluşmaktaydı. Nadir Nadi, “Seçim
Güveni”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10575, 7 Ocak 1954, s. 1,3.
20 “Neleri reddettiler!”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 68, 21 Şubat 1954, s. 1,4.
21 CHP 1952’de seçim kanununun 9. maddesine değişiklik getiren ve subaylar, gedikli subaylar,
gedikli erbaşlar, askeri memurlar ve askeri adli yargıçlar ile emniyet müdürleri, emniyet amirleri,
komiser, komiser yardımcıları ve polislerin oy verme yasağının kaldırılmasına ilişkin bir önerge
vermişti. Bu önerge DP çoğunluğunca emniyet mensupları ve subayların oy kullanmalarının
seçimlerin güvenlik içinde geçmesine engel olabileceği ve ordunun politikaya karışmasına neden
olabileceği öne sürülerek reddedilmişti. “Neleri reddettiler!”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 68, 21 Şubat
1954, s. 1,4.
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göre değil, iktidar veya muhalefette bulunmalarına göre fikir ve kimlik

değiştirdiklerinin bir delili olarak görülüyor;22 muhalefetteyken savunduğu tezleri,

iktidar olduğunda görmezden gelen ve CHP tarafından ileri sürülen iddia ve istekleri

neredeyse hiç dikkate almayan DP, demokratik anlayışa uygun hareket etmemekle

suçlanıyordu.23

Basından ve kamuoyundan gelen tepkilerle hükümet seçim kanununda

muhalefetin istediği yönde değişikliğe gitmeye karar verdi. Seçmen kütükleriyle

ilgili gerek DP gerek CHP’nin yaptığı şikayetler nedeniyle, seçmen kütüklerinin bir

kopyasının partilere verilmesi karara bağlandı ve bu gibi itirazlara sebebiyet verecek

noktaların düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.24

26 Ocak’ta basın mensuplarına verdiği yemekte konuşan Başbakan Menderes,

1950-54 devresinin bir geçiş dönemi olarak görülebileceğini, bu nedenle iktidara

karşı şüphe ve tereddütlerden doğan iddia ve hücumların mazur görülmesi

gerektiğini dile getirdi ve seçim, basın ve ceza kanunlarda yapılması planlanan

değişiklikleri özetledi. Buna göre Basın Kanununda değişikliklere gidilecek,

radyoyla yapılan yayınlar yargısal denetime tabi tutulacaktı. Ceza Kanununun savaş

veya barış zamanında telaşa sebep verecek, halkın maneviyatını kıracak, düşman

karşısında ülkenin gücünü azaltacak haber yayınlayan kimselerin askeri

mahkemelerce cezalandırılmasına ilişkin 161. maddesi, sivil mahkemeleri

görevlendirecek biçimde değiştirilecekti. Seçim kanununda ise TBMM’ye ait olan

seçim tutanaklarının incelenmesi yetkisi hakimlere bırakılacak, seçim emniyetiyle

ilgili tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktı.25

22 Nadir Nadi, “Seçim Güveni”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10575, 7 Ocak 1954, s. 1,3.
23 Nadir Nadi, “Ak ile karaya benzersek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10584, 16 Ocak 1954, s. 1,3.
24 “Seçim işleri ile ilgili şikayetlere karşı tedbir”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10592, 24 Ocak 1954, s.
1. Bu durum muhalefet çevrelerinde olumlu karşılandı. Ayrıca CHP Meclis Grubunun şikayetlere
engel olacak daha başka tedbirler konusunda bir kanun teklifi hazırladığı ve bu teklifin yakında
meclise verileceğine dair haberler çıktı. “Seçmen kütükleri için hükümetin vardığı karar”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10594, 26 Ocak 1954, s. 1,7.
25 Menderes aynı konuşmada DP grubunun da onaylaması halinde seçimlerin 2 Mayıs’ta yapılacağını
açıkladı. “Başbakanın dün basına verdiği mühim demeç”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10595, 27 Ocak
1954, s. 1,7.
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Başbakanın kanun değişikliklerine dair açıklamaları sadece iktidar cephesinde

değil26 muhalif çevrelerde ve basında da olumlu karşılandı.27 Başbakanın bu

açıklama ile seçim kampanyası öncesi rakiplerinin elindeki silahları etkisiz hale

getirdiği, şikayet konularının propaganda malzemesi olarak kullanılmasını önlediği

söyleniyordu.28 Oysa CHP her ne kadar seçim kanununda alınacağı söylenen

tedbirlerin memnunluk verici olduğunu açıklasa da, kanundaki tüm eksiklerin

tamamlanmadığına inanıyordu.29

Eksik görülen bu noktalar, birkaç gün sonra Hüseyin Cahit Yalçın tarafından

Yeni Ulus’taki köşesinde açıklandı. Buna göre seçim kanununda yapılacak şekle ait

değişiklikler, muhalefetin üzerinde durduğu ve rejimi ilgilendiren sorunu

çözmüyordu. Mesele seçmen kütüklerinin suretlerinin partilere verilmemesi yada

tutanakların mecliste onaylanması gibi seçimlerin dürüst yapıldığını ispatlayan

biçimsel uygulamalar değildi. Mesele seçimlerin, milletin ihtiyaç ve çıkarına uygun

bir esas dahilinde yapılması ve meclisin milleti olduğu gibi temsil edebilmesiydi.

Meclis milletin küçültülmüş oranda tam bir örneği olmalı, her çeşit kanaat meclise

yansıyabilmeliydi. Oysa mevcut halde meclis tüm milleti değil, sadece DP’yi temsil

ediyordu. İktidara diktatörce hareket etme hakkı tanıyan ve hem idari hem siyasi

yolsuzluklara, haksızlıklara meydan veren seçim sistemi değiştirilmeden, anayasa

teminatı verilmeden, siyasal güçler arasında eşitlik kurulmadan, sadece şekli kararlar

alınarak demokrasi güçlenemezdi. 1954 seçimleri dürüst yapılsa bile tahakküm

26 Zafer’de, DP’nin seçim kanununda yapacağı tadilatın Menderes’e Peron benzetmesi yapanlara bir
cevap niteliğinde olduğu belirtiliyordu. Burhan Apaydın, “Peron diyorlardı..”, Zafer, Yıl 5, Sayı
1772, 11 Şubat 1954, s. 1,4.
27 Köylü Partisi Genel Başkanı, Başbakanın ilk kez muhalif partilere teminat verdiğini açıklamıştı.
(“Muhalefet, Başbakanın demecini iyi karşıladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10596, 28 Ocak 1954, s.
1,7.) Yeni Ulus’ta Başbakanın açıklamalarının İnönü’nün tekliflerine cevap niteliğinde olduğu ve tüm
siyasi çevrelerde iyi bir etki bıraktığı ifade ediliyordu. (“Başbakanın Sözleri İyimser Karşılandı”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 44, 28 Ocak 1954, s. 1.) (Nihat Erim, “Güzel vaatler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 44, 28
Ocak 1954, s. 1.) Cumhuriyet ise tutanakların Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanması usulünün
getirilmesinin demokrasiyi pekiştireceği ve diktatörlüğün ihtimalinin dahi tarihe karışacağını
belirtiyordu. Nadir Nadi, “Ferahlık”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10602, 3 Şubat 1954, s. 1,3.
28 “Muhalefet, Başbakanın demecini iyi karşıladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10596, 28 Ocak 1954, s.
1,7. “Başvekilin beyanatı her yerde memnuniyet yarattı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1758, 28 Ocak 1954, s.
1,4.
29 CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek radyoda cevap hakkının tanınmasının ileri bir adım olduğunu,
ancak esas olanın radyonun iktidar tarafından partizanca kullanımının önlenmesi olduğunu; CHP
Erzincan milletvekili Şemsettin Günaltay ise seçim emniyeti konusunda ileri sürülen tekliflere
eklenecek noktaların olduğunu ifade etmişti. “Gülek’le Günaltay’ın demeçleri”, Yeni Ulus, Yıl 1,
Sayı 44, 28 Ocak 1954, s. 1.
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zihniyeti ortadan kalkmayacaktı çünkü mecliste parti diktatörlüğünün yolu açıktı.

Meclis çoğunluğuna dayanarak Anayasaya uymayan kanunlar çıkartılabilir, kişisel

diktatörlük bile kurulabilirdi.30

Yalçın’ın iddia ve taleplerine; seçim güvenliğinin ülkenin en önemli tartışma

konusu olması bakımından, bu konuda yapılacak değişikliklerin şekle ait

sayılamayacağı, çoğunluk sisteminin 1950’de CHP tarafından benimsendiği31 ve

nisbi temsil sisteminin küçük partilerin meclise girmesini sağlayıp, hükümet

otoritesinin ve devlet yapısının sarsılmasına neden olacağı32 tezleriyle karşı

çıkılıyordu.

Yalçın’a destek veren isimler ise Nihat Erim ve MP milletvekili Osman

Bölükbaşı idi. Bu isimler seçim kanununda yapılacak değişikliklerin görünüşü

kurtarmayı amaçladığını, seçimlerin şekil ve uygulama bakımlarından doğru

yapılmasının fazla bir şey ifade etmeyeceğini belirtiyorlardı. Çünkü ülkede hukuk

devleti düzeni mevcut değildi. Anayasa çoğunluğun isteğine göre çiğneniyordu.

Yargıç teminatı olmadığından seçmenin oyunun da emniyet altında olmadığı ve

muhalefetle iktidarın eşit şartlar altında yarışmadığı bir seçim ortamında,33 seçim

kanununda yapılan değişiklikler önem taşımamaktaydı.

30 Hüseyin Cahit Yalçın, “Fazla iyimserlik”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 54, 7 Şubat 1954, s. 1,3. Yalçın’a
göre kendine göre mahzurları olan nisbi temsil sistemi yerine, iki sistemin arasında karma bir sistemin
kabul edilmesi daha uygundu. Ülkedeki düşüce, menfaat ve kanaat akımlarının meclise doğru biçimde
aktarılmasına engel olan ve uygulama ile de mahzurlu olduğu kanıtlanan büyük seçim daireleri yerine
küçük seçim daireleri benimsenmeli ve her daireden bir milletvekili çıkarılmalıydı. Böylece çoğunluk
uygulamasının mevcut şekli devam etse bile seçim daireleri küçük olduğundan halkın çeşitli kanaatleri
meclise yansıyabilecekti. Yalçın meclisin mevcut durumunun haksızlığı gözler önüne serdiğini,
DP’nin seçim sistemini değiştirmemek gibi egoistçe bir davranışta ısrar etmesinin büyük bir hata
olacağına ve 1950’de CHP’nin başına gelenlerin, 1954 seçimlerinde bu kez DP’nin başına
gelebileceğine dikkat çekiyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “İhmal edilen bir iş”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı
53, 6 Şubat 1954, s. 1,3.
31 Nadir Nadi, “ ‘İ’lerin Üstüne Nokta”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10606, 7 Şubat 1954, s. 1,3. Nadir
Nadi, “Bir İki Denklem”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10644, 17 Mart 1954, s. 1,3.
32 Oysa çoğunluk sisteminde siyasal hayat iki yada üç parti üzerine kuruluyor, böylece devlet hayatı
istikrarlı ve sağlam bir yapıya kavuşuyordu. Ergun Sav nisbi temsilin mahzurlarına, bu sistem içinde
kolayca geliştiğini belirttiği Alman Nasyonal Sosyalist partisini örnek gösteriyordu. Ergun Sav, “İki
Partili Sistem”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1758, 28 Ocak 1954, s. 9.
33 Erim’e göre 1954 seçimlerine şu şartlar altında gidiliyordu: Anayasa değişikliği, yargıç teminatı,
idare cihazının iktidar değişimleri karşısında korunması, antidemokratik kanunların kaldırılması gibi
vaadler tutulmamış, tam tersi antidemokratik kanunlar artmıştı. Anayasa en büyük muhalefet
partisinin mallarının müsadere edilmesi gibi uygulamalarla ihlal ediliyordu. Adalet Bakanının baskı
ihtimali yargıçlar üzerindeydi. Yüksek Seçim Kuruluna tutanakları kesin karara bağlama yetkisi
verilmesi, yargıç teminatı olmadan bir anlam taşımıyordu. İdare amirleri partizanlık nedeniyle zor
durumdaydı. Muhalefet Anayasa teminatı altında olmadığından, korkmadan hareket edemiyordu. Erim
tüm bu durumun tek sorumlusunun, Türkiye’de demokrasinin gelişmesini durduran, Albay Peron
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RESİM 6.1.

İhtiyar melek – Kanatlarımı
veeer!

Akbaba, Cilt 4, Sayı 100, 11
Şubat 1954, s. 1.

11 Şubat’ta olağanüstü toplanan DP Meclis Grubu 2 Mayıs’ta seçimlere

gidilmesine34 ittifakla karar verdi. Grupta, hükümetçe hazırlanan ve seçim kanununa

değişiklik getiren kanun tasarısı da kabul edildi.35 İki gün sonra meclise sunulan

tasarıyla36 kanunun, 16., 19., 27., 117., 119., 120., 122., 123., 124., 125. ve 126.

maddelerinde değişikliğe gidiliyor ve kanuna iki geçici madde ekleniyordu. 19. ve

27. maddelerde yapılan değişikliklerle, kütük listelerinin ve üzerinde değişiklik

taklitçisi Adnan Menderes olduğunu iddia ediyordu. Nihat Erim, “Gerçek seçim emniyeti”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 66, 19 Şubat 1954, s. 1,3.
34 Erim DP’nin seçimin normal zamanı olan Eylül’ü beklemeyip Mayıs’ta seçime gitmesinin sıkışık
durumundan ötürü olduğunu belirterek, DP’nin bir iflasın eşiğinde olduğunu, vatandaşın verilen
sözlerin tutulmamasından ötürü derin bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ve DP iktidarı süresince tek
bir ileri adımın atılmadığını ifade ediyordu. Nihat Erim, “C.H.P. Kurultayı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı
72, 25 Şubat 1954, s. 1.
35 “D. Parti Meclis Grupunun seçime dair kararları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10611, 12 Şubat 1954,
s. 1. “D.P. Meclis Grupunda”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 59, 12 Şubat 1954, s. 1,3. Grup toplantısından
sonra açıklama yapan Başbakan, partisinin demokratik idarenin temelini oluşturan seçimlerin her türlü
şüphe, tereddüt ve şaibeden masun yapılmasını arzu ettiğini ve seçim emniyeti tartışmalarının
yapıldığı dönemleri kapamaya azmettiğini belirtti. “Başvekilin Millete Hitabı”, Zafer, Yıl 5, Sayı
1773, 12 Şubat 1954, s. 1,6. “Grupun tebliği”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1773, 12 Şubat 1954, s. 1.
36 “Seçim kanununda tadilat”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10613, 14 Şubat 1954, s. 1.
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yapılan kütük listelerinin birer suretinin seçim bölgesinde teşkilatı olan partilere

verilmesi usulü getirilmiş, Yüksek Seçim Kurulunun altı olan üye sayısı 120.

maddedeki değişiklikle on kişiye çıkarılmıştı. 123. maddenin 3.,4. ve 5. fıkralarıyla

belirlenen ve Yüksek Seçim Kurulunun, il seçim kurullarının teşekkülü ve

milletvekili tutanaklarına dair itirazlar hakkında, TBMM’ye rapor sunması usulü

değiştirilerek; bu itirazları inceleyerek karar bağlama yetkisi ve tutanakları iptal etme

yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna veriliyordu. İlk geçici madde gözden geçirilerek

düzeltilmesi gereken seçmen kütüklerinin geçersiz sayılması ve yeni kütüklerin

tanzim edilmesine ilişkindi. İkinci geçici madde ise il genel meclisleri, belediye

meclisleri, köy ve ihtiyar meclisi seçimlerine ait kütüklerin Haziran ayından itibaren

yeniden düzenlenmesine ilişkindi.37

Tasarı meclis geçici komisyonunda bir geçici madde eklenerek kabul edildi.

Ek madde 1954 genel seçimlerinde seçilecek milletvekili sayısının 1950 nüfus

sayımı sonuçlarıyla belirleneceğini, ancak sayının 1950 seçimlerinde her seçim

çevresi için belirlenmiş olan milletvekili sayısından aşağı olamayacağını

düzenlemekteydi.38 Her 40.000 vatandaş için bir milletvekili hesabı ile 1950

sayımına göre 1954 seçimlerinde 534 milletvekili seçileceği anlaşılmaktaydı.39 17

Şubat’ta mecliste görüşülen tasarı kabul edildi.40

37 “Seçim Kanununda yapılacak tadilat”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10614, 15 Şubat 1954, s. 1,6.
“Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine
dair Kanun”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 35, s. 409-413.
38 “Yeni seçim tasarısı dün komisyonda görüşüldü”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10615, 16 Şubat 1954,
s. 1,3.
39 “Milletvekili sayısı yeni seçimde artacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10607, 8 Şubat 1954, s. 1,6.
“1954 Seçimlerinde kaç milletvekili seçilecek?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 54, 7 Şubat 1954, s. 1,4.
40 Tasarının görüşülmesi sırasında CHP adına konuşan Faik Ahmet Barutçu tasarıyı memnuniyet
verici bulduklarını ancak genel kurula çok acele getirildiğini ifade etti ve şu tekliflerde bulundu: Bir
“tecrübe kanunu” çıkarılarak bazı yerlerde nisbi temsil usulünün diğer yerlerde mevcut seçim sistemin
uygulanması, tutanakları karara bağlayacak heyete “seçim mahkemesi” unvanı verilmesi, ihtiyar
heyetlerinin dağılması halinde, vali ve kaymakamların herhangi bir heyeti iş başına getirmesine dair
hükmün kanundan kaldırılması. Barutçu’nun teklifleri reddedildi. DP adına söz alan Nuri Özsan
konuşmasında 1950’de yapılan seçim kanunu tartışmalarından örnekler vererek, CHP’nin o zaman
tutanaklar konusunda son kararı verme yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesine şiddetle karşı
çıktığını hatırlattı ve o dönemde nisbi temsil sistemine bizzat İnönü’nün karşı çıktığını belirterek,
dönemin Cumhurbaşkanının kendisine, nisbi temsil sisteminin ancak mecliste muhalefetin yer
alamaması tehlikesi baş gösterdiği zaman mecburen kabul edilebileceğini söylediğini dile getirdi. TKP
adına konuşan Cezmi Türk ise CHP’nin kendisini tek muhalefet partisi olarak görmesini eleştirdi ve
tasarıdan memnun olmadıklarını belirtti. Seçim bölgelerinin küçültülmesini, 40.000 yerine 60.000
nüfusa bir milletvekili seçilmesini isteyen Türk, seçim afişlerine resim konmasına dair yasağı
eleştirdi. “Seçim kanunu tadilatı dün Mecliste kabul edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10617, 18
Şubat 1954, s. 1,6.



242

Aynı günlerde Basın Kanunu ve Ceza Kanununa değişiklik getiren tasarılar

hazırlanmış, meclis komisyonlarına getirilmişti. Ceza Kanununun 161. maddesine

değişiklik getiren tasarı 19 Şubat’ta komisyonda41, 7 Mart’ta TBMM’de kabul edildi.

Neşir yolu ile veya radyo ile işlenen suçlar hakkında hazırlanan ve Basın Kanununa

değişiklik getiren tasarı ise namus, şeref ve haysiyete saldırı, hakaret, ailevi durumun

teşhiri gibi suçlara ve devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak, telaş ve heyecan

yaratacak haberleri yayınlayanlara ağır cezalar getiriyordu.42

Tasarıda ispat hakkı yer almıyordu.43 Bu  durum özellikle  CHP44 ve muhalif

basın45 tarafından eleştiriliyor, basına karşı girişilen bir baskı hareketi olarak

görülüyordu. Menderes ise basın hürriyetini kısıtlamak amacı taşımadıklarını,

hükümetin kendi icraatını gizlemek gibi niyetlerle kanundan istifade etmeyeceğini

savunuyordu.46 DP milletvekili Nadir Nadi ispat hakkının tanınması için bir önerge

41 “161 inci madde tasarısı dün komisyondan çıktı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10619, 20 Şubat 1954,
s. 1.
42 “Basın kanununu tadil eden tasarı Mecliste”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10615, 16 Şubat 1954, s.
1,3.
43 Tasarı Meclis Adalet Komisyonunda görüşülürken komisyondaki hukukçular ispat hakkının
tanınmasını ve tasarıya eklenmesini istemişlerdi. Hükümet sözcüleri ise sanığın ispat hakkını
kullanarak beraat edeceğini ileri sürmüşlerdi. (“Basın Kanunu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10623, 24
Şubat 1954, s. 1.) Komisyon 25 Şubat’ta basın suçlarında ispat hakkını kabul edip, tasarının ilgili
maddesine bu yönde bir fıkra eklese de, (“Basın suçlarında ispat hakkı kabul edildi”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10625, 26 Şubat 1954, s. 1,9.) 3 Mart tarihli komisyon toplantısında bundan vazgeçilmiş
ve hükümetin teklifi aynen kabul edilmişti. “Basın kanunu tadilatı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10631,
4 Mart 1954, s. 1.
44 CHP adına konuşan Faik Ahmet Barutçu yeni basın kanununun DP’nin programına uymadığını,
kanunun bu şeklinin bir geriye gidiş olduğunu söyleyerek ispat hakkının tanınması konusunda ısrar
ediyordu. Barutçu ayrıca kanunun radyoyu ele almasının radyoyu ıslah etmeyeceğini, özellikle seçim
konuşmaları sırasında muhalefetin bu kanundan kötü etkileneceğini dile getirmişti. “Basın Kanunu
tadilatı için Mecliste tartışmalar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10636, 9 Mart 1954, s. 1.
45 Erim yeni basın yasası ile itibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir konu
hakkında haber yapılmasının yasak edildiğini, ancak bu durumda doğru bir haberin iftira olarak kabul
edilmesi ve gazetenin mahkum edilmesinin önlenmesi için gazeteciye yazdığını ispat etme hakkı
tanınması gerektiğini savunuyordu. (Nihat Erim, “Yeni Tasarı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 68, 21 Şubat
1954, s. 1.) Yalçın ise iktidarın basın kanunu tasarısı ile seçimlerden önce bir baskı hareketine
giriştiğini iddia ediyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Ağızlara kilit”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 72, 25 Şubat
1954, s. 1.
46 Kanun tasarısının meclisteki müzakeresi sırasında konuşan Menderes, bugüne kadar küfür
hürriyetinin var olduğunu, tasarının vatandaşların namus, şeref ve haysiyetlerinden emin olarak
yaşama hakkını sağlamayı hedeflediğini belirterek; mevcut şartların 1940’lardaki şartlara uymadığını,
tek parti iktidarı döneminde İstiklal Mahkemeleri, Sıkıyönetim gibi kanunlar sayesinde bir telefon
emri ile gazete kapatmanın mümkün olduğunu, o devirlerde ihtiyaç hissedilmeyen bazı hükümlere
demokratik hürriyetler döneminde ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Başbakan hükümetin kendi
icraatını gizlemek yada ispat hakkını ortadan kaldırmak niyetinde olmadığını, bu kanunun bir sansür
kanunu olmadığını ve ispat konusunda yeni bir hüküm getirmediğini dile getirmişti. “7 Mart 1954”,
Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 40,41. “Neşir yolu ile ve radyo ile işlenecek cürümler
hakkındaki tasarı”, Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 41-45. “Başvekilin cevapları”, Ayın
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verdiyse de,47 kanun 32’ye karşı 301 oyla ispat hakkı tanınmadan kabul edilip

kanunlaştı.48

9. dönem meclisin kapanmasından önce CHP ile DP bir kez de bütçe

görüşmeleri sırasında karşı karşıya gelecekti. 18 Şubat’ta başlayan müzakerelerde

muhalefet, hükümetin, başta muhalefeti teminat altına alacak kanunlar olmak üzere

verdiği sözleri tutmadığını, Anayasaya göre birinci güç olan yasama gücünün yerini

aldığını belirtiyor;49 hükümet ise bir yandan ekonomik gelişmeye işaret ederek

ülkenin mali ve iktisadi durumunun her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini

savunuyor,50 bir yandan da CHP’nin hürriyet ve demokrasi konusundaki görüşlerinin

samimi olmadığını iddia ediyordu.51

Menderes 30 Nisan’da bütçenin kabul edilmesinden sonra bu konuda bir

konuşma yapmıştı. Başbakan’a göre CHP gerçekleri iki yüzlü bir biçimde çarpıtarak

kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor ve geçmişi unutturmak istiyordu. Oysa muhalefete

geçtikten sonra “aşırı hürriyetçilik hastalığına” tutulan CHP’nin savundukları, çeyrek

asır içinde söyledikleri ve inandıklarıyla açık bir tezat oluşturuyordu. Gerçek olan,

Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 45-48. “161. madde Mecliste tartışmalara yol açtı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10635, 8 Mart 1954, s. 1,6.
47 “Basın Kanunu tadilatı için Mecliste tartışmalar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10636, 9 Mart 1954, s.
1.
48 “Neşir yolu ile işlenecek suçlar kanunu çıktı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10637, 10 Mart 1954, s.
1,6.
49 “Muhalefetin bütçe için ileri sürdüğü tenkidler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10618, 19 Şubat 1954,
s. 1,9.
50 Maliye Bakanı Hasan Polatkan, yeni fabrikalar kurulduğunu, istihsal, iş hacmi, mevduat hacmi,
genel kredi hacmi ve milli gelirin hızla arttığını, gelişen ekonomide para ve emisyon miktarının
artmasının normal olduğunu dile getiriyordu. (“Meclis Dün Bütçe Müzakerelerine Başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10618, 19 Şubat 1954, s. 1,9.) Menderes ise DP’nin iktidara geldiği dört
senede iktisadi ve mali alanlarda büyük başarılara imza atıldığını, ekonomik kalkınmanın ana meselesi
olarak ele alınan ülke ziraatının kalkındığını, sınai ve zirai istihsalin iki katına çıktığını, gayri safi
milli hasılanın ve devlet gelirlerinin arttığını, devlet borçlarının azaldığını, özetle memleketin ve
milletin maddi ve manevi gücünün dört senede iki katına çıktığını ifade ediyordu. “Yeni bütçe dün
Mecliste 339 oyla kabul edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10628, 1 Mart 1954, s. 1,6. Adnan
Menderes’in Konuşmaları, C:I, Haz. Mustafa Doğan, İstanbul, Ekicigil Matb., 1957, s. 279-291.
51 Maliye Bakanı Polatkan muhalefetin eleştirilerinin gerçekçi olmadığı, soyut olduğunu belirterek,
ruhuna tek parti anlayışı sinmiş muhalefetin demokrasi ve hürriyet konusunda samimi olmadığını
söylüyor ve şöyle diyordu: “Diktatörlük rejimine candan bağlı olmalarına rağmen iktidardan
düştükten sonra hürriyet ve demokrasiye taraftar görünmeleri bünyevi bir istihaleden daha çok her
mağlubun, kendisini mağlup eden silahı bir zafer vasıtası olarak kullanması vakıası ile izah
olunabilir.” “Muhalefet Samimi Değildir”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1784, 23 Şubat 1954, s. 1,4.
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“tahakküm zihniyetine dayanan mutlakıyet idaresi ile hürriyet ideali arasındaki”

mücadelede, DP’nin hürriyet idealini temsil ediyor oluşuydu.52

Bu özgürlük ve demokrasi temalı konuşmadan sonra, Başbakana cevap

vermek üzere söz isteyen İnönü’ye söz verilmemesi ilginçti. İnönü bu konuda Yeni

Ulus muhabirine şöyle diyecekti:53

“Bu iktidar cevap almıyarak itham etmek, muhakeme etmiyerek mahkum
etmek usulünü takip eder…..Ancak şurasını bilmek lazımdır ki her
karşılaşmada olduğu gibi siyasi tartışmada da muhatabından cevap almağa
cesaret etmiyen haksızlığını kabul etmiş olur.”

Ertesi günkü Yeni Ulus’ta ise mecliste İnönü’ye söz vermemekle iktidarın demokrasi

anlayışının belli olduğu, İnönü ve muhalefetten ne kadar korktuklarının görüldüğü ve

meclis içtüzüğünün son sözün milletvekillerine ait olacağına dair açık maddesini

çiğneyen bir iktidarın, serbest seçim sözüne değer verilemeyeceği belirtiliyordu.54

3) MP’nin Kapatılması, CHP Olağanüstü Kurultayı ve CHP-CMP

İşbirliği Çalışmaları:

Meclisin yeni Basın Kanununu kabul ettiği 9 Mart tarihinde DP Meclis Grubu

toplanmış; toplantıda, meclisin 12 Mart’ta seçimleri yenileme kararı alması ve 2

Mayıs’ta yapılacak seçimler sonucunda oluşacak yeni meclisin 14 Mayıs’ta

toplanması kararlaştırılmıştı. Grupta konuşan Menderes, Şubat sonundan beri

söylenti halinde gazetelerde yer alan muhalefet partilerinin seçimde işbirliği yapması

52 Başbakan Menderes 1950 seçimlerinden sonra iktidara geldiklerinde, hürriyet hasretinin vermiş
olduğu cesareti kullanan komünist ve irticai akımların gelişmesi için uygun bir zemin oluştuğunu,
muhalefetin de bu durumu kendisine fırsat bildiğini, ancak bu geçiş devresinin artık sona erdiğini,
ülkede emniyet ve huzurun yerleştiğini söylemiş; 1950 seçimlerinden 1954 seçimlerine olaysız
gelebilmenin bile başlı başına bir başarı olduğunu, 9. TBMM’nin bunda başka birçok başarılar elde
ettiğini dile getirmişti. Menderes’e göre iç politikadaki gerginlik, gerçekleri bozanlar tarafından
yaratılıyor ve bu durum demokratik idarenin kökleşmesine zarar veriyordu. “Yeni bütçe dün Mecliste
339 oyla kabul edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10628, 1 Mart 1954, s. 1,6. Adnan Menderes’in
Konuşmaları, C:I, s. 279-291.
53 “Genel Başkan İnönü’ye dün Meclis’te söz verilmedi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 76, 1 Mart 1954, s. 1.
54 “İnönü’ye Mecliste söz vermemekle acizlerini bir daha ortaya koydular”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 77,
2 Mart 1954, s. 1. Hüseyin Cahit Yalçın, “İşte sizin demokrasiniz budur”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 77, 2
Mart 1954, s. 1.
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olasılığı hakkında, zamanında birbirlerine ağır hücumlar yapan partilerin işbirliğine

tenezzül ettiklerini belirtip “Allah daha beter etsin!” demişti.55

Seçim işbirliği CHP ile MP’nin kapatılmasından sonra onun yerine kurulan

CMP arasında düşünülüyordu. MP, 4. Büyük Kongre sırasında Hikmet Bayur ve

sekiz kişinin, MP yöneticilerinin devrim düşmanlarına taviz verdiği iddiasıyla

partiden istifa etmesiyle başlayan olaylar sonucunda kapatılmıştı. Bayur ve

arkadaşlarının yayınladığı beyanname Ankara Savcılığınca ihbar sayılarak MP

hakkında soruşturmaya başlanmış; 8 Temmuz 1953’de geçici olarak kapatılan parti,

27 Ocak 1954’de bütün teşkilatı ile “din, mezhep ve tarikat esaslarına dayanan ve

gayesini saklayan dernekler durumunda bulunduğundan”56 kapatılmış ve yargılanan

parti yöneticileri birer gün hapse mahkum edilmişlerdi.57 Birkaç gün sonra eski MP

Genel İdare Kurulu üyelerinin “Hür Millet” adlı bir parti kuracaklarına dair haberler

çıksa da parti “Cumhuriyetçi Millet” adıyla kurulmuştu.58

10 Şubat’ta kurulan CMP’nin 16 maddeden oluşan programında partinin

amacının insan haklarını hakim kılacak bir devlet düzeni kurmak olduğu

belirtilmekteydi. CMP’nin Anayasaya girmesini istediği prensiplerden bazıları

şunlardı: 1) BM İnsan Hakları Beyannamesinde belirtilen hak ve hürriyetlerin

Anayasada açıkça ifade edilmesi ve teminata bağlanması.59 2) Kanunların Anayasaya

aykırılığı hakkında dava hakkı tanınması. 3) Anayasaya aykırı kanun teklif

edilememesi ve yapılamaması. 4) Anayasa değişikliğinin daha teminatlı esaslara

bağlanması. 5) Mahkemelerin istiklali ve hakimlerin her türlü nüfuz ve etkiden uzak

kalması konusunun Anayasa teminatı altına alınması. 6) Devlet memurlarının hak,

görev ve sorumlulukları bakımından tabi olacakları kuralların Anayasaca tayin

edilmesi. 7) Laiklik, din ve vicdan hürriyeti gibi esasların Anayasa ile tarif ve tesbit

55 “D.P. Grupu dün seçimleri yenileme kararını tasvib etti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10637, 10 Mart
1954, s. 1,6.
56 Deniz Bölükbaşı, Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası Osman Bölükbaşı, İstanbul, Doğan Kitap,
2005, s. 172.
57 “Mahkeme, Millet Partisinin kapatılmasına karar verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10596, 28 Ocak
1954, s. 1. Bölükbaşı, a.g.e., s. 155-173.
58 “Yeni bir Partinin kuruluş hazırlığı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 76, 1 Şubat 1954, s. 1.
59 Nadi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kullanarak Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü
olmadığı şeklinde yapılan propaganda ile Batı Avrupa’da Bolşeviklerin yaptıkları arasında fark
olmadığını, (Nadir Nadi, “Sahte Maske”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10613, 14 Şubat 1954, s. 1,3.)
seçim devresine girerken komünizm ile irticanın ikiz kardeşler olduğunu hatırlanarak, komünizmin
irticayı kullanarak Türkiye’yi içten çökertmeye çalışmakta olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade
etmekteydi. Nadir Nadi, “İki başlı ejder”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10603, 4 Şubat 1954, s. 1.
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olunması. 8) Siyasi partilerin Anayasaca tanınması ve güvenceli kurumlar haline

getirilmesi. Programda ayrıca ikinci bir meclis, yüksek seçim kurulu görevi görecek

bir Anayasa Mahkemesi ve hakimlerle ilgili tüm işlerde görevlendirilecek bir Yüksek

Hakimler Meclisi kurulması esasları da yer almaktaydı. CMP yayınladığı programla,

cumhurbaşkanının iki meclisli parlamento tarafından gizli oyla 7 yıl için seçilmesi ve

bir devre geçmeden tekrar seçilememesi, devletin çiftçi ve işçi hayatıyla daha

yakından ilgilenmesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması, laikliğin din

düşmanlığı olmadığının vurgulanması ve komünizmin açıkça kanun dışı sayılması

gerektiğini belirtiyordu.60

11 Şubat’ta yapılan ilk CMP kurucular toplantısında parti genel başkanlığına

Ahmet Tahtakılıç, başkan yardımcılığına Sadık Aldoğan seçildi.61 Birkaç gün sonra

bir beyanatta bulunan Genel Başkan Tahtakılıç 1954 seçimlerine gireceklerini

açıkladı.62

CHP, mallarının müsadere edilmesi, CMP ise, parti kapatma kararı

dolayısıyla DP’ye tepkiliydi. İktidarın uygulamalarından memnun olmayan ve

kendilerini emniyet içinde hissetmeyen bu iki parti CMP’nin kuruluşundan hemen

sonra, seçimlerde işbirliği yapmak için çalışmalara başladı. 25 Şubat’ta açılan CHP

Olağanüstü Kurultayında tüzüğün 54. maddesine, CHP’ye mensup olmayanların da

CHP milletvekili aday listesinde gösterilmesine ilişkin bir fıkra eklenmesi kabul

edildi.63 Ayrıca teşkilatın veto yetkisi saklı kalmak koşuluyla, genel merkeze,

teşkilata belli sayıda adayı tavsiye etme hakkı verildi.64

60 “ ‘Cumhuriyetçi M.P.’ proğramını yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10610, 11 Şubat 1954, s.
1,6.
61 “Ahmed Tahtakılıç yeni Partinin Genel Başkanı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10611, 12 Şubat 1954,
s. 1.
62 Tahtakılıç aynı beyanatla, on günde 26 ilde teşkilatlandıklarını, gelecek on günde de 50 ilde teşkilat
kuracaklarını bildiriyordu. “Cumhuriyetçi Millet Partisi seçime girecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10620, 21 Şubat 1954, s. 1,6.
63 “C.H.P. Kurultayı tüzük tadilatını kabul etti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10627, 28 Şubat 1954, s.
1,6. CHP’nin seçimlerde diğer partilerle işbirliğini düşündüğü ve CHP tüzüğünün bir maddesinin
değiştirilerek seçimde diğer partilerle müşterek liste çıkarılmasının sağlanacağı önceden tahmin
ediliyordu. “Halk Partisi, seçimlerde diğer partilerle işbirliğini düşünüyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10626, 27 Şubat 1954, s. 1,6.
64 Bila, a.g.e., s. 277. Kurultayın açılmasından önce genel merkezin teşkilattan, 50 kadar adayı
doğrudan doğruya gösterme hakkı isteyeceğine dair söylentiler çıkmıştı. (“Partilerin yaptıkları seçim
hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10620, 21 Şubat 1954, s. 1,6.) Ancak 9. Kurultayda kabul
edilen aday belirleme yetkisinin yüzde yüz teşkilata bırakılması kararı konusunda bir değişikliğe
gidilmedi. “C.H.P. de aday gösterme yetkisi teşkilattadır”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 76, 1 Mart 1954, s.
1.
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Tüzük değişikliği sonrası, CHP, CMP ve TKP liderlerinin toplanıp hangi

illerde ne oranda ortak liste hazırlayacaklarını kararlaştırmaya karar verdikleri ve

muhalefetin seçimlere tek liste halinde katılması için çalışmaların devam ettiği

söyleniyordu.65

CHP’nin tüzük değişikliği ile işbirliği konusunda attığı ilk adımdan sonra

CMP de, 12 Mart’ta Ahmet Tahtakılıç imzasıyla yayınladığı tebliğle ülkenin bir

rejim davası karşısında olduğunu belirterek, muhalefetin işbirliğinin gereği üzerinde

durdu. Tebliğde işbirliğinin muhalif partiler arasında her konuda eşit şartlarda

yapılabileceği ifade ediliyor,66 işbirliğinin amacının DP iktidarını bertaraf ederek,

demokrasinin gereklerini yerine getirmek ve ikinci bir meclis kurmak olacağı

bildiriliyordu. Tebliğe göre 10. TBMM bir kurucu meclis gibi çalışacak ve (yeni bir

Anayasa oluşturmak, ikinci meclis, Anayasa Mahkemesi, hakimler meclisi gibi

kurumlar kurmak gibi) kendinden beklenen hizmetleri gördükten sonra yeni

seçimlere gidilecekti.67

CHP ertesi günün akşamı CMP tebliğine başka bir tebliğle cevap verdi.

Açıklamada Anayasaya ve muhalefet haklarına saygılı, partizan olmayan ve

muhalefete kanuni teminat verecek bir idarenin kurulmasına çalışmanın, her türlü

ayrımcı parti fikir ve menfaatlerin üzerinde olduğunu belirtiliyor, CHP’nin rejimin

selameti bakımından “laik Cumhuriyet ve inkılab maddelerini programlarında kabul

etmiş ve bu umdeleri seçim beyannamelerinde ilan edecek olan partilerle ve

bağımsızlarla” seçimlerde işbirliği yapmayı faydalı bulduğu açıklanıyordu. CHP

1954 seçimlerinin demokrasi ve hukuk devletinin geleceği açısından çok önemli

olduğunu, DP’nin bu seçimlerle iktidarını sürdürmesi halinde demokrasiye paydos

denileceğini, rejimin tehlikede olduğunu, bu nedenle tüm muhalefet partilerinin

anlaşması gerektiğini savunuyordu.68

65 “Bütün muhalefet partileri müşterek listeye taraftar!”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10627, 28 Şubat
1954, s. 1,6.
66 Hür Ses gazetesinin haberine göre İnönü ile Tahtakılıç arasındaki görüşmede CMP lideri, 43 ilde
ortak liste çıkarılmasını, adayların yarı yarıya gösterilmesini ve seçim masraflarını CHP’nin
karşılamasını istemişti. Aktaran “İki muhalif parti seçim pazarlığına mı girişti?”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10631, 4 Mart 1954, s. 1,6.
67 “İki muhalif parti arasındaki işbirliği”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10640, 13 Mart 1954, s. 1,6.
Burçak, a.g.e., s. 193.
68 “Halk Partisi de dün akşam bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10641, 14 Mart 1954, s.
1,6. “Cumhuriyet Halk Partisi bir tebliğ yayınladı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 89, 14 Mart 1954, s. 1.
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Tüzük değişikliği ve tebliğlerle giderek ciddileşen işbirliği olasılığı iktidarı

endişelendiriyordu. Seçim işbirliği, DP ileri gelenleri ve özellikle iktidar yanlısı

basın tarafından sert biçimde eleştiriliyordu. En sık kullanılan tenkit, CMP’nin

devrim ilkelerini benimsememiş mürteci bir parti olduğu ve CHP’nin ne pahasına

olursa olsun seçimi kazanmak uğruna bir yandan gericilere el uzatıp, bir yandan da

devrim prensiplerine bağlı olduğunu öne sürmesi hususundaydı.69 Buna  göre  hem

CHP, hem de 1950’den önce DP’nin CHP’ye karşı yaptığı ılımlı muhalefeti bile

muvazaa olarak gören (C)MP ikiyüzlü biçimde hareket ediyorlardı.70

İşbirliği girişiminin, muhalefet partilerinin zayıflıklarının bir delili olduğu

karşı propagandası da sık sık kullanılıyordu.71 Diğer iddialar ise, işbirliğinin

komünist bir amaca hizmet ettiği,72 tek hedefleri seçim kazanmak olan muhalefet

69 Nadir Nadi, CHP’nin Atatürk’e “Adı Türk” diyerek hakaret eden ve CHP prensiplerine düşman
olan bir partiyle ittifak yapmasının yanlış ve başarısızlığa mahkum bir girişim olduğunu belirtiyordu.
(Nadir Nadi, “Aday Listeleri”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10627, 28 Şubat 1954, s. 1.) İşbirliği
çalışmaları devam ederken Cumhuriyet gazetesinde Hikmet Bayur’un MP dönemindeki anılarını
anlattığı bir yazı dizisi başlamıştı. Bayur yazılarında özetle, MP içinde, Atatürk ve inkılaplar
aleyhinde irticai propaganda yapanların olduğunu anlatıyordu. (Hikmet Bayur, [Millet Partisi’nden
Niçin Çekildim? Yazı Dizisi] “M.P. ileri gelenleri ile tartışmalarım”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10646, 19 Mart 1954, s. 2.) DP toplantılarında da, CHP’nin CMP gibi Atatürkçü olmayan bir partiyle
ittifak yapması eleştiriliyor ve muhalefetin iftiralarla halk arasında ikilik yaratmayı hedeflediği iddia
ediliyordu. “ ‘D.P.’ dün şehrimizde seçim kampanyasını açtı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10641, 14
Mart 1954, s. 1,6.
70 Zafer’den Mümtaz Faik Fenik devrimci olduğunu iddia eden ve irticaya tahammülü olmadığını
söyleyen CHP’nin, DP’den muvazaa suçlaması ile ayrılan, CHP’ye ve partinin ileri gelenlerine
küfürler savuran, içinde medeni kanunu reddeden hilafetçi unsurlar olduğunun bilindiği CMP’ye
kucak açtığını ve bu hareketiyle ikiyüzlülüğünü ispat ettiğini belirtiyordu. (Mümtaz Faik Fenik,
“C.H.P. Seçimlerde kimden medet umuyor?”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1793, 4 Mart 1954, s. 1,4.) Burhan
Belge, Mareşal’in cenazesinde karşı karşıya gelen bu iki partinin şimdi seçimi kazanmak uğruna
anlaşma yapmaktan çekinmediğini ifade ediyordu. Burhan Belge, “İftiracılıkta el ele olan iki parti
seçime de yine ele ele gidiyor” Zafer, Yıl 5, Sayı 1794, 5 Mart 1954, s. 1,6.
71 Basın kanunu tasarısı meclis müzakerelerinde konuşan Menderes, muhalefetin yaklaşan seçimler
için işbirliği yapmasını eleştirerek, tek başlarına DP ile mücadele edecek gücü taşımadıklarını,
muhalif partilerin kendilerinin de bildiğini belirtmişti. (“Neşir yolu ile ve radyo ile işlenecek cürümler
hakkındaki tasarı”, Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 41-45.) (“Başvekilin cevapları”, Ayın
Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 45-48.) Nadir Nadi’ye göre de CHP Kurultayında alınan karar,
CHP’nin kendini yeterli derecede güçlü görmediğinin bir işareti idi. (Nadir Nadi, “Aday Listeleri”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10627, 28 Şubat 1954, s. 1.) CHP eğer hep söylediği gibi 1950-54 arası
güçlenmiş idiyse o zaman diğer partilerle ortak hareket etmesine ne gerek vardı. Nadir Nadi, “Bir İki
Denklem”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10644, 17 Mart 1954, s. 1,3.
72 Vatan başyazarı Yalman, tek parti döneminde bazı komünist ruhluların köylüyü borç içinde bırakan
toprak mahsulleri vergisini çıkardıklarını, köylüleri kırbaçla okul binaları yapmaya zorlayan köy
okulları seferberliğini başlattıklarını, çok partili döneme geçince de DP’nin bir isyan hareketi
çıkarmasını ümit ettiklerini ifade ediyor; DP’nin ılımlı siyasetten ayrılmaması üzerine partiyi ele
geçirmek isteyen unsurların muvazaa yaygarası çıkararak Moskova’nın planlarının uygulanmasına
zemin hazırladıklarını iddia ediyordu. Yalman’a göre 1954 seçimleri yaklaşırken muhalifler birlik
olmuş, Menderes’i devirmek parolası altında ülkede bulunan tüm kızıl köşeler birleşmişti; dün birbiri
hakkında söylediklerini unutup, kin ve husumet birliği kuranlar Moskova’nın yolunda
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partilerinin demokrasiye ilişkin verdikleri sözleri tutmayacakları73 ve  böyle  bir

“pazarlık politikasının” dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir uygulama

olduğuydu.74

RESİM 6.2.

Gelenler, Gidenler!

Akbaba, Cilt 4, Sayı 107, 1 Nisan
1954, s. 1.

yürümekteydiler. Ahmet Emin Yalman, “Harimimize giren maskeli düşmanlar”, Vatan, 16 Mart
1954’den aktaran “Yankılar”, Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 65-67.
73 Burhan Belge muhalefete geçtikten sonra Anayasa değişikliği, Anayasa mahkemesi, nisbi temsil
sistemi, demokratik garantiler, hukuk devleti isteyen CHP’nin bunları iktidarda iken neden
uygulamadığını soruyordu. Belge’ye göre bunlar CHP’nin, mürteci CMP ile işbirliği yapmak için
kullandığı bahanelerdi. CHP 1950 seçimlerini kaybetmesini, DP’nin irticai propaganda yapmasına
bağlamıştı. Bu nedenle 1954 seçimlerinde MP ile anlaşarak oyları kazanacağını düşünüyordu, oysa
yanlış tesbit yaptığını 1954 seçimlerinde anlayacaktı. (Burhan Belge, “Halk Partisinin tabiyesi ve
gayesi”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1805, 16 Mart 1954, s. 1,6.) Fenik’e göre ise CHP’nin aday tesbitini yüzde
yüz teşkilata bırakması sadece propaganda amaçlı bir hareketti ve kamuoyunu CHP’nin demokrat
olduğu konusunda kandırmayı hedefliyordu. Mümtaz Faik Fenik, “Tavsiyeli adaylar”, Zafer, Yıl 5,
Sayı 1794, 5 Mart 1954, s. 1,6.
74 Bu iddiaya karşı CHP İstanbul il başkanı İlhami Sancar Fransa’dan örnek getirerek, demokrasilerde
böyle anlaşmaların olabileceğini söylüyordu. Bu karşı Nadir Nadi Fransa’da partiler arası işbirliğinin
seçimden önce değil seçimden sonra bir koalisyon biçiminde meydana geldiğini, CHP ile CMP
arasında yaşanan türde bir işbirliğinin dünyada görülmediğini ifade etmişti. (Nadir Nadi, “Bir Cevab”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10651, 24 Mart 1954, s. 1,3.) CMP’lilerin CHP listelerinden bağımsız
olarak aday olacaklarına dair söylentilere karşı ise Fenik şöyle yazıyordu: “Bir insan hem Müslüman,
hem Katolik olamıyacağı gibi, bir Mebus adayı, hem partili hem müstakil olamaz.” Mümtaz Faik
Fenik, “Tavsiyeli adaylar”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1794, 5 Mart 1954, s. 1,6.
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DP ve DP yanlısı basın, bu tip doğrudan saldırılardan başka, işbirliği

konusunda CHP içinde var olduğu anlaşılan ikiliği genişletmeye de çalışıyordu. Bu

konuda en çok işlenen tez, Atatürkçü CHP ile Atatürk düşmanı CMP’nin işbirliği

teşebbüsünün en çok CHP’ye zarar vereceği75 ve samimi CHP’lilerin, seçimlerde

“inkılap düşmanı” CMP ile işbirliği yapması halinde, Atatürk’ün partisi olmaktan

çıkacak CHP’den çekilmesi gerektiğiydi.76

Gerçekten de işbirliği konusunda bazı CHP’liler eğer parti menfaati için

olumlu sonuç verecekse bu girişimin desteklenmesi gerektiğini savunurken, bazıları

CHP’nin prensiplerinde fedakarlıkta bulunmaması gerektiğini vurgulayıp işbirliğine

karşı çıkıyordu.77 CHP reddetse de78 bu konuda parti idarecileri arasında ikilik

yaşanıyordu.79 CMP ile işbirliği, bazı il teşkilatlarınca da uygun bulunmamıştı.80

CHP içinde işbirliğini açıkça destekleyen grup, Yeni Ulus gazetesi içindeydi.

Hüseyin Cahit Yalçın ve Nihat Erim işbirliğinin “demokrasinin Menderes’in elinden

kurtarılması” için hayati öneme haiz olduğunu belirtiyor, demokrasi ve hukuk devleti

konusunda samimi olan her parti ve adayı işbirliğine davet ediyorlardı.81

Yeni Ulusçularca ülkede bir rejim tehlikesi olduğu ileri sürülüyor ve 1954

seçimlerini DP’nin kazanması halinde Menderes diktatörlüğünün son aşamasına

gelineceği, bu tehlikeyi yok etmek için seçmenlerin oylarını, adaletsiz olan seçim

75 Nadir Nadi, “Pazarlık”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10647, 20 Mart 1954, s. 1,3.
76 20 Mart’ta bir beyanname yayınlayan eski MP lideri Hikmet Bayur, CMP’nin, eski MP’nın
inkılapçı kısmı tasfiye edildikten sonra içinde mürteciler ve irticaya taviz vermek isteyenler kaldıktan
sonra kurulan bir parti olduğunu belirtmiş, CHP ile CMP’nin seçimlerde işbirliği yapması durumunda
samimi CHP’lilerin partiden çekilmesi gerektiğini ifade etmişti. “Hikmet Bayur, dün mühim bir
beyanname yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10648, 21 Mart 1954, s. 1,6.
77 “Muhalefetin işbirliği teşebbüsünde zorluklar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10643, 16 Mart 1954, s.
1,6.
78 “C.H.P. idarecileri arasında ikilik yoktur”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 92, 17 Mart 1954, s. 1.
79 Parti grubu ile Yeni Ulus gazetesi arasında bir ikilik olduğu söyleniyordu. CHP Meclis Grubu
Başkan Yardımcısı Faik Ahmet Barutçu’nun, Genel İdare Kurulunun İstanbul’da CMP ile ortak liste
çıkarmayı kabul etmesi üzerine CMP’lilerle aynı listede yer almamak için, adaylığını İstanbul’dan
koymayı reddettiği ve sadece Trabzon listesine girmeye karar verdiğine dair söylentiler çıkmıştı.
“C.H.P. ileri gelenleri arasında ikilik çıktı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1805, 16 Mart 1954, s. 1,6.
80 Örneğin CHP Bursa teşkilatı seçime CMP ile beraber katılmayacağını açıklamıştı. (“İki muhalif
parti anlaşamıyorlar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10645, 18 Mart 1954, s. 1,6.) CHP’nin diğer
partilerle işbirliği yapması teşkilata bağlıydı, çünkü CHP tüzüğü CHP’li olmayanları aday gösterme
hakkını teşkilata bırakmıştı. “Cumhuriyet Halk Partisi bir tebliğ yayınladı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 89,
14 Mart 1954, s. 1.
81 Erim bu amaçla Menderes’in Peronist hareketleriyle mücadele edecek ve çoğunluğun kazanılması
durumunda totaliter heveslere kapılmayacak adayların listelerde yer alması gerektiğini öne sürüyordu.
(Nihat Erim, “Aday seçimi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 83, 8 Mart 1954, s. 1,4.) Erim’e göre muhalefet
partilerinin oyların bölünmesine izin vermemek için birleşmeleri bir vatan borcuydu. Nihat Erim,
“Aday seçimi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 83, 8 Mart 1954, s. 1,4.
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sisteminin olumsuz etkilerinden korumak için muhalif partiler arasında dağıtmaması

gerektiği vurgulanıyordu.82

RESİM 6.3.

N. E. – Paşam, sizin gibi bir
muhalefet kumandanına bir
Tahtakılıç yakışır!..

Akbaba, Cilt 4, Sayı 106, 25 Mart
1954, s. 1.

Yeni Ulus iktidarın irtica ve komünizme dair iddialarını da yalanlıyordu.

Buna göre dinin politikaya alet edilmesi usulü “bir numaralı Atatürk düşmanı”

Menderes ve partisi ile başlamıştı ve hala devam ediyordu.83 Diğer yandan Yeni

82 Erim adaletsiz sonuçlar yaratan çoğunluk sisteminin CHP tarafından kabul edildiğinin hatırlatılması
üzerine 1950’de bu usulün Türkiye’nin alışık olduğu bir sistem olması nedeniyle korunduğunu
belirtmişti. Erim bu sistemde prensip olarak seçim çevresinde en çok oyu alan partinin tüm
milletvekillerini kazandığını, ancak bazı durumlarda kazanan partinin oy veren toplam seçmenin
yarıdan daha azının oyu ile yani azlık oyu ile iktidarda kalabileceğini ifade ediyor, 1951 ara
seçimlerinde İstanbul ve Kırşehir’de görülen bu durumun genel seçimlerde tüm illerde yaşanması
halinde DP’nin azınlık oyu ile iktidarda kalacağını işaret ediyordu. Erim’e göre DP’nin 1954
seçimlerinde kazanmasını istemeyenler, 1950 ve 1951’de oyların yüzde 43’ünü tek başına toplayan ve
o zamandan bu yana daha da güçlenen CHP etrafında toplanmalıydılar. Muhalefet partileri arasında
bir işbirliği oluşmasa bile seçmen sağduyulu hareket ederek daha önceki seçimlerde tek başına oyların
yüzde 43’ünü almış olan CHP’yi tutarak ülkeyi diktatörlük tehlikesinden korumalıydı. Nihat Erim,
“Aday seçimi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 83, 8 Mart 1954, s. 1,4. Nihat Erim, “Rejim cephesi”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 91, 16 Mart 1954, s. 1,4. Nihat Erim, “Aday seçimi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 83, 8
Mart 1954, s. 1,4.
83 Yalçın, Menderes’in iktidara geldiği anda inkılapları ezmek için ilk çatlağı açtığını, devrimleri
millete mal olmuş ve olmamış diye ikiye ayırdığını, “ilk Müslüman başbakan” diye Ticanilerce
alkışlandığını, din propagandası ile siyaset yapan gerici bir dergiye hükümet hazinesinden on binlerce
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Ulus’a göre CHP’yi komünist diye suçlayan DP idarecileri, partilerinin kuruluş

döneminde Rusya ile dost geçinmekten hatta ittifak yapmaktan bahsetmiş, Moskova

radyosu DP’ye dost ve müttefik muamelesi yapmıştı.84

Tartışmalar devam ederken iki partinin de genel kurulları toplanıp işbirliği

üzerinde çalışıyorlardı. CHP kendini güçlü hissettiği seçim bölgelerinde listesine

CMP’lileri almak istemezken, CMP idarecileri ancak bu bölgelerde ortak liste

yapıldığı zaman seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlardı.85 CMP  Genel  İdare

Kurulu ancak tüm illerde ortak liste yapılması esasının kabul edildiği takdirde

işbirliğini kabul edeceğini CHP’ye bildirmişti. Oysa CHP CMP’ye 25-30 adaylık

verme niyetindeydi. Bir açıklama yapan CHP ileri gelenleri bu şartlarla işbirliği

yapmanın tüzük bakımından olanaksız olduğunu, ancak son kararın CHP genel

merkezine ait olduğu ifade ettiler.86 Dünya gazetesi muhabirine bir demeç veren

İnönü ise CHP’nin başlıca muhalefet partisi olma sıfatıyla muhalefetin emniyetini

takip etmeyi kendine bir görev bildiğini, tüm muhalefet partilerinin mecliste güçleri

oranında temsil edilmesini istediklerini, bunu aşan bir işbirliğini düşünmediklerini

lira verildiğini, bu politikalar nedeniyle bazı illerde çarşafın geri geldiğini, Arapça okunan okulların
sayısının arttığını ifade ediyordu. Bilecik seçiminde Kasım Gülek’in okul giysisiyle çekilmiş
fotoğrafının DP’lilerce çoğaltılarak papaz giysisi olarak tanıtıldığını hatırlatan Yalçın, birden fazla
karı alma, medeni kanunun değiştirilmesi gibi önerilerin hep DP içinden geldiğini belirtiyordu.
(Hüseyin Cahit Yalçın, “Bir endişe münasebetiyle”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 80, 5 Mart 1954, s. 1.)
(Hüseyin Cahit Yalçın, “Atatürk düşmanları”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 88, 13 Mart 1954, s. 1,3.)
(Hüseyin Cahit Yalçın, “Kendilerini görmiyenler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 91, 16 Mart 1954, s. 1.)
Yeni Ulus’ta N.E. rumuzu ile çıkan bir başka yazıda laik ve cumhuriyetçi olduğunu programında
belirten CMP’lilerin değil; Ticanilerle, Büyükdoğucu ile yakın olan, vaizleri milletvekili yapan, Şeyh
Said torunlarına adaylık vaad eden, irtica gazetelerine para veren, inkılapları ikiye ayıran ve
Sebilülreşad’ın “ilk Müslüman başbakan” dediği Menderes’in mürteci olduğu ifade ediliyordu. (N. E.,
“Neden?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 90, 15 Mart 1954, s. 1.) CHP İstanbul il başkanı İlhami Sancar’ın
DP kongrelerinde medeni kanununun kaldırılması gibi inkılaba karşı hareketlere rastlandığını
vurgulaması üzerine Nadir Nadi, bu durumun ve irticai akımın süregelmesinin sorumlusunun, tek parti
döneminde halktan uzak kalan ve halk için değil kendi çıkarlarına çalışan CHP ve aydınlar olduğunu
iddia ediyordu. (Nadir Nadi, “Halk Partisi ve Halk”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10652, 25 Mart 1954,
s. 1,3.)
84 Yalçın DP’nin 1950 seçiminde yaptığı gibi bu seçimde de dindarlık silahını kullandığını, CHP’nin
komünist olduğu yalanlarını söyleyip, CHP’yi dinsizlikle suçladığını belirtiyordu. Hüseyin Cahit
Yalçın, “Sahte Demokratlar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 113, 7 Nisan 1954, s. 1. “Menfur zihniyet”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 92, 17 Mart 1954, s. 1.
85 “Muhalefet partilerinin pazarlığı devam ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10644, 17 Mart 1954, s.
1,6. “Muhalefetin işbirliği imkansız hale geliyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10646, 19 Mart 1954, s.
1.
86 “İki muhalif parti anlaşamıyorlar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10645, 18 Mart 1954, s. 1,6.
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söyledi.87 Her iki partinin de işbirliğini kendine göre yorumladığı açıktı. Böylece

tavsayan ittifak girişimi TKP’nin seçimlere tek başına katılacağını açıklaması ile88

başarısızlıkla sona eriyordu.89

4) Yabancı Sermaye Kanunu ve Petrol Kanunu:

DP iktidara geldiği ilk günlerde programında yer alan vaadlere uygun bir

biçimde yabancı sermayeyi Türkiye’ye sokacak bir kanun çıkarmışsa da, yeterli

teminat getirmediğinden şikayet edilen bu kanun, yabancı sermayenin Türkiye’ye

gelmesini sağlamamıştı. Bu durumu düzeltmek isteyen hükümet meclise yeni bir

kanun tasarısı sunmuştu. CHP, bazı sahalara yabancı sermayenin sokulmasının

tehlikeli olacağına işaret ederek tasarının kanunlaşmasına karşı çıkıyordu.90 Yabancı

sermayenin kabul edilmesine uygun olmadığı savunulan bu alanlar tarım ve

ticaretti.91

87 Aktaran Nadir Nadi, “Bir Demeç”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10648, 21 Mart 1954, s. 1,3.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 247. “C.H.P. Genel Başkanı İnönü basına bir beyanat verdi”,
Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 95, 20 Mart 1954, s. 1.
88 TKP 14 Mart’ta bir tebliğ yayınlayarak CHP ve CMP ile işbirliği yapmayacağını, seçimlere tek
başına katılacağını açıklamıştı. Tebliğde TKP tüzüğünün seçimde diğer partilerle birleşmeyi veya
anlaşmayı yasakladığı, TKP merkezinin de bu görüşte olduğu belirtiliyordu. (“Köylü Partisi C.H.P. ve
CMP ile işbirliğini reddetti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10642, 15 Mart 1954, s. 1,3.) Aynı gün İşçi
Partisi, Genel Başkan Orhan Arsal imzalı bir beyanname yayınladı. Beyannamede CMP’nin işbirliği
davetinin kabul edildiği ancak İşçi Partisinin bir hafta içinde görüşme veya ortak faaliyete davet
edilmemesi halinde serbest hareket edileceği açıklandı. “Rejim cephesi kurulamıyacak mı?”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 90, 15 Mart 1954, s. 1,4.
89 CMP Genel Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerle konuşan Tahtakılıç muhalif partiler arasında
bugüne kadar bir işbirliğine varılmamış olmasından üzüntü duyduğunu belirtiyordu. (“C.M.P. Genel
Başkanının demeci”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10654, 27 Mart 1954, s. 1,6.) Hüseyin Cahit Yalçın
ise güçbirliği girişiminin sonuçsuz kalması nedeniyle DP’nin seçimi kazanması halinde gerçekleri
göremeyen muhalefet partilerinin sorumlu olacağını vurguluyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Anlaşma
teşebbüsü”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 103, 28 Mart 1954, s. 1.
90 “Yabancı sermayeyi teşvik tasarısı dün görüşüldü”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 28, 12 Ocak 1954, s. 1.
91 Kanunun görüşülmesi sırasında CHP’li milletvekilleri bu sermayenin ülke çıkarlarına uygun
alanlarda kullanılmasının gerektiğini, tarım ve ticaret alanlarına girecek yabancı sermayeye karşı
olduklarını ve transfer, teminat gibi mali meselelerde endişeli olduklarını söylemiş, yabancı
sermayeye tüm kapıların açık bırakılmasının ülkeyi Duyunu Umumiye döneminden daha kötü bir
devre sokacağını dile getirmişlerdi. Cevaben söz alan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş’a
göre bir kalkınma hamlesi içinde bulunan Türkiye yabancı sermayeye kayıtsız kalamazdı. Diğer
yandan kanun, yabancı sermayeye imtiyaz getirmiyor, yerli sermayeye tanınan haklar yabancı
sermayeye de veriliyordu. “Yabancı sermayeyi teşvik”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10584, 16 Ocak
1954, s. 1,7. “Yabancı sermaye kanunu üzerinde C.H.P. tenkitleri”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 30, 14
Ocak 1954, s. 1. “Yabancı Sermaye Kanunu dün B. Millet Meclisinde kabul edildi”, Yeni Ulus, Yıl 1,
Sayı 35, 19 Ocak 1954, s. 1.
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Aslında CHP yabancı sermayenin ülkeye gelmesine karşı değildi hatta kanun

değişikliği konusunda DP ile mutabıktılar. Ancak CHP’liler tasarının aceleye

getirildiğine inanıyorlar ve muhalefetin görüşü alınmadığını için demokratik bir

çalışma tarzı takip edilmediğini belirtiyorlardı.92 CHP’nin bu mülahazalarla red oyu

verdiği Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısı, 35 red, 1 çekimsere karşı 248 oy

ile 18 Ocak’ta kanunlaştı.93

Yabancı sermaye yasası ile paralel bir diğer kanun tasarısı da petrol kanunu

tasarısı idi. Max Ball adlı bir Amerikalının danışmanlığında hazırlanan tasarıya CHP

özellikle de Yeni Ulus gazetesi şiddetle karşı çıkmaktaydı. Tasarıya karşı çıkanlar

özetle tasarıyı hazırlayan Amerikalı uzmanın objektif olmadığını, Amerikan

çıkarlarını kolladığını, tasarının bu şekliyle kanunlaşması halinde Türkiye’nin bir

yarı sömürge muamelesi göreceğini ve petrol gelirinin çoğunlukla yabancıları zengin

edeceğini savunuyorlardı.94 Yeni Ulus, CHP’nin petrol işleme konusunda yabancı

sermayeye karşı olmadığına, ancak petrol yasası hazırlanırken Osmanlı dönemi ve

İran örneğinin akılda tutulması gerektiğine dikkat çekiyor95 ve 1954 seçimlerini

CHP’nin kazanabileceği akılda tutularak petrol kanununun CHP’nin de

benimseyeceği bir biçimde çıkarılmasını öneriyordu.96

Yeni Ulus ayrıca 18 Ocak’ta başlayan Cumhurbaşkanının Amerika

ziyaretinin, petrol kanunu ile ilgili olduğunu iddia ediyordu. Petrol kanununun tam

Cumhurbaşkanının Amerika gezisi sırasında çıkarılmak istenmesi, Amerikan

hükümetine Bayar’ın davet edilmesini petrolcülerin telkin ettiği konusunda

söylentilere neden olmuştu.97

92 Tasarı hazırlanırken ne DP Meclis Grubunun ve il teşkilatlarının görüşü alınmış ne ticaret odaları,
çiftçiler, tarım kooperatiflerinin bu konuda ne düşündükleri sorulmuş ne de CHP’nin görüşü alınmıştı.
Nihat Erim, “Yabancı sermaye”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 30, 14 Ocak 1954, s. 1. Nihat Erim,
“Mesuliyetler açıkça yüklenilmelidir”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 34, 18 Ocak 1954, s. 1.
93 “Yabancı sermaye için yapılan kanun çıktı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10587, 19 Ocak 1954, s.
1,3. “Yabancı Sermaye Kanunu dün B. Millet Meclisinde kabul edildi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 35, 19
Ocak 1954, s. 1.
94 Nihat Erim, “Petrol’de Devlet hissesi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 49, 2 Şubat 1954, s. 1. Nihat Erim,
“Burası sömürge değildir”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 59, 12 Şubat 1954, s. 1. “Max Ball tasarısının sakat
tarafları”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 59, 12 Şubat 1954, s. 1. Nadir Nadi, “Petrol Davası”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10616, 17 Şubat 1954, s. 1.
95 Hüseyin Cahit Yalçın, “Petrol meseleleri ve ecnebi sermaye”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 46, 30 Ocak
1954, s. 1.
96 Nihat Erim, “Petrol işinde çok dikkatli olmalıyız”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 54, 7 Şubat 1954, s. 1.
97 Bayar petrol şirketi temsilcileriyle birlikte yediği bir yemekte yaptığı konuşmada, kanunun yakında
meclisten çıkma ihtimalinin olduğunu, telgrafla haber beklediğini belirtmişti. Yeni Ulus tasarının
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Bayar’ın Amerika seyahatinin Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek ve

yaklaşan seçimler için mali destek aramak için yapıldığına ilişkin iddialar DP’lileri

sinirlendiriyor, Bayar’ın Amerika gezisi ile, Kore kararından sonra ABD’yi ikinci

defa fethettiği, yabancı sermayeye karşı görünen İnönü’nün zamanında ülkeye

“komünist tohumları getirmek pahasına” Rusya’ya giderek sermaye aradığı

hatırlatılıyordu. DP’lilere göre CHP, kendi ihtirasları uğruna hareket ederek,

Türkiye’nin milli itibarının azalmasına neden oluyordu.98 Bayar’a Amerika gezisine

çıkarken yapılan uğurlama töreninde muhalefet partilerinden hiçbir temsilcinin

bulunmaması da DP tarafından eleştirilmişti.

Buna karşılık CHP, Cumhurbaşkanının Amerika ziyaretinin iç politika

malzemesi yapılmaması gerektiğini, Bayar’ın tüm diğer Amerika ile dost olan

milletler gibi Amerika’ya davet edildiğini, bunun partizan sömürü konusu haline

getirilmemesi gerektiğini vurguluyordu.99

Ancak Yeni Ulus’un petrol kanun tasarısı aleyhine açtığı kampanya ve

Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika ziyareti sırasında yapılan “imalı neşriyat”

Amerikan medyası tarafından100 Amerikan düşmanlığı olarak anlaşılacak, bunun

üzerine CHP adına Kasım Gülek Amerikan dostluğundan söz eden bir açıklama

yapacaktı.101

Bayar Amerika’dayken meclisten geçirilmesini Max Ball ve Thornburg’un tavsiye etmiş olabileceğini
yazıyordu. “Celal Bayar’ın Amerikan Petrolcülerine teminatı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 59, 12 Şubat
1954, s. 1,3.
98 “Demokratların Bergamada açık hava toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10621, 22 Şubat 1954,
s. 1. Mümtaz Faik Fenik Bayar’ın Amerika’ya DP’nin seçim propagandası için dolar aramak amacıyla
gittiğine dair bir Fransız gazetesinde çıkan ve “aşırı sol eğilimli bir yazar tarafından yazıldığı belli
olan” gazete haberini sütunlarına taşıyan Yeni Ulus ve CHP’nin kendi ihtirasları uğruna Türkiye’nin
milli itibarını küçültmeye çalıştığını, ABD’de Taşnak Cemiyetine üye olan Ermenilerin bile DP’ye
sevgi gösterdiklerini, CHP’nin onlar kadar olamadığını ifade ediyordu. Mümtaz Faik Fenik, “Amerika
seyahatinin bilançosu”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1792, 3 Mart 1954, s. 1,6.
99 “Sayın İnönü’ye sataşanlara ihtar ediyoruz”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 38, 22 Ocak 1954, s. 1. Aynı
biçimde Bayar’ın Türkiye’ye dönüşünde okullar ve devlet dairelerinin tatil edilmesi, birçok yolun
trafiğe kapatılması gibi uygulamalar eleştiriliyor, böyle masraflı törenlerin seferden dönen padişahlara
veya milli mücadele kahramanlarına bile yapılmadığı belirtiliyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Bir
istikbal”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 87, 12 Mart 1954, s. 1.
100 New York Times gazetesinde CHP’nin, DP’yi seçimlerde mağlup etmek üzere Türkiye’de
Amerikan aleyhtarı bir hava yaratmaya çalıştığına dair bir haber yayınlanmıştı. “New York Times
C.H. Partisini itham ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10611, 12 Şubat 1954, s. 1.
101 “Petrol tasarısı ve imalı neşriyat”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10614, 15 Şubat 1954, s. 1. Bu
açıklamanın ertesi günü yabancı sermaye kanunu ve petrol kanunu hakkında basında çıkan haberlerin
özetlerini içeren ve “Türkiye iktisadi esarete doğru mu sürükleniyor?” adını taşıyan broşürler
toplatılmış ve broşürü kaleme alan CHP genel merkez propaganda bürosu şefinin evi aranmıştı. “Bir
broşür hakkında takibat”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10615, 16 Şubat 1954, s. 1.
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Petrol kanunu 4 Mart’ta mecliste görüşülmeye başlandı. DP Türkiye gibi

kalkınmakta olan bir ülkenin mutlaka yabancı sermaye ile işbirliği yapması

gerektiğini, zirai alanda makineleşme, sınai hayatta kalkınma ve hayat seviyesinin

yükselmesiyle, petrol ihtiyacının gelecek yıllarda daha çok artacağını, bu nedenle en

kısa zamanda petrol kaynaklarından yararlanılmasının icap ettiğini savunuyor; petrol

arama ve işletme iznini devletin vereceği, tasarının hem ülkenin menfaatlerini

koruduğu hem de yerli ve yabancı girişimcileri çalışmaya teşvik edecek esasları

içerdiği ifade ediliyordu.102

Kanunun mecliste görüşülmesi sırasında söz alan Menderes, CHP’nin DP

tarafından yapılan tüm işleri kösteklediğini, Kore’ye asker gönderme, Ziraat

Bankasına kredi verilmesi, çimento ve şeker fabrikaları kurulması gibi DP’nin tüm

girişimlerini engellemeye çalıştığını, petrol kanununa da bu sebepten itiraz ettiğini

ileri sürüyordu.103

Petrol kanunu 7 Mart’ta 17 rede karşı 266 oyla kabul edildi. Ardından

görüşülen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kanun tasarısı da 266 oyla

kanunlaştı.104

102 İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı Türkiye’nin kendi imkanları ile rezervleri tesbit edebilmesinin 120
yıl çalışma ve bir milyardan fazla para harcanmasına neden olacağını, oysa rezervlerin bir an önce
kıymetlendirilmesi ve ülkeye fayda sağlamasının bir milli zorunluluk olduğunu söylemişti. (“Petrol
kanunu tasarısı hakkında İşletmeler Vekilinin beyanatı”, Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s.
35-38.) Menderes ise eski iktidarın 20 yılda petrol işletimi için harcadığı rakamın üç katı para
harcadıklarını, ülkenin süratle kalkınması, sanayileşmesi ve batı standartlarına uyabilmesi için tüm
hamlelerin hızla yapılması gerektiğini, petrol için her yıl dışarıya verilen yüz milyonlarca liranın
petrol kanunu sayesinde ülkede kalacağını, hazineye katılan bu kaynağın milli savunma ve iktisadi
cihazlanma için kullanılabileceğini belirtiyordu. “Petrol Kanunu B. M. Meclisinde”, Ayın Tarihi,
Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 38-40.
103 CHP’nin iktidara gelse bile eski alışkanlıklarını artık devam ettiremeyeceğini, özlediği devre tekrar
kavuşamayacağını belirten Menderes “O günlerin akşam namazı çoktan kılındı…..O devir bir daha
ortaya çıkamaz.” demişti. (“Yeni petrol kanununun müzakeresine dün başlandı”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10632, 5 Mart 1954, s. 1,9.) Burhan Belge CHP’nin geçmişte yaşanan tecrübeler ve
kapitülasyonlar nedeniyle yabancı sermayeye karşı olduğunu, oysa yabancı sermayenin artık eskisi
gibi istismarcı nitelik taşımadığını, dört yılda hükümetin çıkardığı hiçbir kanuna beyaz oy vermeyen
CHP’nin bu kanun konusundaki tavrının Türkiye’nin zararına olduğunu savunuyordu. Burhan Belge,
“C.H.P. nin marifetleri ve yabancı matbuat”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1802, 13 Mart 1954, s. 1,6.
104 “Petrol kanunu kabul edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10635, 8 Mart 1954, s. 1,6. Petrol kanunu
oylamasından önce CHP adına söz alan Cemal Reşid Eyüboğlu, CHP’nin petrol kanunu tasarısını
kendi programındaki devletçilik prensibine aykırı bulduğunu, kanuna kötü olduğundan değil prensip
itibarıyla aleyhte oy vereceklerini açıklamış, (“Dünkü meclis”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1794, 5 Mart 1954,
s. 1,6.) (Nadir Nadi, “Hayırlı Bir İşaret”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10634, 7 Mart 1954, s. 1,3.)
Bunun üzerine tekrar söz alan Başbakan Menderes bu ifadenin kamuoyunu feraha kavuşturacağını
söylemişti. “Petrol Kanunu B. M. Meclisinde”, Ayın Tarihi, Sayı 244, 1-31 Mart 1954, s. 38-40.
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5) Meclis Tatile Girinceye Kadar Yapılan Propaganda Çalışmaları

ve İktidar Muhalefet İlişkileri:

1954 yılının seçim yılı olması sebebiyle, tüm siyasi partiler Ocak ayı

başından itibaren hem toplantılarıyla hem de gazeteler aracılığıyla propaganda

çalışmalarına başlamıştı. Bu dönemde DP, iktidarı süresince yapılan olumlu

icraatlara dikkat çeken105 ve bunların, iktidarda kalması halinde sürdürüleceğini vaad

eden bir strateji güdüyordu. Vurgulanan ana başlık DP iktidarı altında kalkınan

Türkiye’ydi. Bu propagandanın başarısı için bir yandan, ihaleler, açılışlar ve temel

atma törenleri düzenleniyor,106 bir yandan da hükümet üyeleri DP’nin iktidarda

bulunduğu dört yılda yaptıklarını, CHP döneminde yapılanlarla karşılaştırıp, gelecek

dönemlerde yapılacak işler hakkında rakamlar veriyorlardı.107 Buna göre Türkiye,

DP iktidarı altında ve DP’nin atak politikaları sayesinde kalkınmış, “köşeyi

dönmüştü”.108

105 DP ileri gelenlerince, iktidara geldiği tarihten itibaren bu yana hükümetin gördüğü hizmetleri halka
gösterebilmek için bir sergi açılmasına karar verilmiş, Ocak ayında bu konuda çalışacak bir komite
kurulmuştu. İlk aşamada Ankara’da şehrin iki yerinde seyyar pavyonlar inşa edilecek ve günde 12 saat
yayın yapacak bir sergi radyosu hizmete sokulacaktı. Pavyonlar Ankara’dan sonra “Hizmet Kervanı”
adı altında tüm yurdu dolaşacaktı. “Hizmet Kervanı hazırlanıyor”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1725, 22 Ocak
1954, s. 3.
106 4 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Kayseri’de İşçi Bankasını açmış, (“Celal Bayar dün Kayseride ilk İşçi
Bankasını açtı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10573, 5 Ocak 1954, s. 1.) 23 Ocak’ta ülkenin çeşitli
yerlerinde yapılacak 20 çimento fabrikasının ihalesi yapılmış, burada bir açıklama yapan İşletmeler
Bakanı Sıtkı Yırcalı fabrikaların savaş sonrası Türkiye ve Avrupa’da yapılan en büyük sınai faaliyet
olduğunu ve fabrikaların iki yılda faaliyete geçeceğini ifade etmişti. (“20 çimento fabrikası ihale
edildi”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1754, 24 Ocak 1954, s. 1.) 6 Şubat’ta Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
Haydarpaşa’da inşa edilmesine karar verilen silonun temel atma töreni yapılmıştı. “34 bin tonluk
Haydarpaşa silosunun temeli atıldı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1768, 7 Şubat 1954, s. 1.
107 Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu kalkınma ve imar hareketleri hakkında gazetecilere verdiği
demeçte yol ve köprü yapımı, sulama, baraj ve santral inşaatları, liman, şeker ve çimento fabrikaları
ile silo inşaatları hakkında bilgiler vermiş, İstanbul’a metro ve asma köprü yapılması için çalışmaların
devam ettiğini belirtmişti. (“Yurdda kalkınma ve imar faaliyeti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10607, 8
Şubat 1954, s. 1,6.) Devlet Bakanı Celal Yardımcı 1950 yılına kadar yaklaşık 750.000 dönüm toprak
dağıtıldığını, DP iktidarından sonraki üç buçuk yılda ise çiftçiye 6 milyon dönüm toprak ve 4,5
milyon dönüm mera dağıtıldığını, 1954 yılında daha geniş bir topraklandırma faaliyetine geçileceğini
açıklamıştı.( “Toprak Reformu”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1771, 10 Şubat 1954, s. 1.) Çalışma meclisinde
konuşan Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen ise, işçi ücretlerinin 1950’ye göre % 31 arttığını
söylemişti. (“İşçi ücretleri 1950ye göre yüzde 31 arttı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1777, 16 Şubat 1954, s. 1.)
Diğer yandan 1954 yılı programına göre Ziraat Bankasının 1954 yılında 1 milyar 319 milyon liralık
zirai kredi vereceği açıklanmıştı. 1949 yılında verilen zirai kredi miktarı ise yaklaşık 336 milyon
liraydı. “Zirai Kredi Artışı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1772, 11 Şubat 1954, s. 1.
108 Zafer “Türkiye nasıl kalkınır?” adlı bir kitap yazan Amerikalı iktisatçı Max Thornburg’un
Ankara’ya geldiğinde Türkiye’nin beş sene öncesine göre çok değiştiğini, büyük bir hamle yaptığını
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İktidarın, ekonomik ilerlemeye ve kalkınmaya ilişkin propagandasının aksine

CHP, dört senede ülkede hiçbir ilerleme yaşanmadığı, hatta bazı alanlarda

gerilemeler görüldüğünü iddia ediyordu.109 Buna göre DP iktidarı altında hayat

pahalılığı artmış,110 hükümetin yanlış uygulamaları neticesinde ülkenin mali, ticari ve

siyasi itibarı sarsılmıştı.111

CHP, DP’nin elindeki en önemli koz olan yeni yatırımların, CHP iktidarı

zamanında yapılmaya başlandığını, ancak kurdeleyi kesen DP’nin bunları kendi

icraatıymış gibi gösterdiğini öne sürüyordu. Şeker ve çimentoya ağırlık verilmesinin

nedeni de bu endüstrilerdeki çalışmaların CHP döneminde başlatılmış olmasıydı.

İşletmeye açılan şeker fabrikalarının 5-6 yıllık geçmişi vardı.112

belirttiğini ve “Türkiye artık köşeyi dönmüştür.” dediğini sayfalarına taşıyordu. “Türkiye büyük bir
hamle yapmıştır”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1716, 13 Ocak 1954, s. 1,4.
109 “C.H.P. il kongresi dün sabah başladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10618, 19 Şubat 1954, s. 1,6.
110 Zam haberleri veren Yeni Ulus’a göre hayat pahalılığının tek nedeni iktidarın beceriksiz idaresiydi.
(“Zam, zam gene zam!”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 19, 3 Ocak 1954, s. 1.) (“Zeytinyağı fiatları
yükseliyor” Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 27, 11 Ocak 1954, s. 1.) Yalçın’a göre hayat pahalılığı o dereceye
kadar artmıştı ki azınlıklara mensup vatandaşlar Varlık Vergisinin bir defaya mahsusu olarak
alındığını, oysa bu pahalılıkla her gün Varlık Vergisi ödediklerini belirtip, eski idareyi arıyorlardı.
(Hüseyin Cahit Yalçın, “Memleketin dış itibarı ne oluyor?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 27, 11 Ocak 1954,
s. 1,3.) Yalçın iktidarın vaad ettiği gibi ucuzluk değil zam yaptığını, bu zamlar sayesinde küçük bir
zümrenin cebinin dolduğunu, köylünün ise borç içinde kaldığını ve paranın değerinin yarı yarıya
düştüğünü belirtiyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “İki propaganda”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 49, 2 Şubat
1954, s. 1,3.
111 “Bini aşkın delegenin katıldığı Kurultay toplantısında Gülek önemli bir konuşma yaptı”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat 1954, s. 1,5. Buna göre DP dört yıldan beri ülkenin durumunun çok iyi
olduğuna dair yalan söylüyordu. Örneğin hükümet dış ticaretin geliştiğini söylüyordu oysa tüccarlar
birliğinin açıklamasına göre yabancı ülkelere olan borçlar aynen duruyordu. Ayrıca Türk tüccar yurt
dışından getirdiği malın parasını Merkez Bankasına ödemekte, ancak Merkez Bankası tüccardan
yabancı kuruluşlar adına aldığı parayı mal sahiplerine göndermemekteydi. Bu nedenle yabancı ticaret
ve sanayi kuruluşları Türkiye ile alışveriş yapmaktan çekiniyor, Türkiye ve Türk tüccarlar hükümetin
beceriksiz politikaları nedeniyle zor durumda kalıyordu. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Avutma politikası”,
Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 58, 11 Şubat 1954, s. 1.) Yabancı yatırımcılar hükümete güven
duymadıklarından mal göndermiyor, gönderilen mallar ise gümrüklerde bekletiliyordu. Diğer yandan
Anayasaya aykırı kanunlar yapılması, muhalefet partilerinin kapatılması yada “çırçıplak soyulması”
gibi uygulamalar, Demokrat idarenin iflas etmesine ve Türk demokrasisinin (besleme gazeteler tekzip
etse de) Avrupa gazetelerinde eleştirilmesine neden oluyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Memleketin dış
itibarı ne oluyor?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 27, 11 Ocak 1954, s. 1,3.
112 Buna göre DP, CHP iktidarı zamanında başlanmış, tutunmuş, teknisyen ve elemanları yetişmiş,
zorluğu kalmamış şeker ve çimento endüstrilerine birkaç fabrika daha ekleyerek işin kolayına
kaçıyordu. (Vedad Dicleli, “Neden yalnız şeker ve çimento”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 38, 22 Ocak
1954, s. 1.), Ayrıca devletçiliği kötüleyerek liberal olduğunu söyleyen DP, bu fabrikaları Sümerbank,
Ziraat Bankası, İş Bankası, Şeker Şirketi gibi işletmelerin verdiği paralarla kurmuştu ama özel
şahısların sermayesiyle kurulmuş gibi gösteriyordu. Vedad Dicleli, “Seçim şekeri”, Yeni Ulus, Yıl 1,
Sayı 28, 12 Ocak 1954, s. 1,3.



259

Ana muhalefet partisince değinilen bir diğer konu, 1950 seçimlerinden önce

de bahsedilen DP’nin ilkesiz ve programsız bir parti olduğuyla ilgiliydi.113 Diğer

yandan DP’nin ahlaki olmayan bir tarzda hareket ederek yalan söylediği, vaadleri ve

CHP aleyhindeki yalanları ile kamuoyunun gözünü boyayıp seçimi kazanmayı

amaçladığı da iddia ediliyordu.114

Muhalif partilerce en çok üzerinde durulan diğer konular, iktidarın anti-

demokratik uygulamaları, partizan idare ile siyasi huzursuzluk ve emniyetsizlikti.115

CHP, iktidarı, müsadere kanunu örneğinde olduğu gibi Anayasaya aykırı kanunlar

çıkarmak ve muhalefeti mecliste ve meclis dışında baskı altında tutmakla

suçluyordu.116 Muhalefet partilerinin mecliste denetim hakkını kullanmasının

engellendiği,117 radyonun iktidarca tek taraflı olarak kullanıldığı,118 iktidarın

113 Yalçın DP’nin kuruluşundan itibaren CHP’den farklı bir kimlik taşımadığını, DP’nin programının,
uygulamadaki birkaç değişiklik haricinde CHP programından adeta kopya edilerek hazırlandığını,
devlet fabrikaları ve işletmelerinden şikayet eden demokratların şimdi yeni açılan fabrika ve hidro-
elektrik tesislere verdikleri önemle göze girmeye çalıştıklarını savunuyordu. Yalçın’a göre DP bir fikir
ve prensip üzerine kurulmamıştı. CHP’den ayrılanlar da CHP’nin prensiplerini uygun bulmadıkları
için değil kişisel çekişmeler nedeniyle istifa etmişlerdi. Bayar ve Menderes son ana kadar yeni bir
parti kurma düşüncesinde değillerdi ve DP, CHP’ye müracaatları kabul edilmeyen bazı şahısların
katılımı ile kurulmuştu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Demokrat Partide şahsiyetler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı
20, 4 Ocak 1954, s. 1.
114 Yalçın’a göre DP’nin uyguladığı propaganda aşağı seviyede, karaktersiz ve cahildi. DP
toplantılarında CHP’nin yıllarca ülkenin başına bela kesildiği, DP’nin CHP’nin bıraktığı mezbeleliği
hala temizlemeye çalıştığı, İnönü ve Kasım Gülek’in yabancı gazetelere para ile CHP’nin haksız
olarak edindiği mallarının müsadere edilmesi aleyhinde yazılar yazdırdığı ve bu yazıların Yeni Ulus
ve Dünya gazetelerinde tercüme edilerek yayınlandığı iddia ediliyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “İki
propaganda”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 49, 2 Şubat 1954, s. 1,3.
115 25 Şubat’ta CHP Olağanüstü Kurultayının açılış konuşmasını yapan İnönü, Siyasi şartların siyasi
emniyet konusunda vatandaşa huzur ve güven vermediğini, CHP’nin mallarının hazineye
devredilmesine ilişkin kanunun CHP için yıkıcı bir etki yarattığını ve siyasi huzursuzluğunun temel
nedeninin bu gibi anayasaya aykırı kanunların kolayca çıkarılabilmesi olduğunu söyledi. ( “İsmet
İnönü’nün Kurultay delegelerine hitabesi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat 1954, s. 1,3.)
(Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 240-243.) (“ ‘C.H.P.’ kurultayı dün Ankarada toplandı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10625, 26 Şubat 1954, s. 1,9.) Yalçın ise, DP’nin iktidarı süresince
partizanca çalışarak, kendinden olmayana intikamcı hisler beslediğini, vatandaşları iki kampa bölmeyi
amaçladığını ve partizan idare sayesinde bazı kimselerin üç, dört sene içinde büyük servetler
edindiğini ileri sürüyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “Kardeş parti”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat
1954, s. 1,3.
116 Yalçın’a göre DP’nin en büyük korkusu aydınlardı. Aydınları ezmek için basın özgürlüklerini
kısma, üniversiteyi susturma, hakim teminatını zedeleme teşebbüslerinde bulunulmuştu. (Hüseyin
Cahit Yalçın, “İnönü’nün nutku hakkında tefsirler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 21, 5 Ocak 1954, s. 1,4.)
Aydın kesimin CHP’yi desteklediğine inanan DP hükümeti, 21 Temmuz 1953’de üniversite
profesörlerinin partilerde fiilen görev almasını yasaklayan bir kanun değişikliğine giderek CHP ile
üniversitenin bağını kesmeyi amaçlamıştı. Eroğul, a.g.e., s. 126,127.
117 CHP, meclis başkanının tarafsız olmaması, mecliste muhalefete söz verilmemesi, muhalif
milletvekillerinin sözlerinin kesilmesi, gensoru müessesinin işlememesinden şikayet ediyor,
muhalefetin baskı ve hakaret altında olduğunu ve DP’nin, milli hakimiyet ve murakabe hakkının
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icraatlarını övecek besleme bir basın yaratıldığı119 ve iktidarla muhalefetin seçimlere

eşit şartlar altında girmediği120 savunuluyordu. İnönü’ye göre demokratik rejimin

temelini oluşturan başlıca konular, adalet teminatı ve partizan idareden tamamen

kurtulmuş bir hayatın sağlanmasıydı. CHP bu konulardaki sorunların üstesinden

gelinmesi için Anayasa mahkemesi kurulmasının ve tek parti sistemine göre

hazırlanmış Anayasanın değiştirilmesinin gereğini belirtiyordu.121

CHP iktidara gelmesi halinde şikayet ettiği tüm işleri düzelteceğini, radyonun

adil kullanılacağını, rakip olan siyasi parti aleyhine dava açılamayacağını, siyasi

partilerin yüksek dereceli mahkemelerde muhakeme edilebileceğini, işçi ve küçük

esnaf lehine düzenlemeler yapılacağını ve işçiye grev hakkının tanınacağını vaad

ediyordu.122

CMP de ana muhalefet partisine benzer biçimde vatandaş hak ve

hürriyetlerini teminat altına alacak ve çoğunluk partisinin Anayasaya aykırı kanunlar

çıkarmasının önleyecek bir Anayasanın hazırlanması, iki meclis sisteminin temini,

uygulanmasını engellediğini savunuyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, “İktidarda Müfritlik”, Yeni Ulus,
Yıl 1, Sayı 34, 18 Ocak 1954, s. 1.
118 Radyo konusunda 1946-50 arasında DP’nin CHP’ye yaptığı şikayetlerin benzerini, şimdi CHP DP
hükümetine karşı yapıyordu. İnönü radyoda muhaliflere sataşma, iftira ve hakaret yoluna sapma gibi
hareketlerin partiler arası ilişkileri sürekli rahatsız eden bir hal olduğunu, cevap hakkı ve eşit
propaganda imkanı istediklerini ve siyasi konuşmaların yargı denetimine tabi tutulması gerektiğini
belirtiyordu. (“İsmet İnönü’nün Kurultay delegelerine hitabesi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat
1954, s. 1,3.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 240-243.) (Nadir Nadi, “Radyo Nasıl Olsun?”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10574, 6 Ocak 1954, s. 1,3.) CHP Gençlik Ocağı devlet radyosuna karşı
boykot ilan ettiğini açıklamıştı. Bu konuda hazırlanan beyannamede gençlerin kendilerine ait olan
radyoları mühürleyecekleri, radyonun partizanca yayınlarını nerede olursa olsun dinlemeyecekleri
belirtilerek, bu boykota radyonun partizanca yayınlarından memnun olmayan tüm vatandaşların
katılımının beklendiği vurgulanıyordu. “Gençliğin Radyoyu Protestosu”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 29,
13 Ocak 1954, s. 1.
119 “C.H.P. il kongresi dün sabah başladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10618, 19 Şubat 1954, s. 1,6.
120 CHP Kurultayında konuşan Gülek, iktidarın elinde hesapsız mali imkanlar, arabalar, matbaalar ve
gazeteler olduğunu ancak CHP’den korktuğunu, bunun göstergesinin de müsadere kanunu olduğunu,
CHP’nin tüm haksızlıklara rağmen dürüst yapılması durumunda seçimi kazanacağını dile getirmişti.
“Bini aşkın delegenin katıldığı Kurultay toplantısında Gülek önemli bir konuşma yaptı”, Yeni Ulus,
Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat 1954, s. 1,5.
121 “İsmet İnönü’nün Kurultay delegelerine hitabesi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 73, 26 Şubat 1954, s. 1,3.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 240-243. “ ‘C.H.P.’ kurultayı dün Ankarada toplandı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10625, 26 Şubat 1954, s. 1,9. “Muhalefet partilerinin seçim kampanyası”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10635, 8 Mart 1954, s. 1,6.
122 “İsmet İnönü dün de bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10584, 16 Ocak 1954, s. 1,7.
18 Şubat’ta toplanan CHP İstanbul il kongresinde okunan il idare heyeti raporunda gelir vergisinde
işçiler aleyhine olan hükümlerin kaldırılacağı, grev hakkının tanınacağı, yabancı sermaye karşısında
Türk işçisinin haklarının korunacağı, işçi bankası ve esnaf bankası kurulacağı ve küçük esnafın vergi
adaletinin sağlanacağı belirtilmişti. “C.H.P. il kongresinin dünkü son oturumu çok hararetli geçti”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10619, 20 Şubat 1954, s. 1.
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hükümetten bağımsız bir adalet cihazının kurulması ve hakimlerin doğrudan doğruya

yüksek hakimler heyetine bağlı bulunacağı bir sistemin kabulü taraftarıydı.123

Seçim tarihi yaklaştıkça propaganda savaşı da şiddetleniyordu. Bu savaşta en

sık kullanılan iki silah din ve Atatürk’tü. Her iki parti de kendisini Atatürk’ün

mirasçısı olarak gösteriyordu.124 Din ise, Milli Selamet Kanununa125 rağmen bir

propaganda aracı olarak kullanılmaya devam ediyordu. İktidara gelmesinin hemen

akabinde Arapça ezan yasağının kaldırılması örneğinde olduğu gibi, dini, halk

desteği sağlamak için kullanan DP,126 seçim kampanyası sırasında diğer icraatları

gibi dini konulardaki uygulamalarını da bir seçim yatırımı olarak kullanıyor, parti

toplantılarında partinin dine verdiği öneme vurgu yapılıyordu.127 Din sömürüsü ve

dinin propaganda aracı olarak kullanılması her zaman doğrudan partiler tarafından

123 “Muhalefet partilerinin seçim kampanyası”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10635, 8 Mart 1954, s. 1,6.
124 “D.P.lilerin dün Üsküdarda yaptıkları siyasi toplantı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10572, 4 Ocak
1954, s. 1,7. DP’ye göre Atatürk CHP’yi o günün hükümet başkanı olan Celal Bayar’a emanet etmişti.
Hüseyin Cahit Yalçın bu iddiaya cevaben, CHP’ye muhalif bir partinin başına geçen Bayar’ın bu
durumda Atatürk’ün emanetine hıyanet mi etmiş olacağını soruyordu. Yalçın’a göre DP bu sözle,
Bayar’ın CHP içinde türeyen bazı derebeyi tavırlı şahıslarca Atatürk’ün arzusuna karşı olarak
CHP’den uzaklaşmaya mecbur bırakıldığını anlatmaya çalışıyordu. Hüseyin Cahit Yalçın,
“Şahsiyetsiz bir parti”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 19, 3 Ocak 1954, s. 1.
125 Asıl adı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu olan bu kanun 23 Temmuz 1953’te
kabul edilmişti. Kanunun amacı dinin siyasi amaçlar için kullanılmasını önlemekti. Ahmad, Ahmad,
a.g.e., s. 112,113.
126 Muhalefet yıllarında dine ve laikliğe bakışı CHP’den farklı görünmeyen ve bu nedenle İslamcı
kesimin desteğini MP’ye kaptıran DP, iktidara gelmesinden sonra tutum değiştirmiş; hükümet
programında millete mal olmuş ve olmamış devrimler ayrımının yapılması ile din ve vicdan
hürriyetinin gereklerine uyulacağının bildirilmesi, ezanın Arapça okunmasına ilişkin yasağın
kaldırılması, radyo programlarındaki dini yayın yasağının kaldırılması ve radyoda Kuran okutulması
gibi uygulamalar İslamcı çevrelerin DP’ye olumlu yönde bakmasını sağlamıştı. Ancak Ticanilerin
Atatürk heykel ve büstlerine karşı giriştikleri yıkıcı eylemler ile Ahmet Emin Yalman’ın Malatya’da
vurulması DP’nin din siyasetini değiştirmesine neden oldu. Ticani eylemlerinden sonra “Atatürk
aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun” kabul edildi, Ticani lideri Pilavoğlu on yıl hapse mahkum
edildi ve İslam Demokrat Partisi kapatıldı. Malatya suikastından sonra ise, Büyük Doğu Cemiyeti ile
Milliyetçiler Cemiyeti kapatıldı. Aynı dönemde Anıtkabir inşaatı tamamlanarak Atatürk’ün naaşı
buraya nakledildi. Doğan Duman, Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık, 2. bs., İzmir, Dokuz
Eylül, 1999, s. 34-46. Sabahattin Nal, “Demokrat Parti’nin 1950-54 Dönemi Din Siyaseti”, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl 60, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2005, s. 142-169.
127 Milli Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Burçak mecliste yaptığı bir konuşmasında İlahiyat fakültesinde bir
İslam Tetkikleri Enstitüsü açılacağını duyurmuş (“Eğitim Bakanının dini tedrisata dair Mecliste
izahati”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10615, 16 Şubat 1954, s. 1.) ve dini eğitimin her aşamasının
ülkede tesis olunduğunu, bunların her gün daha da geliştirileceğini ve en büyük din adamlarının Türk
milleti içinden çıkacağını söylemişti. (“Dini tedrisatın her kademesi yurtta tesis olunmuştur”, Zafer,
Yıl 5, Sayı 1777, 16 Şubat 1954, s. 1.) Yeni Ulus’un haberine göre Adana’da yapılan DP toplantısında
konuşan hatiplerden biri CHP’nin Kadir gecesi radyoda şarkılar çaldırdığını oysa DP’nin Kuran
okuttuğunu söylemişti. Gazete Milli Selamet Kanunu hükümlerinin muhalefet aleyhine bir baskı aracı
olarak kullanıldığını, kanunların tüm partiler için eşit olarak uygulanmadığı adaletsiz bir yapı ile
seçimlere gidildiğini belirtiyor ve Adalet Bakanının savcılığı harekete geçirmesini istiyordu. “Adalet
Bakanı Ne Bekliyor?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 66, 19 Şubat 1954, s. 1.
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yapılmıyordu. Hem DP hem CHP ileri gelenleri hakkında çeşitli dedikodular

üretilerek, vatandaşların bu kişiler ve partilerden soğutulması amaçlanıyordu.128

B) Partilerin Propaganda Faaliyetleri:

1954 seçim kampanyası sürecinde DP iktidarı seçmene kendini, demokrasinin

savunucusu, dinamik, çalışkan, hizmet sunan, eser veren bir parti olarak sunarken,

muhalefet, iktidarı partizan, baskıcı, programsız, savurgan olarak tanımlıyor ve

ülkenin geleceğini tehlikeye atan bir iktisadi politika izlemekle suçluyordu. CHP,

vaadlerini tutamadığını belirttiği DP’nin, seçmen nezdinde itibarını yitirdiğine ve

iktidardan düşeceğine inanmış, buna göre bir propaganda stratejisi geliştirmişti. DP

ise seçim kampanyası boyunca bir yandan dört yıldır yapılan icraatlara dikkat

çekmiş, bir yandan da temel atma ve açılış törenleri vasıtasıyla iktidarda kalması

halinde hizmetlerinin süreceği sinyalini vermişti.

1) Aday Listelerinin İlanına Kadar Geçen Sürede Yapılan

Propaganda Çalışmaları:

9. TBMM’nin 12 Mart’ta seçimi yenileme kararı vererek dağılması ile seçim

kampanyası fiilen açılmış oldu.129 Kampanyanın ilk günlerinden itibaren, DP’nin

1954 seçimleri için iki temele dayanan bir propaganda stratejisi takip edeceği

anlaşılmıştı. Bu temellerden ilki dört yıllık DP iktidarı süresince yapılan icraatları

128 Cumhurbaşkanı Bayar’ın bir hayır cemiyeti yararına yapılan baloda hanımlar grubu ile çekilen ve
gazetelerde de yer alan fotoğrafı, binlerce kopyası çıkarılarak ve altına “kışkırtıcı yazılar” eklenerek
ülkenin dört bir yanına gizlice dağıtılıyordu. Bununla halkın Cumhurbaşkanının “alemler yaptığına”
inanması amaçlanmıştı. Olay sonrası savcılığın yaptığı kovuşturma dahilinde bazı CHP’lilerin
ifadesinin alınması ve evlerinin aranması CHP ve Yeni Ulus gazetesinin tepkisini çekmişti. (Nadir
Nadi, “Aman Dikkat”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10624, 25 Şubat 1954, s. 1,3.) Bunun üzerine Yalçın
dini politikaya ilk alet edenin DP olduğunu belirterek, Kasım Gülek’in mezuniyet sonrası keple
çekilen resminin papaz diye dağıtıldığı ve Gülek’in abdestsiz namaz kıldığı söylentilerinin
çıkarıldığını hatırlatıyordu. Nadir Nadi, “İnsaf Üstad”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10633, 6 Mart 1954,
s. 1.
129 Seçimin yenilenmesi kararı mevcut 356 milletvekilinin ittifakıyla alınmıştı. (“Meclis Yeni Seçime
Karar Vererek Dağıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10640, 13 Mart 1954, s. 1,6.) Meclisin tatile
girmeden önce Adıyaman ilçesini Malatya’dan ayrılarak il haline getiren kanun tasarısını kabul
edeceği beklense de, bu tasarı kanunlaşmadı. “9 uncu Büyük Millet Meclisi bugün son defa
toplanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10639, 12 Mart 1954, s. 1.
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öne çıkarmak, ikincisi tek parti döneminde yaşanan olumsuzlukları hatırlatarak

seçmeni -DP’nin tek gerçek rakibi olan ana muhalefet partisi- CHP’den

uzaklaştırmaktı.

DP, meclisin kapanmasından hemen sonra dört yıllık icraatlarını özetleyen

“Kalkınan Türkiye” adlı bir kitap bastırmıştı. Hükümet icraatlarının hangi alanda

yapıldığına göre listelendiği kitapta, DP iktidarı ile 1923-1949 dönemi mukayese

edilmekte, çeşitli alanlarda görülen hizmetler, milli gelir, istihsal ve tüketime ait

rakamlar verilmekteydi.130 İktidar partisince hazırlanan seçim afişleri ve broşürler ise

özellikle köylü ve işçiyi hedef almaktaydı. Afişlerden bazılarının sloganları şöyleydi:

“İşçi vatandaş! D.P. haklarının bekçisidir”, “Her işçiye bir çatı”, “Buğdayına 80

kuruşu çok görenlere oy verme!”, “Işık, sağlık, okul, su. Yolumuz köye doğru!”131

Temel atma ve açılış törenlerine de hız verilmişti. Cumhurbaşkanının da

katıldığı bu törenler ile parti miting ve toplantılarında DP iktidarının kısa zamanda

sağladığı kalkınma üzerine vurgu yapılıyor; temeli atılan, açılan fabrikalardan,

limanlardan, barajlardan, elektrik ve suya kavuşan köylerden, yeni inşa edilen işçi

evlerinden bahsediliyor ve bu hususlarda yeni vaadler veriliyordu.132 Balıkesir  DP

mitinginde konuşan İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı “otuz yıldır rüya ve hayallerde

görülen fabrikaların” birçoğunun dört senede temelinin atıldığını, milletin karşısına

lafla değil eserle çıkıldığını ve milletin 2 Mayıs’ta iş yapanı ve yapacak olanı

130 Kalkınan Türkiye, Ankara, Desen, 1954. DP 1952 ve 1953 yıllarında da iktidarı altında yapılan
çalışmaları özetleyen kitaplar bastırmıştı. Bu kitaplarda maliyeden kültüre, ticaretten milli eğitime,
bayındırlıktan adalete çeşitli alanlardaki hizmetler sıralanmakta ve devlet kurumları tanıtılmaktaydı.
Demokrat Türkiye, İstanbul, Ticari-Sınai-Zirai-Endüstri Müesseselerini Tanıtma ve Yayma Bürosu,
t.y. Yeni İktidarın Çalışmaları 25.5.1950-22.5.1952 Demokrat Parti Hizmetinde Bulunduğu
Türk Milletine Hesap Veriyor, y.y., y.y., t.y. Yeni İktidarın Çalışmaları 25.5.1950-22.5.1953
Demokrat Parti Hizmetinde Bulunduğu Türk Milletine Hesap Veriyor, Ankara, Güneş, 1953.
131 “İzmirde partilerin kazanma şartları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10662, 4 Nisan 1954, s. 1.
132 “D.P. Balıkesirde dün büyük bir miting yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10663, 5 Nisan 1954, s.
1,6. Karabük’te işçi evleri inşaatının temel atma töreninde konuşan İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı
dört sene içinde sınai hayatın yüzde yüz geliştiğini, işçilerin yeni imkan ve çalışma alanları elde
ettiğini dile getirmişti. (“Sınai hayatımız yüzde yüz inkişaf kaydetti”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1921, 2 Nisan
1954, s. 1.) 4 Nisan’da Samsun limanının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Bayar, tüm
Karadeniz sahilinde limanların yapılacağını, Yeşilırmak’ın bir ilim heyetince incelendiğini ve ıslah
edileceğini, Kızılırmak üzerinde Hirfanlı’da bir baraj yapılacağını belirterek, böylece ırmakların ıslah
edilmesiyle Samsun ve çevresinin bereketinin artacağını ve kıymetleneceğini ifade etmişti. (“Samsun
limanının inşaatına başlandı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10663, 5 Nisan 1954, s. 1,6.) (“Bayarın
dünkü nutku”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10663, 5 Nisan 1954, s. 1,6.) Bu konuşmanın ertesi günü
Kızılırmak üzerinde yapılacak hidroelektrik santralı ve barajı inşası için iki İngiliz firmasıyla
anlaşmaya varılıyordu. “Kızılırmak hidroelektrik santralı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10664, 6 Nisan
1954, s. 1.
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seçeceğini ifade ediyordu.133 Başbakan Menderes ise batıyla siyasi ve askeri

alanlarda olduğu gibi iktisadi alanda da işbirliğini kabul ettiklerini, Türkiye’nin üç

beş yıl içinde çok ileri bir iktisadi ve askeri kuvvet olacağını belirtiyordu.134

DP’nin seçim yatırımı olarak kullandığı icraatları sadece fabrika ve

barajlardan ibaret değildi. Erzincan’da yapılan DP mitinginde konuşan Devlet

Bakanı Celal Yardımcı partisinin dört yılda yaptıklarını anlatırken, 296 cami

yaptırdıklarını ve Diyanet İşleri bütçesini iki katına çıkardıklarını belirtiyordu.135

Muhalefet DP’lilerin kullandığı bu propaganda taktiğini eleştiriyor ancak bir sonuç

alamıyordu. DP yanlısı yazarlar bile, seçim kampanyası sırasında dinin politikaya

alet edilmesini önleyici yasakların tek taraflı uygulandığını, irticai hareketleri

önlemek için çıkarılmış bulunan Milli Selamet Kanununa aykırı konuşmalar

yapanların muhalif olmaları durumunda haklarında kovuşturma açıldığını, eğer

iktidar mensubu iseler bunlara göz yumulduğunu kabul ediyorlardı.136

Ana muhalefet partisi CHP 1954 seçimlerini kazanmak konusunda kendine

güveniyor, CHP İzmir il kongresinde konuşan Kasım Gülek, bu kongrenin CHP’nin

muhalefetteki son kongresi olacağını söylüyordu.137 DP’nin de bu ihtimali hesaba

kattığı, geçmişe müracaat ederek tek parti döneminin olumsuz anılarını

canlandırmasından anlaşılıyordu. DP idarecilerince CHP’nin seçimleri kazandığı

takdirde şiddetli bir idare izleyeceği ve DP’li vatandaşlardan intikam alınacağına

ilişkin açıklamalar yapılıyor;138 CHP’nin bir fırsatını bulduğunda Anayasayı hiçe

sayacağı, çok partili sistemi yıkacağı, Türkiye’de demokrasi namına olan ne varsa

133 “D. Parti dün Ödemişte büyük bir miting yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10642, 15 Mart 1954,
s. 1,6.
134 “Türkiye büyük kuvvet olma yolundadır”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1911, 22 Mart 1954, s. 1,2.
135 Yardımcı’nın, muhalefetin bu sözlerini istismar ederek dini siyasete alet ediyor diye yaygara
koparacaklarını söylemesine üzerine (“Partiler teşkilatında adalar için çekişmeler”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10651, 24 Mart 1954, s. 1.) Yalçın, dinin siyasete alet edilmesi halinde oy pusulalarını
sandıklara atarken hile yapılmamasının serbest seçim açısından bir önem taşımayacağını
vurgulayacaktı. Hüseyin Cahit Yalçın, “Sahte Demokratlar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 113, 7 Nisan
1954, s. 1.
136 Nadir Nadi, “Sana da Yasak Ona da”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10650, 23 Mart 1954, s. 1.
137 “Dün yapılan Halk Partisi kongreleri”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10649, 22 Mart 1954, s. 1,6.
138 “D. Partinin dini politikaya alet etmesi protesto ediliyor”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 97, 22 Mart 1954,
s. 1.
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hepsini kaldıracağı, tabutlukları, zindanları ve sehpalarıyla tek parti dönemini tekrar

kuracağı iddia ediliyordu.139

CHP karşı propagandası ise DP’nin vaad ettiklerini gerçekleştirmek

konusunda başarısız olduğu ile iktidarın ülkedeki sorunların varlığını kabul etmediği

ve kamuoyuna gerçeğe dayanmayan bilgi sunduğu, bu nedenle de mevcut sorunlara

çözüm bulamayacağı savlarına dayanıyordu.

CHP temsilcilerine göre geçen dört yıllık tecrübe iktidarın değişmesi için bir

zorunluluk ortaya koymuştu. DP ne hayatı ucuzlatmak, bütçeyi denkleştirmek gibi

iktisat alanında verdiği sözleri, ne de anti-demokratik kanunları değiştirmek,

demokrasiyi ve hürriyetleri geliştirmek, Anayasayı değiştirmek gibi demokrasiye

dayanan vaadlerini tutmuştu.140 Tam tersi DP iktidarı altında hayat pahalılılanmış,

milli paranın değeri içte ve dışta düşmüş, dış ticaret daralmış, köylü borç içinde

bırakılmıştı. Ancak hükümet bunları görmezden geliyor ve gerçeklerin vatandaşa

bildirilmemesi için yasal tedbirler alıyordu.141

Bu iddialara karşı DP hayat pahalılığının varlığını kabul etse de, bu durumun

geçici olduğunu, CHP iktidarının başarısız politikalarının sonuçlarının birkaç senede

düzeltilemeyeceğini belirtiyor ve seçmenden biraz daha zaman istiyordu. DP, iktidarı

muhafaza ettiği takdirde hizmetlerini sürdüreceğini, ülkeyi cennete çevireceğini vaad

ediyordu.142

Seçim konuşmalarında CHP’lilerin üzerinde durduğu diğer hususlar partizan

idare,143 kapitülasyon devrini yeniden açan yabancı sermaye ve petrol kanunları,144

139 Mümtaz Faik Fenik, “Dikkat edelim: Faşistler hortluyor”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1809, 20 Mart 1954,
s. 1,6.
140 Hüseyin Cahit Yalçın, “Demokrat Partide fikir ve pirensip”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 93, 18 Mart
1954, s. 1,3. “Siyasi partilerin dünkü açık hava toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10669, 11
Nisan 1954, s. 1,6. Burhan Felek 1950 seçimleri öncesi pahalılığı protesto etmek için üzerinde
“ucuzluk” yazan bir tabut yapan DP’nin, şimdi o tabuta gömüldüğünü ifade ediyordu. “Siyasi
partilerin dünkü açık hava toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10669, 11 Nisan 1954, s. 1,6.
141 “C.H.P. lideri dün ilk büyük seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan
1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 250-252.
142 CHP propagandasına göre toprak mahsulünden köylü ve çiftçinin eline suni olarak fazla para
geçiyordu, ancak bu durum bir şey ifade etmiyordu çünkü tüm ihtiyaç maddelerinin fiyatları
görülmedik biçimde artıyordu. Yapılan yeni yol ve limanlardan, getirtilen traktör ve vapurlardan söz
eden DP’lilere göre ise, yakında bunların işletilmeye başlamasıyla tüm mahsuller kolayca elden
çıkartılacak, hükümet müdahalesi azalacak ve serbest rekabet koşulları doğacaktı. Ancak 27 yılda
mahvedilen bir iş, üç, dört senede düzeltilemezdi, zamana ihtiyaç vardı. Doğan Nadi, “İzmirde D.P. ve
C.H.P. erkanı arasında anket”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10660, 2 Nisan 1954, s. 1,8.
143 İnönü iktidarın dört aydan beri muhalefete karşı hukuk ve adalet dışı “zabıta tedbirleri” aldığına ve
seçim zamanı için özel kanunlar çıkararak seçime hazırlandığına işaret ediyordu. (“İsmet İnönü,
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iktidarla muhalefet arasındaki eşitsiz koşullar145 ve iktidarın plansız

harcamalarıydı.146 CHP, seçimin yaklaşması ile idarenin taraflı çalışmalarının

arttığına inanıyor,147 vatandaşlar arasında desteklediği partiye göre ayrım yapıldığına

dikkat çekiyordu.148

CHP lideri İnönü, iktidara gelince işçi ve köylünün sorunları ile sosyal

meseleler üzerinde önemle duracaklarını, vergileri ıslah edeceklerini ve hayat

şehrimizde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan 1954, s. 1,6.)
(Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 253-258.) CHP Taksim mitinginde konuşan Şemsettin
Günaltay CHP’nin mallarına el konulmasını hatırlatarak, ülkede hukuk devleti yerine partizan idarenin
hüküm sürdüğünü, ocak, bucak başkanlarının memurlara hükmettiğini, memurların sürgüne
gönderildiğini; CHP il başkanı İlhami Sancar ise iktidarın muhalefet devrinde ne söylemişse son dört
senede tersini yaptığını, DP’nin tek parti olarak iktidarda kalmak istediğini dile getirmişti. “Siyasi
partilerin dünkü açık hava toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10669, 11 Nisan 1954, s. 1,6.
144 CHP Genel Başkanı İnönü 1954 seçimlerinin ilk büyük nutkunu verdiği Malatya mitinginde,
yabancı sermayeyi özel kanunların himayesinde yaşatıp, yerli sermayeyi gerçek dışı ve emniyetsiz
koşullarda tuttuğuna inandığı yabancı sermaye kanununun, kapitülasyonlara benzer bir durum
olduğunu, (“C.H.P. lideri dün ilk büyük seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10
Nisan 1954, s. 1,6.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 250-252.) CHP’nin petrol işletmek için
yabancı sermaye ile işbirliği yapmaya karşı olmadığını, ancak yabancı sermayeden yararlanma
fikrinin Türk devletini kendi ülkesinde haklarından mahrum bırakmaması gerektiğini söylüyordu.
İnönü’ye göre çiftçi için beliren yeni tehlike ziraate de davet edilen yabancı sermayeydi ve CHP
iktidara gelince yabancı sermaye kanununun ziraate girmesi usulü yeniden incelenecekti. “İsmet
İnönü, şehrimizde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan 1954, s.
1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 255-258.
145 Erim iktidar propagandasına karşı Milli Selamet Kanununun uygulanmadığını, iktidarın dini
duyguları sömürdüğünü, devlet araçlarının iktidar partisince kullanıldığını, resmi otomobillerle
propaganda gezisine çıkıldığını, bazı memurların DP propagandası yaptığını, devlet parasıyla
yaşatılan besleme gazetelerin muhalefete saldırdığını, son çıkan basın kanunu ile kötülükleri ortaya
koymanın imkansızlaştırıldığını yani vatandaşların yalnızca iktidarın sesini duyduğunu ifade ediyor;
bu durumu Peron rejiminin sürdüğü Arjantin’e, (Nihat Erim, “Seçim ne zaman serbesttir?”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 98, 23 Mart 1954, s. 1,4.) Menderes’i de Peron’a benzeterek “Albay Menderes”
ifadesini kullanıyordu. “Albay Menderes’in seçim emniyeti!”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 90, 15 Mart
1954, s. 1.
146 CHP Taksim mitinginde konuşan Şemsettin Günaltay DP’nin muhalefette iken eleştirdiği
otomobillerin yerine yenilerinin alındığını, “orta çağda şark sultanlarının debdebelerinin”
canlandırıldığı, bunların sonucunda hayat pahalılığının her yerde arttığını vurgulamıştı. (“Siyasi
partilerin dünkü açık hava toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10669, 11 Nisan 1954, s. 1,6.)
Diğer yandan ülkede asgari bir endüstri cihazının kurulmasının sanayi alanındaki en önemli konu
olduğunu belirten İnönü, bunun için gereken sermayenin bulunması için bir plan dahilinde hareket
edilmesi ve israf politikasından kaçınılması gerektiğine işaret ediyordu. İnönü’ye göre ülkenin ticari
itibarını ve para istikrarını temin edemez durumda olan iktidar, ekonomik olarak o kadar dardaydı ki,
dış kredi sağlamak için bir gönüllü kapitülasyon niteliğinde olan petrol kanundan medet umuyordu.
“İsmet İnönü, şehrimizde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan
1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 255-258.
147 Yeni Ulus’a göre seçimin yaklaşması sebebiyle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının taraflı çalışmaları
hızlanmıştı. Gazete Adalet Bakanlığının savcılar üzerinde baskı kurduğunu, İçişleri Bakanlığının
valilerin yerini değiştirdiğini, Menderes’in bazı CHP’lilerin seçilmelerine engel olmak için bu
kişilerin muhtemel seçim bölgeleriyle özellikle ilgilendiğini iddia etmekteydi. “Seçim hazırlıkları
devam ediyor!”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 64, 17 Şubat 1954, s. 1.
148 “Siyasi partiler dün bir çok illerde toplantılar yaptılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10670, 12 Nisan
1954, s. 1,6.
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pahalılığı ile mücadele edeceklerini vaad ediyordu.149 CHP iktidarı ile ülkenin her

açıdan ihtiyaç duyduğu emniyet idaresi kurulacak, partizan idare sona erdirilecek,

siyasi fikirlerinden dolayı vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacak ve Anayasa

Mahkemesi kurulacaktı.150

TKP ise seçim bölgelerinin genişliğinden, çoğunluk sisteminden, ekonomik

durum ve hayat pahalılığından yakınıyordu.151 TKP toplantılarında DP’nin ekonomik

politikasının ülkeyi iflasa götürdüğü, milli eğitim davasında yanlış yolda olunduğu

ve diğer partilerle uğraşmaktan icraat yapılamadığı belirtilerek iktidar eleştiriliyor;

siyasi hak ve hürriyetlerin garantiye alınması ve idari teşkilat üzerindeki baskının

kaldırılması isteniyordu.152 TKP’nin İstanbul’da düzenlenen toplantısında seçimlerde

parti farkı gözetilmeden “iş yapma kabiliyetinde bulunan” adaylara oy verilmesi

istenmiş; TKP’nin ideal peşinde koştuğu için diğer partilerle işbirliği yapmayacağı,

DP gibi sadece yüksek kademeleri düşünmeyeceği, Anadolu halkına büyük önem

verilip halkın “yetiştirileceği” ve söz hürriyetine önem verileceği vaad edilmişti.153

DP seçimler için “Kalkınan Türkiye” adlı temel propaganda kitabından başka,

parti tarafından bastırılan ve 1950 öncesi devre ile 1950-54 dönemini kanuni

düzenlemeler, hayat şartları ve icraatlar açısından kıyaslayan çeşitli broşürleri

kullanmaktaydı.154 Diğer propaganda kitapçıkları, DP’lilerce bastırılan ve DP iktidarı

149 Temel atma ve fabrika ihale etme “şenlikleri” düzenleyen iktidarın “ciddi ve temelli hesaplardan
mahrum bir propaganda marifeti” haline geldiğini belirten İnönü, CHP iktidarı ile maliye ve
ekonomide emniyetli ve hesaplı hareketin idareye gireceğini söylemişti. İstanbul mitinginde verdiği
nutukta, devlet tedbirleri ile toplam çiftçi miktarının yüzde 80’ini oluşturan küçük çiftçinin de
makineleşmesinin sağlanacağını, iş kanununun kapsamının genişletileceğini, işçilerin hayat şartlarının
iyileştirileceğini, ücretli tatil, asgari ücret, ucuz konut, zorunlu sigortalar, işçi bankası kurulması gibi
meselelerle uğraşılacağını, göçmen ihtiyaçlarının karşılanacağını, gecekondu mahalleleri sorununun
çözüleceğini, hayvanlar vergisinin kaldırılacağını, muamele vergisi ve harçların ele alınacağını, gelir
vergisinin ıslah edileceğini vaad ediyordu. “İsmet İnönü, şehrimizde ilk seçim nutkunu söyledi”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan 1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s.
255-258.
150 “C.H.P. lideri dün ilk büyük seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan
1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 250-252.
151 “Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s.
1,6.
152 “D. Parti dün Ödemişte büyük bir miting yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10642, 15 Mart 1954,
s. 1,6.
153 “Köylü Partisi dün siyasi bir toplantı yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10648, 21 Mart 1954, s. 6.
154 Seçim Hürriyeti: Dün ve Bugün, Ankara, Güneş, 1954. Hangisi Bulunmaz Nimet?, Ankara
Güneş, 1954.
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altında ülkede yaşanan gelişmelerin özetlendiği broşürler ile kısa manzum eserlerden

oluşmaktaydı.155

CHP ise broşürlerden ziyade156 afişlere ağırlık vermiş, seçimler için altı çeşit

olmak üzere 450.000 adet afiş bastırmıştı. Afişlerde yer alan sloganlar şunlardı:

“Partizan idareye paydos”, “Vatandaş önce çarşıyı pazarı dolaş, sonra reyini kullan”,

“Ucuzluk dediler pahalılık getirdiler”, “Vatandaş evinde rahat, kesende bereket,

yolunda selamet istiyorsan oyunu C.H.P.’ye ver”, “Vatandaş imtiyazlı partizanların

değil bütün milletin refahı için çalışacağız”.157 CHP seçim kampanyasının resmi

olarak başladığı Malatya mitinginde ise yukarıdakilerden farklı olarak şu afiş

kullanılmıştı “Adı ile münasebatı olmıyan bir parti. Adı Demokrat şiarı İstibdat.”158

DP kendi afişlerinden başka devlet teşekküllerine ait afişleri de parti

propagandası yapmak amacıyla kullanmak yoluna gitmişti. İktisadi Devlet

Teşekküllerine ait bu afişlerde karşılaştırmalı rakamlarla çeşitli sahalarda DP iktidarı

döneminde sağlanan gelişmeler gösteriliyordu. Bu afişlerin bilgi vermek adı altında,

propaganda amaçlı olarak hükümetin emri ile çıkartıldığını savunan CHP, afişlerin

seçim sonuna kadar şehir ve köylerde astırılmamasını istiyordu.159

155 S. Şükrü Pamirtan, Demokrat Türkiye ve Menderes İktidarı, İstanbul, Rıza Koşkun, 1954.
Necdet Rüştü Efe, Demokrat Köylü, Ankara, Güneş, 1954. Arslan Sağır, Demokrat Destanı,
Samsun, Yüceer, t.y.
156 DP’liler gibi muhalif vatandaşlar da, destekledikleri partileri öven şiirlerini yayınlamaktaydılar.
CHP lehine yazılmış ve seçim öncesinde 3 Mart tarihinde basılmış olan “Seçim Destanı” bu eserlere
örnek olarak verilebilir. Yusuf Ziya Ademhan, Seçim Destanı, Ankara, Yeni Matb., 1954.
157 “İstanbulda kazanan 11 D.P. adayı feragat ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10657, 30 Mart 1954,
s. 1,7.
158 “G. Başkanın nutku Malatya’da büyük tezahürlere yol açtı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 116, 10 Nisan
1954, s. 1.
159 CHP İstanbul il idare kurulu, Etibank ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait afişlerle iktidar
propagandası yapıldığına dair il seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. (“İstanbulda kazanan 11 D.P.
adayı feragat ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10657, 30 Mart 1954, s. 1,7.) Afişlerde ekim
sahasının genişletilmesi, traktör sayısının, zirai kredinin, buğday istihsalinin, tohum ıslahı ve kimyevi
gübre imali işleri ile zirai mücadelenin artmasından bahsedilmekte ve “Köylü ve çiftçi ile başbaşayız”
ibaresi yer almaktaydı. (“Şehrimizde C.H.P.den istifalar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10658, 31 Mart
1954, s. 1,6.) İstanbul il seçim kurulu afişlerin propaganda içeriği taşımadığına karar vermiş ancak bu
kararın Yüksek Seçim Kurulu ile il seçim kurulu arasında birkaç kez gidip geldikten sonra, Yüksek
Seçim Kurulu tarafından bozulması üzerine, il seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunun afişlerin
propaganda mahiyetinde görüldüğüne dair kararının ilgililere gönderildiğini ve CHP’nin itiraz ettiği
Zirai Donatım afişlerinin toplatılacağını açıklamıştı. (“C.H.P.nin itiraz ettiği afişler toplanacak”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10660, 2 Nisan 1954, s. 1,8.) (“Halk Partisi piyango afişleri imha
edilecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10671, 13 Nisan 1954, s. 1,6.) CHP İstanbul il başkanınca il
seçim kuruluna yapılan ve şekillerle kömür istihsalinin 1950 ve 1953’teki durumunu karşılaştıran
Etibank afişlerinin seçim propagandası mahiyetinde olduğuna dair itiraz ise kabul edilmemişti.
Yüksek Seçim Kuruluna taşınan itiraz haklı bulununca, İstanbul il seçim kurulunun kararı bozularak,
afişlerin kaldırılmasına karar verilmişti. (“İl seçim kurulu çalışmaya başladı ve tartışmalı bir toplantı
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Diğer yandan DP tarafından seçimler için özel olarak hazırlanan “Türk İşçisi”

ve “Demokrat Köylü” adlı broşürlerin kanuna aykırı olduğu da iddia ediliyordu.160

DP’nin kapağında Türk bayrağı resmi ve “Türk işçisi” ibaresi bulunan bir broşür

çıkarması ve bu broşürün sendikalara gönderilmesi üzerine CHP İstanbul il başkanı

İlhami Sancar, savcılığa başvurarak seçim kanununun Türk bayrağını propaganda

aracı olarak kullanmayı yasakladığını ve sendikalara politika sokulmasının da kanun

gereğince yasak olduğunu belirterek, sendikalarda arama yapılmasını ve broşürün

toplatılmasını talep etmişti.161

Bayındırlık Bakanlığınca tüm yurtta dolaştırılan ve DP’nin dört yıllık

icraatına ait resim ve rakamlar taşıyan “Yurt Hizmetinde Bayındırlık” sergisine

yapılan itiraz ise önce Eskişehir il seçim kurulunca reddedilecek; ancak Ankara’dan

sonra Eskişehir’e giden oradan da İstanbul’a gitmesi planlanan bu sergi, Yüksek

Seçim Kurulunun kararı bozması ile kapattırılacaktı.162

CHP ayrıca 8 Nisan’da İstanbul il seçim kurulunca verilen ve partilerin

yapacağı siyasi toplantılarda slogan içeren dövizlerin bulundurulmasını yasaklayan

karara163 da itiraz etmiş, karar beş gün sonra Yüksek Seçim Kurulunca

bozulmuştu.164 CHP İstanbul il başkanlığı yukarıda sayılanlardan başka İstanbul

belediyesine seçim afişlerini asmak için yaptığı müracaatın geç değerlendirmeye

alındığı,165 DP tarafından belediyenin gösterdiği yerler dışına da afiş yapıştırıldığı,166

İşçi Sigortaları Kurumunun ve Ziraat Bankası afişlerinin propaganda mahiyetinde

yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10650, 23 Mart 1954, s. 1.) (“Y. Seçim Kurulunun kararı”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 106, 31 Mart 1954, s. 1.) CHP aynı şekilde Zirai Donatım Kurumu ile Orman Genel
Müdürlüğüne ait duvar afişlerinin de seçim propagandası mahiyetinde olduğuna dair İzmir il seçim
kuruluna müracaatta bulunmuştu. “D.P. bugün ve yarın şehrimizde 9 toplantı yapacak”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan 1954, s. 1,6.
160 “Sendikalara dağıtılan D.P. broşürleri”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 114, 8 Nisan 1954, s. 1.
161 “C.H.P. Büyükçekmecede dün bir toplantı tertib etti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10665, 7 Nisan
1954, s. 1,6.
162 “Bayındırlık Kervanı Propaganda”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 121, 15 Nisan 1954, s. 1. “Serginin
kapatılışı ve Nafıa vekilinin beyanatı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1937, 18 Nisan 1954, s. 1.
163 “Siyasi mitinglerde döviz bulundurulmıyacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10667, 9 Nisan 1954, s.
1,6.
164 “İsmet İnönü, şehrimizde ilk seçim nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan
1954, s. 1,6. Ancak bu beş gün içinde düzenlenen mitinglerde döviz kullanılmamıştı. CHP’nin 10
Nisan’da İstanbul’da yaptığı mitingde önceden hazırlanmış olan dövizler kullanılmamış, ilçe ve
gençlik kolları toplantıya bayraklar ve bando ekipleri ile katılmıştı.
165 “Demokrat Parti il seçim kuruluna başvurdu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan 1954, s.
1,6.
166 “(C.H.P.), (D.P.) lilerden tazminat istiyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s.
1,6.
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olduğu167 ve Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ve

Melek sinemasında gösterilen “Yurdumuz bir hazinedir” adlı filmde seçim

propagandası mahiyetinde bazı kısımlar olduğuna168 dair itirazlarda bulunmuştu. Bu

itirazların bazıları il seçim kurulunca kabul edilirken, bazıları sonuçsuz kalacaktı.

Buna karşılık DP, CHP tarafından düzenlenen eşya piyangosunun afişlerinin

seçim propagandası mahiyetinde bulunduğunu iddia ederek yasaklanmaları için

İstanbul il seçim kuruluna başvuruyordu.169

İktidar ve muhalefet partileri propaganda yarışında böylece öne geçmeye

çalışırken, parti taraftarları sadece afiş ve broşürlerle değil ilginç propaganda

yöntemleri ile de oy toplamaya çalışıyorlardı. Bunlar arasında, parti ileri gelenleri

hakkında kamuoyunun olumsuz tepkisini çekmek amacıyla çıkarılan iddialar,170

basın aracılığıyla yapılan saldırılar,171 “uygunsuz” fotomontajlar,172 halk arasında

167 “ ‘D.P.’ Taksimde büyük bir miting yapacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s.
1,8. “Şehrimizde dünkü hazırlık ve hadiseler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10690, 2 Mayıs 1954, s. 1,6.
168 “Partilerin şehrimizdeki toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.
169 “Demokrat Parti il seçim kuruluna başvurdu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10668, 10 Nisan 1954, s.
1,6. İl seçim kurulunun üç gün sonra CHP piyango afişlerinin toplanıp, imha edilmesine karar vermesi
üzerine (“Halk Partisi piyango afişleri imha edilecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10671, 13 Nisan
1954, s. 1,6.) CHP İstanbul il başkanlığı, il seçim kuruluna müracaatta bulunan DP’liler hakkında,
eşya piyangosu biletlerinin satılmasına, propaganda araçlarının ortadan kaldırılması suretiyle engel
olduklarını öne sürerek bir buçuk milyon liralık tazminat davası açmıştı. (“(C.H.P.), (D.P.) lilerden
tazminat istiyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.) Hatay il seçim kurulu da
CHP piyango afişlerini propaganda mahiyetinde görmüştü. Ancak Yüksek Seçim Kuruluna yapılan
CHP itirazı ile bu karar bozulmuş ve afişlerin propaganda mahiyeti taşımadığına karar verilmişti.
“C.H.P. piyango afişleri”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 127, 21 Nisan 1954, s. 1.
170 CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in sünnetsiz olduğu iddia ediliyordu. (Mehmet Ali Birand, Can
Dündar, Bülent Çaplı, Demirkırat:Bir Demokrasinin Doğuşu, 8. bs., İstanbul, Doğan, 1999, s. 71.)
Daha önceleri Kasım Gülek’in okul üniforması ile çekilen resmi papaz kıyafeti olarak tanıtılmış ve
Gülek’in abdestsiz namaz kıldığı söylentileri çıkmıştı. (Nadir Nadi, “İnsaf Üstad”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10633, 6 Mart 1954, s. 1.) Kocaeli’de bir tuhafiyeci dükkanında dağıtıldığı anlaşılan, CHP
tarafından yayınlanmış ve kapağında Başbakan Menderes’le Rum Patriğini ve Patrikhane erkanını
beraber gösteren bir resim bulunan broşür üzerine ilgili makamlar harekete geçiyor, bu propaganda
CHP’lilerce çirkin bulunuyordu. (“Kocaelide resim hadisesi tahkik ediliyor”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10660, 2 Nisan 1954, s. 1,8.) Yalçın Menderes’in seçimlerde oy kazanmak için “başpapazın
sakalını öptüğünü” iddia ediyordu. (“Her şey propoğanda uğrunda”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 114, 8
Nisan 1954, s. 1.) CHP mitinginde Menderes’in Patrik ile çekilmiş fotoğrafını gösteren ve Menderes
hakkında kanuna aykırı sözler söyleyen Eski Yalova Belediye Reisi ise 23 Nisan’da tutuklanıyordu.
“Eski Yalova Belediye Reisi tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10681, 24 Nisan 1954, s. 1.
171 İzmir’de çıkan Öz Demokrat gazetesinde “İnönü’nün derisini yüzüp, postuna saman doldurmalı”
başlıklı bir haber çıkıyor, habere karşı yeni basın kanunu gereğince harekete geçiliyordu. “Başlıksız”,
Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 98, 23 Mart 1954, s. 1. Mümtaz Faik Fenik, “Basın kanunu ilk defa İnönü’yü
himaye ediyor!”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1915, 27 Mart 1954, s. 1,6.
172 Adana’da Kasım Gülek’in fotomontajla yapılan ve Gülek’i kucağında çıplak bir kadınla oturuyor
gösteren resmi elden ele geziyor, resim DP’liler tarafından “dahi” onaylanmıyordu. “Yurdda seçim
faaliyeti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10653, 26 Mart 1954, s. 1,8.
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dikkat çekmeye yönelik olarak hazırlanan anlık tanıtımlar173 ve halka hediye

dağıtımı174 gibi türlü propaganda çalışmaları vardı. Bu tip propaganda savaşının

partilere oy kazandıracağı şüpheliydi. Bunun bir delili Antalya’nın Elmalı kazası

giriş kapısına üzerinde “Halk Partili ve Demokrat Partili adaylar, kazamıza

uğramadan doğruca Finike ilçesine gidiniz” yazan bir levha asılmasıydı.175

2) Aday Yoklamaları ve Aday Listeleri:

Propaganda çalışmaları devam ederken partiler, bir yandan da milletvekili

aday kaydı ve yoklama hazırlıklarını tamamlıyordu. CHP Mart başında aday

kayıtlarına başlamış, 24 Mart tarihine kadar adaylık başvurularının kabul edileceğini

açıklamıştı. CHP milletvekili adaylık yönetmeliğine göre bir kişi en çok iki ilden

müracaatta bulunabiliyordu.176

DP tüzüğü genel idare kuruluna her seçim çevresi için yüzde 20 oranında

aday belirleme hakkı tanırken; Kasım 1951’de toplanan 9. Kurultay’da değiştirilen

CHP tüzüğü, genel merkeze böyle bir kontenjan ayırmayarak, tüm adayların

yoklamalar neticesinde seçilmesi usulünü getirmişti. Ancak Şubat 1954’de toplanan

3. Olağanüstü Kurultay genel merkeze aday tavsiye etme yetkisi tanımış, buna

karşılık örgüte adayları veto etme hakkı vermişti.

173 CHP Eskişehir toplantısında bir hatibin pahalılıktan şikayet ederek “100 kuruşa ıspanak yiyoruz”
demesi üzerine DP’li bir sebzeci bir araba dolusu ıspanakla gelip, 10 kuruşa ıspanak satmıştı.
(“Eskişehirde ucuzluk, pahalılık propağandası”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10663, 5 Nisan 1954, s.
1,6.) Mersin’li CHP’liler ise üzerinde DP rozeti olan, “Ucuzluk sergisi” adlı bir pano hazırlayıp,
üzerine (dönemin pahalı ve kolay bulunmayan ürünleri olan) et, marul, sigara, elma, domates, soğan
ve türlü gıda maddeleri asıp halk arasında dolaştırıyorlardı. “Bayar ve İnönü adli makamlara şikayet
edildiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7.
174 DP il sosyal yardım kolu ile Taksim ve İstiklal DP ocakları İstanbul’da yoksul çocuklara ve
kimsesizlere eşya dağıtmakta, (“Partilerin şehrimizdeki toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.) CHP’nin Kayseri’nin bir kazasında seçim propagandası olarak kol saati
dağıttığı iddia edilmekteydi. “C.H.P. Kayseride kol saati dağıtıyormuş”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10666, 8 Nisan 1954, s. 1.
175 “Parti adaylarına yüz vermiyen bir ilçe”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10664, 6 Nisan 1954, s. 1.
176 “C.H.P. de Aday Kaydı Muamelesi Başlıyor”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 80, 5 Mart 1954, s. 1.
Adaylık yoklamasına katılanlardan 500 lira alınacağı, yoklamayı kazanıp listeye gireceklerden ayrıca
para isteneceğine dair söylentiler vardı. “C.H.P. aday kaydına başladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10632, 5 Mart 1954, s. 1,9.
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DP cephesinde önceleri aday yoklamalarının 21 Mart’ta yapılacağı açıklansa

da177 daha sonra, özellikle doğu illerinde mevsim şartları nedeniyle teşkilatla

temaslar güçleştiği ve bazı illerde hazırlıkların tamamlanamamış olduğu öne

sürülerek, yoklamaların 28 Mart Pazar gününe ertelenmesine karar verilmişti.178 DP

Genel İdare Kurulu milletvekili adaylarının ancak bir seçim bölgesinden yoklamaya

girebileceklerine karar vermişti.179

Yoklamaların ertelenmesi ve Adana DP listesinin genel merkez tarafından

hazırlanacağı haberi,180 genel merkezin aday tesbitinde yüzde yüz yetkili olmak için

baskı yaptığı, Menderes’in bütün adayların kendisine bağlı kimselerden olmasını

istediği ve bu nedenlerle teşkilatla genel merkez arasında sorunlar çıktığı

söylentilerine neden olmuştu.181 CHP ve CMP ileri gelenleri, erteleme kararının

DP’nin anti-demokratik yapısının bir göstergesi olduğunu belirterek, kendi

partilerinin parti içi demokrasiye sahip olduğunu vurgulayan açıklamalar

yapıyorlardı.182

DP ve CHP yoklamalarına katılacak toplam aday sayısı (10.000 kadarı

DP’den, 4.000 kadarı CHP’den olmak üzere) 14.000, adayları seçecek yoklama

kurulları üyelerinin sayısı ise 90.000’di.183 Partilerin yoklama kurullarında il, ilçe,

177 Yoklamaların 21 Mart’ta yapılacağını ve adaylığını koymak isteyenlerin yoklamalara katılmak için
en geç 14 Mart akşamına kadar seçime girecekleri il idare heyeti başkanlığına müracaat etmeleri
gerektiğini belirten bir tebliğ yayınlanmıştı. “D.P. den adaylığını koymak istiyenlere”, Zafer, Yıl 5,
Sayı 1781, 20 Şubat 1954, s. 1.
178 Yoklamaların ertelenmesi kararını 19 Mart’ta Başbakan Menderes başkanlığında toplanan DP
Genel İdare Kurulu almıştı. “D.P.nin aday yoklamaları bir hafta tehir edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10647, 20 Mart 1954, s. 1,6.
179 “D.P. nin tebliği”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1799, 10 Mart 1954, s. 1.
180 “D.P.nin aday yoklamaları bir hafta tehir edildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10647, 20 Mart 1954,
s. 1,6.
181 “Aday yoklamalarının geri bırakılması tahminlere yol açtı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 97, 22 Mart
1954, s. 1. “D.Partide aday yoklamaları bir hafta daha geriye bırakılıyor”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 95,
20 Mart 1954, s. 1. Erim, DP’den aday olacakların seçmenlerin beğenisini kazanmaktan çok
Menderes’e itaat eden kimselerden seçileceğini iddia ediyordu. Nihat Erim, “Seçim öncesi
meseleleri…”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 87, 12 Mart 1954, s. 1,4.
182 CHP İzmir il kongresinde konuşan Gülek erteleme kararının iktidarın telaş içinde olduğunu
gösterdiğini, CHP’nin parti içi demokrasiye sahip bir parti olarak aday listelerini hazırlama konusunda
teşkilatı tek yetkili kıldığını söylemiş, (“Gülek’in İzmirdeki konuşması”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 97, 22
Mart 1954, s. 1.) CMP Isparta toplantısında konuşan Ahmet Tahtakılıç ise Menderes’in partide her
şeye hakim olan bir diktatör olduğunu dile getirmişti. CMP parti içi demokrasiye sahip olduğunu ispat
etmek için Isparta’da genel merkezin yüzde 20 kontenjan hakkını il merkezine bıraktığını açıklıyordu.
“(D.P.) Genel Kurulun dünkü mühim toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10652, 25 Mart 1954, s.
1,6.
183 “Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s.
1,6.
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ocak, bucak başkanları ile idare kurulları, gençlik, kadın kolları idare heyetleri,

danışma kurulları üyeleri ve partili gazeteciler ile partili dernek ve sendika

temsilcileri yer alıyordu.184

Yoklamalara birkaç gün kala bazı adaylar seçilmeyi garantilemek için köy

köy dolaşmaya başlamışlardı. CHP ve DP’nin aday yoklamaları 28 Mart Pazar günü

yapılacaktı. Yoklamaların her ilçede ayrı ayrı ama aynı zamanda yapılacağı

bildirilmişti.185 CMP aday yoklamaları 4 Nisan Pazar gününe ertelenmiş,186 TKP

yoklamalarının ise il teşkilatlarının durumuna göre Mart ayı sonuna kadar muhtelif

tarihlerde yapılacağı açıklanmıştı.187

184 CHP’nin İstanbul yoklama kurulunda il, ilçe, ocak, bucak başkanları ile idare kurulları, il ve ilçe
gençlik kolları, kadın kolları idare heyetleri, il ve ilçe danışma kurulları, partili gazeteciler, işçi ve
esnaf sendikaları idare kurullarında görevli partililer ve teşkilatı olan tüm derneklerin idare
kurullarında görev almış partililerden oluşan toplam 1731 kişi vardı. (“Aday yoklamalarının dün
yapılan son hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10654, 27 Mart 1954, s. 1,6.) DP İstanbul
yoklama kurulu il, ilçe, bucak ve ocak başkanları ile il ve ilçe idare kurullarından oluşuyordu.
“Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s. 1,6.
185 CHP ve DP’nin yoklamalarda uygulayacağı usul şöyleydi: İlçe teşkilatları sabah 10:00’dan itibaren
yoklamalara başlayacak, sayım sonucu birer zabıtla tesbit edilecek, oylarla diğer evrak bir torbaya
konarak mühürlenecek, il merkezine gönderilecek, il merkezlerinde yapılacak genel sayım sonucu
adaylar belli olacak ve genel merkeze bildirilecekti. (“Aday yoklama neticeleri pazar akşamı
anlaşılacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10653, 26 Mart 1954, s. 1,8.) Ankara’da DP’nin aday adayı
sayısı 90, CHP’nin 70, (Yeni Ulus CHP’den 72, DP’den 120 kişinin başvurduğunu belirtmektedir.
“C.H.P. ve D.P. de adaylar bugün tesbit ediliyor”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 103, 28 Mart 1954, s. 1.)
İstanbul’da DP’nin aday adayı sayısı 79, CHP’ninki 58’di. (“Aday yoklama neticeleri pazar akşamı
anlaşılacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10653, 26 Mart 1954, s. 1,8.) (“Aday yoklamalarının dün
yapılan son hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10654, 27 Mart 1954, s. 1,6.) CHP ve DP’nin
İstanbul aday listelerinde birçok yeni isim vardı. CHP’den sadece 5 isim önceki seçimlerde
İstanbul’dan aday gösterilmişti. (“Aday yoklamalarının dün yapılan son hazırlıkları”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10654, 27 Mart 1954, s. 1,6.) DP aday yoklamasına katılan 79 kişinin 23’ü 1950
seçimleri İstanbul aday listesinde de yer almıştı. 56 kişi ise ilk kez aday oluyordu. Yeni adayların
çoğunluğunu il genel meclisi üyeleri oluşturuyordu. (“Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s. 1,6.) CHP Ankara yoklama listesinde ise İsmet
İnönü, Kasım Gülek, Nihat Erim, Falih Rıfkı Atay, Şükrü Sökmensüer, Hıfzı Oğuz Bekata gibi isimler
yer alıyordu. (“Aday yoklamalarının dün yapılan son hazırlıkları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10654,
27 Mart 1954, s. 1,6.) İsmet İnönü (Ankara ve Malatya), Kasım Gülek (Ankara ve Seyhan), Nihat
Erim (Ankara ve Kocaeli), Ferit Melen (İstanbul ve Van), Zihni Betil (Tokat ve Sivas), Şemsettin
Günaltay (İstanbul ve Sivas), Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul ve Ankara) ve Halil Sezai Erkunt
(Ankara ve Kırşehir) iki yerden yoklamaya giriyorlardı. “Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s. 1,6.
186 “C.M.P. Genel Başkanının demeci”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10654, 27 Mart 1954, s. 1,6. CMP
İstanbul yoklamaları için 70 kadar aday adayı müracaatta bulunmuştu. “Seçim faaliyeti merkezi
İstanbula intikal etti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10661, 3 Nisan 1954, s. 1.
187 “Aday yoklama neticeleri pazar akşamı anlaşılacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10653, 26 Mart
1954, s. 1,8.
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CHP genel merkezinin teşkilatça seçilen adaylar konusunda tavsiyelerde

bulunma hakkı vardı ancak son söz teşkilatındı.188 Ancak genel merkez tamamen de

etkisiz değildi. Örneğin İstanbul’dan seçilecek toplam 29 adayın, 24’ünün

yoklamayla seçilmesi, 5 adayın da genel merkezce belirlenmesine karar verilmişti.189

DP genel merkezinin ise veto hakkı olduğundan, yoklama sonucu oluşacak aday

listelerinde değişiklikler yapılması olası görülüyordu.

Tahmin edilen gerçekleşti ve 28 Mart’ta CHP yoklamalarıyla aynı gün

yapılan DP yoklamaları,190 sonuçlarından çok ardından yaşananlar nedeniyle dikkat

çekti ve eleştiri konusu oldu. Önce İstanbul’da yoklamaları kazanan 11 DP adayının

İstanbul’un önemini dikkate alarak adaylıktan feragat ettikleri açıklandı. Bu kişilerin

yerine yedek adaylar geçmek istediyse de, genel merkez bu talebi reddetti ve feragat

edenler yerine kendisinin aday göstereceğini bildirdi.191 Birkaç gün sonra İzmir DP

çevrelerinden sızan haberlere göre, DP genel merkezine önceden verilmiş olan

feragat listesinden başka, 5 Nisan’da 110-115 kişi daha adaylıktan feragat etmişti. Bu

rakamlara göre genel merkezin göstereceği aday sayısı kendi yüzde 20’si de dahil

olmak üzere 200’den fazla oluyordu.192

Genel merkez lehine feragatler, muhalefet çevrelerinde seçimi hiçe saymak

olarak görülüyor, bu durumun iktidar partisindeki baskıcı ve totaliter yapıyı ortaya

serdiği ileri sürülüyordu.193 Parti içi karışıklıklara yol açan aday yoklamalarının

188 Örneğin Amasya CHP teşkilatı merkezin hazırladığı aday listesini beğenmeyerek gönderilen aday
listesini kabul etmemişti. “Partiler teşkilatında adalar için çekişmeler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10651, 24 Mart 1954, s. 1.
189 “Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10655, 28 Mart 1954, s.
1,6. DP’de ise 23 adayın yoklamalar sonucunda, 6 adayın genel merkezin yüzde yirmi oranındaki
kontenjanından seçileceğini açıklanmışsa da, bu parti de CHP gibi yoklamalarla 24 adayın ismini
belirlemişti. (“İstanbuldan kazanan D.P. ve C.H.P. adayları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10656, 29
Mart 1954, s. 1,6.) CMP İstanbul yoklamalarında ise 29 adaydan 21’i seçilmiş, kalan 8 aday Genel
İdare Kurulu tarafından belirlenmişti. “C. M. Partisi adaylarını seçti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10663, 5 Nisan 1954, s. 1,6.
190 “D.P. ve C.H.P. Dün Adaylarını Seçtiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10656, 29 Mart 1954, s. 1,6.
191 Böylece feragat edenlerle beraber DP genel merkezi İstanbul’da toplam 16 aday gösterecekti.
Genel merkezce bağımsız olarak gösterilecek adaylar arasında Rauf Orbay, Ali Fuad Cebesoy,
Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Nadir Nadi’nin isimleri geçiyordu. (“İstanbulda kazanan 11 D.P. adayı
feragat ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10657, 30 Mart 1954, s. 1,7.) (“Şehrimizde C.H.P.den
istifalar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10658, 31 Mart 1954, s. 1,6.) Gerçekten de bu isimler İstanbul
DP listesinden bağımsız olarak aday gösterilecek ve milletvekili seçileceklerdi. İstanbul DP
listesinden bağımsız aday olup seçimi kazanan bir diğer isim Lütfi Kırdar’dı. Tuncer, a.g.e., s. 153.
192 “ ‘D.P.’ Genel Kurulu 200 aday gösterecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10664, 6 Nisan 1954, s. 1.
193 Erim adayların belirlenmesi konusunda hangi usullerin kullanıldığının o partinin iç yüzünü
gösterdiğini, bu anlamda CHP’nin demokrasi prensiplerine tam bağlı olduğunu oysa DP’nin
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etkileri bir süre daha devam edecekti. Yoklamalarının il merkezleri ile ilçeler

arasında parti içi rekabet ve mücadeleye yol açtığı anlaşılıyordu.194 Birçok ilde

yoklamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz ediliyor ve seçimin

tekrarlanması isteniyordu. Diğer yandan yoklama sonuçlarından memnun olmayan

bazı adaylar, çeşitli partilerin güçlü adaylarından oluşan karma listeler hazırlamak

için çalışmalara başlamıştı.195

Bu tip anlaşmazlıklar Nisan ayı başında tamamen sona erdi196 ve aynı

günlerde merkezden gösterilecek adaylar neredeyse tamamen belli oldu.197 Parti

genel merkezlerine adaylık için yüksek sayıda başvuru yapılmıştı. Sadece DP genel

merkez kontenjanından aday gösterilmek isteyenlerin sayısı 5.000’i buluyordu.198

CHP aday listesi 11 Nisan’da Yüksek Seçim Kuruluna verildi ve basında ilan

edildi. CHP tüm illerde seçime katılıyordu. CHP aday listesinde 12 bağımsız aday

vardı. Bu adaylardan üçü iki yerden birden aday gösterilmişti. Bağımsız adaylar şu

isimlerden oluşuyordu: Kemal Gençel(Balıkesir), Ahmet Çınar(Burdur),

Abdurrahman Soyarslan(Çorum), Arif Hikmet Pamukoğlu(Giresun), Tevfik

Sağlam(İstanbul), Rauf Dizdar(İstanbul), Bahir Ersoy(İstanbul), Reşad Tardu(İzmir),

Süleyman Güngüz(Kütahya), Hikmet Bil(Bolu ve Manisa), Abdurrahman Nafiz

Gürman(Kayseri ve Manisa), Esad Mahmut Karakurt(İstanbul ve Urfa). Üç bağımsız

adaydan başka iki seçim çevresinden birden aday gösterilen isimler şunlardı: İsmet

totaliterliğin eşiğinde olduğunu ifade ediyor; (Nihat Erim, “D.P. tam totaliterliğin eşiğindedir”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 107, 1 Nisan 1954, s. 1.) Yeni Ulus’ta DP’nin karışıklık içinde olduğuna ve Genel
İdare Kurulunun teşkilatın seçtiği yüzde seksenleri kabul etmemek yönünde hareket edeceğine ve
(“D.P. İçinde Keşmekeş”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 107, 1 Nisan 1954, s. 1.) Menderes’in aday
listelerinden feragat etmesini istediği kimselere para ve mevki vaad ettiğine dair iddialar yer alıyordu.
“D. Partideki feragatin içyüzü açıklandı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 114, 8 Nisan 1954, s. 1.
194 “(D.P.) Genel Kurulun dünkü mühim toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10652, 25 Mart
1954, s. 1,6.
195 CHP Ankara il teşkilatında yoklamaya hile karıştırıldığı iddia edilmiş ve seçimin tekrarlanması
istenmişti. Afyon’da 4’ü milletvekili 40 adayın liste dışı kaldığı DP yoklama sonuçlarına itiraz
edilmişti. İzmir’de DP ve CHP’nin kuvvetli adaylarından oluşan bir karma liste hazırlanması için
çalışmalar yapılıyordu. “Yoklamalar, partilerde kaynaşmaya yol açtı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10660, 2 Nisan 1954, s. 1,8. “Afyonda D. Parti yoklama neticelerine itiraz edildi”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10657, 30 Mart 1954, s. 1.
196 “Aday listeleri 11 nisanda radyo ile ilan edilecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10665, 7 Nisan 1954,
s. 1.
197 “C.H.P.nin merkez adayları dün belli oldu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10658, 31 Mart 1954, s.
1,6.
198 “Parti adayları her yerde belli olmağa başladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10639, 12 Mart 1954, s.
1,8. Adaylar, milletvekilleri, eski adaylar ve illerden gelen heyetlerin konakladığı Ankara Palas,
Ankara’nın seçim karargahı olarak nitelendirilmekteydi. “Ankara’nın Seçim Karargahında”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 108, 2 Nisan 1954, s. 1.
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İnönü, Kasım Gülek, Zihni Betil, Ferit Melen, Vedat Dicleli, Nihat Erim, Halil Sezai

Erkut, Tevfik Sırrı Gür, Ali Muhiddin Hacıbekir, Şahab Gürler, Hasan Reşit Tankut,

Hıfzı Oğuz Bekata, Celal Uz, Hüseyin Cahit Yalçın.199

CMP aday listesi 12 Nisan’da basına verildi. Parti 42 ilde seçime katılıyordu.

CMP’nin aday gösterdiği iller şunlardı: Afyon, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir,

Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzurum,

Eskişehir, Giresun, Hatay, İçel(Mersin), İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri,

Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, Niğde, Rize,

Samsun, Seyhan, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat,

Zonguldak.200

Aday listesini 10 Nisan’da ilan eden TKP ise şu illerde seçime katılıyordu:

Ankara, Burdur, Çankırı, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İçel, İstanbul,201 Kastamonu,

Kocaeli, Kırşehir, Malatya, Maraş, Niğde, Seyhan, Urfa.202

12 Nisan günü İşçi Partisi İstanbul adayları il seçim kuruluna bildirildi.203

Aynı gün DP aday listesi basına verildi. DP tüm illerde seçime katılıyordu. DP

listelerinde 150’den fazla milletvekili tekrar aday gösterilmemişti. Listede 256 eski

milletvekili vardı, diğerler adaylarsa yeni yüzlerden oluşmaktaydı. DP listesinde

sadece dört kurucu iki yerden birden aday olmuştu. Celal Bayar İstanbul ve

Bursa’dan, Refik Koraltan İçel ve Kayseri’den, Fuad Köprülü İstanbul ve

Zonguldak’tan, Adnan Menderes İstanbul ve Aydın’dan aday gösterilmişti. Listede

10  tane  de  bağımsız  aday  yer  almıştı.  Bu  isimler  şunlardı:  İhsan  Hamid

Tiğrel(Diyarbakır), Lütfi Kırdar(İstanbul), Ali Fuat Cebesoy(İstanbul), Nadir

Nadi(İstanbul), Hamdullah Suphi Tanrıöver(İstanbul), Behçet Uz(İzmir), Tezer

199 “C.H.P. adayları listesi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10670, 12 Nisan 1954, s. 1,6.
200 Burçak CMP’nin 40 ilde seçime girdiğini belirtmektedir. Burçak’ın listesinde yukarıdakinden
farklı olarak Tekirdağ ve Tunceli illeri gösterilmemiştir. (Burçak, a.g.e., s.194.) Ancak Cumhuriyet’te
yayınlanan ve aday isimlerini de gösteren listede CMP’nin Tekirdağ’dan 6, Tunceli’den ikisi bağımsız
3 aday gösterdiği görülmektedir. (“(C.M.P.) aday listesi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10671, 13 Nisan
1954, s. 1,6,7.) Bölükbaşı da CMP’nin 42 ilde aday gösterdiğini teyid etmektedir. Bölükbaşı, a.g.e., s.
181.
201 “ ‘D.P.’ Taksimde büyük bir miting yapacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s.
1,8. İstanbul ili 11 Nisan tarihli Cumhuriyet’te yayınlanan ilk listede gösterilmemiştir.
202 “Türkiye Köylü Partisi adayları belli oldu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10669, 11 Nisan 1954, s.
1,6. Burçak TKP’nin 19 ilde seçime girdiğini belirtmekte ve yukarıdaki listeden farklı olarak
Diyarbakır, İzmir ve Konya illerini saymaktadır. Burçak, a.g.e., s.194.
203 “Halk Partisi piyango afişleri imha edilecek”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10671, 13 Nisan 1954, s.
1,6.
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Taşkıran(Kars), Hikmet Bayur(Manisa),204 Cavit Oral(Seyhan), Nuri

Demirağ(Sivas).205

Yoklama neticelerinde olduğu gibi aday listelerinin ilanından sonra da,

yayınlanan DP aday listesi birçok il teşkilatında tepkilere neden olacaktı. Bazı illerde

yoklamayı neredeyse ittifakla kazanan bazı adayların, genel merkezin vetosuyla liste

dışı kalması ve yerlerine bölge halkına yabancı kişilerin aday gösterilmesi teşkilatın

ve halkın tepkisine sebebiyet vermişti.206 Yeni Ulus DP yoklamalarında kazanmasına

rağmen aday listeden çıkarılanların listesini yayınlayarak, bu kimselerin Menderes’in

emriyle listeden atıldıklarını iddia ediyordu.207

DP genel merkezi ise seçimin yaklaştığı günlerde, aday yoklamalarından beri

süregelen parti içi kaynaşmanın sona ermesini istiyordu. Bu amaçla Zafer

gazetesinde DP listelerinin gecekondu sahası olmadığı, teşkilat ile genel merkez

arasında uyum olması gerektiği ve teşkilatın, genel kurulun aday listelerini gözden

geçirmesini doğal karşılaması gerektiğine dair bir yazı çıkmıştı.208

204 Eski MP başkanlarından Hikmet Bayur önce İstanbul’dan bağımsız olarak adaylığını koymuş,
(“Siyasi mitinglerde döviz bulundurulmıyacak”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10667, 9 Nisan 1954, s.
1,6.) daha sonra adaylığını geri alarak, (“Halk Partisi piyango afişleri imha edilecek”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10671, 13 Nisan 1954, s. 1,6.) Manisa DP listesinden bağımsız olarak aday olmuştu.
(“D.P. takdire ve seçimi kazanmaya layıktır”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1934, 15 Nisan 1954, s. 1.) Bayur 14
Nisan’da bir seçim beyannamesi yayınlayarak neden DP aday listesine girdiğini açıklamıştı. Bayur’a
göre CHP, irticaya taviz veren MP’nin mürteci kolu CMP ile seçimlerde işbirliği yapmayı ve ona
iktidardan pay vermeyi düşünmekteydi, bu sebepten ötürü Atatürkçü olan vatandaşlar DP’nin irtica ile
mücadelesini de düşünerek DP’yi seçmeliydiler. Beyannamesinde İnönü’nün Malatya nutkuna
değinerek DP’nin ekonomi alanındaki başarılarından hiç bahsedilmediğini belirten Bayur, Atatürk’ün
ölümünden sora ekonomi hamlesinin durdurulduğunu, demokrasiye “söz ve yazı ile didinerek” değil,
ekonomik gelişme ile ulaşılabileceğini ve irticaya taviz verenlerin demokrasi yolunda ilerlemelerinin
beklenemeyeceğini ifade etmişti. “Hikmet Bayurun seçim beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10673, 15 Nisan 1954, s. 1,7.
205 Burçak DP listelerinde 11 bağımsız adayın yer aldığını belirtmektedir. (Burçak, a.g.e., s.194.)
Ancak Cumhuriyet’teki listede 10 aday görülmektedir. (“(D.P.) aday listesi”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10671, 13 Nisan 1954, s. 1,7.) Bağımsız olarak aday olan bu 10 kişinin Kars’tan aday olan Tezer
Taşkıran hariç tümü 10. dönem meclise milletvekili olarak girecektir.
206 Bu iller arasında Tekirdağ, Trabzon ve İzmir vardı. Yoklamada kazanan ancak listede isimlerini
göremeyen adaylar tepkilerini belirtmek için Cumhurbaşkanı ve Başbakana telgraf çekmişti. “ (D.P.)
nin aday listesi bazı illerde sürpriz tesiri yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10672, 14 Nisan 1954, s.
1,6.
207 “D.P. merkezinin emri ile listeden atılan adaylar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 121, 15 Nisan 1954, s. 1.
208 Buna göre teşkilat, parti üyesi bile olmayan ancak yoklamalar sırasında milletvekili adayı olmak
için ortaya çıkan kimselere karşı dikkatli olmalı ve bu konuda merkezin ikazlarını dikkate almalıydı.
Bu yazının kaynağı, Çanakkaleli olan Muammer Baykan isminde bir kişinin Birleşmiş Milletlerdeki
görevini bırakarak, DP’den Çanakkale adayı olmak istemesi ile başlayan olaylar zinciriydi. Parti
merkezince tanınmayan bu kişi, partinin merkez teşkilatı ile tanışmadan Çanakkale il teşkilatına
müracaat etmiş ve uzun yıllardır DP safında çalışan bir kişinin yerine listede yer almıştı. Çanakkale
listesinde yeni adaylar nedeniyle eskilerin liste dışı kaldığını öğrenen parti merkezi, Baykan’la
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3) Propaganda Süresinin Bitimine Kadar Yaşananlar:

a) Miting ve Toplantılar:

Aday listelerinin ilanı sonrası oluşan parti içi karışıklıklar kısa bir süre sonra

durulmuş, partiler propaganda çalışmalarına geri dönmüştü. Seçim kampanyasının bu

son aşamasında, hem iktidar hem de muhalefet partileri, propaganda stratejilerini

üzerine oturttukları ana başlıkları değiştirmeden, daha önce savundukları fikirleri

yineliyorlardı. Herkesin “kör değneğini bellemiş gibi”209 aynı konuları tekrar  ettiği

seçim kampanyası, bu nedenle çok da ilginç geçmemekteydi. 1950 seçimlerine göre

daha sakin bir havada devam eden propaganda çalışmaları kampanya döneminin

sonlarına doğru hızlanacak, iktidar muhalefet ilişkileri ise daha gergin bir hal

alacaktı.

DP, ilk ayağı iktidarı süresince yapılan kalkınma hamlelerine dikkat çekmek

ve temel atma, açılış törenleri vasıtasıyla iktidarının devamı halinde icraatlara devam

edileceği sinyalini vermek şeklinde, ikinci ayağı seçmenin zihninde hala yerini

koruyan tek parti döneminin olumsuz anılarını canlandırarak seçmeni CHP’den

uzaklaştırmak biçiminde özetlenebilecek ikili stratejiyi uygulamaya devam ediyordu.

DP ileri gelenlerinin ve parti sözcülerinin yapmaya çalıştığı şey DP’yi

demokrasi ile özdeş göstermek ve (başta güçlü rakipleri CHP olmak üzere) diğer

partileri demokrasiye düşman, totaliter hevesler taşıyan, özgürlük ve eşitlik

vaadleriyle halkı kandırmaya çalışan, iktidara geldiğinde ilk fırsatta demokratik

idareye son verecek partiler olarak tanıtmaktı. DP bu taktiği kurulduğundan beri

uyguluyordu ve tüm siyasal hayatı boyunca da sürdürecekti. Tek parti dönemine

yapılan bitmez tükenmez atıfların sebebi de, bu stratejiye dayanan politikayı

pekiştirmesiydi. Seçmenin CHP’yi değişmiş, yenilenmiş olarak tanıması değil, eski

uygulamaları ile hatırlaması ve DP’yi demokrasinin varlığı için tek alternatif olarak

görmesi amaçlanıyordu.

görüşmek istemiş ancak Baykan DP’den istifa ederek bağımsız aday olacağını açıklamıştı. “Demokrat
Parti Listeleri gecekondu sahası değildir”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1931, 12 Nisan 1954, s. 1,6.
209 Toker, DP’nin Altın Yılları 1950-1954, s. 286.
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Seçim kampanyası sırasında bu amaca uygun olarak, bir yandan CHP iktidarı

zamanında hürriyetten bahseden vatandaşların komünistlikle suçlandığı,

tabutluklarda inletildiği gibi ifadeler tekrarlanıyor,210 bir yandan da basın hürriyeti,

seçim hürriyeti gibi kavramların DP’nin kuruluşu ile ortaya çıktığı öne

sürülüyordu.211

Hükümet üyeleri konuşmalarında CHP’nin dış itibar, iç güvenlik gibi

meselelere ilişkin eleştirilerinin ve vergi zulmü, idari baskı gibi iddialarının gerçeği

yansıtmadığını, bu sayılanların CHP iktidarı zamanında mevcut olduğunu

belirtiyorlar212 ve CHP’nin demokrasi konusunda samimi olmadığını, seçimleri

kazanmak için demokratik prensipleri zorunluluktan benimser göründüğünü ifade

ediyorlardı. Menderes’e göre muhalefet lideri iktidardan düşer düşmez “aşırı

hürriyetçilik hastalığı”na tutulmuştu, ancak “sar’a nöbetleri halinde” kendini

gösteren ve “anarşiye kadar giden bu hürriyet sevdası…..tamamiyle yapmacık ve

sahte” idi.213

DP kendini sadece demokrasinin yegane savunucusu olarak değil, Türkiye’yi

kalkındıran, ekonomide mucizeler yaratan, laf değil eser sunan, risk alan, dinamik ve

çalışkan bir parti olarak tanıtıyordu. Aynı bakışa göre CHP yukarda sayılan sıfatların

tam tersi özelliklere sahipti. Hantal, değişime ayak uyduramayan, ileriyi göremeyen

bir partiydi ve halk için değil kendisi için çalışıyordu. Ayrıca gerçekleri çarptırarak,

DP’nin kalkınma hamlesini baltalamayı hedefliyordu.

210 “İnönü bugün uçakla Balıkesire gidiyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10673, 15 Nisan 1954, s. 1,7.
211 “Başbakanın Trabzon ve Rizede konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s.
1,6.
212 Başbakan, iç güvenliğin olmadığını söyleyen CHP’nin, iktidarı zamanında vatandaşları Aşkale’ye
sürdürdüğünü, memleketi doğu ve batı diye ikiye böldüğünü, doğu emniyeti adı altında doğudaki
vatandaşları sürdürdüğünü, zulüm yaptığını, vatandaşın oy hakkını elinden alarak 1946 seçimlerini
milli bir facia haline getirdiğini, Senirkent ve Aslanköy faciaları ile vatandaşı inim inim inlettiğini
ifade ediyordu. (“Başvekil Menderes’in Erzurum konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan
1954, s. 56-64.) Vergi zulmünden bahseden aynı CHP, varlık vergisini çıkarmış, mükellefleri hapse
attırmış, yol yapımında çalıştırmıştı. Menderes’e göre halkı karakollarda inleten, Türkiye’yi dünyada
tek başına bırakan kişi, Türkiye’de iç emniyet ve dış itibar yoktur iddiasında bulunamazdı. (“Başvekil
Menderes’in Trabzon hitabesi”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 64-70.) Burdur’da verem
hastanesinin temelini atan İktisat ve Ticaret Bakanı Çelikbaş ise CHP’nin köylüye gözyaşı
döktürdüğünü, köylüye arpa ekmeği yedirip, buğdayını vergi diye ellerinden aldığını söylüyordu.
“C.H.P. köylü vatandaşa gözyaşı döktürmüştür”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1943, 24 Nisan 1954, s. 6.
213 Seçim kampanyasının son günü Taksim meydanında konuşan Menderes, CHP’ye totaliter bir
ruhun hakim olduğunu, 1950 seçimlerini CHP kazanmış olsaydı baskı idaresini geri getireceklerini
iddia etmiş ve İnönü’nün 1950 yılında söylediği bir nutuktan parçalar okuyarak CHP’nin demokrasi
ve hürriyet konularında samimi olmadığını kanıtlamaya çalışmıştı. “Başvekil Adnan Menderesin
Taksim Cumhuriyet meydanı konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 98-112.
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DP’liler dört yıl boyunca çeşitli alanlarda yapılan hizmet ve icraatlara dikkat

çekiyor ve yaşanan iktisadi kalkınmayı örneklere ve rakamlara dayanarak izah

ediyorlardı. Buna göre DP iktidarı altında ülke her alanda gelişmiş, milli gelir, iş

hacmi, devlet gelirleri, zirai ve sınai üretim, ihracat, makine, nakliye araçları ile

teçhizat ithalatı ve vatandaşın kazancı artmış, sermaye birikimi başlamış, ülke geniş

bir yol şebekesi ile örülmüş, milyarlar değerinde yeni müessese ve sanayi tesisleri

kurulmuştu.214

İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı’ya göre Türkiye’de siyasi bir devrimle beraber

ekonomik bir devrim de yaşanıyordu.215 Başbakan Menderes, ülke ve milletin maddi

ve manevi gücünün dört yıllık DP iktidarı döneminde iki misline çıktığını

belirterek,216 Türkiye’nin bir şantiye haline geldiğini, sadece dört senelik icraatıyla

Cumhuriyet devrinde yapılmış tüm icraatların karşısına çıkıp rakamlarla

dövüşebileceğini dile getiriyordu.217

Seçim kampanyası sırasında DP lehine aktif rol oynayan Cumhurbaşkanı

Bayar ise, Amerika’nın kalkınma devresine benzer biçimde kalkınan Türkiye’nin,

yakın zamanda Amerika’ya benzeyeceğine inandığını belirterek, şöyle diyordu:

“Bugünkü iktisadi durumumuz, harici itibarımız, milli tesanüdümüz ve birliğimiz

bize bu kanaati vermektedir ki, Türkiye, azami otuz sene sonra belki otuz seneye

kalmadan daha evvel, otuz milyonla elli milyon nüfus arasında bir Amerika

olacaktır.”218

DP ekonomik gelişme ve kalkınma temasına dayanan propagandasını daha da

pekiştirmek için seçime günler kala temel atma ve açılış törenlerine hızla devam

ediyordu. Seçim kampanyası sırasında başta fabrika ve limanlar olmak üzere birçok

214 “Haydarpaşa ve Salıpazarı limanlarının temelleri atıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10677, 19
Nisan 1954, s. 1,6. “Menderes İnönünün sözlerine dün Samsunda cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10683, 25 Nisan 1954, s. 1,6. “Mersin limanının temel atma töreni dün yapıldı”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7. “Başvekil Adnan Menderesin Taksim Cumhuriyet meydanı
konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 98-112. İstanbul Fatih’te yapılan DP açık
hava toplantısında konuşan Fuat Köprülü, CHP’nin 7 Eylül kararları ile milletin dünya savaşında
açlığı pahasına biriktirdiği paraları yarıya indirdiğini, kendi iktidarlarının ise milyarlar değerinde
tesisler yaptığı halde altın stokunu arttırdığını dile getirmişti. “Prof. F. Köprülünün İstanbul
konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 96-98.
215 “21 Nisan 1954”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 27-29.
216 “Başvekil Adnan Menderesin Taksim Cumhuriyet meydanı konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-
30 Nisan 1954, s. 98-112.
217 “Menderes dün Erzurumda ilk seçim konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20
Nisan 1954, s. 1,7.
218 Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 96-106.
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tesisin temeli atılmış yada hizmete açılmıştı.219 Cumhurbaşkanı Bayar ile kabine

üyelerinin katıldığı bu törenlerde yapılan konuşmalarda seçmenden kalkınma

hamlelerinin sürmesi için oy isteniyordu.

DP’ye göre yapılmakta olan temel atma ve açılışlar sadece bir başlangıçtı, asıl

gelişme bundan sonra yaşanacaktı. DP’li hatipler, dört yılın nihai neticeyi almak için

yeterli bir süre olmaması nedeniyle atılan bazı adımların sonuçlarının alınmadığını,

DP’nin yeniden iktidara gelmesiyle yarıda kalmış tüm işlerin tamamlanacağını

belirtiyorlar220 ve yeni yollar, yeni limanlar vaad ediyorlardı.221 Başbakan partisinin

hedefini şöyle açıklıyordu: “Türk milleti ileri Avrupa memleketlerinin ve

Amerikanın seviyesine ulaşıncaya kadar bugünkü temel atmalar ve kordela kesmeler

devam edecektir.”222

DP sözcülerine göre CHP, iktidara gelirse tüm atılımları durduracak, mevcut

düşünce yapısı ile tüm eserleri yok etme yoluna gidecekti. Menderes CHP’nin sanayi

bahsinde beş yıllık planlardan söz ederek hala totaliter zihniyetten kurtulamadığını

219 18 Nisan’da Haydarpaşa ve Salıpazarı limanlarının temeli atılmış, (“Haydarpaşa ve Salıpazarı
limanlarının temelleri atıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10677, 19 Nisan 1954, s. 1,6.) 19 Nisan’da
Susurluk şeker fabrikasının temeli atılmış, (“Celal Bayarın dün söylediği nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,3.) 21 Nisan’da İzmit’te üçüncü kağıt fabrikası açılmış, (“Celal
Bayar dün İzmitte 3 üncü kağıt fabrikasını törenle açtı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan
1954, s. 1,6.) 23 Nisan’da Raman petrol sahası açılmış, (“Celal Bayar dün Raman petrol sahasına
gitti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1.) 24 Nisan’da Sümerbank şayak [bir çeşit
yün kumaş] fabrikası ve İskenderun suni gübre fabrikası açılmış, (“Bayar dün Diyarbakır ve
İskenderunda konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10683, 25 Nisan 1954, s. 1,6.) 25 Nisan’da Mersin
limanının temeli atılmıştı. “Mersin limanının temel atma töreni dün yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7.
220 “Dün şehrimizde yapılan mitingler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10677, 19 Nisan 1954, s. 1,6. “21
Nisan 1954”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 27-29. İlk seçim nutkunu Erzurum’da veren
Menderes DP’nin bir, iki sene daha iktidarda kalması halinde bugün temeli atılanların yarın
tamamlanacağını, muhalefetin telaşının nedeninin bu olduğunu söyleyerek; yapılmakta olunan temel
atma törenlerinin bir başlangıç olduğuna, çalışmaların devam edeceğine işaret etti ve “ayinesi iştir
kişinin, lafa bakılmaz” dedi. “Menderes dün Erzurumda ilk seçim konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet,
Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,7. “Başvekil Menderes’in Erzurum konuşması”, Ayın Tarihi,
Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 56-64.
221 Menderes Rize konuşmasında 1956’ya kadar tüm köy yollarının bitirileceğini, Karadeniz
bölgesinin kaderini değiştireceklerini söylemişti. (“Başbakanın Trabzon ve Rizede konuşmaları”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s. 1,6.) Cumhurbaşkanı Bayar İstanbul’un yakında
asma köprüye kavuşacağını müjdelemiş, (“İstanbul yakında asma köprüye kavuşacaktır”, Zafer, Yıl
5, Sayı 1938, 19 Nisan 1954, s. 1.) Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ise dört yıl içinde 5 limanın
inşa edildiğini, 4 limanın inşa halinde olduğunu ve 5 limanın da inşasının başlamak üzere olduğunu
belirterek DP hükümetinin dört yıllık kısa bir devrede gerçekleştirdiği çeşitli alanlardaki başarıları ve
eserleri karşısında 27 yılın nasıl boş ve ihmalkar geçtiğinin göründüğünü, muhalefetin bu nedenle
seçimler yaklaşırken telaşa düştüğünü ifade etmişti. “Haydarpaşa limanı temeli atıldı”, Zafer, Yıl 5,
Sayı 1938, 19 Nisan 1954, s. 1. “18 Nisan 1954”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 23-27.
222 “Giresundaki D.P. mitinginde dün elim bir kaza oldu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan
1954, s. 1,6.
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gösterdiğini, ilkel bir seviyede çakılıp kaldığını dile getiriyor; CHP’nin iktidara

gelmesi halinde kısır ekonomi politikalarıyla temel atmayıp, inşaat yapmayacağını

ileri sürüyordu.223 CHP’nin ülkeyi makineleşmekten çeyrek asır mahrum bıraktığını

iddia eden Menderes bu nedenle halkın buğdaysız, aç kaldığını savunuyordu.224

Bayar’a göre ise muhalefet ekonomik sorunları çok basit bir şekilde düşünüyor, bu

nedenle de milletin ilerlemesine engel oluyordu. Ortaçağ düşüncelerinden bıktıklarını

belirten Cumhurbaşkanı, CHP’nin yabancı sermaye ve kredilendirme gibi konularda

çok pasif politikalar güttüğünü, oysa artık medeni ilerlemeye sırt çevrilemeyeceğini

ifade ediyordu.225

CHP’nin daha temkinli bir iktisadi politika izlemek taraftarı olduğu

doğruydu. CHP’ye göre yeni iktidar hesapsız ve plansızca hareket ediyor, dışarıdan

borçlandıklarını israf ediyordu. İnönü hükümetin dışarıdan gelen yardımlara hiç sona

ermeyeceklermiş gibi bel bağladığını, halbuki bunların bir gün sona ereceğinin

farkında olarak hareket edilmesi ve ülkenin kendi kendine yaşayacak gücü temin

etmeye çalışması gerektiğini savunuyordu.226

CHP Türk çiftçisinin gereğinden fazla kredi verilerek borçlandırıldığını,

paranın değerinin düştüğünü ve hayatın pahalılandığını,227 hükümetin yabancı ülkeler

223 “Başvekil Menderes’in Trabzon hitabesi”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 64-70.
“Başbakanın Trabzon ve Rizede konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s.
1,6.
224 “Başbakan en mühim nutkunu İzmirde söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 26 Nisan 1954,
s. 1,7. “Başvekil Menderesin İzmir konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 82-88.
225 “Mersin limanının temel atma töreni dün yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan
1954, s. 1,7. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s.
136-148.
226 “İnönü dün İzmir ve Manisada konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 263-269. Gaziantep’te konuşan İnönü dışarıdan en çok
yardım alınan bir devirde bulunulduğunu, iktidarın bundan yararlanmayı bilmeyip, lükse yönelik
harcamalar yaptığını, CHP iktidarı sırasında kullanılan arabaları çürüğe çıkartıp yeni otomobiller
aldığını söylüyor; (“Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 280-282.) bu nedenle ülkenin
her gün biraz daha borç altına girdiğini belirtip, dertlerin çözümlenmesi için iktidarın mutlaka
değişmesi gerektiğini ifade ediyordu. “İnönü dün Maraş ve Gaziantebde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10679, 21 Nisan 1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 274.
227 İnönü’ye göre DP iktidarının devam etmesi halinde hayat pahalılığı daha da çok artacaktı çünkü
pahalılığı yaratan nedenler hükümetten teşvik görüyordu. (“Balıkesirde dün yapılan açık hava
toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10674, 16 Nisan 1954, s. 1,9.) (Muhalefette İsmet İnönü
1950-1956, s. 259-262.) 26 Nisan’da Ankara radyosunda konuşan İnönü, CHP zamanındaki
pahalılığın savaş nedeniyle var olduğunu, oysa şimdi böyle olağanüstü bir durum olmadan hayat
pahalılığının mevcut olduğunu, hükümetin buna karşı tedbir almadığını belirtiyordu. İnönü döviz
oyunlarıyla vurguncuların kazançlı çıktığını, İspanya’ya buğday satışından aracıların büyük kazançlar



283

nezdinde itibarı kalmadığını,228 gümrük kapılarının ardına kadar açılarak zararlı ve

ancak 18. yüzyılda uygulanan bir liberalizme gidildiğini, cennet vatanın cehenneme

döndüğünü229 iddia ediyor ve DP’nin dört yıl zarfında gerçekleştirdiğini iddia ettiği

hamlelerin, CHP döneminden miras kalan yatırımlar olduğunu öne sürüyordu.

Şemsettin Günaltay, DP iktidarının, CHP döneminde temeli atılan fabrikaları

kendisine mal ettiğini, açılışı yapılan fabrikaların yapımına ve liman, baraj, köy

yolları ve suları, köylüye kredi verilmesi gibi uygulamaların tümüne kendi

başbakanlığı sırasında başlandığını belirtiyordu.230 CHP'nin savunduğu esaslardan bir

diğeri, yabancı sermaye kanunuyla yabancı sermayeye ayrıcalık getirilerek

kapitülasyonlara benzer neticeler yaratıldığı, petrol kanunuyla ise Türk petrollerinin

uzun yıllar taahhüt altına alındığına ilişkindi.231

CHP’nin tüm bu iddiaları DP’lilerce yalanlanıyordu. DP’ye göre CHP’nin

amacı, yalana dayalı bir propaganda ile iktisadi kalkınma hamlesini baltalamaktı.

elde ettiğini, hükümetin bunlara cevap veremediğini ifade ediyordu. Muhalefette İsmet İnönü 1950-
1956, s. 283-285. “İnönü’nün konuşması”, Yeni Ulus, 27 Nisan 1954, Yıl 1, Sayı 133, s. 1,5.
228 Sivas’ta konuşan CHP Sivas milletvekili adayı Şemsettin Günaltay DP’nin ekonomi siyaseti
yüzünden ülkenin borca battığını, bu nedenle de Avrupa’nın artık Türkiye’ye mal vermediğini
belirtmişti. “İnönü bugün uçakla Balıkesire gidiyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10673, 15 Nisan
1954, s. 1,7.
229 “Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan
1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 280-282.
230 “İnönü bugün uçakla Balıkesire gidiyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10673, 15 Nisan 1954, s. 1,7.
“ ‘C.H.P.’nin Samsunda dün yaptığı mitingde Ş. Günaltay konuştu”, Cumhuriyet, 22 Nisan 1954, Yıl
29, Sayı 10680, s. 1,6. CHP Trabzon mitinginde konuşan Trabzon milletvekili Faik Ahmet Barutçu ise
şöyle diyordu: “Görülüyor ki, iki Adnan Menderes vardır. Biri 945 ten evvelki Adnan Menderes,
diğeri 945 ten sonraki Adnan Menderestir. Birincisine göre, C.H.P. devri refah, inkılab, ilerleme
devridir. İkinci Menderese göre C.H.P. devri gerileme, duraklama devridir. Bugün törenleri yapılan
fabrikalar, limanlar Günaltay ve Hasan Saka hükümetlerinin hazırladığı işlerdir.” “Barutçunun
Trabzonda dünkü nutku”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7.
231 Trabzon milletvekili Cahit Zamangil yabancı sermayeye karşı olmadıklarını, yabancı sermayenin
her alana özellikle ziraat ve ticarete girmesine izin verilmesine karşı olduklarını ve yabancı
sermayenin yerli sermaye ile işbirliği yapması gerektiğini belirtirken, (“Barutçunun Trabzonda dünkü
nutku”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7.) İnönü bu kanunların uzman
incelemesinden geçmeden ve meclis komisyonlarında görüşülmeden onaylanmasının hakimiyetin
kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesine aykırı olduğunu, bu kanunlarla yabancı sermayenin yerli
sermayeden farklı olarak ayrıcalık sahibi olacağını, iki sermayenin rekabetinin güçleşeceğini
belirterek, hükümete bu kanunların seçim öncesi bir dönemde neden bu kadar aceleyle çıkartıldıklarını
soruyor ve CHP’nin ülkeyi yabancıların arzularına kaptırmayacağını söylüyordu. (“Balıkesirde dün
yapılan açık hava toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10674, 16 Nisan 1954, s. 1,9.) (Muhalefette
İsmet İnönü 1950-1956, s. 259-262.) İnönü ayrıca yabancı sermayenin Türkiye’de ziraat yapmasına
karşı olduklarını, petrol kanunu ile petrollerin 50 yıl, 75 yıl için taahhüt altına alındığını ileri
sürüyordu. “İnönü Kayseride konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s. 1,8.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 277-279.



284

Muhalefet icraatları görmezden geliyor, gerçekleri bozuyor, halkı tahrik ederek

menfaat güdüyor ve yabancı ülkelere jurnalcilik yapıyordu.232

DP, hayat pahalılığının olmadığını, fiyat artışı yaşansa da, vatandaşın kazancı

arttığından yaşam seviyesinin yükseldiğini savunmaktaydı.233 Buna göre milletin

kazancı arttıkça, mal tüketimi artacak, CHP’nin israf olarak gördüğü fabrikalar bu

artan tüketime hizmet edecekti. Diğer yandan üretilen mallar diğer ülkelere de

satılabilirdi. DP, böylece fabrikaların bir ihtiyaca yönelik yapıldığını ve hükümetin

bir program dahilinde hareket ettiğini kanıtlamaya çalışıyordu.234

Vatandaşların kredilerle borca batırıldığı iddiasına ilişkin olarak ise

Menderes, yatırımların ve iş hacminin kredi ile genişleyeceğini, yatırımların semeresi

ile vatandaşın borçlarını ödeyeceğini belirtiyor235 ve kredi işlemlerinin artışının

muhalefetin belirttiği gibi borç yaratacak bir durum değil, övünülecek bir durum

232 “Başvekil Menderes’in Trabzon hitabesi”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 64-70.
“Başbakanın Trabzon ve Rizede konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s.
1,6. Menderes muhalefet lideri İnönü’yü milli jurnalci olarak nitelendiriyordu. (“Giresundaki D.P.
mitinginde dün elim bir kaza oldu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.)
CHP’nin icraatlar ve yabancı sermaye kanunu karşısında takındığı tavır bazı DP’lilerce casusuluk
olarak görülüyor, Yalman gibi iktidar yanlısı yazarlar da benzer biçimde düşünüyordu. Yalman
Vatan’da çıkan yazısında Rus Tass Ajansının iki adamının Kasım Gülek’i seçim gezilerinde bir gölge
gibi izlediğini ve Gülek’in kin dolu sözlerini demirperde dünyasına ulaştırdığını ifade ediyor,
CHP’nin yabancı düşmanlığının Moskova’nın hasretini duyduğu hisler olduğunu belirtiyordu. A. E.
Yalman, “Satılan Memleket”, Vatan, 25 Nisan 1954’den aynen aktaran “Satılan Memleket”, Zafer, 27
Nisan 1954, Yıl 5, Sayı 1946 s. 1,6.
233 DP ileri gelenleri mal fiyatlarında yükselme olduğunu kabul etseler de, 1950’ye ve üreticinin eline
geçen paraya göre pahalılığın olmadığını savunuyorlardı. (“İspartada yağmur altında yapılan (D.P.)
mitingi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.) Nadir Nadi de bu görüşteydi. Nadi
fiyat artışlarının mutlaka hayat pahalılığına neden olmadığını, hayat pahalılığı için ortalama kazancın
değişmeden ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artması gerektiğini belirtiyor ve CHP’nin sorunlara
çözümler ve yapıcı fikirler getiremediğini ifade ediyordu. (Nadir Nadi, “Yanlış bir tema”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,3.) Burdur’da yapılan DP açık hava
toplantısında konuşan Ticaret ve İktisat Bakanı Fethi Çelikbaş muhalefetin hayat pahalılığına dair
eleştirilerine CHP zamanında ayağında pabuç, cebinde sigara olmayan binlerce köylünün bugün
Yenice içtiğini belirterek cevap veriyordu. “Burdur’da D.P. nin muhteşem mitingi”, Zafer, Yıl 5, Sayı
1940, 21 Nisan 1954, s. 1,6.
234 Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 96-106.
İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı çay, şeker, sigara, pamuklu ve yünlü dokuma, çimento, demir ve hadde
mamulleri alanlarındaki tüketimin artması ile köylü, işçi ve esnafın kazanç imkanlarının arttığını,
vatandaşların artan kazançlarını yeni tesislere ve kooperatiflere yatırdığını dile getiriyordu. (“21 Nisan
1954”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 27-29.) Maliye Bakanı Hasan Polatkan ise yol,
hastane, köprü, baraj, liman, rıhtım inşa etmenin israf anlamına gelmediği belirtiyordu. “Eskişehirde
dünkü Demokratlar mitingi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10676, 18 Nisan 1954, s. 1,6.
235 “Başvekil Menderesin Manisa konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 92-96.
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olduğunu ABD ve Avrupa ülkelerinden örnekler vererek açıklıyordu.236 Menderes’e

göre CHP’nin amacı milleti eskiden olduğu gibi tefecinin, dolandırıcının kucağına

atmaktı.237

Başbakan, Türkiye’nin dışarıda itibarı kalmadığına ilişkin ifadelerin ise

tamamen yalan olduğunu, Türkiye’den alacağı olan ülkelerin yeni krediler açmak

için yarışa girdiklerini ve Türkiye’nin Kanuni devrinden beri hiçbir zaman 1954’de

olduğu kadar büyük bir dış itibara sahip olmadığını iddia ediyordu.238 Diğer yandan

NATO’ya dahil olunarak ülke savunmasının kuvvetlendirildiğine de dikkat

çekiliyordu.239

Seçimlerin en önemli tartışma konusu olan yabancı sermaye ve petrol

kanunları ise İnönü ile Menderes’i karşı karşıya getirmeye devam ediyordu.

İnönü’nün yabancı sermaye kanunu konusunda

“…bugün Afrika kabileleri kendi topraklarını işleten yabancılara karşı
ayaklanmışlardır. İktidar gül gibi toprağımıza Afrika kabilelerinin kovduğu
yabancı sermayeyi getirmek istiyor.”240

demesi üzerine Menderes önce, yabancıların ancak meclis ve kamuoyu isterse

Türkiye’de ziraat yapabileceğini, Türkiye’nin Afrika kabilesi Mau Mau olmadığını,

236 “Başvekil Menderes’in Trabzon hitabesi”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 64-70.
“Başbakanın Trabzon ve Rizede konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s.
1,6.
237 “Menderes dün Erzurumda ilk seçim konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20
Nisan 1954, s. 1,7. “Başvekil Menderes’in Erzurum konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan
1954, s. 56-64.
238 Ordu’da konuşan Menderes Gediz barajı ihalesi hakkında Dünya Bankası ile aralarında bir
anlaşmazlık çıktığı zaman CHP’nin “Dünya Bankası para vermiyor çünkü dış itibarımız düştü” diye
iftira ettiğini, oysa Dünya Banksından kredi alınmasa da Türkiye’nin istihsal gücüne güvenen ve
Türkiye ile iş ilişkilerine girmek isteyen bir çok devletin var olduğunu dile getirmişti. “Giresundaki
D.P. mitinginde dün elim bir kaza oldu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.
239 Bayar Mustafakemalpaşa konuşmasında Türkiye’nin NATO’ya girerek ülke ve insanlık barışının
korunması konusunda söz sahibi olduğunu, (“Celal Bayarın dün söylediği nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,3.) (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve
Demeçleri 1946-1950-1954, s. 85-95.) Bursa’da ise NATO’ya dahil olmakla Türkiye’ye karşı
yapılacak bir saldırı durumunda 14 devletin ülke savunmasına yardım edeceğini söylemişti. (Celal
Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 96-106.) Menderes
ise NATO’ya girilerek ve uluslararası paktlara katılarak dış güvenliğin sağlandığını, DP iktidarı
zamanında Sovyet Rusya’nın toprak ve üs taleplerini geri aldığını, Kore Savaşına katılarak kolektif
emniyet sisteminin sarsılmasının önlendiğini belirtmişti. “Menderes dün Erzurumda ilk seçim
konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,7.
240 “Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan
1954, s. 1,6. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 280-282.
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şartlarına uygun yabancı sermayeyi kabul edeceklerini açıklamış;241 daha sonra Mau

Mau’ların kovduğu yabancı sermayenin, Türkiye devleti Afrika kabilesi

olmadığından, Türkiye’ye girmesine taraftar olduklarını belirterek, “Cenabı Hak bu

memleketi, Mau Mau zihniyetine sahip olan insanların şerrinden korusun.”

demişti.242

Bu konuda sadece Menderes değil Cumhurbaşkanı Bayar da açıklamalar

yapıyordu. Bayar yerli sermayenin yetişemediği yerde yabancı sermayeye muhtaç

olunduğunu, yabancı sermaye ile kurulacak fabrikalar sayesinde, döviz ve altın

verilerek ülkeye getirilen malların artık Türkiye’de üretileceğini savunuyor; petrol

kanunu konusunda ise zirai makineleşme, motorlu araçların artması, yeni elektrik

santrallerinin faaliyete geçmesi gibi gelişmelerin akaryakıt ihtiyacının atmasına

neden olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin elinde bulunan petrol kaynaklarını bir an

önce değerlendirmesi gerektiğini vurguluyordu.243

Başbakan ve Cumhurbaşkanına göre CHP, bir yandan yabancı sermayeye

taraftar görünüyor, bir yandan da propaganda için iki yüzlü hareket ediyordu ve Kore

Savaşına katılma kararına başta karşı çıkıp sonra “Kore’nin şerefine” iştirak etmek

istediği gibi, yabancı sermaye ve petrol kanunlarına da ileride onay verecekti.244

241 “Menderes İnönünün sözlerine dün Samsunda cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10683, 25
Nisan 1954, s. 1,6.
242 “Başbakan en mühim nutkunu İzmirde söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 26 Nisan 1954,
s. 1,7. “Başvekil Menderesin İzmir konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 82-88.
243 Bayar Türkiye’nin elinde olan petrol ve doğal gaz rezervlerinden Osmanlı İmparatorluğu
zamanından beri faydalanamadığını, özellikle ordu ve motorlu taşıtlar için benzinin büyük önemi
olduğunu, dışarıdan petrol almanın milli ekonomi ve ülke savunması bakımından sakıncalı
olabileceğini ifade ediyordu. (“Mersin limanının temel atma töreni dün yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7.) (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve
Demeçleri 1946-1950-1954, s. 136-148.) Batman’a Raman petrol sahasının açılış törenine katılmak
için giden Bayar Türkiye’nin jeolojik bakımdan petrol çıkmasına uygun olan her bölgesinde çalışmak
amacında olduklarını, bu bölgelerde daha büyük petrol sahalarının kurulmasını umduğunu
açıklıyordu. (“Celal Bayar dün Raman petrol sahasına gitti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24
Nisan 1954, s. 1.) (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-
1954, s. 128,129.) Balıkesir’de konuşan İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı ise petrolün bulunduğu
tarihten bu yana 15 yıl geçmesine rağmen bu derece hayati bir konuyu ihmal eden CHP’nin, ülkenin
doğal servetini kıymetlendirerek milleti medeni seviyeye yükseltemediğini söylüyordu.“Sıtkı Yırcalı
İnönüye cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10677, 19 Nisan 1954, s. 1,6. “İşletmeler Vekili
Sıtkı Yırcalının Balıkesir konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 49-52.
244 25 Nisan’da İzmir’de konuşan Menderes muhalefet liderinin sürekli kendilerini kösteklediğini,
sabotaj ve kötü niyetli davranışlarına ilk günden beri devam ettiğini belirterek, bu duruma örnek
olarak muhalefetin ilk günden reddettiği, hem aslına hem şekline saldırdığı Kore kararına şimdi Kore
destanı demesini göstermişti. (“Başbakan en mühim nutkunu İzmirde söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10682, 26 Nisan 1954, s. 1,7.) (“Başvekil Menderesin İzmir konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245,
1-30 Nisan 1954, s. 82-88.) Üçüncü kağıt fabrikasını açmak üzere İzmit’e giden Bayar ise Türkiye’nin
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DP’lilerce vurgulanan bir diğer husus bu kanunların yabancılara yerli

sermaye karşısında imtiyaz getirmediği245 ve CHP’nin iddia ettiğinin aksine bir sene

süren çalışmalar neticesinde ve muhalefetin görüşü alınarak hazırlandığı idi.246

Yukarıda sayılanlardan başka seçim kampanyası sırasında muhalefet

partilerince eleştiri konusu yapılan en önemli başlıklardan bazıları şunlardı: Partizan

idare, besleme basın, radyonun iktidar partisince taraflı kullanımı,247 yolsuzluk

iddiaları,248 muhalefet ve iktidarın içinde bulunduğu eşitsiz şartlar,249

Kore savaşına katılmasını istemeyenlerin sonradan “Kore’nin şerefine” iştirak etmek istediklerini,
petrol kanunu konusunda da aynı şeyin olacağını tahmin ettiğini, “petrolün intifa [kullanım] şerefine”
katılmak isteyeceklerini dile getirmişti. “Celal Bayar dün İzmitte 3 üncü kağıt fabrikasını törenle açtı”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan 1954, s. 1,6. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki
Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 107-117.
245 “Celal Bayarın dün söylediği nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,3.
Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 85-95.
246 DP’liler CHP’nin yabancı sermaye ve petrol kanunlarını kapitülasyon gibi gösterdiğini savunuyor
ve petrol kanununun mecliste görüşülmesi sırasında CHP Meclis Grubu sözcüsünün bu kanunun ülke
ihtiyaçlarına cevap verdiği ve ülke yararına olduğunu belirttiğini hatırlatıyorlardı. “Menderes-İnönü
nutuk düellosu başlıyor!”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10676, 18 Nisan 1954, s. 1,6.
247 İnönü basının baskı ve etki altında olduğunu ve radyonun muhalefet aleyhine iktidarın propaganda
aleti olarak kullanıldığını, (“İnönü dün İzmir ve Manisada konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 263-269.) Günaltay DP
iktidarının, çıkardığı Basın Kanunu ve Milli Selamet Kanunuyla demokrasiyi zedelediğini ve besleme
bir basın yarattığını, Gülek radyoda muhalefete günde 20 dakika verilirken, iktidarın radyodan sınırsız
yararlandığını belirtmekteydi. (“Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz hareketi”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.) Kampanya dönemi boyunca Başbakan Menderes ile
Cumhurbaşkanı Bayar’ın yurt gezilerinde yaptıkları propaganda konuşmaları radyolardan
yayınlanmıştı. CHP lideri İnönü bu durumu eleştirerek Menderes’e “Ne oluyorsun, bekle! Ben
radyoda konuştuğum zaman sen de konuşursun.” demişti. (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s.
276.) (“İnönü Niğde’de dedi ki:”, Yeni Ulus, 22 Nisan 1954, Yıl 1, Sayı 128, s. 1,3.) Adana TKP
mitinginde konuşan Genel Başkan Cezmi Türk ise DP’nin idealist bir zihniyetle iktidara geldiğini
ancak altı ay sonra tamamen değiştiğini ve partizan bir idare haline geldiğini belirterek, görev ve para
suiistimallerinin yaşandığını, radyonun DP idarecilerinin elinde partizanca kullanılmasının görev
suiistimaline bir örnek olduğunu, ilan paralarının partizan ve besleme basına aktarılması meselesinin
de mali suiistimale örnek gösterilebileceğini dile getirmişti. “Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz
hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.
248 Adana TKP mitinginde konuşan Genel Başkan Cezmi Türk tek parti döneminin devletçi
uygulamasında pamuğun düşük fiyatla köylüden alınıp, yurt dışına yüksek fiyatla satılarak elde edilen
gelirle kamu teşekküllerinin açıklarının kapatıldığını, bu yolsuzlukları gidermek için ortaya çıkan DP
iktidarının ilk senesinde çıkan Kore savaşı ile pamuğun “beyaz altın” olduğunu, ancak iktidarın halka
bunu haber vermediğini, köylünün eski fiyattan pamuğu sattıktan sonra değerlendiğini öğrendiğini
söylemiş; iktidarın hem halkı haberdar etmemesi, hem de döviz işlerini serbest bırakması sonucu
borsa oyuncuları ve bankacıların kazançlı çıktığını, bu kişiler paralarını Avrupa bankalarına
yatırırken, köylünün kazançlı çıkmadığını ifade etmişti. Üç ay önce milli koruma fonunun da tasfiye
edildiğini böylece “ak pamuğun kara bahtının” kapandığını dile getiren Türk, sadece Adana’nın bu
durumdan zararının 50 milyon lira olduğuna dikkat çekiyordu. (“Muhalefetin iktidara karşı dünkü
taarruz hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.) CHP ise İspanya’ya satılan
buğdayın bir miktarının gayri meşru ellere geçtiğine dair iddialara hükümetin cevap vermediğini
vurguluyordu. “İnönünün Başbakana cevabı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s.
1,7. “İnönü’nün cevabı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 132, 26 Nisan 1954, s. 1.
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Cumhurbaşkanının tarafsız davranma ilkesini çiğneyerek DP propagandası

yapması,250 dinin siyasete alet edilmesi,251 hükümetin dış politika alanında meclise

danışmadan aldığı kararlar.252

249 CHP ileri gelenleri ve Yeni Ulus gazetesi bakanlıklar ve devlet işletmelerine ait jip, otomobil ve
uçakların DP propagandası için kullanıldığını, seçim kampanyası sırasında ülkeyi dolaşan Bayar,
Menderes ve Koraltan’ın bu gezilerinde, her yaptığı sefer büyük paralara mal olan askeri uçakları
kullandıklarına işaret ediyordu. (“D.P.nin dün Çatalcada yaptığı büyük miting”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s. 1,8.) (“Devlet Vasıtaları D.P. Propagandası Emrinde”, Yeni Ulus, Yıl
1, Sayı 131, 25 Nisan 1954, s. 1.) Bir diğer eşitsiz yaklaşım Başbakan ve Cumhurbaşkanının seçim
kurullarınca yasaklanmış yer ve saatlerde konuşma yapmalarına rağmen, haklarında tedbir
alınmamasıydı. Başbakanın Trabzon’da yaptığı konuşmanın il seçim kurulunun belirlediği saati
aşması üzerine CHP’liler emniyet müdürü ve valiye müracaat etmişler ancak şikayet dilekçelerinin
kabul edilmemesi üzerine, Başbakan Adnan Menderes’e bir telgraf çekerek DP Başkanı Adnan
Menderes’i ve görevini yapmayan vali ile emniyet müdürünü şikayet etmişlerdi. (“Menderesi
Başbakana şikayet”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s. 1,8.) Benzer biçimde CHP,
Bayar’ın Mustafakemalpaşa’da il seçim kurulunun propaganda yapılmasını yasakladığı meydanda
konuştuğuna dair itirazda bulunduysa da, il seçim kurulu verdiği cevapta Bayar’ın devlet başkanı
sıfatıyla bu meydanda konuşmasının doğal olduğunu bildirerek itirazı reddetmişti. “C.H.P., Bayarın
konuşmalarına itiraz ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,6.
250 1950 seçimleri öncesi İnönü’nün Cumhurbaşkanı olarak yaptığı konuşmaları eleştiren ve
tarafsızlığını koruyamadığını savunan DP ile o dönemde parti başkanı olan Bayar’ın, Cumhurbaşkanı
olarak DP propagandası yapması birçoklarınca eleştiriliyordu. Hüseyin Cahit Yalçın Haydarpaşa
limanının açılışında Cumhurbaşkanının konuşma yapmasının tuhaf olduğunu, çünkü bu açılış
töreninin bir DP propaganda faaliyeti olduğunu ifade ediyordu. Yalçın ayrıca Menderes’in bir
konuşmasında devlet işlerinin Bayar, kendisi, bazı bakanlar ve dostlardan oluşan bir “aile toplantısı”
içinde kararlaştırıldığını ağzından kaçırdığını hatırlatarak, ülkenin demokrasi ile değil hükümet üstü
bir oligarşi kliği tarafından idare edildiğini iddia ediyordu. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Sayın Bayar Ne
Sıfatla Konuşuyor?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 128, 22 Nisan 1954, s. 1,3.) Bazı CHP il idare kurulları
Bayar’ın konuşmalarını, “bir milletvekili edasıyla” yaptığını belirterek savcılığa başvurmuş ve seçim
kanununa aykırı hareket ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı hakkında dava açılması talebinde
bulunmuşlardı. (“Bayar ve İnönü adli makamlara şikayet edildiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686,
28 Nisan 1954, s. 1,7.) (“Cumhur Başkanı aleyhine dava”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 134, 2. bs., 28 Nisan
1954, s. 1.) Bu iddia ve suçlamalara 20 Nisan’da yaptığı Bursa konuşmasında cevap veren Bayar,
Devlet Reisinin millet huzurunda konuşup konuşamayacağı hakkında spekülasyonların yapıldığını,
devlet reisi olacak kişinin önce milletvekili seçilmesi gerektiğinden kendisinin de seçim zamanında
konuşmasının normal olduğunu dile getirmişti. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev
ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 96-106.
251 CHP iktidar partisinin dini kullanarak oy toplamaya çalıştığını iddia ediyordu. Diyarbakır CHP
milletvekili Vedad Dicleli Diyarbakır’da yaptığı gözlemlerine dayanarak DP’lilerin hoca ve imam
kılığına girerek köy köy dolaştığını ve vatandaşların inançlarını istismar etmeye çalıştığını belirtiyor,
(“D.P.nin çığırtkan din istismarcıları”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 121, 15 Nisan 1954, s. 1.) Kasım Gülek
DP’lilerin her tarafta CHP’nin camileri ahır yapıp, ezanı kaldıracağını, imam hatip okullarını
kapatacağını söylediğini ifade ediyordu. (“Kasım Gülekle mülakat ve dinlediğim şikayetler”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1.) DP Giresun teşkilatınca yayınlanan
beyannamede “Seni istediğin gibi ibadet etmekte serbest bırakan bir iktidar istiyorsan reyini D.P. ye
ver.” ifadesi dikkat çekmekteydi. (“Uydurma ‘D.P.’ listeleri”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10685, 27
Nisan 1954, s. 1,7.) CHP ise tüm bu propagandalara karşı “dinsiz bir parti” olmadığını ispata
çalışıyordu. Konya’da düzenlenen mitingde konuşan Kasım Gülek CHP’lileri dinsizlikle suçlayanların
“alınlarının bir kere olsun secdeye varmadığını” söylemiş, (“Kasım Gülek Konya’da dün bir konuşma
yaptı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 123, 17 Nisan 1954, s. 1.) Yeni Ulus DP’nin sadece müslümanların
değil “papaz sakalı okşayıp” hıristiyanların ve “haham sırtı sıvazlayarak” musevilerin de dini
duygularını sömürerek oy toplama amacında olduğunu öne sürmüştü. “Bir milletin mukaddesatile
bakın nasıl oynanıyor?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 125, 19 Nisan 1954, s. 1.
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Diğer yandan başta işçiye grev hakkı tanınması olmak üzere253 işçi, köylü ve

emekliler lehine yapılacak düzenlemeler,254 okullaşma,255 göçmen evleri ve

252 Tokat’ta konuşan İnönü Kore Savaşına katılma kararının meclise danışılmadan verildiğini
hatırlatarak, iktidarın gelecekte kiminle savaşa gireceğini kimsenin bilemeyeceğini söylemişti.
(“İnönü Tokat’ta dedi ki:”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 131, 25 Nisan 1954, s. 1.) İnönü radyoda yaptığı
konuşmada ise Kore savaşı meselesinin askeri aşaması üzerinde değil siyasi aşaması üzerinde
durduklarını ve DP’nin meclisi toplayıp karar almadan savaşa katılma kararı vermeye hakkının
olmadığına inandıklarını belirterek; dış politikada beraber çalışılmasını, meclisin haber ve kararı
olmadan ülkenin emrivakiler karşısında kalmamasını istediklerini dile getirmişti. “İnönünün dün
geceki radyo konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7. Muhalefette
İsmet İnönü 1950-1956, s. 286-290.
253 CHP sözcüleri işçiler lehine olan tüm düzenlemelerin kendi iktidarları zamanında yapıldığını ve
DP’nin grev hakkı tanınmasına ilişkin verdiği sözü tutmadığını ifade ediyor, iktidara geldiklerinde
işçiye grev hakkını tanıyacaklarını vaad ediyorlardı. (“İnönü dün İzmir ve Manisada konuştu”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.) (“Muhalefetin iktidara karşı dünkü taarruz
hareketi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10682, 24 Nisan 1954, s. 1,6.) (“Partilerin dünkü siyasi
toplantıları”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10676, 18 Nisan 1954, s. 1,6.) CHP kendi iktidarı sırasında
yapılan işçi evleri, sendikalaşma, işçi kanunu gibi hareketlerin yeni iktidarca kendisine mal edildiğini,
oysa işçinin durumunun CHP döneminden kötü olduğunu savunuyordu. (Bülend Ecevit, “Demokrat
parti ve işçiler”, Yeni Ulus, 22 Nisan 1954, Yıl 1, Sayı 128, s. 3.) Buna karşılık Çalışma Bakanı
Hayrettin Erkmen DP iktidarı döneminde çalışanların hayat seviyesinin yükseltildiğini ve sosyal
güvenliğin arttırıldığını, iş kanununun uygulama alanının genişletildiğini, işçilere tatil ve bayram
günlerinde yarım yevmiye ödenmesini sağlayan kanunun DP iktidarının eseri olduğunu, işçiyi mesken
sahibi yapma davasında hazırlanan programın hızla geliştiğini belirtiyor; hazırlanmış bulunan yıllık
ücretli izin hakkına dair kanun tasarısının yeniden iktidara gelince çıkarılacağını ve asgari ücret
usulünün ülke çapında yaygınlaştırılacağını vaad ediyordu. (“Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen’in
Sivas konuşması”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s. 54-56.) Cumhurbaşkanı Bayar da
DP’nin sosyal alanda birçok kanun çıkardığını, işçi lehinde çalıştığını, iş ve işçi bulma kurumları
kurulduğunu, işçiler için evler yapıldığını ifade ediyordu. (“Mersin limanının temel atma töreni dün
yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan 1954, s. 1,7.) (Celal Bayar’ın Seçim
Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 136-148.) Oysa 20 Nisan’da bir
beyanname yayınlayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da CHP ile aynı görüşteydi. Hayat
pahalılığına ve işçinin içinde bulunduğu durumun zorluğuna değinilen beyannamede memurlara
yapılan yardım ve ikramiyelere nazaran işçilere hiçbir yardım yapılmadığı ve işçiler ile memurlar
arasında yaratılan farkın adaletsiz olduğu belirtilmekteydi. “Hükümetin haksızlığından işçi
konfederasyonu şikayetçi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 128, 22 Nisan 1954, s. 1.
254 CHP çiftçi borçlarının uzun vadeli kredilerle halledileceğini, (“İnönü dün İzmir ve Manisada
konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10675, 17 Nisan 1954, s. 1,6.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-
1956, s. 263-269.) DP doğu bölgelerindeki su sorununun halledileceğini ve çiftçilere toprak
dağıtılacağını vaad ediyordu. (“Bayar dün Diyarbakır ve İskenderunda konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10683, 25 Nisan 1954, s. 1,6.) (Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve
Demeçleri 1946-1950-1954, s. 129-136.) DP emekli maaşlarıyla ilgili olarak seçimden önce tedbir
almıştı. Şubat başında dul ve yetimlerin emeklilik maaşlarını yüzde 10’dan yüzde 35’e çıkaran bir
yasa kabul edilmiş (Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 119.) ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce
memurlara borç para vermek için bir sandık kurulmuştu. CHP, hükümetin bu uygulamalarını seçim
yatırımı olarak görmekteydi. “Seçim gösterişi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 92, 17 Mart 1954, s. 1.
255 DP’nin dört yılda İstanbul’da 53 ilkokul açtığı duyuruluyor, (“Partilerin dünkü toplantıları”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10674, 16 Nisan 1954, s. 1,9.) Bayar Diyarbakır konuşmasında önceki
iktidardan farklı olarak eğitim ve okullaşma meselesinde doğu ve batı diye ikilik yaratmadıklarını, her
konuda eşitlikçi olduklarını, doğuda yüksek eğitim de yapılmasını istediklerini belirterek, Atatürk
Üniversitesinin kurulmasına dair kanunun meclisten çıktığını bildiriyordu. “Bayar dün Diyarbakır ve
İskenderunda konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10683, 25 Nisan 1954, s. 1,6. Celal Bayar’ın
Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 129-136.
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gecekondulaşma sorunları,256 hem muhalefet partileri hem de iktidar tarafından

üzerinde durulan ve birçok vaade konu olan sosyal meseleler olarak göze

çarpmaktaydı.

Seçim günü yaklaştıkça kampanyanın durgun sayılabilecek havası değişecek

ve hem miting alanlarında hem de liderlerin karşılıklı nutuklarında rakipleri hakkında

sarfettikleri ifadeler sertleşecekti. Gergin ortam nedeniyle bazı mitingler

yapılamıyor, bazılarında yaşanan olaylar nedeniyle hatiplerin konuşamadığı

oluyordu. Çoklukla CHP mitingleri DP’lilerce sabote ediliyor, partililer arasında

kavga çıkıyordu.257

Propaganda süresinin bitmesine birkaç gün kala parti liderleri “eski defterleri

açarak”, iktidar muhalefet ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden olacaklardı.

İnönü ile Menderes arasında seçim kampanyasının sonuna dek devam edecek söz

256 DP sözcülerinin Bulgaristan’dan gelen göçmenler için İstanbul’un çeşitli semtlerinde evler inşa
ettirileceği, Kazlıçeşme’deki arazinin parsellenip, vatandaşa uygun bir bedel karşılığı dağıtılacağı
(“Devlet Vekili Celal Yardımcı’nın Basın toplantısı”, Ayın Tarihi, Sayı 245, 1-30 Nisan 1954, s.
52,53.) (“Devlet Bakanı dün basına izahat verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s.
1,6.) ve gecekondulara tapu verileceğine dair vaadlerde bulunmaları üzerine, Yeni Ulus, CHP
iktidarının 1949 yılında gecekondulara tapu verme konusunda bir kanun çıkardığını ancak 1950’de
iktidar değişince DP’nin bu kanunu uygulamadığını ve tüm vaadlerinin aksine gecekonduları
yıktırdığını iddia etmişti. “Gece yağmurda yüzlerce vatandaşın evini yıktılar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı
128, 22 Nisan 1954, s. 1. “Gecekondulara dair verilen kararın içyüzü”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 128, 22
Nisan 1954, s. 1.
257 Olaylı geçen CHP Adana mitinginde, İnönü’nün konuşması, nutkunun başında mikrofonun telleri
belirsiz kişilerce koparıldığından duyulamamış, CHP lideri konuşmasına devam ederken meydana
DP’liler tarafından üzerinde “Kefen hırsızlarını unutma. Sana zulmedeni unutma!” yazan propaganda
kağıtları atılmıştı. Daha sonra Mersin’e geçen İnönü ve CHP’lilerin konvoyundan bazı otomobiller
DP’lilerce çevrilmiş ve içindekiler dövülmüştü. Mersin mitinginde de bazı hoparlörlerin telleri
kesildiğinden, İnönü nutkunu tek hoparlörle söylemek zorunda kalmış ve ellerinde Menderes’in
resmini taşıyan DP’lilerin tezahüratları nedeniyle nutkunu tamamlayamamıştı. Toplantı sona erdikten
sonra bazı CHP’liler dövülmüş, CHP ve Türk bayrakları yırtılmıştı. Aynı gün İsmet İnönü Başbakana
çektiği telgrafta mahalli idarenin emniyetlerini sağlamadığını belirterek, Mersin olayını şikayet
ettiğini, seçim devresinde hükümetin görevlerini ihmal etmesi durumunda seçimin emniyetli
olamayacağını bildirmişti. (“Mersinde dünkü esef verici hadise”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10677, 19
Nisan 1954, s. 1,6.) (Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 270-272.) (“İnönü’nün Müessif
Hadiseye Dair Menderes’e Telgrafı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 125, 19 Nisan 1954, s. 1.) Ertesi gün
İskenderun’da konuşacak olan İnönü İskenderun’a gelirken geçtiği ilçelerin bazılarında yapmayı
planladığı konuşmalardan bu bölgelerdeki gergin hava nedeniyle vazgeçmişti. (“İnönü, dün
İskenderun ve Antakyada konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,6.)
Antalya Manavgat’ta yapılan CHP mitinginde ise DP’lilerin ıslık ve gürültü sesleri nedeniyle CHP’li
adaylar konuşamamış, daha sonra aynı yerde yapılan DP mitingini bozmak isteyen CHP’liler sayıca az
olduklarından başarılı olamamışlardı. (“Miting bozma yarışı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20
Nisan 1954, s. 1,6.) Kayseri CHP mitinginde İnönü’nün nutku sırasında miting alanına ellerinde
dövizlerle 40-50 kadar DP’li girmiş, dövizlerde “Demokrat Kayseriye hoş geldin”, “Rey isteme
benden, buz gibi soğurum senden”, “Sahte oy, hileli seçim, boş sandık”, “C.H.P. senden de paşandan
da usandık” gibi ibareler yazılı olduğu görülmüştü. “İnönü Kayseride konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 29,
Sayı 10681, 23 Nisan 1954, s. 1,8.
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düellosunda, ilk şiddetli açıklama Menderes’in tek parti dönemine yaptığı olumsuz

atıflardan sıkılan İnönü’den geldi. İnönü, iktidarın kendisine cevap veremediği,

iftiraya başvurduğunu belirterek şöyle diyordu:258

“…Söylediklerime bir türlü cevap veremiyorlar. Tutup sen şöyle yaptın, sen
böyle yapmıştın diyorlar. Ben elli senedir, bu memleketin faydası için
çarpışarak çalıştım. Ben kaldırımdan, miting meydanlarından gelmedim.
Harp meydanlarında geldim…..Şimdi onlar iktidardan düşecekler diye tir tir
titriyorlar. Ama düşeceklerdir. Düşmeleri lazımdır. Bu kendileri için çok
hayırlıdır. Çünkü ıslah olacaklardır.”

Buna karşı Menderes, İnönü’nün savaş meydanlarından geldiğini söyleyerek

övündüğünü ve asker olduğunu bir ayrıcalıkmış gibi ileri sürdüğünü, oysa Türk

milletinin baştan başa asker olduğunu, biraz yaşlı herkesin savaş gördüğünü söylüyor

ve CHP ile İnönü’nün en büyük kozlarından biri olan II. Dünya Savaşına katılmama

meselesini açarak, İnönü’nün bunu “durmadan milletin kafasına vurduğunu”, “sizi

savaşa sokmadık, girseydik kazanamazdık” sözlerinin halka bozguncu bir ruh halini

yaydığını belirtiyordu. Menderes, İnönü’nün aslında savaşa girme kararı verdiğini,

tüm hazırlıkların tamamlandığını, milletvekillerinin çeşitli illerde söyleyecekleri

nutukları hazırladıklarını, kendisine de Eskişehir’e gitme görevi verildiğini ancak

tam bu sırada Fransa’nın düşmesi ile Türkiye savaş yolu dışında kaldığı için savaşa

girmekten kurtulduğunu da iddia ediyor ve şöyle diyordu: “İsmet Paşa bu memleketi

harbe sokmaktan koruyacak adam değildi.”259

Menderes İnönü karşılaşması böyle sürerken, söz düellosuna Cumhurbaşkanı

Bayar da katılacak ve Adana’da yaptığı konuşmada Kuvayi Milliye hatıralarına

değinerek şöyle diyecekti:260

“Bizim aslımız Kuvay-ı Milliyeden gelmiştir. Biz milletin en ümitsiz
zamanında, artık yapılacak bir şey kalmamıştır diye İstanbul’da evimize

258 Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 276. “İnönü Niğde’de dedi ki:”, Yeni Ulus, 22 Nisan
1954, Yıl 1, Sayı 128, s. 1,3.
259 “Menderes İnönünün sözlerine dün Samsunda cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10683, 25
Nisan 1954, s. 1,6.
260 “Mersin limanının temel atma töreni dün yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10684, 26 Nisan
1954, s. 1,7. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s.
136-148.
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kapanıp milletin mukadderatının ve akıbetinin neticesine intizar
etmedik[beklemedik]. Memleketin kurtulması, hakimiyetin elde edilmesi
esastır dedik…..milli hakimiyetimizi müdafaa etmek için yalnız Allahımıza
güvenerek meydana çıktık. Bana fuzuli olarak hangi hakimiyetin müdafaası
kahramanlığından bahsediyorlar?”

Bayar’ın kendisini hedef aldığı açık olan bu nutkuna radyo konuşmasında

cevap veren İnönü, kendisine karşı geliştirilen bu iddiaların, milli mücadele sırasında

düzenli orduya ve hükümete isyan eden Çerkes Ethem’i destekleyen Komünist

Partisi mensuplarınca da söylendiğini dile getirerek; Birinci İnönü Muharebesi ile

Çerkes Ethem ve destekçilerinin susturulduğunu, Komünist Partisinin dağıldığını ve

hükümete karşı gelenlerin bağışlandığını, bu kişiler arasından zamanla değerli

insanlar yetiştiğini belirtti ve şöyle dedi:261

“Sayın Bayar o zamanları yaşamıştır. Benim gibi bütün bu insanların
adlarını, rollerini hatırlar. Faydalı zannederse o zamanlar herkesin ne rol ve
ne yol takibettiğini tafsilatı ile söyliyebiliriz”

İnönü bu konuşmasıyla, Bayar’ın Yeşil Ordunun önde gelen kişiliklerinden biri

olduğunu ima ediyor ve bu konunun daha fazla gündemde tutulması halinde detaylı

bilgiler vereceği tehdidinde bulunuyordu.262

Seçim kampanyasının son günlerine gelindiğinde muhalif partiler propaganda

dönemi sırasında savundukları tezleri özetlemiş, iktidarın eleştirdikleri yönlerini

açığa vurmuşlardı. İktidar sözcülerine göre ise yapılacak iş basitti. DP’nin iktidarda

kalması halinde kalan sorunların çözüleceği ve icraatların hızlanarak devam edeceği

akılda tutulmalı ve 1950 seçimleri öncesi durum ile sonrası karşılaştırılarak oy

kullanılmalıydı. Cumhurbaşkanı Bayar seçim yasağından önce yaptığı son

konuşmalarda seçmene, DP iktidara geçtikten sonra, hürriyetin, emniyetin ve

kazancın artıp artmadığını düşünerek oy vermesini salık veriyordu.263 DP

261 “İnönünün dün geceki radyo konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7.
Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 286-290.
262 Aydemir, a.g.e., s. 142-147.
263 Bayar konuşmalarında DP iktidarının demokrasi rejiminin temelini kuvvetlendirdiğini,
vatandaşların her bakımdan 1950 yılında olduklarından daha rahat olduklarını, daha çok para
kazandıklarını vurguluyordu. “Celal Bayarın dün söylediği nutuklar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10678, 20 Nisan 1954, s. 1,3. “Bayar dün Boluda bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
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sözcülerinin seçmene bir diğer öğüdü ise “selametli bir hükümet, istikrarlı bir

meclis” kurulmasını zorlaştıran ve oy kazanmak için muhalefet tarafından

düzenlenmiş “adi bir oyun”dan ibaret olan karma listeden uzak durulması

hakkındaydı.264

b) Radyo Konuşmaları:

Radyo vasıtasıyla yapılan seçim propagandası 22 Nisan’dan 28 Nisan

akşamına kadar sürdü. 16 Nisan’da Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde

çekilen kura ile partilerin Ankara, İzmir ve İstanbul radyolarında hangi gün ve

saatlerde konuşacakları belirlendi. DP, CHP ve CMP radyolardan günde ikişer defa

onar dakika yararlanırken, TKP 20’den az bölgede seçime katıldığı için günde bir

defa on dakika konuşma yapma hakkına sahipti.265

22 Nisan akşamı radyolarda ilk propaganda konuşmaları yapıldı. İlk gün

İstanbul radyosunda DP adına İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı ve İçişleri Bakanı Etem

Menderes,  CHP adına  Burhan  Felek,  Ankara  radyosunda  CHP adına  Kasım Gülek,

DP adına Ankara milletvekili adayı Atıf Benderlioğlu konuştu.266

Radyo konuşmalarında iktidar partisine mensup hatipler iktisadi kalkınma,267

dış politikadaki başarılar, dış emniyet ve NATO’ya giriş ile268 DP’nin liberal ve

10681, 23 Nisan 1954, s. 1,8. Celal Bayar’ın Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri
1946-1950-1954, s. 85-95,122-128.
264 Cumhurbaşkanı, Anglo-Sakson memleketlerde iki partili bir yapının olduğunu, partilerin nöbetleşe
iktidara geçtiklerini, çoğunluktaki partinin azınlıktaki tarafından denetlendiğini belirterek “ileri
milletlerin” meclis çalışmalarının gürültüsüz patırtısız ve ciddiyetle yürütülmesi için partilerin
çıkardıkları listeler dahilide oy vermeye dikkat ettiklerini vurgulamıştı. (“Bayar seçmeni karma
listeden tahzir ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7.) (Celal Bayar’ın
Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri 1946-1950-1954, s. 152-162.) Bayar’ın nutku ile
aynı gün Menderes de karma listelerle ilgili parti teşkilatına bir tamim yayınlayarak, karma listelerin
muhaliflerce seçmeni şaşırtmak ve aldatmak üzere hazırlandığını bildirmişti. “Menderes bir tamim
neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7.
265 “Siyasi Partilerin Radyo Konuşması”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 123, 17 Nisan 1954, s. 1. “Partilerin
radyoda konuşma saatleri dün tesbit edildi”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1936, 17 Nisan 1954, s. 6.
266 “Radyolarda seçim konuşmaları bu akşam başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10680, 22 Nisan
1954, s. 1,6. “Gülek’in Menderes’e mertçe teklifi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 129, 23 Nisan 1954, s. 1.
Atıf Benderlioğlu, “Demokratik iktidarın dört senelik başarısı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1942, 23 Nisan
1954, s. 2.
267 Atıf Benderlioğlu CHP dönemi ile DP dönemini karşılaştıran, her alanda kalkınmayı vurgulayan ve
kalkınmaya ilişkin rakamlar verdiği bir konuşma yapmıştı. Atıf Benderlioğlu, “Demokratik iktidarın
dört senelik başarısı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1942, 23 Nisan 1954, s. 2.
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demokrat yapısını öne çıkarıyorlardı. Aynı konuşmalarda CHP ve tek parti dönemi

de eleştiriliyordu.

Nazlı Tlabar İstanbul radyosunda DP adına yaptığı konuşmada CHP’nin

ülkeyi yıllarca devletçi, teorik, itaatkar, mesuliyetten kaçan, nemelazımcı bir ruh ile

idare ettiğini ve bireyselliği idam ettiğini belirterek, DP’nin liberal olduğunu,

liberalizmi reddeden bir zihniyetin demokrat olamayacağını ifade etmişti. Tlabar’a

göre CHP bir yandan devletçiliği “yani kanuni solculuğu” savunuyor, diğer yandan

kapitülasyonlardan, Türk topraklarının yabancılara verileceğinden söz ederek

milliyetçilik maskesi altında irticai bir sağcılık yapıyordu.269

Buna karşılık CHP sözcüleri radyonun iktidar partisince propaganda aleti

olarak kullanıldığını,270 devlet araçlarının DP teşkilatına tahsis edildiğini,271 yapılan

döviz oyunlarından vurguncuların kazançlı çıktığını öne sürüyorlardı. İnönü 26

Nisan’da Ankara radyosunda yaptığı konuşmada hükümetin pahalılığa karşı tedbir

almayıp, “ameliyat olacak saf çocuğu oyuncakla aldatmaya” benzeyen temel atma

törenleriyle kamuoyunun dikkatini başka yere çekmeye çalıştığını dile getiriyordu.272

268 Radyo konuşmalarının ikinci günü Ankara radyosunda DP adına konuşan Dışişleri Bakanı ve DP
Genel Başkan Yardımcısı Fuat Köprülü, Türkiye’nin DP iktidarı sırasında NATO’ya girerek
yalnızlıktan kurtulduğunu, Yunanistan ve Yugoslavya’yla yapılan Ankara anlaşması ile güçlü bir
emniyet cephesinin kurulduğunu, Pakistan ile dostluk anlaşmasının imzalandığını, böylece
Türkiye’nin emniyet, itibar ve dostluklar kazandığını ifade etmiş; ABD’den askeri ve iktisadi
yardımlar alarak milli güvenliğin ve ekonomik gelişmenin güçlendirdiğini dile getirmişti. “Dış
politikada dört yıllık gelişmeler”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1943, 24 Nisan 1954, s. 1,2.
269 Nazlı Tlabar, “Bir Seçim Nutku”, Akis, Sayı 4, 5 Haziran 1954, s. 20,21.
270 Gülek konuşmasında radyoda gerçeklerden uzak yayın yapıldığını, iktidar partisinin devlet
radyosunu dört yıldır kendi lehine kullandığını belirtmiş ve Başbakana radyoda karşı karşıya
münazara yapmayı teklif etmişti. “Gülek’in Menderes’e mertçe teklifi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 129,
23 Nisan 1954, s. 1.
271 Radyoyla propagandanın üçüncü günü Ankara radyosunda konuşan Yozgat milletvekili ve CHP
Grup Başkan Vekili Avni Doğan DP teşkilatının kullandığı jiplerin plakasız ve faturasız olduğunu, bu
araçların devlet dairelerinin, resmi kuruluşların ve bankaların hizmet arabaları olduğunu iddia
ediyordu. “D. Parti iktidarının telaşı düşmesini önliyemiyecektir”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 132, 26
Nisan 1954, s. 1.
272 26 Nisan’da Ankara radyosunda konuşan İnönü CHP zamanındaki pahalılığın savaş nedeniyle
olduğunu oysa şimdi böyle olağanüstü bir durum olmadan hayat pahalılığının mevcut olduğunu,
hükümetin pahalılığa karşı tedbir almadığını, döviz oyunlarıyla vurguncuların kazançlı çıktığını,
İspanya’ya buğday satışından aracıların büyük kazançlar elde ettiğini, hükümetin bunlara cevap
veremediğini ifade etti. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 283-285. “İnönü’nün konuşması”,
Yeni Ulus, 27 Nisan 1954, Yıl 1, Sayı 133, s. 1,5.
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Radyo ile propaganda süresinin son günü olan 28 Nisan’da İstanbul

radyosunda hükümet adına Adnan Menderes, DP adına Mükerrem Sarol, CHP adına

İsmet İnönü ve CMP adına Ahmet Oğuz konuştu.273

c) Seçim Beyannameleri:

(1) Cumhuriyet Halk Partisi:

19 Nisan’da yayınlanan CHP seçim beyannamesinde DP iktidarı eleştiriliyor

ve CHP’nin vaadleri sıralanıyordu. Beyannamede üzerinde durulan konular ve parti

tarafından savunulan esaslar şunlardı:274

DP iktidarında geçen dört yıl zihniyet ve uygulamada rejim bakımından bir

gerileme devri olmuştur. Demokratik rejim her geçen gün doğal yolundan

uzaklaşarak, kanunlar yerine şahısların arzu ve iradelerine bağlı bir yöne gitmiştir.

CHP ülke sevgisi nedeniyle, kendisine karşı yapılan tüm haksızlık ve insafsızlıklara

rağmen, iktidara geldiğinde intikamcı olmayacak, siyasi hayatta hoşgörü havasını

yerleştirmeye çalışacaktır. CHP’nin seçimi kazanması durumunda siyasi hürriyetleri

teminat altına alacak Anayasa değişiklikleri yapılacak, kanunların Anayasaya

uygunluğunu denetleyecek bir Anayasa mahkemesi kurulacak, meclis murakabesi

tesis edilecek, muhalefet partilerinin emniyet içinde çalışacağı şartlar sağlanacak,

partizan idareye son verilecek, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakim ve savcı

teminatı sağlanacak ve devlet menfaatlerinin parti menfaatleri üzerinde tutulacağı

tarafsız bir idare kurulacaktır. CHP, basının hükümeti tam bir serbestlik içinde

eleştirebilmesini rejimin ana şart olarak görmekte ve basını ezip iş yapamaz hale

getirmeye çalışan zihniyeti reddetmektedir. CHP partizan radyoya son verecek ve

memurları siyasi nüfuzdan kurtararak onları emniyet altına alacak tedbirler

getirecektir.

273 “Bugün seçim propaganda faaliyetinin son günü”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan
1954, s. 1,7.
274 “C.H.P.nin Seçim Beyannamesi”, Yeni Ulus, 20 Nisan 1954, Yıl 1, Sayı 126, s. 1,5. “C.H.P. nin
dün dağıtılan seçim beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954, s. 1,6.
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DP iktidarı altında Türk parasının değeri düşmüş, üretim maliyetleri artmış,

dış ticaret çıkmaza girmiş, dış dünyaya karşı verilen sözler tutulamaz hale gelmiştir.

İlk planda mali ve iktisadi güçlüklerin yenilmesi gerekmektedir. CHP dış sermaye

düşmanı değildir, ancak yabancı sermayeye Türk vatandaşlarından farklı bir ayrıcalık

verilmesine karşıdır. CHP’nin iktidara geçmesiyle suiistimal ve kredi yolsuzluklarına

son verilecek, hayat pahalılığı ile mücadele edilecek, paranın değerinde istikrar

sağlanacaktır. Özel teşebbüs ve küçük esnafın emniyet içinde çalışması için gerekli

tedbirler alınacak, küçük çiftçinin makineleşmesi sağlanacak, borç yükü altında

ezilen köylerin derdine çare bulunacaktır.

Gelir vergisinde düzenlemelere gidilerek dar gelirli vatandaşın ve küçük

esnafın vergi yükünün azaltılması sağlanacak, kredi imkanları genişletilecek, özel

teşebbüs teşvik edilecek, sanayi alanında uzun vadeli kredi tasarrufu ele alınacaktır.

Orman davasının çözümüne çalışılacak, köy salması kaldırılacak, tüketim üzerinden

alınan vergilerle muamele vergisinin gözden geçirilerek kaldırılması için tedbirler

alınacak, ilk aşamada bu vergilerin oranları azaltılacaktır. Tapu ve mahkeme harçları

indirilecek, vergi usul kanunu ıslah edilecek, hayvanlar vergisi tamamen

kaldırılacaktır. Gelir vergisi sisteminin ilk yıllarında tecrübesizlikten ağır vergi

cezalarına çarptırılan vatandaşların vergi ve hapis cezalarının, bir sefere mahsus

olmak üzere affedilmesi için mali af kanunu çıkarılacaktır.

CHP iktidara geldiğinde iş kanununun kapsamı genişletilecek, asgari ücret

sistemi tüm işkollarını kapsamak suretiyle ülke çapında uygulanacak, hafta tatili ve

genel tatil günlerinde tam ücret verilmesi sağlanacak, yıllık ücretli izin sistemi

kurulacak, grev hakkı -CHP programındaki esaslar dahilinde- ele alınacak, işçi

sigortaları ıslah edilecek ve sigorta primlerine devletin bir oranda katılımı

sağlanacak, işçi sendikaları politika dışında tutulacak ve her ailenin bir ev sahibi

olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ayrıca üniversite özerkliğini zedeleyen şartlar kaldırılacak, köylüye toprak

temini için çalışılacak, karayollarının inşasına ve özellikle köy yolları yapımına

önem verilecek, şehir ve kasabalardaki elektrik ve su ihtiyaçları karşılanacak, çeşitli

nedenlerle geri kalmış Doğu illerinin kalkınmasına önem verilecek, okulsuz köy

bırakılmayacaktır. Dış politikanın partiler üstü olması gerektiğine inanan CHP, dış
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meselelerde muhalefet partileriyle mutabakat aranması ve mecliste görüşülmeden

karar alınmamasını zorunlu görmektedir.

CHP, iktidar olması halinde, seçim sisteminin, seçim sonuçlarını oy sayısına

yaklaştıracak şekilde ıslah edileceğini ve rejim davalarının en geç iki senede

halledilerek, demokratik rejimin tam olarak yerleşmesinin sağlanacağını vaad

etmektedir.

(2) Köylü Partisi:

TKP seçim beyannamesi 19 Nisan’da yayınlandı. Beyannamede seçimin

sonucu ne olursa olsun meclis murakabesinin önemine değiniliyor, TKP programının

“halkın asil vicdanı”, tüzüğünün “halkın ihtiyaçları” olduğu ve müstakbel iktidarı

ikna etmekten başka hiçbir amacının olmadığı ifade ediliyordu.275

(3) Cumhuriyetçi Millet Partisi:

27 Nisan’da “Rejim Davası” başlıklı CMP seçim beyannamesi yayınlandı.

Beyannamede Anayasanın vatandaşlara geniş ölçüde hak ve hürriyetler tanıdığı,

ancak hürriyetlerin sınırı ve kullanımı konularında açık ve anlaşılır bir ifade tarzı

taşımadığından baskı idarelerince suiistimal edildiği belirtiliyor; CMP’nin vatandaş

hak ve hürriyetlerinin Anayasada açıkça tarif edilmesini ve hürriyetlerin Anayasa

teminatı altına alınmasını istediği, bunun için de 10. TBMM’nin Anayasa ve rejim

meselelerini ele alarak, bir kurucular meclisi gibi çalışmasını önerdiği ifade

ediliyordu. Beyannamede ayrıca dış ticaret açığı tehlikesine işaret edilmekte,

enflasyonist bir politika güdüldüğü belirtilmekte ve iktisadi durum eleştirilmekteydi.

CMP, beyannamesi ile dürüst ve açık bir dış siyasetin takip edilmesini istediğini ve

BM idealine bağlı bir parti olduğunu açıklıyordu.276

275 “C.H.P. nin dün dağıtılan seçim beyannamesi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10678, 20 Nisan 1954,
s. 1,6.
276 “C.M.P. dün beyannamesini neşretti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10686, 28 Nisan 1954, s. 1,7.
Bölükbaşı, a.g.e., s. 179,180.
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C) Seçim ve Sonuçları:

2 Mayıs günü yapılan seçimlerin galibi meclisteki 541 sandalyenin 503’ünü

kazanan DP olmuştur. Seçim sonrasında, mecliste düşük bir yüzde ile temsil edilmek

zorunda kalan ve seçim neticelerinden hayal kırıklığına uğrayan muhalefet partileri,

çoğunluk sisteminin adaletsizliğinden yakınıp, seçim sisteminin değiştirilmesini talep

etmişlerdir. Meclisteki ezici üstünlüğüne dayanan DP ise, yeni yasama döneminin ilk

aylarında muhalif partilere, muhalefeti destekleyen seçmenlere ve memurlara yönelik

baskıcı ve kısıtlayıcı mahiyette tedbirler almıştır.

1) Propaganda Süresinin Bitiminden Seçim Gününe Kadar

Yaşananlar, Son Hazırlıklar ve Seçim Günü:

29 Nisan sabahı seçim kanunu hükümlerine göre propaganda süresi sona

erdi.277 Propaganda süresinin sona ermesine rağmen Başbakan ve Cumhurbaşkanının

ülkenin çeşitli yerlerinde yaptığı ve plağa alınan propaganda konuşmaları radyolarda

yayınlanıyordu. Bu yayınların seçim kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile CHP

Ankara il idare kurulu Ankara il seçim kuruluna başvuruda bulunmuş, ancak kurul

Bayar’ın konuşmalarını kanuna uygun bulmuştu. Daha sonra Yüksek Seçim

Kuruluna gönderilen itiraz burada kabul edilmiş ve bu konuşmalar Yüksek Seçim

Kurulunca kanuna aykırı bulunmuştu.278

Seçim hazırlıkları ise tamamlanmak üzereydi. Seçim kurulları 30 Nisan’dan

itibaren kaymakamlarla birlikte sandık yerlerini incelemiş, sandıklar kurul

başkanlarına teslim olunmuştu. Seçmen kartlarının dağıtımı işi de sona ermişti.279

277 “Seçim propagandalarına bu sabah son verildi”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10687, 29 Nisan 1954,
s. 1. Buna rağmen İstanbul’da seçim gününe kadar cezai ehliyeti olmayan çocuklar tarafından oy
pusulaları dağıtılmaktaydı. “Seçim hazırlıkları dün tamamlandı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10689, 1
Mayıs 1954, s. 1.
278 “Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı ile Başbakanın radyoda verilen konuşmalarını kanuna
aykırı buldu”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 138, 2 Mayıs 1954, s. 1.
279 İstanbul’da seçim sandıklarının seçim heyetlerine teslimi seçimden bir gün önce tamamlanmıştı.
Sandık başkanları seçim günü sabah saat sekizde parti temsilcilerinin huzurunda sandıkları kontrol
edip, kilitleyecek ve mühürleyecekti. Evlerinde bulunmayanların seçmen kartları ise bağlı oldukları
sandık kurulu başkanına teslim edilmişti. İstanbul Vilayeti seçmen kartı olmayan ancak seçim
kütüklerinde isimleri olan vatandaşların, nüfus kağıtları ile başvurdukları takdirde oylarını
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Kanuna göre her seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı 1950 genel

nüfus sayımı sonucuna göre belirlenecek ve 1950 sayımı verilerine göre, her 40.000

vatandaşa bir milletvekili hesabı ile 534 milletvekili seçilecekti. Ancak seçim

kanununa konulan ek madde, 1954 seçimlerinde seçilecek milletvekili sayısının 1950

seçimlerinde her seçim çevresi için belirlenmiş olan milletvekili sayısından aşağı

olamayacağını düzenlemekteydi. Bu hesaba göre 1954 seçimlerinde 64 ilde toplam

541 milletvekili seçilecekti.280

Seçim sabah saat 8:00’de başlayıp, 17:00’ye kadar sürecekti. Sayım işlemleri

17’den ibaren başlayacaktı. Seçim günü gecesi saat 23:45’den itibaren Ankara

radyosu ara vermeden yayınına devam edecek ve sonuçları bildirecekti. Radyo 3

Mayıs Pazartesi günü saat 07.30’dan itibaren öğleye kadar ara vermeden yayın

yapacaktı. Ayrıca seçim sonuçlarına dair haberlerin basına aktarılması için Anadolu

Ajansında bir büro kurulmuştu.281

Seçimi izlemek üzere Amerikan, İngiliz, Alman ve İsviçreli gazeteciler de

Türkiye’ye gelmişti.282 Seçim günü gazeteler vatandaşları oy kullanmaya çağırıyor

kullanabileceklerini bildirmişti. Oy verme günü içki satılması veya içilmesi, ordu ve zabıta mensupları
hariç olmak üzere silah ve yaralayıcı alet taşınması yasaktı. Oyunu kullandıktan sonra sandık başından
ayrılmayan veya müdahale, telkin ve tavsiyelerde bulunanlar, oy verilmesi yada verilmemesi için
seçmene para, hizmet veya menfaatler vaad edenler, oy verme veya seçim sonuçlarının gösteren
tutanakları yırtan, bozan, kaldıranlar, seçme yeterliliği olmadan veya başkasının yerine oy vermeye
kalkışanlar, sahte seçmen kartı tanzim edenler, bunları kullananlar, seçmen kartlarını çalanlar, bozarak
kullananlar için seçim kanununda ağır cezai hükümler getirilmişti. (“Seçimler için dün yapılan
hazırlık”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10688, 30 Nisan 1954, s. 1,8.) Kanuna göre oy pusulalarının
üstünde seçmen tarafından konmuş imza, tarih vs. gibi bir işaret bulunmamalıydı. Vatandaş kapalı oy
hücresindeki aday listelerinden kullanabilir yada düz beyaz kağıda kendi listesini yazabilirdi. İstanbul
valiliği karma listenin yasak olduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu, seçmenin tek bir parti listesi
hazırlayabileceği gibi karma liste de yapabileceğini duyuruyordu. (“Şehrimizde dünkü hazırlık ve
hadiseler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10690, 2 Mayıs 1954, s. 1,6.) Diğer yandan seçimden bir gün
önce İzmir’de seçim hücrelerine matbu karma listeler konulmamasına ilişkin DP’nin seçim heyetine
yaptığı müracaatı kabul edilmişti. “Tarihi gün geldi:yurdda seçim bugün yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl
29, Sayı 10690, 2 Mayıs 1954, s. 1,6.
280 “Mebusların adedi bu devre 541e çıkarıldı”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1910, 21 Mart 1954, s. 1.
281 İstanbul’da ise vilayet tarafından seçim sonuçlarının kazalardan hızla alınıp, Bakanlığa
gönderilmesi için vilayet merkezinde dokuz adet büro kurulmuştu. Bu bürolarda bulunacak dokuz
telefon kazalara bölünecek ve memurlar sonucu hızla öğrenmek için nöbetleşe geceli gündüzlü
çalışacaklardı. “Tarihi gün geldi:yurdda seçim bugün yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10690, 2
Mayıs 1954, s. 1,6.
282 “Seçimler için dün yapılan hazırlık”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10688, 30 Nisan 1954, s. 1,8.
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ve hangi parti kazanırsa kazansın seçime katılımın çok önemli olduğu, demokrasinin

geleceğinin buna bağlı olduğu vurgulanıyordu.283

Seçim 2 Mayıs Pazar günü yapıldı ve seçim günü birkaç küçük olay ve kavga

dışında büyük bir hadise yaşanmadı.284

2) Seçim Sonuçları ve Meclis Açılana Kadar Yaşananlar:

Resmi olmayan seçim sonuçları Anadolu Ajansı ve Ankara radyosunda saatte

bir ilan ediliyordu. Sabaha karşı üçte alınan ilk sonuçlara göre seçime katılım oranı

çok yüksekti ve seçimi ezici çoğunlukla DP kazanmıştı.285 CHP Malatya,  Sinop  ve

Kars’ta, CMP Kırşehir’de milletvekili çıkarmış, diğer tüm illerde DP tam liste

halinde kazanmıştı.286 Seçime katılım oranı İstanbul’da yüzde 73,287 Ankara’da

yüzde 95 civarındaydı.288

3 Mayıs sabaha karşı Cumhuriyet muhabirine beyanat veren Menderes,

seçimi büyük bir çoğunlukla tekrar DP’nin kazandığını açıklıyor ve millete teşekkür

ediyordu.289 Başbakan yabancı basın mensuplarına verdiği beyanatta ise, 1954

283 Nadir Nadi seçime katılım ne kadar fazla olursa, devletin kaderinin de o kadar sağlam bir temele
oturmuş olacağını ifade ediyordu. Nadir Nadi, “Büyük Vazife”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10690, 2
Mayıs1954, s. 1.
284 Seçim günü Adıyaman’da askerlik şubesi başkan yardımcısı evlere oy pusulası dağıtan DP’lilerle
tartışmış ve üç DP’liyi ateş ederek yaralamıştı. “Seçim gününde çıkan kavgalar ve hadiseler”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s. 1,6.
285 Ne seçime katılımın yüksek olması ne de DP’nin kazanması sürpriz değildi. Vatan gazetesince
Nisan ayında yapılan seçim anketine katılanların %97.2’si seçimde oy kullanacaklarını belirtmiş, bu
kişilerin %59.9’u DP’ye, %25.2’si CHP’ye, %0.4’ü CMP ve TKP’ye oy vereceklerini, %14.5’i karma
liste yapacaklarını açıklamıştı. Aktaran Albayrak, a.g.e., s. 258.
286 “Seçimi büyük ve ezici farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etti” Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691,
3. bs., 3 Mayıs 1954, s. 1,6. “Saati saatine yurdda neticelerin alınışı” Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı
10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s. 1,6. Ertesi gün Hürriyet DP’nin 493, CHP’nin 31, CMP’nin 5
milletvekili çıkardığını, Bingöl’de bağımsız adayın seçildiğini, iki ilde sonuçların kesinleşmediğini
duyurdu. (“DP 493, CHP 31, CMP 5”, Hürriyet, Yıl 7, Sayı 2172, 4 Mayıs 1954, s. 1.) Aynı gün
Cumhuriyet son sonuçlara göre DP’nin mecliste 9’u bağımsız olmak üzere toplam 508, CHP’nin 28
ve CMP’nin 5 milletvekili ile temsil edileceğini açıkladı. Tüm illerde sonuçlar belli olmadığından
kesin rakamlar verilemiyordu. “D.P Meclise 508 üye ile katılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692,
4 Mayıs 1954, s. 1,6.
287 “İstanbul’da rey tasnifi sona erdi”, Hürriyet, Yıl 7, Sayı 2172, 4 Mayıs 1954, s. 1.
288 “Büyük şehirlerde dün kat’i neticeler de alındı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954,
s. 1,6.
289 “Başbakanın gazetemize demeci” Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s. 1. 3
Mayıs’ta yayınlanan DP tebliğinde geçen devrede olduğu gibi bu devrede de insan üstü şekilde
çalışmak suretiyle millete şükran borçlarının ödeneceğinden söz ediliyordu. “D.P. ve C.H.P. seçimlere
dair tebliğ yayınladılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954, s. 1,6.
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seçimlerini, geçen seçimdekinden daha büyük bir çoğunlukla kazanmış olmalarının,

dört yıllık DP iktidarı sırasında yaşanan demokratik gelişmelerin, ekonomi

alanındaki başarıların ve DP’nin her alandaki icraatlarının Türk milletince

onaylandığı anlamına geldiğini belirtiyor; seçimler sonunda elde edilen yeni güçle, iç

ve dış politikada ve iktisadi kalkınma konusunda ilerlemeye devam edeceklerini

ifade ediyordu.290

Ertesi  gün  tüm  illerde  sayım  sona  erdi.  Resmi  olmayan  sonuçlara  göre

meclisteki toplam 541 sandalyenin 504’ünü DP, 31’ini CHP, 5’ini CMP, 1’ini

bağımsız aday kazanmıştı.291 Ancak Tunceli’den milletvekili seçilen Aslan Bora ve

Fethi Ülkü, 6 Mayıs’ta CHP’den istifa edip DP’ye geçince, CHP’nin 31 olan

milletvekili sayısı 29’a düştü ve Tunceli’de kazanan diğer DP’li milletvekiliyle

beraber DP Tunceli’de tam liste çıkarmış oldu.292

İsmet İnönü Malatya’dan, Server Somuncuoğlu Sinop’tan, Turgut Göle ve

Sırrı Atalay Kars’tan, Osman Bölükbaşı ve Ahmet Bilgin Kırşehir’den milletvekili

seçilmişlerdi. CHP Meclis Grubu Başkan Yardımcılarından Faik Ahmet Barutçu,

Hüseyin Yalçın ve Nihat Erim ise meclise giremiyordu.293

Bu sonuçlar CHP için sürpriz olmuştu. CHP genel merkezinde ikilik olduğu,

CHP Meclisinden ve taşra teşkilatından bazı üyelerin İnönü ile Nihad Erim’i istifaya

davet edeceklerine dair söylentiler çıkmış,294 ancak  bunlar  önce  Yeni  Ulus,  sonra

bizzat İnönü tarafından yalanlanmıştı.295

Diğer yandan DP’nin seçim başarısı partililerce tüm yurtta ilginç yöntemlerle

kutlanıyordu. CHP’yi simgeleyen tabutlar şehirde dolaştırılıyor, şenlikler, fener

alayları düzenleniyor, hayvanlar kurban ediliyor, DP’liler davul zurna ile kamyonlara

290 Menderes aynı açıklamada DP’nin BM, NATO, Ankara Paktı ve Türkiye-Pakistan anlaşması
çerçevesinde gelişen dış politikasının bir milli politika haline geldiğini söylemişti. “Menderes’in
dünya basınına beyanatı”, Hürriyet, Yıl 7, Sayı 2171, 3 Mayıs 1954, s. 1.
291 “Demokrat Parti 504 mebusluk kazandı”, Zafer, Yıl 6, Sayı 1954, 5 Mayıs 1954, s. 1.
292 “İki yeni C.H.P. mebusu D.P. ye girdiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10694, 6 Mayıs 1954, s. 1.
293 “Saati saatine yurdda neticelerin alınışı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s.
1,6.
294 “D.P. ve C.H.P. seçimlere dair tebliğ yayınladılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs
1954, s. 1,6. “C.H.P. Meclisi acele toplantıya çağırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10694, 6 Mayıs
1954, s. 1.
295 “Yalan haberler”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 141, 5 Mayıs 1954, s. 1. İnönü partiden ayrılacağına dair
yapılan yayınlara cevaben Dünya gazetesine verdiği beyanatta, CHP merkez ve teşkilatında birlik
olduğunu, parti içi ihtilafa dair yayınların aslı olmadığını açıklamıştı. “İnönü’nün cevabı”, Yeni Ulus,
Yıl 1, Sayı 143, 7 Mayıs 1954, s. 1. Muhalefette İsmet İnönü 1950-1956, s. 291.
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binmiş şekilde kent sokaklarında tur atıyordu. CHP ruhuna fatiha okunduğu ve helva

dağıtıldığı bile olmuştu.296 Bu gösteriler sırasında DP’lilerle, şenlik yapılmasına karşı

çıkan diğer partililer arasında kavga çıktığı da oluyordu.297

Partililerin kutlama tarzından da anlaşılabileceği gibi, seçim sonuçları DP

yanlısı çevrelerce, CHP’nin tarihi misyonunun bittiği, milletin verdiği oylarla bu

partiyi muhalefette bile istemediğini gösterdiği şeklinde yorumlanıyordu.298 CHP’nin

halk tarafından muhalefetten de tasfiye edildiğine dair çıkan bu tip yayınlara karşı,

parti ileri gelenleri ve Yeni Ulus gazetesi, CHP’nin aldığı yüzde 35 oranındaki oya

dikkat çekiyordu.299

Yeni dönemde 30 civarında milletvekili ile temsil edilecek muhalefetin, 500

küsur iktidar partisi milletvekiline karşı denetim görevini yapmada zorluklarla

karşılaşacağı tahmin ediliyordu.300 Buna karşılık CMP Genel Başkanı Ahmet

Tahtakılıç partisinin, muhalefet görevini tek milletvekiliyle bile yapabilecek

durumda olduğunu, bu nedenle partisinin çıkardığı milletvekili sayısının önemli

olmadığını açıklamıştı.301 CHP’lilerce vurgulanan asıl konu ise seçim sistemiydi. 3

Mayıs’ta yayınlanan tebliğde CHP’nin, mecliste aldığı oy oranı nisbetinde bir

muhalefet yapacağı; muhalif seçmenin sesinin adaletli bir biçimde meclise

296 Adana’da ellerinde DP bayrakları olan kafileler kamyonlarla şehri dolaşmış, bu kamyonlardan
biriyle de, üstüne CHP yazılmış ve altıoklu bayrak asılmış bir tabut şehirde dolaştırılmıştı. Tabut önce
Kasım Gülek’in evinin önüne konmak istenmişse de bazı DP’lilerin buna engel olması üzerine İnönü
meydanında bir ağacın üstüne asılmış ve altında şenlik yapılmıştı. (“Büyük şehirlerde dün kat’i
neticeler de alındı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954, s. 1,6.) İstanbul’da bazı DP’li
milletvekilleri davul zurna, ellerinde bayraklar ve bir tabut ile şehirde dolaşırken, (“D.P. liler dün
şehrimizde yer yer şenlikler yaptılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954, s. 1,6.)
İzmir’de şenlikler ve fener alayları düzenleniyor, şehrin birçok yerinde 500 kadar hayvan kurban
ediliyordu. Ayrıca İzmir’in bazı ilçelerinde CHP ruhuna fatiha okunmuş ve irmik helvası dağıtılmıştı.
“Seçimi kazan D.P.liler dün şenlikler yaptılar”, Hürriyet, Yıl 7, Sayı 2172, 4 Mayıs 1954, s. 1.
“Büyük şehirlerde dün kat’i neticeler de alındı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954, s.
1,6.
297 Kayseri’nin bir kazasında ise şenlik yapan DP’lilerle şenlik yapılmasına kızan diğer partililer
arasında taş, sopa ve tabanca kullanılan bir kavga çıkmıştı. “Kayseride partililer arasında kanlı kavga”,
Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10697, 9 Mayıs 1954, s. 1.
298 A. Naci Karacan, “Halkın sesi Hakkın sesi” ,Milliyet, 4 Mayıs 1954’den aktaran “Yankılar”, Ayın
Tarihi, Sayı 246, 1-31 Mayıs 1954, s. 58,59.
299 “Tasfiye bumudur?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 141, 5 Mayıs 1954, s. 1.
300 “D.P. ve C.H.P. seçimlere dair tebliğ yayınladılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs
1954, s. 1,6.
301 “C.M.P. Başkanının beyanatı” Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s. 1.
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yansımasına engel olan seçim sisteminin değişmesi gerektiğinin, bu seçimlerle bir

kez daha görüldüğü ifade edilmişti.302

Muhalifler DP’nin mecliste kazandığı ezici çoğunluğu seçim sisteminin

aksaklığına bağlıyor ve muhalefetin eksik temsil edilmesine neden olan çoğunluk

sisteminin ülke şartlarına uymadığını savunuyorlardı.303 Gerçekten de çoğunluk

sistemi tüm muhalif partilerin mecliste çok sayıda sandalye kaybetmesine sebebiyet

vermişti. CHP seçimlerde %35.11 oranında oy almasına rağmen mecliste %5.77304

oranında temsil edilecekti. CHP’nin eksik temsil oranı %29.34 gibi muazzam bir

rakamdı. Aynı durum diğer muhalefet partileri için de geçerliydi. Yurt çapında %

5.28 oy alan CMP % 0.93 temsil oranına sahipti. TKP’ye verilen % 0.56 oranındaki

oy ise hiç temsil edilmiyordu. Nisbi temsil sistemi geçerli olsaydı, kabaca 200

seçmenden birinin oyunu alan TKP meclise 3 milletvekili sokacaktı. Seçim sistemi

tüm partilerin aleyhine çalışmıyordu. Çoğunluk sisteminin nimetlerinden faydalanan

DP, %58.42 oy almasına rağmen mecliste %91.25305 oranında temsil edilecekti. Bu

durum, % 32.83 oranında aşkın temsil anlamına geliyordu ki, muhalefet partilerinin

neden seçim sistemine cephe aldıklarını açıklıyordu.

İktidar partisinde çoğunluk sisteminin değiştirilmesine taraftar olan kimse

yoktu. Mevcut sistemin korunması konusunda sıkça kullanılan gerekçeler, çoğunluk

sisteminin CHP iktidarınca getirildiği, muhalefetin sistem değişimini ülkeye faydalı

olması için değil kendi çıkarları için istediği,306 nisbi temsil siteminin istikrarsız

302 “D.P. ve C.H.P. seçimlere dair tebliğ yayınladılar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs
1954, s. 1,6. “Memlekette varlığımız büyük oy nisbetinin himayesindedir”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı
140, 4 Mayıs 1954, s. 1. Aynı gün bir açıklama yapan CHP İstanbul il başkanı İlhami Sancar
“Memleketimizde muhalefetin lüzumu hakkındaki telakki ne ise, Mecliste o nisbette temsil
edilecektir.” demiş ve seçim sistemi nedeniyle birçok muhalif seçmenin sesinin meclise girmeyerek
sokakta bırakıldığını dile getirmişti. (“D.P. liler dün şehrimizde yer yer şenlikler yaptılar”,
Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10692, 4 Mayıs 1954, s. 1,6.) CHP Gençlik Kolları da bir beyanname
yayınlanarak seçim sistemi nedeniyle meclis denetiminin dört yıl daha işleyemez hale geldiğini ve
Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için bir kültürel kalkınma hamlesine girişilmesinin şart olduğunu
bildirmişti. “C.H. Partisi dün 3 ilde seçimlerin iptalini istedi”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10695, 7
Mayıs 1954, s. 1,8.
303 “Muhalifler D.P.nin aldığı ezici çoğunluğu seçim kanununun aksaklığında buluyorlar”, Hürriyet,
Yıl 7, Sayı 2172, 4 Mayıs 1954, s. 1.
304 Meclise giren CHP milletvekili sayısı(31)x100/meclise giren toplam milletvekili sayısı(537)
305 Meclise giren DP milletvekili sayısı(490)x100/meclise giren toplam milletvekili sayısı(537)
306 DP’ye göre çoğunluk sistemi CHP iktidarınca getirilmişti, ayrıca seçimi kazanıp, 500 milletvekilini
çıkaran CHP olsaydı seçim sisteminden şikayet etmeyecek, bu durumun ülkede istikrarı sağlayacağını
savunacaktı. “Seçim”, Akis, Sayı 4, 5 Haziran 1954, s. 7,8.
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yapısının ülkeye zarar getireceği ve tehlikeli sonuçlar doğuracağıydı.307 DP,

muhalefetin nisbi temsil sisteminden sonraki ikinci önerisi olan, çoğunluk sisteminin

korunarak seçim bölgelerinin ölçeğinin değiştirilmesi yani dar bölge usulüne

gidilmesine dair düzenlemeye taraftar görünüyordu.308 Ancak DP ileri gelenleri,

böyle bir düzen altında yapılan seçimlerin muhalefet lehine farklı sonuçlar

yaratacağına dair iddiaları reddediyor, dar bölge usulüyle yapılmış bir seçimin,

ilçelerde, hatta sandıklarda çoğunluğu kazanan DP bakımından, sonuçları

değiştirmeyeceğini savunuyorlardı.309

DP taraftarlarının savunduğu bir diğer esas, meclis murakabesi için muhalif

milletvekili sayısının önemli olmadığı, muhalif milletvekillerinin sayıca az olmasının

muhalefetin denetim görevini yapmasına engel olmayacağıydı. Aslında CHP de

bunun bilincindeydi. Nisbi temsil sistemini savunan CHP’liler bile, seçim sisteminin

değişmesinin, demokratik bir denetim müessesinin kurulması için yeterli olmayacağı

görüşündeydi. Bu konuda en çok meclis iç tüzüğü suçlanıyor, sözlü soru, gensoru

gibi müesseselerin ya amacı dışında, yada hiç kullanılmadığı belirtiliyordu. İktidar,

mecliste hükümetin denetlenmesine dair mekanizmanın çalışmasını önlediği gibi, DP

307 Çoğunluk sistemini destekleyen yazarlardan Nadi, çoğunluk sisteminden nisbi sisteme geçmekle
sorunların çözülmeyeceğini, nisbi temsil sisteminin mahzurlarının daha fazla olduğunu, nisbi temsil
sistemi ile istikrarlı hükümet kurmanın ve iş görmenin imkansız olacağını öne sürüyordu. (Nadir Nadi,
“Bir Genelge”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10694, 6 Mayıs 1954, s. 1,3.) Çoğunluk sisteminin siyasi
hayatta daha çok istikrar getirdiği için dünyanın en ileri demokrasilerinde uygulandığını belirten
Burhan Belge ise, bazı ülkelerde geçici olarak uygulanıp kaldırılan nisbi usulün ise parti enflasyonuna
ve istikrarsızlıklara yol açtığını ve sol partilerin işine yaradığını savunuyordu. Belge’ye göre çoğunluk
sistemini tercih ederek seçim kanununa koyan CHP de nisbi temsil sisteminin mahzurlarını biliyordu.
Burhan Belge, “Boş Gürültü…”, Zafer, Yıl 6, Sayı 1957, 8 Mayıs 1954, s. 1,3.
308 “Seçim”, Akis, Sayı 4, 5 Haziran 1954, s. 7,8.
309 Samet Ağaoğlu Zafer’de çıkan yazısında Türkiye’deki 400’den fazla ilçenin her birinin bir seçim
bölgesi olarak kabul edilerek, çoğunluk sistemine göre yapılacak bir seçimi yine DP’nin kazanacağına
ve aşağı yukarı aynı sayıda milletvekili çıkaracağına işaret ediyordu. Adalet Bakanlığının tebliğinde
bu yönde rakamlar verilmemesine rağmen DP adaylarının ilçelerin %90’ından fazlasında çoğunluğu
kazandığını iddia eden Ağaoğlu; İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin tüm ilçelerinde çoğunluğun
DP’de olduğunu, hatta İstanbul’da her sandıkta çoğunluğun DP’de olduğunu ifade ediyordu. Diğer
yandan nisbi temsil sisteminin zararlı bir sistem olduğunu belirten Ağaoğlu, nisbi temsil sisteminin
daha az mahzurlu bir şekli olan, bir adayın veya partinin bir seçim bölgesinde asgari bir oy temin
etmesi zorunluluğu getiren sistemde de CHP’nin başarılı olamayacağını, çünkü 1954 seçimlerinde
CHP’nin birçok ilde seçim kanununun milletvekilliği için kabul ettiği 40.000 nüfusa karşılık 40.000
oyu alamadığını, CMP’nin ise hiçbir ilde 40.000 nüfus karşılığı 40.000 oy alamadığını ifade ediyordu.
Samet Ağaoğlu, “Seçim neticeleri”, Zafer, Yıl 6, Sayı 1973, 24 Mayıs 1954, s. 1,7.
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Meclis Grubunda da eleştiri ve “oto-murakabeyi” dolaylı tehditlerle işlemez hale

sokmuştu.310

İktidar yanlısı basın muhalefet partilerinin seçim sonuçları ve seçim sistemine

ilişkin tepkisini fazla buluyordu. Bu konuda İngiliz seçimleri örnek gösterilerek,

dünyada seçim sistemlerinin özelliklerinden kaynaklanan bu gibi durumlar

yaşandığında, siyasi hayatta sorun çıkmadığı ve “kimsenin seçim sistemini öne

sürerek derd yan[ma]dığı” vurgulanıyordu.311

Oysa 1950 seçimlerinde çoğunluk sisteminin nasıl muhalefet aleyhine

işlediğini gören ve 1954 seçimleri ile mecliste daha da güç kaybeden CHP, seçim

sistemi meselesini kapatmayacak, seçimden sonra uzun süre boyunca, sistemin

adaletsizliğine dikkat çekerek, demokrasinin geliştirilmesi için seçim sisteminin

değiştirilmesini şart koşacaktı.

310 Cemil Sait Barlas meclis murakabesi için meclisteki muhalefet milletvekillerinin sayısından çok
içinde bulunulan şartların önemli olduğunu, nisbi temsil sistemiyle daha adaletli bir yapı kurulsa bile
meclis iç tüzüğü nedeniyle yine hükümetin murakabe edilemeyeceğini savunmaktaydı. Barlas’a göre
sözlü soru müessesesi, hükümeti murakabe için kullanılamamakta, muvazaalı sözlü sorular
düzenlenerek hükümete methiyeler okunmaktaydı. Hükümeti murakabe için kullanılabilecek tek
müessese olan gensoruya ise, iktidar partisi asla izin vermiyordu. Çok partili hayata geçtikten sonra
gensoru müessesesi işlememişti. Barlas hükümetin murakabe edilmesi için önce parti meclis
gruplarında “oto-murakabenin” sağlanması gerektiğini belirtiyordu. Oysa bu DP’de mümkün değildi
çünkü hükümet başkanı, aynı zamanda DP Genel Başkanı ve DP Genel İdare Kurulu Başkanıydı. Bu
durum, gelecek seçimlerde aday gösterilme imkanını kaybetmek istemeyen DP milletvekillerinin,
hükümeti eleştirme imkanlarını azaltıyordu. Çünkü yüzde 20 aday gösterme ve veto hakkı olan Genel
İdare Kurulu 1954 seçimlerinde olduğu gibi teşkilat tarafından gösterilen adaylar yerine başka adaylar
belirleyebilirdi. Barlas’a göre meclis murakabesinin kurulmasının ilk şartı mevcut liste usulünün
kaldırılması ve (partili partisiz tüm adayların isimlerinin hükümet tarafından aynı kağıda bastırılıp,
seçim hücresinde seçmenin liste ile karşı karşıya geldiği) Amerikan usulünün kabul edilmesiydi.
Cemil Sait Barlas, “Bugünkü şartlar altında Meclis murakabesi kurulamaz”, Akis, Sayı 5, 12 Haziran
1954, s. 4,5.
311 Seçim sisteminin bu seçimlerde muhalefet için kötü bir sürprize neden olduğunu kabul eden Nadi,
daha kötüsünün de olabileceğini, muhalefetin iktidardan daha fazla oy alıp gene azınlıkta
kalabileceğini ifade ediyor ve İngiltere’de yapılan son seçimlerde İşçi Partisinin Muhafazakar Partiden
daha fazla oy almasına rağmen muhalefette kaldığını, ancak kimsenin seçim sistemini öne sürerek dert
yanmadığını belirtiyordu. Nadi’ye göre muhalif milletvekillerinin sayıca az olması muhalefetin
denetim görevini yapmasına engel değildi. Denetim için çok sayıda muhalif üye şart değildi çünkü
iktidarı ellerinde tutanlar muhalefeti hiçe saymaya karar verdikten sonra aradaki farkın hiçbir önemi
yoktu. Nadi bu duruma örnek olarak nisbi sistemle seçilen ve meclisin ancak yüzde kırk beşine sahip
olan Hitler’i gösteriyor ve demokratik usullerle adım adım diktatörlüğe gidişinden bahsediyordu.
(Nadir Nadi, “Asıl Dava”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10706, 18 Mayıs 1954, s. 1,3.) Burhan Belge de
Nadi gibi muhalefetin iktidardan çok oy almasına rağmen meclise daha az milletvekili soktuğu İngiliz
seçimlerini örnek gösteriyor; bu durumun, çoğunluk sisteminde partilerin aldıkları oy sayısının değil,
kazanılan seçim çevrelerine göre çıkarılan milletvekili sayısının belirleyici olması bakımından doğal
olduğunu belirtiyordu. Burhan Belge, “Boş Gürültü…”, Zafer, Yıl 6, Sayı 1957, 8 Mayıs 1954, s. 1,3.
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CHP’nin endişesi, DP’nin meclis çoğunluğuna dayanarak istediğini yapması,

mecliste fiili bir tek parti idaresinin uygulanmasıydı.312 Bu ihtimali azaltmak ve

iktidara gözdağı vermek isteyen CHP, DP’nin muhalefetteyken uyguladığı sine-i

millet taktiğini kullanmaya karar vermişti. İlk hamle CHP teşkilatına Genel Sekreter

Kasım Gülek imzasıyla yayınlanan tamimle geldi. Tamimde seçim sistemi

eleştiriliyor, demokrasinin sadece seçimle iktidar olmak anlamına gelmediği, serbest

münakaşa ve etkili bir denetim rejimi olduğu vurgulanıyordu. Açıklamada, geçen

meclis döneminde iktidar partisinin muhalefetin denetim görevini yapmasına imkan

vermediği, bu dönemde de mecliste tek parti idaresinin geçerli olmasından dolayı

CHP’nin demokrasinin geleceği bakımından kaygılı olduğu belirtiliyor, CHP’nin

muhalefet ve denetim görevlerine “cesaret, azim ve imanla sinei millette de” devam

edeceği bildiriliyordu.313 Buna göre muhalefet denetim ve eleştiri görevlerini meclis

içinde yapamazsa, meclis dışında bu görevi ifaya devam edecekti.314

Muhalifler, iktidar partisi liderlerinin demokrasiyi seçimle işbaşına gelmekten

ibaret sandığını ve şeklen serbest yapılmış seçimlerin varlığını demokrasi için yeterli

gördüklerini,315 oysa muhalefetin baskı altında ezildiği, iktidar partisinin devlet

imkanlarını kullandığı, yani partilerin eşit şartlar altında bulunmadığı ve seçimlere de

eşit şartlar altında girmediği bir idarenin demokrasi sayılamayacağını

vurguluyorlardı. CHP, iktidar partisinin seçim kampanyası boyunca bir yandan

muhalefete karşı baskı uyguladığını, bir yandan da kanuna aykırı propaganda

yöntemleri kullandığını316 ve kaynağı belli olmayan harcamalar yaptığını iddia

ediyordu.317

312 Hitler ve Peron’u örnek gösteren Erim, gerçek demokrasiyi değil totaliter bir idare kurmayı isteyen
DP’nin, kazandığı meclis çoğunluğuna dayanarak demokrasiye yeni darbeler indirmeye
hazırlandığına, tek parti rejiminin yeniden oluşmaya başladığına dikkat çekiyordu. Nihat Erim,
“Totaliterliğe doğru…”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 144, 8 Mayıs 1954, s. 1,3.
313 “C.H.P. dün teşkilatına bir tamim yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10693, 5 Mayıs 1954, s.
1,6. “C.H.P.nin Tamimi”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 141, 5 Mayıs 1954, s. 1. Bu tamim DP çevrelerince
hoş karşılanmayacak ve bir gün önce CHP genel başkanınca yayınlanan ve sükunet ihtiyacını belirten
beyannameye tamamen zıt bir içerik taşıdığı belirtilecekti.
314 Nihat Erim, “Tasfiye mi?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 142, 6 Mayıs 1954, s. 1,4.
315 Erim, Hitler ve Peron’un da seçimle iş başına geldiğini hatırlatıyor, bu idarelerin demokrasi olarak
kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyordu. Nihat Erim, “Totaliterliğe doğru…”, Yeni Ulus,
Yıl 1, Sayı 144, 8 Mayıs 1954, s. 1,3.
316 Propaganda müddeti boyunca halka gözdağı vermek ve güç gösterisinde bulunmak için birçok
yerde DP’lilerce olaylar çıkarıldığı, CHP adaylarının saldırılara uğradığı, din sömürüsü, köylüye
bedava buğday dağıtılması gibi kanuna aykırı propaganda yöntemlerinin uygulandığı, Milli Selamet
Kanunu ve devlet araçlarının iktidar lehine kullanıldığı, iktidarı destekleyen gazetecilerin kanuna
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Diğer yandan CHP Seyhan, Giresun, Mardin ve Erzurum’da seçimlere itiraz

ediyordu. Bu illerde yapılan seçimlerde bazı kanunsuzluklar yaşandığı iddiası ile

seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna başvurulmuştu.318 Buna karşılık DP

Malatya seçime itiraz etmiş, ancak incelenen itirazlar reddedilmişti.319

3) 10. Dönem TBMM ve Meclis Açıldıktan Sonra Yaşananlar:

aykırı hareket ettiği, muhalif idare amirlerinin görevlerinden alındığı iddialar arasındaydı. “Seçime
hangi şartlar altında girildi?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 139, 3 Mayıs 1954, s. 1,2. Nihat Erim, “Tasfiye
mi?”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 142, 6 Mayıs 1954, s. 1,4. Nihat Erim, “Milletin arzusuna göre..”, Yeni
Ulus, Yıl 1, Sayı 140, 4 Mayıs 1954, s. 1.
317 Yeni Ulus DP’nin 2 Mayıs seçimleri için 60 milyon lira masraf yaptığını iddia ediyordu. (“D.P.nin
seçim masrafı”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 142, 6 Mayıs 1954, s. 1.) Bu habere DP Genel Kurul
Başkanlığınca yayınlanan bir tebliğle ertesi gün cevap verilmiş, tebliğde haberde belirtilen rakamların
yalan olduğu, DP’nin hiçbir gayri meşru gelir kaynağı olmadığı, seçim sonuçlarının DP’nin dört yılda
yaptığı icraatların sonucu olduğu belirtilmiş ve seçimde kullanılan bir buçuk milyon liranın ise aidat
ve partiye yapılan bağışlardan elde edildiği ifade edilmişti. (“Seçimlerde ‘D.P.’ kaç para sarfetti?”,
Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10695, 7 Mayıs 1954, s. 1,8.) Hüseyin Cahit Yalçın seçim propagandası
için partilerin veya adayların istedikleri kadar masraf yapmalarının yasaklanması gerektiğini, oyların
para ile satın alınmasının önüne geçilmesi ve çok masraf yapılmaması için Batı ülkelerindeki gibi
Türkiye’de de seçim propagandası yapan şirketlerin kurulmasını istiyordu. Böylece -bu tür şirketlerin
tuttukları defterler idarenin incelemesine açık olduğundan- bir adayın ne kadar seçim masrafı yaptığı
hükümetçe ve milletçe kontrol edilebilir ve seçim masrafları için konulmuş sınırın üstüne çıkanlar
hakkında takibata geçilebilirdi. Oysa mevcut durumda seçimler böyle bir kontrole tabi olmadan
yapılıyordu. (Hüseyin Cahit Yalçın, “Aday masrafları”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 137, 1 Mayıs 1954, s.
1.) Aslında 1954 seçimleri için İzmir’de “Seçim Kervanı” adında Amerikanvari bir seçim propaganda
teşkilatı kurulmak istenmişti. Bu kuruluş 1954 seçimlerinde İzmir’den adaylığını koyacak kişilerin,
hoparlörler takılmış otomobillerle ve çıkaracağı günlük bir gazete ile 500 lira karşılığında
propagandasını yapacaktı. (“Seçim kervanı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10615, 16 Şubat 1954, s. 1,3.)
Ancak bu girişim hem ahlaka hem de kanuna aykırı bir hareket olarak karşılanmış ve talep
görmemişti.
318 “Adana’da C.H.P. seçime itiraz etti”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 142, 6 Mayıs 1954, s. 1. “C.H. Partisi
dün 3 ilde seçimlerin iptalini istedi”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10695, 7 Mayıs 1954, s. 1,8. CHP
Seyhan’da DP’liler tarafından bazı ilçelerde göçmenlere tertipli oy pusulaları dağıtıldığını iddia
ediyordu. “Seyhan seçimleri için yapılan itiraz”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10696, 8 Mayıs 1954, s. 1.
“C.H.P. Erzurum seçimlerine de itiraz etti”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10701, 13 Mayıs 1954, s. 1.
319 DP Malatya teşkilatı Pötürge kazasında sekiz sandığın kaybolması (“Malatyada kaybolan
sandıklar”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10694, 6 Mayıs 1954, s. 1.) ve birkaç sandığın başka yerde
açılmış olması nedeniyle Malatya seçimlerine itiraz etmişti. Önce bu sandıklardaki oy miktarının
seçim sonucuna etki etmeyecek olmasından dolayı seçimin yenilenmesinin olanaksız olduğu söylense
de, daha sonra DP genel merkezinin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazın tüm ili içerdiği öğrenildi.
Yani itiraz kabul edildiği takdirde seçimlerin yenilenmesi olasıydı. DP genel merkezi seçim
sandıklarına seçilen üyelere tebligat yapılmadığını, tebligatın sadece sandık başkanına yapıldığını,
bunun üzerine sandık başkanlarının tek başlarına sandıklara giderek seçimi idare ettiklerini iddia
ediyordu. (“C.H. Partisi dün 3 ilde seçimlerin iptalini istedi”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10695, 7
Mayıs 1954, s. 1,8.) Ancak seçim kurulunca incelenen iptal talebi reddedildi ve Malatya seçimlerinin
kesin sonucu 7 Mayıs’ta ilan edildi. “Malatya seçimi”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10696, 8 Mayıs
1954, s. 1.
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10. dönem TBMM 14 Mayıs günü toplanarak çalışmalarına başladı. Oturum

meclisin en yaşlı üyesi olan Ali Fuat Cebesoy’un başkanlığında açıldı. Milletvekilleri

yemin ettikten sonra meclis riyaset divanı seçildi. Oylamaya katılan 489

milletvekilinin ittifakıyla İçel milletvekili Refik Koraltan meclis başkanlığına seçildi.

Cumhurbaşkanlığına oylamaya katılan 513 milletvekilinin 486’sının oyunu alan

Celal Bayar320 seçildi. Bayar yeni kabineyi kurmakla Adnan Menderes’i

görevlendirdi.321

Siyasi çevrelerde kabinede büyük değişikliklere gidilmeyeceği tahmin

ediliyordu. Ancak 14 Mayıs gecesi okunan ve Menderes’in kabineyi oluşturmakla

görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, yeni kabinenin

kuruluşuna kadar Bakanların vekaleten görevlerine devam etmelerinin rica edilmesi

tahminlerin seyrini değiştirdi. Bu durum kabinede bazı değişikliklerin yapılacağı

şeklinde yorumlandı.322

Bu öngörü doğru çıktı ve 17 Mayıs’ta kurulan kabinede büyük değişikliklere

gidildiği görüldü. Bakanlar Kurulunda yedi yeni milletvekili vardı. Yedi vekil eski

yerlerini korumuş, dört vekil ise yer değiştirmişti. Ayrıca yeni bir devlet bakanlığının

kurulmasıyla, devlet bakanlarının sayısı üçe çıkmıştı. Kabineye yeni dahil olan Fatin

Rüştü Zorlu, Behçet Uz ve Muammer Çavuşoğlu, milletvekilliğine 10. dönem

seçilmişlerdi. Fatin Rüştü Zorlu yeniden kurulan Başbakan Yardımcılığına

getirilmişti.323 Geçen devre milletvekilliği yapan ancak kabinede ilk kez yer alan

320 Celal Bayar 12 Mayıs’ta toplanan DP Meclis Grubunca ittifakla cumhurbaşkanı adaylığına
seçilmişti. “D.P. Meclis Grupu dün 15 te ilk içtimaını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10701, 13
Mayıs 1954, s. 1.
321 Muhalefet milletvekilleri Başkanlık ve Başkanlık divanı seçimlerine katılmadılar. Oylamaya
katılan 444 milletvekilinin ittifakıyla Fikri Apaydın(Kayseri), Tevfik İleri(Samsun), Esad
Budaklıoğlu(Balıkesir) başkan yardımcılıklarına, İbrahim Kirazoğlu(Kayseri), Ömer Mart(Kayseri),
Firuzan Tekil(İstanbul), Nazlı Tlabar(İstanbul), İhsan Gülez(Bolu), Sedad Baran(Çorum) divan
katipliklerine seçildi. Meclis idare amirliklerine ise Mehmet Aldemir(İzmir), İhsan Şerif
Özgen(Kütahya) ve Ahmet Kocabıyıkoğlu(Balıkesir) seçildi. Cumhurbaşkanlığı için yapılan
oylamada 27 milletvekili çekimser oy kullandı. “Büyük Millet Meclisi bugün 15 te toplanıyor”,
Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10702, 14 Mayıs 1954, s. 1. “Onuncu Millet Meclisi Dün İşe Başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10703, 15 Mayıs 1954, s. 1. “Onuncu Büyük Millet Meclisi toplandı,
Reisicumhurluğa yeniden sayın Celal Bayar seçildi”, Ayın Tarihi, Sayı 246, 1-31 Mayıs 1954, s. 26-
28.
322 “Yeni kabine hakkında ileri sürülen tahminler”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10705, 17 Mayıs 1954,
s. 1.
323 “Kabine”, Akis, Sayı 1, 22 Mayıs 1954, s. 5-8. Sağlık Bakanlığına getirilen Dr. Behçet Uz ise DP
İzmir listesinden bağımsız olarak seçilmişti. Uz kabinenin kurulmasından iki saat önce Çankaya
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diğer vekiller Mükerrem Sarol, Osman Kapani ve Namık Gedik’ti. Dış İşleri Bakanı

Fuat  Köprülü,  Maliye  Bakanı Hasan  Polatkan,  Tarım  Bakanı Nedim  Ökmen,

Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ,

Gümrük ve Tekel Bakanı Emin Kalafat, Çalışma Bakanı Hayrettin Erkmen kuruldaki

görevlerini muhafaza etmişlerdi. Devlet Bakanı Celal Yardımcı Milli Eğitime, İç

İşleri Bakanı Ethem Menderes Milli Savunmaya, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi

Çelikbaş İşletmelere, İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı da Ekonomi ve Ticarete

getirilmişti. Devlet Bakanlarından Mükerrem Sarol Basın Yayın işleriyle, Osman

Kapani ise Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf işleriyle uğraşacaktı.324

23 Mayıs’ta toplanan DP Grubunda hükümet programı müzakere edildi ve

yeni kabine hakkında eleştiriler dinlendi.325 Ertesi gün hükümet programı mecliste

okundu. Programın ilk bölümü, bir geçiş dönemi olarak nitelendirilen 1950-54 yılları

arasında yaşananlar üzerineydi. Bu bölümde DP hükümetinin ekonomi ve imar

konularındaki kalkınma hamleleri övülüyor, muhalefetin dört senedir uyguladığı

iddia edilen “yalan ve iftiraya dayanan” mücadele tarzı eleştiriliyor ve bu tarz “yıkıcı

ve anarşik” usullerin devamına izin verilmeyeceği belirtiliyordu. Programın ikinci

bölümünde hükümetin çalışmalarına hızla devam edeceği ifade ediliyor ve yeni

dönemde yapılacaklar sıralanıyordu.326 3. Menderes hükümeti 26 Mayıs’ta 27’ye

karşı 491 oy ile güvenoyu aldı.327

4) Seçimin Resmi Sonuçları:

Adalet Bakanlığı 22 Mayıs’ta seçimlerin resmi sonuçlarını ilan etti. Buna

göre toplam seçmen sayısı 10.262.063, seçime katılan seçmen sayısı 9.095.617,

Ocağına kayıt yaptırarak DP’li olmuştu. Metin Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, 3. bs., Ankara,
Bilgi, 1991, s. 23.
324 “Yeni Menderes Kabinesi Dün Teşekkül Etti”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10706, 18 Mayıs 1954, s.
1,7. “Yeni kabine dün ilk toplantısını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10706, 18 Mayıs 1954, s. 1,7.
325 “D.Parti Meclis Grupunun bugünkü mühim içtimaı”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10711, 23 Mayıs
1954, s. 1,6. Feroz Ahmad bu kabinenin Menderes’in kendi gücüne güvenerek kurduğu ilk kabine
olduğunu belirtmektedir. Kabine ve Menderes’in kabineyi oluşturma biçimi, (örneğin Mükerrem Sarol
gibi şahsi dostlarını partide sevilmemesine rağmen kabineye alması) DP Meclis Grubunun tepkisini
çekecek, 1955 yılı sonunda Menderes hariç tüm kabine üyeleri istifaya zorlanacaktı. Feroz Ahmad,
Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, Çev. Ahmet Fethi, 2. bs., İstanbul, Hil, 1996, s. 64.
326 “Başvekil Adnan Menderes’in hükümet proğramı nutku”, Ayın Tarihi, Sayı 246, 1-31 Mayıs
1954, s. 32-50.
327 Burçak, a.g.e., s. 220.
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seçime katılım oranı ise %88.63’dü. Oyların 5.313.659’unu alan DP 503 milletvekili

çıkarmıştı. DP’nin aldığı oy oranı %58.42’ydi. Oyların 3.193.471’ini alan CHP 31

milletvekili çıkarmıştı. CHP’nin aldığı oy oranı %35.11’di. Oyların 480.249’unu alan

CMP 5 milletvekili çıkarmıştı. CMP’nin aldığı oy oranı %5.28’di. Oyların 50.935’ini

alan TKP milletvekili çıkaramamıştı. TKP’nin aldığı oy oranı % 0.56’ydı. Oyların

910’unu alan İşçi Partisi milletvekili çıkaramamıştı. İşçi Partisi’nin aldığı oy oranı

yüzde 0.01’di. Oyların 56.393’ünü alan bağımsız adaylarsa 2 milletvekili

çıkarmışlardı. Bağımsız adayların aldığı oy oranı % 0.62’ydi.328

Adalet Bakanlığınca yayınlanan tebliğde partilerin hangi illerde kaç

milletvekili çıkardığı belirtilmemekteydi. Dönemin gazete haberlerinden CHP’nin 3

ilde tam liste halinde kazanarak 28 milletvekili çıkardığı anlaşılmaktaydı. Bu iller

şunlardı: Malatya(12), Sinop(6) ve Kars(10). Erzincan’da CHP 1, DP 4 milletvekili,

Tunceli’de CHP 2, DP 1 milletvekili çıkarmış, böylece 28+1+2 olmak üzere CHP

toplam 31 sandalye kazanmıştı. CMP ise Kırşehir’de tam liste halinde kazanarak 5

milletvekili çıkarmıştı. Bingöl’den bir bağımsız ve 2 DP’li aday milletvekili

seçilmişti.329

DP toplam 64 ilin 56’sında tam liste halinde kazanmıştı. Bu iller şunlardı:

Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu,

Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çoruh, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne,

Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İçel,

Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa,

Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Seyhan, Siirt, Sivas,

Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.

328 “954 seçimlerinin resmi neticeleri dün ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10711, 23 Mayıs
1954, s. 1,6. “1954 mebus seçimleri hakkında Adliye Vekaletinin tebliği”, Ayın Tarihi, Sayı 246, 1-
31 Mayıs 1954, s. 30,31.
329 “Saati saatine yurdda neticelerin alınışı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10691, 3. bs., 3 Mayıs 1954, s.
1,6. “Meclise giren yeni milletvekilleri”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 141, 5 Mayıs 1954, s. 1,3. Kesin
olmamakla beraber, bağımsız olarak seçilen diğer milletvekilinin Konya(19) adayı Sabahattin Sönmez
olduğu anlaşılmaktadır. Sönmez her ne kadar gazetelerde ilan edilen DP aday listesinde Konya adayı
olarak yer alsa da, (“D.P. Namzet Listesi ilan edildi”, Zafer, Yıl 5, Sayı 1932, 13 Nisan 1954, s. 4.) 10
dönem TBMM Ad Defterinde (aktaran Tuncer, a.g.e., s. 150.) Konya bağımsız milletvekili olarak
görünmektedir. Sönmez, TBMM üyelerinin listelendiği diğer eserlerde de bağımsız milletvekilleri
arasında ele alınmıştır. Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi TBMM-X. Dönem (1954-1957),
C:2, y.y., Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı, 2000, s. 1022. “Cumhuriyet Meclislerinin Üye
Listeleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C:10, İstanbul, İletişim, 1983, s. 2701.
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Ancak partilerin meclise gönderdikleri milletvekili sayıları, iki seçim

çevresinden birden seçilen milletvekilleri ile parti listesinden aday gösterilip seçilen

bağımsızlar nedeniyle, yukarıda verilen ve seçim sonuçlarına göre belirlenmiş

rakamlardan farklı olmuştu. DP kurucuları iki seçim çevresinden birden aday

gösterilmiş ve seçilmişlerdi. Bu milletvekilleri ve tercih ettikleri iller şöyleydi: Celal

Bayar(İstanbul, Bursa) İstanbul’u, Refik Koraltan(İçel, Kayseri) İçel’i, Fuad

Köprülü(İstanbul, Zonguldak) İstanbul’u, Adnan Menderes(İstanbul, Aydın)

İstanbul’u tercih etmişlerdi. Bu durumda 503 olan DP milletvekili sayısı 499’a

düşüyordu.330

Ayrıca DP listesinde bağımsız aday olarak yer alıp seçimi kazanan 9

milletvekili vardı. Bu isimler şunlardı: İhsan Hamid Tiğrel(Diyarbakır), Lütfi

Kırdar(İstanbul), Ali Fuat Cebesoy(İstanbul), Nadir Nadi(İstanbul), Hamdullah

Suphi Tanrıöver(İstanbul), Behçet Uz(İzmir), Hikmet Bayur(Manisa), Cavit

Oral(Seyhan), Nuri Demirağ(Sivas).331 Bu milletvekilleri, DP’nin toplam milletvekili

sayısı olan 499’dan çıkarılıp, bağımsızlara eklenince, DP’nin mebus sayısı 490’a

düşüyor, bağımsızlarsa 11’e yükseliyordu.

Tunceli’den milletvekili seçilen Aslan Bora ve Fethi Ülkü’nün 6 Mayıs’ta

CHP’den istifa edip DP’ye geçmesiyle,332 CHP’nin 31 olan milletvekili sayısı 29’a

düşmüş ve DP’nin 490 olan mebus sayısı 492’ye yükselmişti. Bu hesaplamalara göre

mecliste DP’den 492, CHP’den 29, CMP’den 5, bağımsızlardan 11 olmak üzere

toplam 537 milletvekili yer alıyordu.

5) Seçim Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Kırşehir Kanunu:

Hükümet programında, 2 Mayıs seçimleri ile geçiş döneminin sona erdiği ve

yeni bir dönemin başladığı bildirilmişti. Başbakan ve Cumhurbaşkanının yaptığı

açıklamalardan da, seçimlerden gücünü arttırarak çıkan DP iktidarının yeni kararlar

330 Tuncer, a.g.e., s. 153.
331 A.e.
332 “İki yeni C.H.P. mebusu D.P. ye girdiler”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10694, 6 Mayıs 1954, s. 1.
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alacağı anlaşılmaktaydı. Başbakan Menderes, Ahmet Emin Yalman’la yaptığı bir

görüşmede şöyle demişti:333

“Seçimler, vatandaşların benim tuttuğum yolu ne kadar beğendiğini açığa
vurdu. Şimdiye kadar ben, siz gazetecilere danışmağa değer
veriyordum…..Halkın coşkun güveni şimdi şunu belli ediyor ki böyle bir
danışmaya ihtiyacım yoktur. Ben kendi kendime son kararı vereceğim….”

Cumhurbaşkanı Bayar ise memurlardan çoğunun seçimlerde muhalefete destek

olduğuna ve muhalif propaganda yaptığına inanıyordu. Bayar bu memurlar arasında

tasfiye yapılması gerektiğini savunuyordu.334

Memurlar ile hakim ve savcılar hakkında bazı tedbirlerin alınacağına dair

söylentiler, seçimlerin sonuçlanmasının hemen ardından başlamıştı.335 CHP, bakanlık

emrine alma yada işten çıkarma kararlarının sadece muhalif partilerden adaylığını

koyan hakim, savcı ve memurlara karşı kullanıldığını, DP’den aday olup

kazanamayan memurlar hakkında bu tip işlemler yapılmadığını belirtiyor ve amacın

muhalefet partilerinden aday olmak isteyenlere gözdağı vermek olduğunu iddia

ediyordu.336

Hükümet çevrelerince memurların milletvekili adayı olarak siyasetle

uğraşmasının, görevlerini etkilediği, idarenin tarafsızlığı prensibini tehlikeye

düşürdüğü ve demokrasi için mahzurlu olduğu savunuluyor; siyasete girmek isteyen

memurların, askerler gibi seçimlerden belli bir süre önce istifa etmelerine dair bir

zorunluluğun getirilmesi isteniyordu.337

333 Yalman, a.g.e., s. 316,317.
334 Burçak, a.g.e., s. 223.
335 Adalet Bakanlığı, 2 Mayıs seçimlerinde adaylığını koyup kazanamayan hakim ve savcılar ile faal
politikaya atılan hakimlerin vereceği kararların kötü yorumlara neden olacağı düşüncesiyle, halk ile
temas etmeyecekleri pasif görevlere alınmalarına dair bir kararnamenin hazırlanmakta olduğunu
bildirmişti. Diğer bakanlıklarda da buna benzer çalışmalar yapılıyordu. “İşinden uzaklaştırılan CHP
adayı hakim ve memurlar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 144, 8 Mayıs 1954, s. 1,3.
336 “İşinden uzaklaştırılan CHP adayı hakim ve memurlar”, Yeni Ulus, Yıl 1, Sayı 144, 8 Mayıs 1954,
s. 1,3. “D.P.”, Akis, Sayı 1, 15 Mayıs 1954, s. 8.
337 Seçim kanunu memurlara istifa zorunluluğu getirmeden, herhangi bir siyasi partiye üye olmalarına
izin veriyordu. Kanuna göre milletvekili adayı olmak isteyen bir memurun iki ay izin hakkı vardı.
Hükümet, bu izni alan memurların (polis müdürü, savcı, vali gibi yüksek mevki sahibi de olabilir)
kendilerine devlet sırrı olarak verilmiş emirleri parti toplantılarında ilan edebileceğini, bu durumda
hükümetin zor bir durumda kalacağını öne sürüyordu. “Ankarada hava”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı
10711, 23 Mayıs 1954, s. 1,6. Nadir Nadi, “Aksak Bir Nokta”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10699, 11
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DP Grup toplantılarında da bu konu görüşülüyor ve memurların ya siyaseti

seçip memuriyetten vazgeçmesi, ya da memur kalıp siyasete karışmaması tezi

destekleniyordu. 29 Haziran’da DP Grubunda konuşan Devlet Bakanı Mükerrem

Sarol, hükümetin askeri memurlar ve subaylar hariç siyasete karışan memurların azli

hakkında tedbir almak için harekete geçtiğini, bu konuda halkın, meclisin ve parti

grubunun desteğini aldıklarını açıklıyordu.338

Bu doğrultuda önce 25 yıl görev yapmış ve 60 yaşını doldurmuş (Yargıtay,

Danıştay ve Sayıştay üyeleri de dahil olmak üzere) tüm yargıç ve profesörlerin resen

emekliye sevk edilebilmelerine ilişkin bir kanun kabul edildi.339

Muhalefetin “Tasfiye Kanunu” olarak nitelendirdiği bu kanunun kabulünden

onbeş gün kadar sonra emekliye sevk edilebilmek için belli bir süre hizmet görmüş

olma şartını kaldıran ikinci bir kanun kabul edildi. Bu kanunla verilecek emeklilik

kararına karşı memur tarafından hiçbir itiraz yapılamıyordu. İktidara geniş yetkiler

tanıyan bu kanunlar üniversitenin özerkliği ve adliyenin bağımsızlığı ilkelerinin

zedelenmesine neden oluyordu.340

Böylece adliye ve üniversiteyi denetim altına alan hükümet, memurların

milletvekili adaylığı konusunda da tedbir almakta gecikmedi. Seçim kanununun bazı

maddeleri değiştirilerek, sadece memur meselesi değil, muhalefet partilerinin radyo

aracılığıyla yaptığı propaganda ve karma liste gibi DP iktidarını “rahatsız eden” diğer

meseleler de hallolundu.

Seçim kanununun 35., 71., 89., 91., 109., 110., 135. ve 166. maddelerinin

değiştirilmesi ve 45 ile 46. maddelerinin kaldırılmasına dair tasarı 30 Haziran’da

meclise getirildi. Tasarının getirdiği değişiklikler şöyleydi: 35. maddeye göre bir

Mayıs 1954, s. 1,3. Samet Ağaoğlu, “Memur mes’elesi”, Zafer, Yıl 6, Sayı 1975, 26 Mayıs 1954, s
1,7. “İdare”, Akis, Sayı 3, 29 Mayıs 1954, s. 5.
338 Sarol halkın görevlerini ihmal eden ve siyasete karışan memurların tasfiyesini istediğini, seçimler
sırasında siyasete karışan memurlar nedeniyle “devlet makinesinin sabote edildiğini” ileri sürüyordu.
“Memurların tasfiyesi işi D.P. Meclis Grupunda”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10747, 30 Haziran 1954,
s. 1,6.
339 Bu kanun, Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı Bayar’ın seçim propaganda konuşmalarının
radyolarda yayınlanması hakkında verdiği karardan ötürü çıkarılmıştı. Propaganda süresi boyunca
Cumhurbaşkanı ve DP ileri gelenleri radyolardan sınırsız yararlanmış, hatta propaganda yasağı
sırasında Bayar’ın plağa alınan nutukları radyoda yayınlanmıştı. CHP’nin itirazı ile bu konuyu
inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, bu tip radyo yayınlarının propaganda mahiyetinde olduğuna ve bu
açıdan seçim kanuna aykırı olduklarına karar vermişti. Emeklilik Kanunu, Yüksek Seçim Kurulunun
bu ve buna benzer DP aleyhinde olan kararlarına karşı, hükümetçe alınan bir tedbir sayılabilirdi.
Giritlioğlu, a.g.e., s. 312. Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, s. 31,32.
340 Eroğul, a.g.e., s. 165-167. Albayrak, a.g.e., s. 267,268.
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siyasi partinin listesinde yer alan bir aday, yazılı izin verirse diğer bir siyasi parti

listesinden de aday gösterilebilmekteydi. Bu maddeye getirilen değişiklikle bir siyasi

partinin listesine girmiş bir adayın, diğer siyasi partilerce aday gösterilmesi veya

bağımsız aday olması yasaklanmaktaydı. Ayrıca bir partiye adaylık için müracaat

edip, o parti listesinde herhangi bir sebeple yer alamayan kimse, o seçimde hiçbir

seçim çevresinde, bir partiden yada bağımsız olarak adaylığını koyamayacaktı.341

Siyasi partilerin ortak liste halinde aday göstermeleri de yasaklanmıştı.

Diğer yandan devlet, il, özel idare ve belediyelerle bunlara bağlı daire ve

müesseseler ile iktisadi devlet teşekküllerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ile

hakimler, genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay önce; erken seçim

durumunda ise seçim kararının ilanından itibaren yedi gün içinde istifa etmedikçe

hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamayacak, aday gösterilemeyecek ve

seçilemeyeceklerdi.

Yeni seçim kanunu ile siyasi partilerin radyodan propaganda için nasıl

yararlanacağına ilişkin olan 45. madde kaldırılmış ve yerine hakim, memur,

hizmetliler ve askeri şahısların seçim süresince propaganda yapmalarını yasaklayan

bir madde konmuştu. Propaganda için radyoya yapılacak müracaatları düzenleyen

46. madde de kaldırılarak yerine, devlet ve hükümet işlerinde görev alanların bu

işlerle ilgili yapacakları konuşmaların ve ilgili daire ile müesseselerin kendi

faaliyetlerini gösterir biçimde yayınlayacakları matbuatın seçim propagandası

sayılmayacağına ilişkin bir madde getirilmekteydi.

89. maddede yapılan değişiklikle, seçmenlerin diledikleri adayları yazarak

düzenleyecekleri oy pusulalarının boş ve beyaz bir kağıt olması zorunluluğu

getirilmişti. 109. maddeye eklenen bir hükümle, seçime katılan partilerin

gösterdikleri adaylardan veya bağımsız adaylardan oluşturulmuş, matbu veya daktilo

ile yazılmış veya teksir edilmiş oy pusulaları geçersiz sayılıyordu. 110. maddeye

eklenen hükümle ise, seçime katlan partilerin işaretlerini taşıyan matbu oy

pusulalarında yazılı aday isimlerinin silinmesi ve/veya bunların yerine başka

341 Böylece DP listesinden aday olup da müracaatı kabul edilmeyen veya yoklamalarda kazanamayan
yada merkezce veto edilerek listeye giremeyen kimseler, ne muhalefet partilerinden ne de bağımsız
olarak aday olabileceklerdi. Bu maddeyle Çanakkale aday yoklamaları sırasında yaşanan Muammer
Baykan ve Halim Alyot olaylarına gönderme yapılıyor, teşkilat ve adayların genel merkezin
kararlarına boyun eğmesi için tedbir alınmış oluyordu. Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, s. 35,36.
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isimlerin eklenmesi durumunda, iptal ve ekleme işlemlerinin geçersiz olması ve

matbu oy pusulasının olduğu gibi kullanılmış sayılması usulü getirilmişti.342

Seçim kanununa değişiklik getiren tasarı DP yanlısı basınca olumlu

bulunmuştu.343 Oysa meclise getirilmeden önce anayasa, içişleri ve adalet

komisyonlarında görüşülen tasarı, hem muhalefet hem de DP milletvekillerince anti-

demokratik bulunarak eleştirilmiş ve Anayasaya aykırı olduğu öne sürülmüştü.

Tasarı birçok milletvekilinin, maddelere muhalif olduklarına dair şerh koymasına

rağmen meclise gönderilmişti.344

Kanun tasarısı hakkında mecliste de şiddetli tartışmalar yaşanmıştı. CHP

seçim kanununda girişilen değişikliklerin oy serbestliği ve eşitlik prensiplerine aykırı

olduğunu savunuyordu.345 Hükümet ise tasarının hiçbir parti lehine veya aleyhine

değişiklikler getirmediğini ileri sürüyordu. Menderes, seçim sırasında propaganda

için radyodan muhalefet gibi DP’nin de yararlanmayacağını, ancak hükümetin

durumunun farklı olduğunu belirtiyor; radyoda konuşma adabını bilmemekle

suçladığı muhalefetin, geçen seçimde radyodan istifade etmesinin bir yarar

getirmediğini ifade ediyordu. Karma liste konusunda dikkate değer bir değişikliğe

gidilmediğini savunan Menderes, memurlarla ilgili düzenlemelerin milletvekili olma

menfaati peşindeki kişilerin kamu hizmetlerini aksatmasına engel olmak amacıyla

342 “Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin
kaldırılmasına dair Kanun”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 35, s. 1982-1986.
343 Mümtaz Faik Fenik’e göre yeni kanunla devlet radyosu, siyasi partilerin elinden kurtarılmıştı.
Seçim zamanında propaganda yapılacak diye devlet radyosuna her çıkan partizan kişinin iktidara
istediği gibi saldırması, devlet otoritesi ve prestijini sarsıyordu. Oysa ülke emniyeti ve istikrarı için
devlet otoritesi ve prestiji gerekliydi. Bu anlamda radyolardan seçim propagandasının kaldırılması
seçimleri daha da emniyet altına alan bir tedbir olmuştu. Fenik milletvekili adayı olmak isteyen
memurlara istifa zorunluluğu getirilmesinin, adaylar arasındaki eşitliğe uygun olduğunu, aday olmak
istediklerinde istifa eden belediye başkanı ve subaylar karşısında memurların izin almasının eşitliğe
aykırı bir durum olduğunu, ayrıca izin alan memurların devlet işlerinin devam etmesine engel
oluşturduğunu öne sürmüştü. Mümtaz Faik Fenik, “Demokrasiyi tarsin eden hükümler”, Zafer, Yıl 6,
Sayı 2009, 1 Temmuz 1954, s 1,6.
344 Tasarının anayasa komisyonunda görüşülmesi sırasında başta Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmak
üzere bazı DP’li hatipler, tasarının 35. maddesinin ülke menfaatlerinin gerektirebileceği bir koalisyona
engel olduğuna, bu suretle partilerin haklarını kısıtladığına ve bu bakımlardan Anayasanın 12.
maddesine aykırı olduğuna dikkat çekmişlerdi. Menderes’in komisyonda yaptığı konuşma sonrası
tasarı komisyondan geçmiş, ancak birçok milletvekili maddelere, muhalif olduklarına dair şerh
koymuşlardı. Tasarıya içişleri ve adalet komisyonlarında da itirazlar yapılmıştı. CHP Kars milletvekili
İbrahim Us tasarının Anayasaya aykırı olduğunu, seçim emniyetini ve seçimde eşitliği ortadan
kaldırdığını, radyoda muhalefetin sesini susturması nedeniyle anti-demokratik olduğunu, vatandaş hak
ve hürriyetlerini temelden yıktığını ifade etmişti. “Demokrasi” Akis, Sayı 8, 3 Temmuz 1954, s. 4-6.
345 “C.H.P. dün bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10747, 30 Haziran 1954, s. 1,6.
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yapıldığını, adaylığı reddedilenlerin başka partiden aday olmasının yasaklanmasının

ise, siyasi sahtekarlığı önleyeceğini belirtiyordu. 346

Tasarı 30 Haziran’da meclis tarafından kabul edilerek, “Milletvekilleri Seçimi

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına

dair kanun” adıyla kanunlaştı ve 7 Temmuz’da resmi gazetede yayınlandı.

30 Haziran’da seçim kanununa değişiklik getiren tasarının yanı sıra, Kırşehir

ilinin kaza yapılması ve Nevşehir kazasında Nevşehir adıyla yeni bir ilin kurulmasına

dair tasarı da mecliste görüşülmüştü. Seçim kanunu tasarısına CHP, Kırşehir

tasarısına ise CMP şiddetle muhalefet ediyordu.347 Tasarının gerekçesinde

Nevşehir’in her alanda geliştiği, mevcut taksimin bu gelişime uygun olarak

düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor ve bunu sağlamak için Kırşehir’in bazı

kazalarının Nevşehir’e bağlanmasının lüzumu açıklanıyordu.348 Oysa Kırşehir’in,

tasarının gerekçesinde belirtilen koşullar nedeniyle değil, seçim neticelerine bağlı

346 Muhalefetin eleştirilerini cevaplamak için kürsüye gelen Menderes, seçim kanununda yapılan
değişikliklerin iddia edildiği gibi muhalefeti ezmek için yapılmadığını ifade ediyordu. 1950
seçimlerinde muhalefetin radyoda konuşmasının kendisine bir yarar getirmediğini belirten Başbakan,
radyoda on dakika konuşarak DP’nin köylere kadar yayılmış hizmetlerinin silinmeyeceğini, muhalefet
sözcülerinin radyoda ve meydanlarda konuşma adabını bilmediğini, tüm konuşmalarında DP’ye
çattıklarını, ülkenin elden gittiğini iddia ettiklerini dile getiriyordu. Karma liste konusunda, muhalefet
partilerinin her ilçe için o ilçede sevilen kişilerden oluşan farklı listeler hazırladığını, birkaç
milletvekili daha kazanmak için ahlaksızca hareketlere giriştiklerini belirtiyor, muhalefetin, seçmenin
listesine hakim olması gerektiğine dair beyanlarına cevap olarak seçmenin istediği adayı
yazabileceğini, eğer o an uzun bir liste meydana getiremezse akşamdan yazabileceğini, eğer kendisi
yazamıyorsa başkasına yazdırabileceğini söylüyordu. Memurların milletvekili adaylığı için istifa
etmesi zorunluluğu konusunda konuşan Menderes’e göre bir memur muhalif partiden aday olduğunda
o ilde kazanmak için iktidarı kötü gösterecek ve bu nedenle de halka hizmet etmeyecekti. Kanun
değişikliği ile milletvekili olma menfaati peşindeki bu gibi kişilerin kamu hizmetlerinin görülmesini
aksatması önlenmişti. Tasarının 35. maddesinin görüşülmesi sırasında tekrar söz alan Başbakan bir
partiden adaylığı reddedilen kişinin başka partiden aday olamaması konusuna açıklık getirerek, bir
partinin üyesi olan ve o partinin programını benimsemiş bir kimsenin o partiden aday gösterilmemesi
üzerine başka partiden aday olmak istemesinin ahlak dışı bir durum olduğunu ve siyasi bir sahtekarlık
anlamına geldiğini belirtiyordu. “Seçim Tadil Layihası üzerindeki müzakereler”, Zafer, Yıl 6, Sayı
2009, 1 Temmuz 1954, s 1,5. “Başvekilin Muhalefete cevabı”, Zafer, Yıl 6, Sayı 2009, 1 Temmuz
1954, s 1,4. Adnan Menderes’in Konuşmaları, C:II, s. 51-59.
347 Tasarının mecliste görüşülmesinden önce Kırşehir’den Ankara’ya heyetler gelmiş, Osman
Bölükbaşı’na CMP milletvekilliğinden istifa ederek Kırşehir’i “kurtarması” için telgraflar
gönderilmiş, ancak Bölükbaşı demokratik mücadeleye uygun olmadığından istifayı düşünmediğini
açıklamıştı. “Meclis bugün mühim bir toplantı yapıyor”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10747, 30 Haziran
1954, s. 1,6.
348 Buna göre mevcut taksim teknikte, yolda, demiryollarında, nakliyattaki gelişime uygun olarak
düzenlenmeliydi. Kırşehir’in bazı kazaları iktisadi anlamda Ankara ve Yozgat’la, diğer kazaları ise
Kırşehir’den çok Nevşehir’le bağlantılı idi. “Meclis bugün mühim bir toplantı yapıyor”, Cumhuriyet,
Yıl 30, Sayı 10747, 30 Haziran 1954, s. 1,6.
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olarak kaza yapılarak cezalandırıldığı açıktı.349 Onbeş gün kadar önce benzer

gerekçelerle Malatya iline bağlı Adıyaman kazasında “Adıyaman” ve Kocaeli iline

bağlı Adapazarı kazasında “Sakarya” adı ile yeni iki ilin kurulması hakkında kanun

çıkarılmıştı.350

Kırşehir kanununun görüşüldüğü meclis oturumu oldukça hareketli geçti.

Tasarı aleyhinde konuşan CMP Kırşehir milletvekillerinden Osman Alişiroğlu’na üç

celse meclise katılmama cezası, Kırşehir’in kaza yapılması kararının siyasi

sebeplerle alındığını savunan Osman Bölükbaşı’na kınama cezası verildi. CMP

milletvekilleri tasarının siyasi nitelikte olduğunu, Kırşehir’de seçimi kaybeden

DP’nin kindarca hareket ettiğini iddia ediyorlardı. Başbakan ve hükümet temsilcileri

ise bu iddialara karşı çıkarak, bu kararın seçimlerden önce alındığını belirtiyorlardı.

Oya konan tasarı 30 Haziran’da aynen kabul ediliyordu.351

Seçimler neticesinde mecliste büyük bir çoğunluk kazanan DP, milletvekili

sayısının kendisine verdiği güçle, seçimlerin üzerinden iki ay geçmeden muhalifleri

cezalandırma politikasını uygulamaya başlamıştı. Tüm yargıç ve profesörlerin itiraz

hakkı tanınmadan resen emekliye sevk edilebilmesini sağlayan “Tasfiye Kanunu”,

memurları muhalefet partilerinden aday olmaları konusunda caydıran, muhalefetin

radyodan faydalanmasını engelleyen, karma listeyi ve dolayısıyla muhalif partiler

349 9. dönem Kırşehir’den milletvekili seçilen Osman Şevki Çiçekdağ’ın 1954 seçimlerinde oylarını
CMP’ye veren Kırşehir halkına “Sizden hayır kalmadığı anlaşılıyor. Hakkınızda bir şeyler
düşünmeli!” dediğine dair söylentiler çıkmıştı. “D.P.”, Akis, Sayı 1, 15 Mayıs 1954, s. 8.
350  Bu gerekçeler, il yapılmak istenen ilçelerin kültürel, idari, iktisadi, ticari ve sınai alanda geliştiği
ve yeni imkanlara kavuşmak zorunluluğu taşıdığına ilişkindi. “Büyük Millet Meclisi Müzakereleri”,
Ayın Tarihi, Sayı 247, 1-30 Haziran 1954, s. 36,37. “Adıyaman ve Sakarya Vilayetleri”, Ayın
Tarihi, Sayı 247, 1-30 Haziran 1954, s. 37-39.
351 Bölükbaşı’na cevap vermek üzere söz alan Başbakan Menderes, Kırşehir’in kaza yapılması
kararının siyasi olmadığını, DP’nin Kırşehir’e iktidarı süresince hizmet götürdüğünü ve bundan sonra
da götüreceğini, hükümetin hizmet bakımından iller arasında hiçbir ayrım yapmadığını, eğer hınç ve
kin ile hareket etmiş olsalardı 1950 seçimlerinde kendilerine oy vermeyen illerde tedbirler uygulamış
ve bu seçimlerde kaybettikleri diğer yerlerde de tedbirler almış olacaklarını belirtmişti. Menderes 15
gün önceye kadar kasaba olan Adapazarı’nın 55-60 bin nüfusa sahip olduğunu, oysa Kırşehir’in
kasaba nüfusunun 14 bin olduğunu, eğer bir mağduriyet varsa bunun 30 yıldır il olmayan
Adapazarı’na ait olduğunu ifade ediyordu. Daha sonra konuşan İçişleri Bakanı Namık Gedik ise
Nevşehir’in il yapılması konusunun muhalefetin öne sürdüğü gibi 2 Mayıs seçimlerinden sonra ortaya
çıkmadığını, 1952’de Nevşehirli vatandaşların yaptığı müracaatlar üzerine ele alındığını ve Sakarya
ile Adıyaman kanunları çıktıktan sonra meclise gönderildiğini söylemişti. Coğrafi sebepler ve
karayollarının durumunun Nevşehir’in il olmasını gerektirdiğini ifade eden Gedik, 50-60 bin nüfuslu
kazalar dururken, kaza nüfusu 10 bin civarında olan Kırşehir’in il olarak kalmasının olanaksız
olduğunu dile getiriyordu. “Nevşehir’in il olmasına dair layiha kanunlaştı”, Zafer, Yıl 6, Sayı 2009, 1
Temmuz 1954, s 1,5. “Başvekilin Muhalefete cevabı”, Zafer, Yıl 6, Sayı 2009, 1 Temmuz 1954, s
1,4. Adnan Menderes’in Konuşmaları, C:II, s. 61-63. “Başvekilin Nutku”, Ayın Tarihi, Sayı 247,
1-30 Haziran 1954, s. 67-69.
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arasındaki işbirliğini zorlaştıran seçim kanunu değişikliği ve muhalefete oy vermeye

niyetli illeri ilçe haline getirilmek yada bölünerek küçültülmekle korkutan Kırşehir

ve Malatya kanunları, yeni dönemin eskisinden daha farklı ve daha sert olacağını

haber veriyor gibiydi.
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VII) 1957 SEÇİMLERİ

1954 seçimlerinden meclisteki çoğunluğunu arttırarak çıkan DP 1954-1957

döneminde, gerek parti yönetiminin demokratik niteliğini kaybetmesi, gerek

ekonomik durumun ağırlaşması nedeniyle kendisine karşı giderek artan muhalefeti,

meclis çoğunluğuna dayanarak aldığı kanuni tedbirlerle susturmayı hedeflemiştir.

Başta basın ve muhalif partiler olmak üzere yargı, üniversite, sendika gibi

kurumlara karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler, muhalif partilerin iktidara karşı işbirliği

çalışmaları yapmasına neden olmuştur.

CHP, CMP ve DP’den ayrılanlarca kurulan HP’den oluşan ve seçim kanunu,

seçim sistemi, radyonun iktidar tarafından tek yanlı kullanımı ile başta Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olmak üzere DP tarafından muhalefet üzerinde baskı

kurmaya yönelik olarak çıkarılmış anti-demokratik kanunlardan şikayetçi olan

muhalefet cephesi ortak bir tebliğ yayınlayarak, iktidara gelmeleri durumunda

kurucu meclis yetkisiyle çalışarak Anayasayı değiştireceklerini ve rejim

meselelerini hallederek, demokratik idarenin tüm gereklerini sağlayacaklarını

bildirmişlerdir.

Kendisine karşı yapılan bu işbirliğinden rahatsız olan DP, önce ekonomik

durum daha da kötüye gitmeden 1958 Mayıs’ında yapılması gereken genel

seçimleri öne almış, daha sonra da seçim kanununda değişikliğe giderek muhalefet

partilerinin seçimlerde ortak liste yapmasını engellemiştir.

Seçim kampanyasında muhalif partiler rejim buhranı ve geçim sıkıntısını

temel alan bir propaganda stratejisi ile iktidara yüklenmiş, DP hatipleri ise

iktidarları süresince yapılan icraatları vurgulayarak, mevcut durumu tek parti

dönemi ile karşılaştırmışlardır. Kampanya dönemi boyunca, 1954 seçimleri

sırasında olduğu gibi, DP ileri gelenlerinin katıldığı temel atma ve açılış törenleri

yapılmıştır.

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan seçimler sonucunda DP, oy oranı düşmesine

rağmen iktidarı muhafaza etmiştir. DP’nin aldığı oy yüzdesinin muhalefet

partilerinin toplam oy yüzdesinden az olması, seçim sistemi tartışmalarının tekrar

alevlenmesine neden olmuştur.
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Seçim günü kütüklerde yapılan usulsüzlükler ve radyoda seçim sonuçlarına

ilişkin kanuna aykırı biçimde yapılan yayınlar sebebiyle birçok ilde seçim

sonuçlarına itiraz edilmiş, bu tip yolsuzluklar ve baskı iddiaları iktidarın

meşruiyetine ilişkin tartışmaları beraberinde getirmiştir.

A) Seçim Öncesi Genel Durum ve Yaşananlar:

DP’nin 1954 seçimlerinin hemen ardından başlayan ve 1957 yılına dek

süregelen muhalefet aleyhtarı baskıcı uygulamaları ile aynı dönemde artan iktisadi

sorunlar, 1957 seçimleri öncesinde gündemi belirleyen en önemli konular olmuştur.

Bu dönemde muhalefet partileri kimi zaman barışçı yollarla, kimi zaman birleşip bir

karşı cephe oluşturarak iktidarla mücadele etmiştir. DP ise lehine olacağı

düşüncesiyle erkene aldığı genel seçimler öncesinde, bir yandan seçmene karşı hoş

görünmeye çalışıp oy kazanmayı hedeflerken, diğer yandan muhalefetin seçimlerde

işbirliği yapmasını önlemek amacıyla seçim kanununu değiştirmiştir.

1) DP’de Yaşanan Parti İçi Bunalım ve Hürriyet Partisinin

Kuruluşu:

DP içinde kuruluşundan beri parti yöneticilerine karşı bir muhalefet

süregelmişti. İlk ciddi bunalım parti muhalefetteyken yaşanmış ve kuruculara karşı

çıkan bazı muhaliflerin partiden ayrılarak MP’yi kurması ile sona ermişti. DP, siyasi

hayatının ikinci önemli bunalımını ise 1955 yılında yaşayacak, uzun yıllardır süren

parti içi ikilik, 1955 yılında partinin önemli bir sarsıntı geçirmesine ve Hürriyet

Partisi(HP)’nin kurulmasına neden olacaktı.

Muhalif sesler ilk kez 9 Mart 1954’te kabul edilen basın yasasında ispat hakkı

tanınmadığı gerekçesi ile yükselmiş; 30 Haziran 1954 tarihli seçim kanununa

değişiklik getiren tasarı, seçimler sonrasında iyice büyüyen DP Grubunda rahatsızlığı

arttırmış ve tasarının Anayasa komisyonunda görüşülmesi sırasında başta

(Menderes’le anlaşamadığı bilinen) Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmak üzere bir

kısım DP’liler tasarıya itiraz ederek bazı maddelere muhalif olduklarına dair şerh
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koymuşlardı. Menderes’e muhalif olan partililerin birleşerek güçlenmesini sağlayan

ise, 2 Mayıs 1955’de 11 DP milletvekilinin meclise, ispat hakkının tanınması lehinde

verdikleri önerge olmuştu. Önergede iktidarın şaibeden uzak kalması için alınacak

tedbirlerden ilkinin, basına ispat hakkı tanımak olduğu belirtilmekteydi.

Ancak DP içinde zorla sağlanan birliği yıkacak hareketleri başlatan olay, 6-7

Eylül Olayları olacaktı.1 Bir yandan 6-7 Eylül’de yaşananlar konusunda sadece

muhalefet milletvekillerinin değil, DP’lilerin de hükümetten açıklama beklemesi,

diğer yandan ispat hakkı konusunun tekrar açılması ve ispatçılardan Fethi Çelikbaş

ile Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu dışında, Fuat Köprülü, Feridun Ergin, Mükerrem

Sarol gibi isimlerin de Menderes’i sertçe eleştirmeye başlaması, Başbakanın muhalif

kanada karşı tedbir almasını beraberinde getirmişti. Önce Feridun Ergin, daha sonra

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Kasım Küfrevi, İbrahim Öktem, Turan Güneş, Ekrem

Alican, Ekrem Hayri Üstündağ, Enver Güreli, Fethi Çelikbaş’ın da aralarında

bulunduğu ve basına ispat hakkı tanınmasını savunan 19 milletvekili DP Yüksek

Haysiyet Divanına verilmiş, Divan 14 Ekim’de Karaosmanoğlu ve Üstündağ’ın da

dahil olduğu dokuz kişinin partiden ihraç edilmesine karar vermişti. Ertesi gün diğer

10 milletvekili partiden istifa etmiş,2 Feridun Ergin’in katılımı ile 20 kişiye ulaşan ve

yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan grup, 19 Kasım 1955’de Hürriyet

Partisi’nin kurulduğu ilan etmişti.3

Resmen 20 Aralık 1955’de kurulan HP’nin genel başkanlığına Fevzi Lütfi

Karaosmanoğlu,4 ikinci başkanlığa Enver Güreli, genel sekreterliğe ise İbrahim

Öktem getirilmişti. Parti programında yer alan temel esaslar şunlardı: Anayasanın

demokratik bir parlamento çalışmasına imkan verecek şekilde değiştirilmesi,

cumhurbaşkanlığının partiler üstü bir nitelik kazanması, cumhurbaşkanının iki

1 6 Eylül gecesi Atatürk’ün Selanik’teki evine Yunanlılarca bomba atıldığına dair çıkan bir haber
sonrası meydana gelen olaylar sonucunda başta İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı illerde
gayrimüslimlere ait ev ve işyerleri tahrip edilmiş, kiliselere saldırılarda bulunulmuştu. Gece yarısı
İstanbul ve İzmir’de sıkıyönetim ilan edilse de hadiseler ancak sabaha karşı bastırılabilmişti.
2 Aynı gün yani 15 Ekim 1955’te DP 4. Büyük Kongresi toplanmıştır.
3 Tekin Erer, On Yılın Mücadelesi, İstanbul, Ticaret Postası Matb., t.y, s. 254-259; Albayrak, a.g.e.,
s. 277-278. Yeni parti için Hürriyet Partisi adına alternatif olarak Cumhuriyetçi Demokrat Parti adı
düşünülmüştü. Burak Özçetin, Sibel Demirci, “Hürriyet Partisi”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce, C:7(Liberalizm), İstanbul, İletişim, 2005, s. 544.
4 Parti genel başkanlığına ilk olarak Ekrem Hayri Üstündağ seçilmiş, ancak Üstündağ yaşadığı sağlık
sorunları nedeniyle bu görevi Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’na devretmişti. Cihat Baban, Politika
Galerisi:Büstler ve Portreler, İstanbul, Remzi, 1970, s. 391.



322

defadan fazla üst üste seçilmemesi, çift meclis sisteminin kurulması, milletvekili

sayısının indirilmesi, siyasi partiler arasındaki eşitliğin sağlanması, adli bağımsızlık

ve hakim teminatının sağlanması, üniversite özerkliğinin teminat altına alınması,

yargısal denetimin tüm devlet faaliyetlerini içerir hale getirilmesi, tarafsız bir idare

cihazı kurulması, basın özgürlüğünün ve radyonun tarafsızlığının sağlanması,

sendikaların hür ve bağımsız çalışmalarının sağlanması, kamu hürriyetlerinin hukuk

devleti kavramına göre yeniden düzenlenmesi, kamu hizmetlerinde yaşanan görev ve

nüfuz suiistimalleri ile particiliğin cezalandırılması ve önlenmesi için Anayasa ve

mevzuat değişikliklerinin yapılması, sosyal adalet prensiplerine uygun davranılması,

hesap ve programa dayalı bir iktisat siyaseti güdülmesi.5

HP hareketi, sadece yeni bir muhalefet partisi kurulması açısından değil, DP

içinde büyük sarsıntılara neden olarak, kaynayan DP grubunun baskısına

dayanamayan hükümetin düşmesine ve yeni bir kabinenin kurulmasına yol açması

bakımından da önem taşımaktaydı.6

2) İktidarın Baskı Tedbirleri ve Muhalefet Partileri Arasında İlk

İşbirliği Girişimi:

DP Grubunun hükümet aleyhine dönmesine yol açıp, nihayetinde hükümetin

düşmesine neden olan 6-7 Eylül Olayları, ispat hakkı davası, bazı bakanlar

hakkındaki suiistimal iddiaları gibi faktörler basının ve muhalefet partilerinin de

tepkisini çekmekteydi. Bu faktörlere 1956 yılında ağırlaşan siyasi ve ekonomik

sorunlar da eklenince, DP iktidarına yönelen eleştiriler sertleşmişti. Bu durum

hükümetin yargıya, basına, muhalefet partilerine ve üniversiteye karşı kısıtlayıcı

nitelikte yeni tedbirler almasını beraberinde getirecekti.

5 Fürüzan Hüsrev Tökin, Türk Tarihinde Siyasi Partiler ve Siyasi Düşüncenin Gelişmesi, Elif,
İstanbul, 1965, s. 89; Özçetin, Demirci, a.g.e., s. 544.
6 6-7 Eylül Olayları, 13 Kasım’da yapılan ve CMP ile CHP’nin katılmamasına rağmen DP’nin oy
kaybettiği belediye seçimleri, ispat hakkı tartışmaları ve HP’nin kuruluşu ile bazı bakanlar hakkındaki
suiistimal iddiaları DP grubunun hükümet aleyhine dönmesine yol açmış, 29 Kasım’da yapılan
tartışmalı DP grup toplantısında Başbakan hariç tüm kabine üyeleri istifa etmek zorunda kalmışlardı.
Yeni kabineyi kurma görevini alan Menderes 11 günlük belirsizlikten sonra 9 Aralık 1955’te büyük
oranda yeni isimlerden oluşan IV. Menderes kabinesini ilan etmiş, kabine 16 Aralık’ta meclisten
güvenoyu almıştı. Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 260-262.
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Bu yönde alınan ilk tedbir hükümete ters düşen yargıçların, Adalet

Bakanlığının emriyle emekliye sevkedilerek tasfiye edilmesine yönelikti.7

İkinci tedbir, muhalefet partilerinin ülke çapında yaptığı miting ve toplantılar

ile muhalefet liderlerinin açıklamalarını detaylı biçimde veren gazetelere yönelik

olarak alınacaktı.8 6  Haziran’da  basın  kanununda  değişikliğe  gidilerek  gazeteler  ve

sorumluları hakkında yeni koşul ve zorunluluklar tanımlandı. Aynı gün yayın yolu

veya radyoyla işlenecek suçlara dair kanuna değişiklik getirilerek, basın suçları için

öngörülen cezalar ağırlaştırıldı ve yeni yayın yasakları getirildi.9

Hükümet, Mayıs ve Haziran aylarında muhalif partilerce yurt çapında

düzenlenen miting ve toplantılardan ve bu toplantılar ile toplantılarda yapılan

açıklamaların gazetelerde yer almasından rahatsızlık duyuyordu. Basın kanununa

getirilen değişikliklerle, muhalif gazetelerin ceza korkusuyla sinmesi ve böylece

muhalefet partilerinin dolaylı olarak da olsa yaralanması amaçlanmıştı. Ancak 27

Haziran’da kabul edilen ve seçim propaganda dönemi dışında siyasi partilerce, açık

hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmesini yasaklayan “Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun”, muhalefet partilerine karşı doğrudan bir

darbe niteliğinde olacaktı. Toplanma hakkını çok büyük ölçüde kısıtlayan bu kanun

muhalefetin büyük tepkisini çekecek, muhalif partiler 11 Temmuz’a kadar meclis

toplantılarını boykot edecekti. DP iktidarı ise böyle bir kanunu çıkarmaya muhalefet

tarafından mecbur bırakıldığını savunuyordu. Menderes hükümetin, ülkeyi “bir

7 Mayıs 1956’da 16, Haziran 1956’da 7 yargıç Adalet Bakanlığının emriyle emekliye sevk edildi. Bu
yargıçlar arasında Yargıtay başkanı, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay üyeleri ve cumhuriyet
başsavcısı da vardı. Eroğul, a.g.e., s. 191.
8 29 Mart’ta Zonguldak’ta konuşan Menderes şöyle diyordu: “Seçim kapmayası varmış gibi günde 30-
40 miting yapılıyor. Tahkir ve tezvir edebiyatı kullanılıyor. Gazeteler yalanlarla dolduruluyor.
Memlekette anarşiye yol alacak kadar geniş bir hürriyet vardır. Bundan dolayı da hürriyet iptizal [hor
kullanılmak, bayağılaşmak, ayağa düşmek] ediliyor.” Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 273.
9 Yeni basın kanunu ile 5680 sayılı basın kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve yeni maddeler
eklenmişti. Yeni kanun, gazete sorumlu müdürü olmayı alt aydan fazla hapis cezasıyla hüküm
giymemek, “resmi mercileri iğfal, iftira” suçlarından hükümlü olmamak gibi şartlara bağlıyordu.
İşlenen bir suçtan dolayı sadece suçu işleyen değil, haber ve bilgileri verenler, sorumlu müdürler ve
yayın sahipleri de cezalandırılacaktı. Kanun ayrıca bir haber hakkındaki yanıt ve yalanlamalar
alındığının ertesi günü değiştirilmeden yayınlanması ve imzasız olarak çıkan yazıların sahiplerinin
sorumlu müdürlerce savcılığa 24 saat içinde bildirilmesi zorunluluğunu getiriyordu. Eroğul, a.g.e., s.
192; Albayrak, a.g.e., s. 284, 285.
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miting meydanı haline getiren” muhalefet yüzünden iş yapamaz hale geldiğini öne

sürmekteydi.10

1956 yılı sona ererken iktidarın muhalefeti ezme amaçlı yaptığı son hamle

üniversiteye karşı olmuştu. Aralık 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı Turhan

Feyzioğlu öğrencilere iktidar partisi aleyhinde politik telkinler yapmak ve

üniversiteye politika sokmakla suçlanarak Eğitim Bakanlığınca bakanlık emrine

alındı.11 Böylece bireysel gibi görünen bir kararla, uzun süredir siyaset yapmakla ve

hükümet aleyhinde bulunmakla suçlanan12 üniversite profesörlerine gözdağı verilmiş

oluyordu.13

İktidarın aldığı tüm bu tedbirler, amaçlananın tam tersi bir netice yaratıp

muhalefet partilerinin birbirlerine yakınlaşmasına zemin hazırlıyordu. Muhalif

partiler, iktidarın baskıcı tutumu karşısında hayatta kalabilmelerinin işbirliği yoluyla

sağlanacağına ikna olmuş görünmekteydiler. İlk ittifak girişimi CHP’den gelecek ve

6-9 Nisan 1956 tarihleri arasında toplanan CHP Meclis Grubu, bir tebliğ

yayınlayarak bütün muhalefet partilerini rejim sorunlarının halledilmesi için

işbirliğine çağıracaktı.14

10 Bu kanunla seçim propaganda dönemi dışında siyasi partilerce veya siyasi propaganda yapmak
amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmesi yasaklanıyordu. Tüzel
kişiler kendi üyeleri arasında (yılda en çok üç kez olmak üzere) kapalı yerlerde toplantı yapabilecekti.
Ancak bu toplantılar için mahallin en büyük mülki amirinden toplantıdan 48 saat önce izin alma
zorunluluğu getirilmişti. Kanun gösteri yürüyüşlerinde nutuk söylenmesini ve kapalı yer
toplantılarında dışarıya yayın yapılmasını yasaklıyor, açık hava toplantılarının güneş batımına kadar
tamamlanması koşulunu getiriyordu. Kanunda toplantılarda güvenliğin sağlanması için askeri birlik
kullanılabileceği ve kanuna aykırı toplantı ve gösterilerin dağıtılması için ateş açılabileceğine dair
hükümler de vardı. Albayrak, a.g.e., s. 287, 288; Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 275,276.
11 Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 282. Eğitim Bakanı 6 Temmuz 1954’de kabul edilen “Bağlı
Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazifeden Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanun”a
dayanarak istediği üniversite üyesini görevinden alabilirdi. Görevinden uzaklaştırılan şahıs altı ay
içinde bağlı bulunduğu kurumca yeni bir göreve tayin edilmezse emekli ediliyordu. Görevden
uzaklaştırma kararıyla ilgili olarak idare veya şahıslar aleyhine dava açılması yasaklanmıştı. “Artık
Vaatler Gerçekleşmelidir”, Forum, Cilt VI, Sayı 72, 15 Mart 1957, s. 1-3. Eroğul, a.g.e., s. 166, 167.
12 Başbakan Menderes 1 Şubat 1956 tarihinde DP grubunda yaptığı konuşmada üniversite
profesörlerinin ülkede basın özgürlüğü bulunmadığına dair açıklamalar yaparak hükümet aleyhinde
bulunduklarını söylemişti. Erer, On Yılın Mücadelesi,s. 264,265.
13 Bakanlık emrine alma kararını protesto etmek için üniversiteden istifa eden öğretim üyeleri arasında
bulunan Doçent Muammer Aksoy, hükümetin, “Siyasal Bilgiler Fakültesinin Forumcu öğretim
üyelerine karşı” üniversitelerin özerkliğini zedeler biçimde bir tavır takındığını ve vekalet emrine
alma kararının görüşlerini özgürce ifade eden üniversite öğretim üyelerine bir gözdağı vermek anlamı
taşıdığını belirtmekteydi. Muammer Aksoy, “Vekalet Emrine Almanın Hakiki Sebebi”, Forum, Cilt
VI, Sayı 69, 1 Şubat 1957, s. 12, 13.
14 Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 274.
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Muhalefetin endişesi iktidarın kendisi hakkında yeni ve daha baskıcı tedbirler

almasıydı. İktidar ise muhalefetin işbirliği arzusunu kendisine karşı bir ihtilal

hazırlığı olarak yorumluyordu. 10 Nisan’da Gaziantep’te konuşan Menderes işbirliği

olasılığı hakkında şöyle diyordu:15

“İktidar ile, onun bütün düşmanlarının vücude getirdikleri müttefik cephe
arasında devam etmekte olan böylesine bir boğuşmaya, bir siyasi mücadele
gözü ile bakılabilir mi? Muhalefet cephesi memleketi alenen ihtilale
götürmektedir. Bir takım insanlar vatandaş oy’unu hesaba katmadan kalkar
da, iktidara geleceğiz, sonra da baştakileri asacağız derlerse, böylelerinin
iktidara gelmelerine milletçe set çekmek lazım geldiğini takdir edersiniz.”

Başbakanın, DP’nin kendisine karşı yapılan muhalefete bakışını yansıtması

açısından dikkat çekici olan 9 Nisan tarihli Mersin konuşması ise şu ifadeleri

taşıyordu:16

“Fransa’da komünist gazeteleri dahi, iktidara karşı bizde muhalefetin
kullandığı dili kullanmıyor. Kanun dışı hareketleri mutlaka önlemek
lazımdır. Hürriyetlerimizi, hürriyet adına tedhişçilik yapanların taarruzundan
koruyacağız.”

Aslında bu açıklamalar iktidar muhalefet ilişkilerinin nasıl bir kısır döngü

içinde sıkışıp kalmış olduğunu gösteriyordu. İktidar anti-demokratik uygulamaları ve

baskı tedbirleriyle muhalefetin ittifakına zemin hazırlıyor, muhalefet fiili bir tek parti

idaresi altında yok olma endişesiyle işbirliği çalışmaları yapıyor, birleşerek

güçlenecek muhalefetin bir ihtilal vasıtasıyla kendisini devireceğinden korkan iktidar

ise yeni baskı tedbirleri ile hürriyetleri daha da kısıyordu.

Haziran ayında basın kanununda değişikliğe gidilmesi ve toplantı, gösteri

yürüyüşleri kanununun kabul edilmesi, muhalefetin iktidar karşısında bir ortak cephe

tesis etme sürecini hızlandıracaktı. CHP, CMP ve HP, toplantı ve gösteri yürüyüşleri

yasasının kabulünü protesto etmek amacıyla yaptıkları meclis boykotu sırasında

ortak bir tebliğ yayınlayarak, muhalif partilerin varlığının tehdit altında olduğunu ve

15 A.e., s. 273, 274.
16 A.e., s. 273.



326

ülkede teminatlı bir demokratik rejimin kurulması için azimle çalışmaya devam

edeceklerini bildirmişlerdi.17 Tebliğde işbirliğinden söz edilmiyordu ancak üç

muhalif partinin de imza koyduğu ilk ortak belge olması açısından önemliydi.

İşbirliği açısında ikinci önemli belge 14 Eylül’de HP Genel Başkanı Fevzi

Lütfi Karaosmanoğlu imzasıyla yayınlanan ve muhalif partilere işbirliği çağrısı

yapan bildiriydi. Bildiride HP’nin seçim sonrasında bir kurucu meclis kurulmasını,

18 ay sürecek bu meclis devresinde demokratik rejimi güvence altına alacak

tedbirlerin alınmasını ve daha sonra yeni seçimlere gidilmesini istediği belirtiliyordu.

Ancak HP’nin bu girişimi başarısız olacak; CHP’nin (işbirliği teklifine olumlu yanıt

verse de) HP’nin koşullarını açıkça kabul etmemesi ve CMP’nin bildiriyi dikkate

almayarak olumlu yada olumsuz hiçbir cevap vermemesi, işbirliği görüşmelerinin

sonuçsuz kalmasına neden olacaktı. CHP-HP anlaşmazlığının görünür nedenlerinden

biri HP’nin İnönü’yü seçimler sonrası cumhurbaşkanı olarak görmek istememesiydi.

Aslında hem CHP hem de HP saflarında diğer partilerle işbirliği yapılmasına karşı

birçok isim olduğu biliniyordu. CHP seçimleri tek başına da kazanabileceğine

inanırken, HP CHP’nin etkisi altına girmekten korkuyor ve işbirliğinin eşit şartlar

altında yapılmasını istiyordu.18 Tüm muhalefet partileri işbirliğini bir fedakarlık

olarak görüyordu. CMP ve HP ileri gelenleri CHP’yi samimi görmezken, CHP

muhalefet partilerinin en güçlüsü ve en fazla taraftara sahip olanı olması dolayısıyla

kendini işbirliği konusunda asıl fedakarlık yapan parti olarak görmekteydi.19

Bu düşüncelerle tavsayan işbirliği meselesi 1957 Şubat’ına kadar tekrar ele

alınmayacaktı. Şubat başında partiler arasında dostça temaslara girişildiğine ve

işbirliği konusunda yeniden harekete geçildiğine dair haberler basında yer alsa da,20

bütçe görüşmeleri sırasında tahmin edilmeyen bir gelişme olacaktı.

17 Tebliğ 8 Temmuz’da yayınlanmıştı. A.e., s. 278.
18 CHP parti meclisi 29 Eylül’de HP’nin işbirliği teklifine -koşullarını ileride detaylı biçimde
konuşmak kaydıyla- olumlu cevap vermişti. Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, s. 208-214.
19 “Muhalefet”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 146, 23 Şubat 1957, s. 8.
20 “Muhalefetin işbirliği mevzuu tazeleniyor”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11682, 2 Şubat 1957, s. 1,5.
Hatta CMP ve HP’nin Hürriyetçi Millet Partisi adı altında birleşeceği yolunda söylentiler çıktıysa da
bu iddia CMP ve HP ileri gelenleri tarafından yalanlanmıştı. (“C.M.P. ‘Yazılı konuşma gezisi’ tertib
ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11689, 9 Şubat 1957, s. 1,5.) (“Hürriyet Partisinin CMP ile
birleşeceği asılsız”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11711, 3 Mart 1957, s. 1.) İki partinin ortak noktaları
olarak sayılanlar arasında; ikisinin de DP içinden çıkması, ikisinin de kurucularla demokrasi
olmayacağını düşündüklerinden partiden ayrılanlarca kurulması, iki partinin de birbirlerine karşı açık
saldırıları olmaması vardı. Farklı yanlar ise şöyle özetleniyordu: CMP’nin teşkilatı olup adamı yoktu,
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3) DP iktidarı ile CHP Arasında Yaşanan Bahar Havası:

26 Şubat’ta mecliste Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan

İnönü yeni bir taktik deneyerek iktidara karşı ılımlı bir tutum almış; geçmişin arkada

bırakılacağı ve hükümetin yıpratılmayacağına dair CHP adına güvence verdiği

konuşmasında Başbakana, politik meseleler hakkında meclis müzakeresi açması

teklifinde bulunmuştu.21 Menderes’e yapılan bir diyalog çağrısı niteliğinde olan bu

konuşma sonrası söz alan Menderes, CHP liderinin nutkunun çok olumlu etkiler

yarattığını ve iktidar olarak muhalefetle müzakereler yapmaya hazır olduklarını

açıklamıştı.22

Karşılıklı bu ılımlı mesajlarla CHP ile DP arasında bir bahar havası dönemi

açılıyordu. Bu dönemde İnönü mutedil siyasetini sürdürmeye dikkat ederek, rejim

meseleleri olarak özetlediği, başta siyasi emniyetsizlik olmak üzere, basın kanunu,

ispat hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, üniversite özerkliği gibi hürriyet

konuları ile seçim mevzuatı, mahkeme istiklali ve hakim teminatına ilişkin sorunların

halledilmesi için hükümeti göreve çağırıyor ve bu konuda CHP’nin hükümete yardım

edeceğini belirtiyordu.23 Menderes ise bahar havasından ve CHP’nin kendisine karşı

HP’nin ise adamı olup teşkilatı yoktu. CMP muhafazakar, HP liberaldi. CMP DP’nin sağında, HP ise
solunda yer almaktaydı. “Hürriyetçi Millet Partisi”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 145, 16 Şubat 1957, s.
13.
21 İnönü konuşmasında muhalif partilerin müstakil olduğunu ve sadece CHP adına konuştuğunu
belirterek şöyle demişti: “İç politika meselelerini salim bir yola getirmek için bu Mecliste görüşmelere
amadeyiz. Geçmiş hizmetlerin ithamı ile birbirimizi kırmak ve vakit kaybetmek için hiçbir arzumuz
yoktur…..Arzu ederlerse bütçenin sonunda, arzu ederlerse bütçe kapandıktan sonra iç politika
meselesi üzerinde bir müzakere açsınlar. Bu müzakereyi bekleriz. Asla bu fırsattan istifade ederek
kendilerini, kendi icraatını örselemek fikrinde değiliz. Asla. Seçilerek gelmiş bir hükümetin muvaffak
olması bütün hataları ile muvaffak olmuş sayılması hepimize yalnız kuvvet ve şeref
verir…..Önümüzdeki mesele samimi ve isabetli bir demokratik rejimin bu memlekette salim bir yola
çıkarılmasıdır. Varacağımız müsbet neticeler ve şartlarda vereceğimiz şeref payı daha fazla iktidarın
ve o iktidarın Başvekilinin olacaktır.” Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, Der. Sabahat Erdemir,
İstanbul, Ekicigil Matb., 1959, s. 41-43.
22 Adnan Menderes’in Konuşmaları, C:II, s. 351-356. “İktidar-Muhalefet Yakınlaşması İçin Dün
Yeni Gayretler Sarfedildi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11707, 27 Şubat 1957, s. 1.
23 İnönü 11 Mart günü CHP İzmir il kongresinde yaptığı konuşmada, Başbakanın siyasi hayattaki
huzursuzluğun iyi niyetle giderilmesini isteyen konuşmasının ümit verici olduğunu, Başbakanın
samimi bir görev hissiyle demokratik rejimi korumak için iç politikada huzuru sağlamaya karar
vermiş olduğunun anlaşıldığını ifade etti ve bu konuda CHP’nin elinden gelen hizmeti yapacağını
vurguladı. İnönü’ye göre iç politikadaki en önemli sorunlardan biri siyasi partilerin ve şahısların siyasi
emniyete sahip olmamasıydı. Muhalefet partileri için en önemli kaygı olan siyasi emniyetin
sağlanması görevi Başbakana aitti. İnönü, Başbakanın açtığı ve siyasete yeni ve salim bir iklim
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geliştirdiği yeni tavırdan memnuniyetini dile getirse de, muhalefetin iddia ettiği

biçimde bir rejim buhranının varlığını kabul etmiyordu.24

Bahar havasının ilk günlerinde iktidar muhalefet yakınlaşması konusunda

ılımlı açıklamalar yapan CMP ve HP sözcüleri ise25 ilerleyen günlerde bahar havası

aleyhine dönmüşlerdi. Partiler arası ilişkilerin huzura kavuşturulması konusunda

iktidarın muhalefet adına sadece CHP’yi dikkate alan açıklamaları, CHP ile diğer

muhalefet partileri arasındaki dostane ilişkileri olumsuz etkiliyordu. Menderes CMP

ve HP’nin “sebebi hikmeti” olmadığını, her iki partinin de DP’den ayrılanlarca

kurulan teşekküller olduğunu belirterek, bir anlamda siyasal parti olarak sadece

CHP’yi tanıdığını ifade ediyordu. CMP ve HP, bir yandan iktidarın kendilerini

önemsemez bir tavır almasını eleştirirken, diğer yandan CHP’ye, iktidarın ılımlı

politikasına cevap vererek muhalif işbirliği tezinden ayrılması nedeniyle cephe

alıyordu.26

HP bahar havasının İsmet İnönü’nün “şahsi endişelerinden” kaynaklandığını

iddia ediyor,27 ılımlı politika izlenmesi suretiyle, muhalefetin yumuşatılması ve

eleştirilerin azaltılmasının hedeflendiğini ileri sürüyordu.28 CMP sözcüleri ise hem

getirecek imkanların CHP tarafından kolaylaştırılması ve rejim meselelerinin halledilmesi için
hükümete yardım edilmesi gerektiğini belirtiyordu. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 46-51.
“İsmet İnönü İç Politikada Huzur İstedi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11720, 12 Mart 1957, s. 1,5.
24 Aylık basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan, İsmet İnönü’nün
İzmir nutkundan memnunluk duyduğunu, nutku partiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi için uygun bir
havanın oluşması için bir gayret olarak gördüğünü, ancak nutkun yeni bir fikir getirmediğini, eski
iddiaların tekrar edildiğini, tek farkın nutkun üslubunda olduğunu belirtmişti. Menderes muhalefetin
iddia ettiği biçimde bir rejim buhranının olduğunu kabul etmiyordu. Ona göre basın kanununa
konulan yeni suç unsurları diğer ülkelerde daha da şiddetli olarak uygulanıyordu. Seçim kanununda
yapılan değişiklikler ise yoklamada kazanamayanların son gün parti değiştirmesini önlemek ve seçim
ahlakını sağlamak için yapılmış, seçimin esasına değil “kırtasiye tarafına” ilişkin değişikliklerdi.
“Başbakan, İnönünün nutkuna cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11724, 16 Mart 1957, s. 1,5.
25 Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 47.
26 “İktidar ve Muhalefet”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 158, 18 Mayıs 1957, s. 11. “Partilerarası
münasebetler”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11724, 16 Mart 1957, s. 1.
27 “Şahsi endişeler”den kasıt İnönü’nün bahar havası dönemini açan konuşmasından birkaç gün önce
hapse giren damadı Metin Toker idi. Toker, Mükerrem Sarol’un Akis aleyhine açtığı davayı
kazanması üzerine, dergi sorumlusu olması nedeniyle 7 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı.
(Toker, DP Yokuş Aşağı 1954-1957, s. 225-232.) CMP’den Bölükbaşı da İnönü’nün damadını
hapisten kurtarmak için iktidarla yakınlaştığına inanıyordu. (Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 287.)
Ancak bahar havası Toker’in hapisten çıkarılmasına yada basın suçlarının affedilmesine yetmeyecekti.
28 HP Urfa milletvekili Feridun Ergin DP-CHP yakınlaşmasının nedeninin muhalefetin yumuşatılmak
ve eleştirilerin azaltılmak istenmesi olduğunu, HP’nin bu yakınlaşmanın dışında bırakılmasının
nedeninin ise son zamanlardaki genişlemesi ve güçlenmesi olduğunu savunuyordu. HP Meclis Grubu
başkanı Fethi Çelikbaş iktidar-CHP yakınlaşması karşısında partilerinin eski görüşlerinde bir
değişiklik olmadığını vurguluyordu. “Hür. P. ile C.M.P. nin birleşmesi suya düştü”, Cumhuriyet, Yıl
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DP hem CHP liderinin de teferruatla uğraştığını, ülkede siyasi huzurun sağlanması

için yeni bir anayasa ve nisbi temsil esasına göre oluşturulmuş bir meclis gerektiğini

belirtiyor, DP dahil tüm siyasi partilerin bu konuda birleşmesiyle on yıldır ülkeyi

saran siyasi huzursuzluğun kesin olarak son bulacağını ifade ediyordu.29

CMP ve HP, birkaç ay önce iktidara karşı güçbirliği görüşmeleri yaptıkları

CHP tarafından yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlardı. Bahar havası CMP ve HP’yi

CHP’den uzaklaştırırken, birbirlerine yaklaştırmaktaydı. DP-CHP yakınlaşmasına

eşzamanlı olarak CMP-HP yakınlaşması yaşanmış ve Şubat ayında olduğu gibi CMP

ile HP’nin birleşeceğine dair söylentiler çıkmıştı.30

Bahar havası CHP’yi diğer muhalefet partilerinden uzaklaştırırken, parti içi

sorunları da beraberinde getiriyordu. CHP Parti Meclisi üyeleri arasında bir grup

İnönü’nün yumuşama politikası gütmesini onaylarken, bir diğer grup İnönü’nün önce

CHP Parti Meclisinin onayını alıp sonra politikasını yenilemesi gerektiğini

savunuyordu.31 Parti içi anlaşmazlık Mart sonunda yapılan ve üç gün devam eden

CHP Parti Meclisi toplantılarıyla aşılacak ve toplantılar sonunda İnönü’nün

yakınlaşma faaliyeti meclis grubunca da onaylanacaktı.32

Aniden ortaya çıkan bahar havasının hem CHP hem DP açısından sebepleri

vardı. DP açısından CHP’yle yakınlaşmak seçimleri kazanmak için uygulanan bir

stratejiden öte anlam taşımıyordu. İktisadi hayatın sebep olduğu memnuniyetsizliğe

32, Sayı 11749, 10 Nisan 1957, s. 1,5. “Hür P.nin dün Ankara ve İstanbuldaki kongreleri”,
Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11726, 18 Mart 1957, s. 1,5.
29 “Hür P.nin dün Ankara ve İstanbuldaki kongreleri”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11726, 18 Mart
1957, s. 1,5.
30 HP ile CMP arasında bütçe müzakeresi sırasında başlayan yakınlaşmanın iki partinin birleşmesi
şekline dönüşeceği söylentileri çoğu partili ve idareci tarafından mümkün görülmemekteydi.
Birleşmenin olanaksızlık sebepleri temel olarak şöyle sayılmaktaydı. 1) Genel idare kurulları birleşme
kararı alsalar bile tüm teşkilatların bu kararı kabul etmesi imkansızdır. 2) Teşkilat ittifakla birleşme
kararına uymazsa birleşmenin sonucu olumlu değil olumsuzdur. 3) Birleşme, kanunen yeni bir parti
kurmak suretiyle yapılacağından yeniden işe başlamak, müteşebbis heyetleri oluşturmak gerekecektir.
4) Partiler birleştiğinde müteşebbis heyetlere alınacak üye miktarının tesbiti çözümü zor bir mesele
haline gelecektir. 5) Her iki parti de kendi partilerinin gücüne güvendiklerinden karşı tarafa taviz
vermeye yanaşmamaktadırlar. “Hür. P. ile C.M.P. nin birleşmesi suya düştü”, Cumhuriyet, Yıl 32,
Sayı 11749, 10 Nisan 1957, s. 1,5.
31 “Yumuşama politikasına C.H.P. Meclisinde muhalifler var!”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11728, 20
Mart 1957, s. 1,5.
32 “İnönünün yakınlaşma faaliyeti C.H.P. Meclisinde tasvib edildi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11733,
25 Mart 1957, s. 1,5.
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karşı önlem almak isteyen DP, bir yandan Milli Korunma Kanununa33 ağır hükümler

koyarak iktidarın halkın menfaatlerini koruduğu izlenimini yaratmak isterken, bir

yandan da basın ve toplantılar rejimini düzenleyerek muhalefetin eleştirilerinden

sakınacağını ve çalışma alanı daralan muhalefetin seçimlere hazırlanamayacağını

ümit etmişti. Ancak tedbirlerin alınmasını takip eden aylarda muhalefet daha hızla

gelişmiş ve güç kazanmıştı. Bunun üzerine iktidar muhalefete karşı daha ılımlı bir

siyaset gütme kararı almıştı. Gelecek seçimleri kazanacağını düşünen DP’nin en

büyük endişesi muhalefet partilerinin işbirliği yapması ve bir koalisyon formülü ile

seçimleri kazanmasıydı. DP’ye göre muhalefet partileri seçimde güçbirliği

yapmadığı takdirde DP mutlak surette CHP’yi yenecek, CHP seçimler sonunda

koltuk sayısını arttırsa bile iktidarı ele geçiremeyecekti. Yani DP ancak iktidardan

memnun olmayan kitlenin oyları muhalefet partileri arasında dağılırsa seçimi

kazanabilecekti. Bu nedenle iktidar CHP’yi diğer muhalefet partilerinden

uzaklaştıracak ılımlı bir iklim yaratmayı hedeflemişti.34 CHP’nin bu teşebbüsü

olumlu karşılamasının nedeni ise yaklaşan seçim döneminde CHP teşkilatının

faaliyet şartlarını kolaylaştırmak ve iktidarın CHP’nin geçmişi hakkında yaptığı

olumsuz propagandayı önlemekti. Ayrıca CHP mensupları arasında CHP’nin bir

işbirliğine gerek kalmadan seçimleri tek başına kazanacağına inanların sayısı da az

değildi. Bunun için iktidarın CHP’ye sesini duyurma imkanı vermesi gerekmekteydi

ve seçim mücadelesini güçleştiren kanunlar ancak “tatlı dil” ile değiştirilebilirdi.

Bahar havası sayesinde CHP üzerindeki iktidar baskısı azalabilir, parti teşkilatı

propaganda döneminde daha cesur hareket edebilirdi.35

33 Hükümet fiyat artışları, mal darlıkları ve karaborsa ile mücadele etmek için, 1954 yılından beri
piyasayı daha iyi kontrol etmeyi hedefleyen tedbirler alıyordu. Çıkarılan kararnamelerle mal stoku
yapanlara ağır cezalar getirilmiş, kar hadlerini belirleyen bildiriler yayınlanmıştı. Alınan bu tedbirler
sonuç getirmeyince Haziran 1956’da piyasaları daha iyi denetlemek ve karaborsacıları cezalandırmak
amacıyla, II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan Milli Korunma Kanunu bazı maddeleri değiştirilip,
sertleştirilerek yeniden uygulamaya konuldu. Albayrak, a.g.e., s. 355-358. Ancak bu kanun da mal
darlıkları ve fiyat artışlarına çare getiremeyecek, aksine iş hayatını güçleştirdiği, esnaf ve tüccarı
sıkıntı altında bırakan olumsuz etkiler yarattığı iddialarıyla ticaret odalarından tepki alacaktı. “Milli
Koruma Kanunu hakkında tadil teklifi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11914, 27 Eylül 1957, s. 1.
34 Menderes DP’nin tüm partilerin müstakil kimliklerini korumalarını istediğini ve DP ile CHP’nin
yakınlaşmasından memnun olmayan muhalefetin hareketlerinin şiddet eylemi sayılabileceğini
belirtiyor, CHP’nin tavrının diğer muhalefet partilerine nasıl mücadele edileceğine ilişkin örnek
oluşturması gerektiğini ifade ediyordu. “Başbakan, İnönünün nutkuna cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl
32, Sayı 11724, 16 Mart 1957, s. 1,5.
35 Feridun Ergin, “Partilerarası Münasebetler”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 150, 23 Mart 1957, s. 7.
Doğan Avcıoğlu, “Seçimlere Doğru”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 159, 25 Mayıs 1957, s. 11. Toker, DP
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CHP iktidara karşı sürdürdüğü sertlik politikasından taviz vererek HP ve

CMP’yi hayal kırıklığına uğratmış olsa da, muhalefetin işbirliği yapması

düşüncesinden tamamen vazgeçmiş değildi. İnönü muhalefet partileri arasında bir

kader birliği olduğundan söz ediyordu.36 Bahar havası devam ederken muhalefetin

işbirliği konusunda ortaya yeni teklifler atılıyordu. İşbirliğinin sadece belli seçim

çevrelerinde gerçekleştirilmesi, muhalefetin bu bölgelerde tek liste halinde seçime

katılması veya sadece parti liderlerinin ve ileri gelenlerinin aday gösterileceği seçim

bölgelerinde işbirliği yapılması gibi ihtimaller söz konusuydu.37

Mayıs ayının sonuna doğru bahar havasının somut bir gelişme ortaya

koymayacağı anlaşılmıştı. CHP Parti Meclisi üyelerinin hemen hepsi, İnönü’nün

iktidar partisi ileri gelenleriyle yaptığı temasların rejime ve partiye bir yarar

getirmediğine inanıyordu.38 Bu düşüncelerden yola çıkan CHP Meclisi 27 Mayıs’ta

bir tebliğ yayınlayarak, DP ile aralarındaki ihtilafların üç aydır çözümlenemediğini

ve DP iktidarı ile sürdürülen ılımlı ilişkilerin rejime bir yarar sağlamadığını

açıkladı.39

Yokuş Aşağı 1954-1957, s. 232, 233. CHP-DP yakınlaşmasına getirilen birçok yorum vardı. Bir
yoruma göre CHP (12 Temmuz beyannamesine benzer şekilde) rejim meselelerini çözümlemek
yolunda bir anlaşmaya gidemediği hükümeti ikna etmek için yumuşama taktiği kullanıyordu. HP
yanlıları ise HP’nin bütçe müzakereleri sırasında yaptığı eleştirilerin bir yandan hükümeti zor
durumda bıraktığını, diğer yandan da CHP’yi ikinci plana ittiğini, bu sebepten her iki partinin de bu
durumdan bir an önce kurtulmayı istediklerini ve bu nedenle yakınlaştıklarını savunuyorlardı. Bu
görüşlere göre CHP muhalefet inisiyatifini HP’nin almasından dolayı rahatsızlık duymuştu. İktidar da
CHP’nin tek muhalefet partisi olarak kalmasını tercih ediyordu. “Partilerarası Münasebetler”, Forum,
Cilt VI, Sayı 72, 15 Mart 1957, s. 3, 4.
36 İnönü İzmir nutkunda muhalefet partileri arasında bir kader birliği olduğunu ve CHP’nin tüm siyasi
partiler için emniyet şartlarının kurulmasını istediğini ifade etmişti. Menderes CHP’nin bu tutumunu
siyasi havada bir baskı olduğunun kanıtı olarak görmüş ve İnönü’nün kader birliğinden söz ederek
diğer muhalefet partilerine teminat vermek istediğini iddia etmişti. (“Başbakan, İnönünün nutkuna
cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11724, 16 Mart 1957, s. 1,5.) 26 Mart tarihli CHP Meclisi
tebliğinde de CHP’nin kendisi için istediği siyasi emniyeti muhalefette bulunan tüm partiler için aynı
samimiyetle istediği belirtilmişti. “Kader Birliği”, Forum, Cilt VII, Sayı 73, 1 Nisan 1957, s. 3, 4.
37 “İşbirliği etrafında ileri sürülen yeni teklif”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957, s.
1,5.
38 “C.H.P. Meclisi bahar havasının aleyhinde”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957, s.
1,5.
39 Tebliğde iktidarla CHP arasındaki anlaşmazlıkların başında insan hakları ve demokratik rejimin
temel prensiplerinin yer aldığı, bu ihtilafların çözümlenmesi ümitlerinden son üç ayda hiçbir sonuç
alınamadığı, ülkenin ekonomik durumu, hayat pahalılığı ve geçim derdinin vatandaşa sıkıntı verdiği,
iktidarın bu durumun ıslahı için isabetli ve inandırıcı tedbirler almadığı, işçilerin mesleki teşekkül
kurma haklarının ihlal edildiği, bu haksız anlayış ve uygulamaların düzeltilmesi gerektiği
belirtiliyordu. “C.H.P. Meclisi tebliği”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11795, 28 Mayıs 1957, s. 1.
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RESİM 7.1.

Büyük Millet Meclisi dini
politikaya alet eden vaızı
affetmedi! – Gazeteler -
- Eyvaaah, yanlış yere
girmişim!

Akbaba, Cilt 11, Sayı 276, 27
Haziran 1957, s. 1.

Bu tebliğ üstü kapalı olarak CHP-DP yakınlaşmasının sona erdiğini

bildiriyordu. CHP Meclisinin bu açıklamasından sonra ilk gerginlik Ödemiş vaizi

Fevzi Boyar’ın affı meselesinde yaşanacak,40 yara  alan  bahar  havasının sonunu ilan

40 Fevzi Boyar, 1954 Nisan’ında seçim kampanyası devam ederken Ödemiş camiinde verdiği vaazda
“Yarın DP mitingi var. Bu mitinge gitmeyenler münafıktır ve hatta kafirdir.” demek suretiyle dini
siyasete alet ettiği için 10 ay hapse mahkum edilmişti. Ancak aradan geçen sürede hüküm infaz
edilmemiş olduğu gibi, Adalet Komisyonu vaizin cezasının özel bir afla affedilmesine ilişkin bir rapor
hazırlamıştı. (“Dini siyasete alet eden vaizin affı meselesi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11804, 6
Haziran 1957, s. 1,5.) İşte bu af konusunun mecliste görüşülmesi sırasında CHP’li hatipler ile DP’liler
arasında tartışmalar çıkmış, böylece bahar havasını bozacak “ilk şimşekler” çaktı. İsmet İnönü 7
Haziran’da yaptığı konuşmada mevcut adalet cihazı ile Adalet bakanı Hüseyin Avni Göktürk’ü,
kesinleşmiş bir mahkumiyet kararını uygulamadığı ve mesuliyetten uzak olduğu için eleştirmiş ve
şöyle demişti: “Boncuklu İbrahim’in Kadısı bu adamdan, bu Fevzi Boyar’dan, onu müdafaa
edenlerden daha değerli idi.” (“ ‘Bahar Havası’nın İlk Şimşekleri Çaktı!”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11806, 8 Haziran 1957, s. 1.) (Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 60, 61.) İnönü 10 Haziran’da
yaptığı konuşmada ise üslubunu daha da sertleştirerek, Adalet Bakanının “irticaın ta kendisi”
olduğunu ve Ankara barlarında çıplak kadın seyrederek eğlenen siyaset adamlarının sonra Konya’ya
gidip Müslümanlık iddiasında bulunmasının acı verici olduğunu söylemişti. (Muhalefette İsmet
İnönü 1956-1959, 62-65.) Bu konuşmanın ertesi günü af meselesi ittifaka yakın bir çoğunlukla
reddedilecek, (“B.M.M.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 162, 15 Haziran 1957, s. 4-7.) ancak yara alan
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eden asıl gelişmeler ise, Kırşehir’i tekrar il haline getiren kanun tasarısının mecliste

görüşülmesi sırasında meydana gelecekti.

4) Kırşehir’in Tekrar İl Haline Getirilmesi:

Bütçe müzakereleri sırasında başlayan CHP-iktidar yakınlaşmasının ardından

Kırşehir kazasının il haline getirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanmış,41 tasarı 27

Mart’ta Başbakanlığa,42 iç işleri ve bütçe komisyonlarında kabul edildikten sonra

Haziran ayında meclis genel heyetine gönderilmişti.43

Tasarının gerekçesinde Kırşehir kazasının iki yıl içinde kültürel, zirai ve

ekonomik bakımlardan geliştiği belirtilmekte,44 ekonomik ve kültürel önemi

dolayısıyla Kırşehir’in il merkezi haline getirilmesinin uygun görüldüğü ifade

edilmekteydi. Kırşehir tekrar il olurken Nevşehir’in statüsü değişmeyecek, il

kalmaya devam edecekti. Oysa üç yıl önce Kırşehir’i ilçe yapan tasarının

gerekçesinde Nevşehir ili oluşturulduktan sonra bu bölgede kurulacak ikinci bir ilin

gereksiz ve mali bakımdan külfetli olacağı belirtilmişti.45

Kırşehir’in tekrar il haline getirilmesi kararının, 1954 yılında ilçe yapılması

kararında olduğu gibi siyasi içerik taşıdığı açıktı. Seçimler yaklaşırken DP Kırşehir’i

CMP’den uzaklaştırma çabası içindeydi. Bu hedefe bir yandan tekrar il yapma

kararıyla halkta minnet duygusu yaratma yoluyla, diğer yandan da ilçeleri iller

arasında siyasi mülahazalarla paylaştırma, yani yeni Kırşehir iline daha ziyade DP’yi

destekleyen ilçeleri bağlayarak, CMP’nin bu ilde seçimleri kazanma ihtimalini

azaltmaya çalışma yoluyla ulaşmayı amaçlıyordu.46

bahar havası, Kırşehir’i tekrar il yapan kanun tasarısının mecliste görüşülmesi sırasında ve sonrasında
yaşananlarla sona erecekti.
41 “Kırşehir yeniden vilayet oluyor”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11712, 4 Mart 1957, s. 1.
42 “Kırşehire aid tasarı Başbakanlığa verildi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11736, 28 Mart 1957, s. 1.
43 “Kırşehir kanun tasarısı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11792, 25 Mayıs 1957, s. 1.
44 “Kırşehir tasarısı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957, s. 1,5.
45 “Kırşehir kanun tasarısı bu hafta Mecliste görüşülüyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11801, 3
Haziran 1957, s. 1.
46 Tasarı Kırşehir iline Mucur, Kaman ve Çiçekdağ ilçelerini bağlıyordu. Eski Kırşehir ilinin ilçeleri
Kaman, Çiçekdağ, Hacıbektaş, Mucur ve Kozaklı idi. Hacıbektaş ve Kozaklı CMP’ye oy verirken,
Kaman ve Çiçekdağ DP’ye oy veren ilçelerdi. Osman Bölükbaşı tabiatıyla bu duruma muhalefet
ediyordu. Bölükbaşı, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinin Kırşehir’e bağlanması için bir önerge vermiş
ancak bu önerge reddedilmişti. Kırşehir’in iki kazasını kaybederek tekrar il haline getirilmesi
karşısında “Allah fukarayı sevindirmek için eşeğini kaybettirir sonra semersiz buldururmuş!” demişti.
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Bu duruma karşı çıkan Osman Bölükbaşı kanun tasarısı mecliste

görüşülürken, Kırşehir’in 1954’te cezalandırılmak için ilçe yapıldığını, yeniden il

haline getirilmesinin de halkı aldatmak için yapılan bir hareket olduğunu söylemiş,

1954 seçimlerinden sonra Kırşehir’in ilçe haline getirilmesini isteyenin Celal Bayar

olduğunu iddia etmişti.47 Bu konuşması nedeniyle üç oturum meclis müzakerelerine

katılmama cezası alan Bölükbaşı hakkında, meclisin manevi şahsiyetine hakaret

ettiği gerekçesiyle takibat başlatılmıştı.

DP hakkındaki iddiaları nedeniyle, iktidarın hedefi haline gelen48 CMP

liderinin dokunulmazlığı 24 Haziran’da 49’a karşı 247 oyla kaldırılacak,49 bu karar

tüm muhalif partilerin tepkisini çekecek ve DP iktidarına cephe almalarına yol açarak

işbirliğini yeniden gündeme getirecekti.

Meclis mevcut toplantı yılı içinde Bölükbaşı ile birlikte dördü CHP’li toplam

5 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.50 Dokunulmazlıkların kaldırılması

muhalefetin sesini bastırmaya yönelik bir uygulamaydı. Bölükbaşı’nın

dokunulmazlığının kaldırılması “Meclis içinde bir ‘hizaya getirme’ gayretinin son

(“Kırşehir tasarısı Meclis umumi heyetine verildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11796, 29 Mayıs 1957,
s. 1.) Akis’e göre: “Tanrı kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirmiş sonra da buldurmuştu.
Buldurmuştu ama bu sefer de eşeğin kulakları ile kuyruğu meydanda yoktu.” “B.M.M.”, Akis, Yıl 4,
Cilt X, Sayı 162, 15 Haziran 1957, s. 4-7.
47 “Kırşehir Kanunu dün Mecliste kabul edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11811, 13 Haziran 1957, s.
1,5. “Meclisten Notlar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11811, 13 Haziran, 1957, s. 1,5.
48 Bölükbaşı’nın Kırşehir’e ziyarete gittiğinde bulunduğu ev taşlanmış, Ankara-Kırşehir yolu iki
yerinde otomobilinin geçmesine izin vermeyecek şekilde taşlardan barikatlarla kapatılmıştı.
“Bölükbaşı Kırşehir seyahatini anlattı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11816, 18 Haziran 1957, s. 1,5.
49 Dokunulmazlığın kaldırılmasını Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon
incelemişti. Komisyonda konuşan CMP ve HP’li milletvekilleri, milletvekillerinin görevlerini yerine
getirirken söyledikleri sözler nedeniyle sorumlu tutulamayacaklarını belirtmişseler de, 21 Haziran’da
oy çokluğuyla Bölükbaşı’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınmıştı. Karardan sonra
Bölükbaşı “Kararınız mübarek olsun, seçimlere gidiyoruz.” demişti. (“Bölükbaşı Hakkında Alınan
Karar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11820, 22 Haziran 1957, s. 1,5.) Komisyon kararı 24 Haziran’da
meclis genel heyetinde görüşülmüş ve Bölükbaşı’nın dokunulmazlığı 49’a karşı 247 oyla kaldırılmıştı.
Muhalif oy verenler arasında 4 DP’li milletvekili vardı. Karar hakkında CHP adına konuşan İnönü,
mecliste görev sırasında işlemesi gereken dokunulmazlık müessesesinin işletilmemesi durumunda
devletin temelinden sarsılacağını, milletvekillerinin görevlerini rahat biçimde ancak
dokunulmazlıkları sağlanarak yapabileceklerini söylemişti. Meclis Bölükbaşı’nın dokunulmazlığının
kaldırılması karını aldıktan sonra 2 Eylül tarihine kadar tatile girmişti. “Bölükbaşının Dokunulmazlığı
Kaldırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11823, 25 Haziran 1957, s. 1.
50 “Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11824, 26 Haziran 1957, s.
1.
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belirtisini” oluşturmaktaydı.51 Bu nedenle tüm muhalif partileri etkileyip bir “hissi

feveran”52 yaratacak ve işbirliğini ihtimalini yeniden gündeme sokacaktı.

Bu konuda ilk adım dokunulmazlığın kaldırılması kararının, “memleket

evladlarının artık her zaman ve her yerde beraber olmalarını zaruri kıldığı”nı53

belirten HP Genel Başkanı Karaosmanoğlu’ndan geldi. HP lideri yeni bir düzen

yaratmak için tek bir saf olunmasını ve milli bir cephe halinde hürriyet düzenine

engel olmak isteyenlere karşı mücadele edilmesini teklif ediyordu. Buna göre kürsü

dokunulmazlığının uğramakta olduğu tehlike karşısında tüm muhalif ve bağımsız

milletvekilleri seçim endişelerini bir yana bırakarak, rejimi kurtarmak için çalışmalı,

fikir ve amaç birliği yapmalıydı.54

Karaosmanoğlu’nun işbirliği teklifi somut adımlar atılmasına yol açtı ve

tekliften birkaç gün sonra üç muhalif partinin temsilcileri, genel başkanı 2

Temmuz’da tutuklanan55 CMP’nin genel merkezinde bir araya gelerek rejim

meseleleri ve işbirliği konusunda görüştüler.56

5) Seçim Yaklaşırken Muhalefet:

a) Seçim Tarihi Tartışmaları:

Muhalefetin güçbirliği yeniden bir ihtimal olarak belirirken akıllardaki en

önemli soru seçimin ne zaman yapılacağıydı. Ankara kulislerinde seçim tarihi

tartışmaları Mayıs ayından itibaren başlamıştı. 1958 Mayıs’ında yapılması gereken

seçimlerin önceye alınmak suretiyle 1957 yılının Eylül ayında yapılacağına dair

51 “Hürriyetin Son Kalesi”, Forum, Cilt VII, Sayı 79, 1 Temmuz 1957, s. 2, 3.
52 Doğan Avcıoğlu, “İşbirliğine Dair…”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 165, 6 Temmuz 1957, s. 9.
53 Karaosmanoğlu bu ifadeyi Bölükbaşı’na çektiği telgrafta kullanmıştı. “Bölükbaşı hadisesi
muhalefet partilerini birbirine yaklaştırıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran 1957, s.
1,5.
54 İzmir’de konuşan Karaosmanoğlu, işbirliğinin partilerin birleşmesi anlamına gelmediğini,
demokrasi için gereken zihniyetin sağlanması için bir kurucu meclis teşkil etmek anlamına geldiğini
söylüyor; yeni bir düzen için oluşturulması gereken cepheye, muhalif partiler, bağımsızlar ve hatta
iktidar partisinin iyiniyet sahibi üyelerinin katılabileceğini ifade ediyordu. “Hür. P. Genel Başkanının
İzmirdeki konuşması”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran 1957, s. 1,5.
55 “Bölükbaşı dün gece tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11831, 3 Temmuz 1957, s. 1.
56 “Üç muhalif parti lideri C.M.P. merkezinde buluştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11833, 5 Temmuz
1957, s. 1.
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dolaşan söylentiler, muhalefet partilerinin erken seçim ihtimali karşısında hazırlığa

girişmelerine neden olmuştu. CMP ve CHP propaganda çalışmalarına ve gezilere,

HP ise hızla teşkilatlanmaya başlamıştı.57

Erken seçim düşüncesi, seçimlerin 1957 yılında yapılmasının DP lehine

olacağı yargısından doğmuştu. 1950 yılından itibaren girişilen işlerin ve tesislerin

tamamlanmaya başlaması, faaliyete geçen ve geçecek olan çimento ve şeker

fabrikaları, gelişen karayolları ve limanlar, iktidar partisinin olumlu icraatları olarak

kabul edilmekte ve halk nezdinde DP lehinde bir hava yaratmaktaydı. Bu atmosfer

içinde yapılacak seçimlerde, DP’nin kazanma şansının daha fazla olacağı

düşünülüyordu. Erken seçim taraftarı DP’liler ekonomik sıkıntıların 1957

sonbaharında hafifleyeceğini ve gerek ekonomik gerek siyasi şartların 1958’e

nazaran DP lehine olduğunu savunuyorlardı. Buna karşın seçimlerin 1958 yılında

yapılmasına taraftar olan partililer ise mevcut ekonomik şartların iktidar aleyhinde

olduğunu ve süren yatırımların sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini

belirtiyorlardı.58

Seçim tarihine dair tartışmalar böylece devam ederken, seçimlerin öne

alınarak sonbaharda yapılacağına ilişkin üç işaret ortaya çıktı. Bunlardan ilki

57 “Muhalefet seçimlerin öne alınacağında ısrar ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11784, 17 Mayıs
1957, s. 1,5. Seçim kampanyasını ilk açan lider, seçimlerin Eylül ayında yapılacağına dair yeterli
delilin mevcut olduğuna inanan Bölükbaşı idi. CMP, genel başkanının 20 gün sürecek Karadeniz
gezisine başlamasıyla 17 Mayıs’ta seçim kampanyasını açmıştı. “Bölükbaşı seçim kampanyasını açtı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11785, 18 Mayıs 1957, s. 1,5.
58 Seçimlerin öne alınacağını savunanlar bu iddialarını şöyle savunmaktaydılar: 1) 1957 mahsulü
geçen yıla nazaran iyi olduğundan seçime gitmek için en uygun zaman 1957 Eylül’üdür. 2)
Meteoroloji raporlarına göre yaz aylarında mahsul bol olacaktır. Mahsulün fazla oluşu ekonomik
duruma etki edecek ve sonbaharda nisbi bir ferahlık meydana gelecektir. 3) Batı Almanya ile yapılan
ticaret anlaşması sonucu Alman iş adamlarının yapacakları yatırımlarla sıkıntısı hissedilen maddeler
bollaşacak ve ekonomik sıkıntılar 1957 Eylül’ü sonunda hafifleyecektir. 4) Bütçe müzakerelerinden
hemen sonra 1958 Mayıs’ında seçime gitmektense bahar havası içinde geçen 1957 bütçe
görüşmelerinden sonra seçime gitmek daha avantajlıdır. 5) 1958 Mayıs’ına kadar DP’de hizipleşmeler
artabilir. 6) Seçim kanunu iktidar lehine, muhalefet aleyhine eski halinde bırakılmaktadır. 7) Gerek
ekonomik gerek siyasi şartlar 1958’e nazaran iktidarın lehindedir. Seçimlerin 1958 yılında
yapılacağını savunanların iddiaları ise şunlardı: 1) Milletvekillerinin çoğu 1958 yılı tahsilatlarını
çekmişlerdir. Seçimin 1957 yılında yapılması halinde bunu geri vermek zorunda kalacaklardır. 2)
Meclis üyelerinden bir kısmının aday gösterilme şansı az olduğundan, DP grubunun seçim kararı
vermesi kolay değildir. 3) İstanbul ve Ankara’da başlayan imar hareketleri sonuçlanmamıştır. 4)
Ekonomik şartlar iktidarın aleyhindedir. Bazı yatırımların sonuçlanması için bir yıl daha beklemek
iktidarın lehinedir. “Bölükbaşı seçim kampanyasını açtı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11785, 18 Mayıs
1957, s. 1,5. “D.P.de Genel Seçim hazırlığına başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11803, 5 Haziran
1957, s. 1,5.
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Menderes’in buğday fiyatlarına zam yapılacağını açıklaması,59 ikincisi yine

Menderes’in Sivas’ta yaptığı bir konuşmada seçimlerin yakın olduğunu belirtmesi60

ve üçüncüsü Bayar’ın seçimlerin 1958 yılında yapılacağına dair yaptığı açıklamanın

düzeltilmesi idi.61

Mayıs ayı sona ererken seçimlerin Eylül ayının son Pazar’ı yada Ekim’in ilk

Pazar’ında yapılması olası görülüyordu. Bu konuda resmi hiçbir açıklama

yapılmamıştı ancak tüm partiler seçim hazırlıklarına hız vermişlerdi. Kongreler

yapılıyor, teşkilatlar takviye ediliyor, yakın zamana kadar Ankara’da olan

milletvekilleri seçim bölgelerine hareket ediyorlardı.62

Seçimin erkene alınacağının kesin bir işareti sayılan olay, 24 Haziran tarihli

oturumunda meclisin yaz tatili kararı vermesi ve tatilin normal içtima tarihi olan 1

Kasım’a kadar uzatılmayıp 2 Eylül’de kesilmesi olacaktı.63 Seçimin yaklaştığına dair

bu delillere rağmen, Temmuz ayı geldiğinde hala seçim konusunda kesin bir tarih

verilememekteydi. DP’nin kararsız olduğu anlaşılmaktaydı. Seçimlerin 1959

Mayıs’ına erteleneceği ve aradaki iki yılda Anayasa değişikliklerine gidilip, yasama

59 Menderes Mayıs ortasında buğday fiyatlarına zam yapılacağını açıklaması, milletvekili seçimlerinin
sonbaharda yapılacağının bir delili olarak görüldü. Köylünün oyuna önem veren DP’nin, ekonomik
sıkıntıya rağmen seçimler arifesinde hububat fiyatlarında artırıma giderek köylünün cebindeki parayı
arttırma ve böylece oy kazanma amacında olduğu söylenmekteydi. “İktidar”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı
159, 25 Mayıs 1957, s. 7-9.
60 “Başbakan dün Sivasta ‘seçimler yakındır’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957,
s. 1,5. “Seçimler”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 160, 1 Haziran 1957, s. 6.
61 Cumhurbaşkanı Bayar Ödemiş’te yaptığı bir konuşma sırasında milletin, milli iradesini 1958’de
tekrar belirleyeceğini söylemiş, bu demeç İstanbul ve İzmir gazetelerince seçimlerin 1958 yılında
yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak daha sonra basına bir açıklama yapılarak,
Cumhurbaşkanının sözlerinin basına yanlış aksettiği bildirilmiş ve gazetelerde Cumhurbaşkanının
seçim zamanının yaklaştığına ilişkin sözlerini içeren bir metin yayınlanmıştı. Bayar’ın nutkunun bu
şekilde düzeltilmesi, seçimlerin önceye alınacağına dair bir işaret olarak karşılanmıştı. Bayar daha
sonra yaptığı bir konuşmada ise, seçimlerin ne zaman yapılacağının belli olmadığını, ancak seçim
mevsiminin yaklaştığının bir gerçek olduğunu söylemişti. “Seçimlerin öne alınması ihtimali çok
kuvvetlendi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11811, 13 Haziran 1957, s. 1,5.
62 “İktidar ve muhalefet seçim propagandasına başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11780, 13 Mayıs
1957, s. 1. “D.P.de Genel Seçim hazırlığına başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11803, 5 Haziran
1957, s. 1,5. “Muhalefet partilerinde seçim hazırlıkları hızlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11815,
17 Haziran 1957, s. 1.
63 “Bölükbaşının Dokunulmazlığı Kaldırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11823, 25 Haziran 1957, s. 1.
Meclis ayrıca 21 Haziran’da aldığı bir kararla, 1958’de genel seçimler yapılacağından ayrıca bir mali
külfet oluşturmaması için, açık bulunan 13 milletvekilliği için ara seçimlerin yapılmamasına karar
vermişti. Muhalif partiler yıllardır ara seçim yapılmayarak Anayasanın açık bir hükmünün ihlal
edildiğini, ara seçimlerin ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtmişlerdi. CHP ara seçimleri
sürekli ileri bir tarihe atan DP’yi eleştirmekte ve meclisi eksik sayıda sabit tutmakla suçlamaktaydı.
“Bölükbaşı Hakkında Alınan Karar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11820, 22 Haziran 1957, s. 1,5. Faik
Ahmet Barutçu, “Ara Seçimleri Niçin Kaldırılamaz?”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 163, 22 Haziran 1957,
s. 11.
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ve yürütme sistemine ait maddelerde değişiklik yapılacağı hakkında söylentiler

mevcut olsa da,64 bu iddianın aksine DP, erken seçim için hazırlıklarına hızla devam

ediyordu. Parti müfettişleri bölgelerine hareket ediyor, hazırladıkları raporları genel

merkeze gönderiyor,65 milletvekilleri seçim bölgelerinde seçmenleriyle buluşuyor,

piyasada sıkıntısı hissedilen malların ithali için harekete geçiliyor, temel atma

törenlerine hız veriliyordu.66

b) Muhalefet Partilerinin DP İktidarına Getirdikleri Eleştiriler:

Erken seçim ihtimali karşısında muhalefet partileri de propaganda

çalışmalarına hız vermişti. Toplantı ve kongrelerde hükümet eleştirilmekte, iktidara

gelindiğinde yapılacaklar sıralanmaktaydı. Seçim kanunu ve seçim sistemi, baskı

kanunları, radyonun tek taraflı kullanımı, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı ile rejim

buhranı başlıkları muhalefetin DP iktidarını en sık eleştirdiği noktalardı.

(1) Seçim Kanunu ve Seçim Sistemi:

Muhalefet partilerinin seçim kanunu hakkındaki talepleri açıktı: Seçim

kanununda 1954 yılından sonra yapılan değişikliklerin kaldırılması ve 1950 yılında

kabul edilen eski şekle geri dönülmesi. Muhalefet 3. Menderes hükümetince

değiştirilen seçim kanununun serbest seçimi güçleştirdiği savunuyordu. Aslında 4.

Menderes hükümeti de siyasi hayatta ciddi huzursuzluklara yol açan bu değişiklikleri

kaldıracağını, seçim kanununu 1954’den önceki haline getireceğini programında

vaad etmişti. Hatta kanunda yapılan değişiklikleri kaldıran bir seçim kanunu tasarısı

4. Menderes kabinesince 21 Aralık 1955’de meclise verilmişti. Ancak bu tasarı daha

sonra hükümetçe geri alınmış ve kanun değişikliği belirsiz bir tarihe ertelenmişti.67

64 “Seçim tarihi aranıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11824, 26 Haziran 1957, s. 1.
65 “DP seçim öncesi faaliyete girişti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11827, 29 Haziran 1957, s. 1.
66 “D.P. seçimler hususunda kesin karara sahib değil”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11853, 28 Temmuz
1957, s. 1.
67 Tasarının geri alınması muhalefetin tepkisini çekmiş, 15 Şubat tarihli meclis toplantısında konuşan
HP Diyarbakır milletvekili Yusuf Azizoğlu hükümet programında mahzurlarından dolayı seçim
kanununda yapılmış olan değişikliklerin derhal ortadan kaldırılacağının açıkça taahhüt edilmesine
rağmen, hükümetin teklifini meclisten geri çekerek taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirtmişti. DP
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1957 yılında muhalefet tarafından seçim kanununun tamamen veya şikayet

konusu olan bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifler getirilmiş, ancak

propaganda süresinin uzatılması, kesin olmayan seçim sonuçlarının radyoyla ilan

edilmesinin yasaklanması gibi ilave maddeleri de içeren bu teklifler

sonuçlandırılmamıştı.68

Seçim kanununda yapılan değişikliklerin geri alınması taleplerinden başka,

tüm muhalif partileri ortak paydada toplayan bir diğer arzu, seçim sisteminin nisbi

temsil esası doğrultusunda değiştirilmesi69 veya seçim çevreleri arasında büyük nüfus

hükümetlerinin programlarında yer alan taahhütleri gerçekleştirmediğini, özellikle rejime ilişkin
sözlerin tutulmadığını tam tersine bir hareket tarzı benimsendiğini ifade eden Azizoğlu seçimin
serbestliği ilkesinin; basın ve toplantı kanunlarında yapılan değişiklikler, hakim teminatsızlığı ve
Kırşehir kanunu gibi uygulamalarla olanaksız hale getirildiğini, seçim kanununun bir ilim heyeti
aracılığı ile değiştirilerek düzenlenmesi gerektiğini belirtmişti. Hükümet adına Azizoğlu’na cevap
veren Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk seçim kanunu tasarısının yeniden incelendiğini ancak
yeniden meclise getirileceği tarihin belirlenmediğini ifade etmişti. “Meclis dün üç mühim sözlü
soruyu konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11696, 16 Şubat 1957, s. 1,5.
68 1957 yılının Mayıs ayında, seçim kanununun tamamen veya şikayet konusu olan bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında çeşitli zamanlarda meclise verilen altı kanun teklifi birleştirilerek, Anayasa
Komisyonunca kurulmuş bir su komisyona havale edilmişti. (“Seçim Kanununa dair 6 kanun teklifi
var”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11778, 11 Mayıs 1957, s. 1,5.) CHP tarafından hazırlanan tadil teklifi,
nisbi temsil esasının mecliste tartışılmasını talep etmekte ve seçim kanununda 30 Haziran 1954 tarihli
6428 sayılı kanunla yapılan değişikliğin kaldırılması ve 5545 sayılı kanunun üç ilave ile tekrar
yürürlüğe girmesini kapsamaktaydı. Bu ilaveler şunlardı: 1) Propaganda faaliyetinin bir ay daha
genişletilerek, oy verme günü sabahına kadar propagandaya izin verilmesi. 2) Kesin sonuç alınmamış,
yani kesin sonuçları il seçim kuruluna ulaşmamış seçim çevrelerinde alınan yerel sonuçların radyoda
ilan edilmesinin yasaklanması. 3) Sandık başına gelen seçmene verilecek oy pusulası zarfının,
seçmenin kimliği tesbit edildikten sonra sandık kurulu başkanı ve bir üye tarafından imzalanarak
seçmene verilmesi. (C. M. Aygen, “Seçim Kanunu ve Seçim Meselesi”, Forum, Cilt VII, Sayı 77, 1
Haziran 1957, s. 12, 13.) (“Seçim Kanunu tadil teklifi Meclise verildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11791, 24 Mayıs 1957, s. 1,5.) Teklifleri incelemek üzere kurulan su komisyonunun başkanı Halil
Özyörük teklifler üzerinde bir süre daha çalışılması gerektiğini Anayasa komisyonuna bildirmiş ve
Kasım ayından önce meselenin sonuçlandırılamayacağını belirtmişti. Bunun üzerine Anayasa
komisyonu su komisyona Kasım’a kadar süre vermişti. “Seçim Kanunu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11804, 6 Haziran 1957, s. 1,5.
69 CMP’den Sadık Aldoğan tartışılacak konuların kömür, kahve, şekerden önce teminatlı bir anayasa
olduğunu, ülkeye otomobil, radyo sokmanın değil nisbi temsile dayanan bir seçim kanunu yapmanın
gerektiğini belirtiyordu. (“Şehrimizde dün 3 partinin kongreleri yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı
11691, 11 Şubat 1957, s. 1,5.) HP Meclis Grubu Başkanı Fethi Çelikbaş seçim kanununun vatandaşın
seçme hakkını geniş ölçüde kayıt altına aldığını, bu anlamda milli iradenin oluşacağını söylemenin
abes olduğunu ifade etmişti. (“F.Çelikbaşın seçim hakkında görüşleri”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı
11695, 15 Şubat 1957, s. 1,5.) TKP başkanı Tahsin Demiray mevcut seçim kanununun tatmin edici
olmadığını, bu kanunun ülkeyi ikiye ayırıp iç kavgalar doğuracağını, dar bölge veya nisbi sisteme
gidilmesinin demokrasi için şart olduğunu öne sürüyordu. (“Bölükbaşı seçim kampanyasını açtı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11785, 18 Mayıs 1957, s. 1,5.) CHP’den Kasım Gülek ise CHP’nin iktidara
gelmesi durumunda çift meclis ve nisbi seçim usulünün kabul edileceğini açıklamıştı. “İktidar hür ve
serbest seçimlerden korkuyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11800, 2 Haziran 1957, s. 1.
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farklarına yol açarak çoğunluk sistemini daha mahzurlu hale getiren liste ve geniş

bölge usulünden vazgeçilerek, dar bölge usulünün getirilmesiydi.70

1954 seçimlerinde DP’ye verilen her 10.000 oy bir milletvekili çıkarmıştı.

Oysa CHP ve CMP’nin bir milletvekili çıkarması için 100.000 oy alması gerekmişti.

Yani DP’ye verilen bir oy CHP’ye verilen 10 oya eşitti. Köylü Partisi ise 50.000

civarında oy almasına rağmen hiç milletvekili çıkaramamıştı. Mevcut sistemin

adaletsizliğini arttıran bir diğer faktör seçim bölgeleri arasında seçmen adedi

bakımından büyük farklar bulunmasıydı. Seçim bölgeleri arasındaki eşitsizlik

nedeniyle 150.000 oy aldığı halde meclise giremeyen adaylar olduğu gibi, 10.000 oy

alarak seçimi kazanlar da vardı.71

Özetle muhalefet ve onu destekleyen basın,72 daha adil sonuçlar yaratacak bir

seçim sistemi istiyor, böylece partiler arasındaki siyasi mücadelenin de daha

yumuşak bir hale geleceğine inanıyordu.73

(2) Baskı Kanunları:

Hükümetin basın, üniversite, yargı ve muhalif partiler aleyhine getirdiği

kısıtlayıcı nitelikte tedbirlerden en çok tepki çekeni kuşkusuz ki, muhalefetin

kitlelerle buluşmasını engellemeye yönelik olarak çıkartılan Toplantı ve Gösteri

70 Çoğunluk sisteminin korunarak geniş bölge usulünden vazgeçilmesi ve dar bölge usulünün
getirilmesini savunanlara göre, geniş bölge ve büyük liste usulünde il büyüdükçe temsil kabiliyeti
azalmakta, merkeziyet usulü hakim olmaktaydı. Bu usul eşitsizdi çünkü bazı illerin seçmenleri 2
kişiye oy verdiği halde, büyük illerde 30 kişiye kadar oy verilmekteydi. Dar bölge usulünün
uygulanması sayesinde hem nisbi temsil sisteminin mahzurlarından hem de geniş bölge usulünün
eşitsizliğinden korunmak mümkündü. Bu usulde, bir seçim dairesi bir milletvekili seçecek kadar
nüfusu içine alan yer olacaktı. Böylece halk tanıdığı, güvendiği kişiye oy verecek ve her vatandaş halk
huzuruna çıkıp, partilerin merkeziyetçi sisteminden etkilenmeden kendisini halka tanıtabilecekti.
Yalçın Dağlar, [Okurların Forumu] “Dar Bölge Usulü”, Forum, Cilt VII, Sayı 75, 1 Mayıs 1957, s.
13.
71 Turhan Feyzioğlu, “İlk İhtiyaç: Serbest ve Adil Seçim”, Forum, Cilt VI, Sayı 67, 1 Ocak 1957, s.
10, 11.
72 Nisbi temsil sisteminin en büyük destekçisi Forum dergisi ve bu derginin yazarlarından eski SBF
profesörü Turhan Feyzioğlu idi. Feyzioğlu 7 Haziran’da CHP’ye kaydolacaktı. “Prof. Turhan
Feyzioğlu C.H.P. ye kaydoldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11806, 8 Haziran 1957, s. 1.
73 Feyzioğlu’na göre ülkenin ve tüm siyasi partilerin menfaatleri, seçme ve seçilme hürriyetleri ve
propaganda eşitliği bakımlarından mevcut seçim mevzuatının eksiklerinin ve kusurlarının düzeltilmesi
ve daha adil bir seçim sisteminin kabul edilmesi gerekiyordu. Feyzioğlu bumun için 1950’den önce
yapıldığı gibi bir ilim heyetinin oluşturulmasını ve bu heyetin demokrasinin gelişmesine hizmet
edecek teklifleri göz önünde tutmasını öneriyordu. “Feyzioğlu dün Hür. P. İl Merkezinde seçim
mevzuunda ilmi bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11669, 20 Ocak 1957, s. 1,5.
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Yürüyüşleri Kanunu olmuştu.74 Seçim propaganda dönemleri dışında açık hava

toplantısı yapmayı yasaklayan kanunun kabul edilmesinden sonra muhalefet partileri

üzerindeki baskı artmıştı. Parti kongreleri, ocak toplantıları kapıları, pencereleri

kapatılan, dışarı taşan üyelerini güçlükle barındıran kapalı salonlarda yapılıyor, parti

yetkilileri ile güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşanıyordu.75

Muhalefet baskıdan yakınırken, iktidar baskıyı artırma yolunu seçiyordu.

Yargı, basın ve üniversitelerden sonra sıra sendikalardaydı. Nisan sonunda işçi birlik

ve federasyonları kuruluş tarzları kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle birer birer

kapatılmaya başlandı.76

Sendika birliklerinin siyasi kaygılarla kapatıldığı kanaatinde olan muhalefet

partileri77 ile Türkiye İşçi Sendikaları Birliği Konfederasyonu ve İşçi Sendikaları

Birliklerinin yaptığı hükümet aleyhtarı açıklamalara78 karşı Çalışma Bakanı, sendika

birliklerinin kapatılmasının hükümet iradesi dışında, kanuni sebeplerden ileri

geldiğini belirtiyor ve yeni bir sendikalar kanununu hazırlandığını, bu kanunla

işçilerin ihtiyaçlarının en geniş şekilde karşılanacağını ilan ediyordu.79

74 Kanuna DP milletvekillerinden bile tepki gelmişti. DP Bolu milletvekili Fahri Belen kanunun
toplanma ve cemiyet hak ve hürriyetlerini zedelediği gerekçesiyle kaldırılmasını teklif etmişti. “Bir
D.P.li milletvekili toplantı kanununun ilgasını teklif etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 118795, 28
Mayıs 1957, s. 1.
75 “Şehrimizde dün 3 partinin kongreleri yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11691, 11 Şubat 1957, s.
1,5. Muhalefet kanuna karşı yeni taktikler geliştirmişti. CMP “yazılı konuşma gezisi” adını verdiği bir
uygulama geliştirmişti. Buna göre CMP ileri gelenleri yaptıkları yurt gezilerinde halka söylemek
istediklerini içeren broşürler dağıtacaklardı. (“C.M.P. ‘Yazılı konuşma gezisi’ tertib ediyor”,
Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11689, 9 Şubat 1957, s. 1,5.) Halk da kanununa aykırı hareket etmemek
adına yaratıcı girişimlerde bulunuyordu. Örneğin Kilis’e giden CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in
şehre gireceği yol üzerindeki tarlalarda ellerinde çapa, tırmık ve kazmalarla sıralanan halk Gülek ve
beraberindekiler otomobillerle geçerken çapa ve kazmalarını havaya kaldırmışlardı. Böylece kanuna
aykırı hareket etmeden bir karşılama töreni yapılmıştı. “C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 161, 8
Haziran 1957, s. 8.
76 “Kapatılan İşçi Birlik ve Federasyonları yediyi buldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11775, 8 Mayıs
1957, s. 1. “Sendika Birliklerinin kapatılması ve işçiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11778, 11 Mayıs
1957, s. 1. “Karadeniz İşçi Federasyonu da dün kapatıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11784, 17
Mayıs 1957, s. 1.
77 “Sendika Birliklerinin kapatılışı ve muhalefet”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11777, 10 Mayıs 1957, s.
1.
78 Türkiye İşçi Sendikaları Birliği Konfederasyonu ve İşçi Sendikaları Birliklerinden yapılan
açıklamalarda, Türk sendikacılığının acınacak durumda olduğuna dikkat çekiliyor, Çalışma
Bakanlığının 1954’den sonra işçileri ilgilendiren kanun tasarılarında sendikaların fikrini almaktan
vazgeçtiği, halen faal olan birliklerin gereksiz olduğu düşüncesi ile kapatıldığı ifade ediliyordu.
“Toleis kongresinde Sert Tenkidler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11791, 24 Mayıs 1957, s. 1,5.
79 “Hazırlanan Sendikalar Kanunu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957, s. 1,5.
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(3) Radyo:

1954 seçimlerinden sonra seçim kanununda yapılan değişikliklerle seçim

dönemi içinde partilerin radyodan faydalanması yasaklanmıştı. Ancak devlet ve

hükümet işlerinde görev alanların bu işlerle ilgili olarak yapacakları konuşmalar ve

ilgili daire ve kuruluşların kendi faaliyetlerini gösterir biçimde yayınlayacakları tüm

matbuat(afiş, broşür vs.), seçim propagandası sayılmayarak yasaklanmamıştı. Bu

kanuna dayanarak iktidar partisi, hükümet ve devlet işleri hakkında bilgi verme adı

altında radyodan istediği gibi yararlanıyor; Radyo Gazetesi, Köylü Saati, Meclis

Saati gibi yayınlar ve haber bültenlerinde iktidar lehinde propaganda yapılıyordu.

Diğer yandan yürürlükte bulunan 24 Mayıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı Basın Yayın

ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununa göre, radyo ile ilgili tüm işler, doğrudan

doğruya başbakanlığa ve bir devlet bakanına bağlı olan bu genel müdürlükçe idare

ediliyordu.80

Bu şartlarda yayın yapan radyoda iktidar sözcülerinin konuşmaları tüm yurtta

yayınlanırken, muhaliflerin sesleri sadece gazetelerde, o da tam olamayan bir

biçimde duyulabiliyordu.81 1957’de Türkiye’de 1 milyona yakın radyo cihazı

olduğu82 ve gazetelerin ulaşamadığı köylere radyonun ulaştığı hatırlandığında,

radyonun dönemin en güçlü propaganda aracı olarak kabul edilebileceği

anlaşılmaktaydı.

Muhalefet hükümet icraatı adı altında iktidar partisinin propagandasının

yapıldığını, basın yayın idaresinin görevlerini yerine getirmediğini iddia ediyor ve

radyonun iktidar lehine tek taraflı kullanılmasını eleştiriyordu. Başbakana göre ise,

“DP’ye karşı takındığı tavır”dan hiçbir sorumluluk hissi taşımadığı anlaşılan bir

80 Forum yüksek dereceli hakimler, radyo konusunda uzman kişiler, ilim adamları ve siyasi parti
temsilcilerinden oluşacak bir “Radyo Islah Komisyonu” kurulmasını ve radyo meselesinin bu
komisyonca incelenmesini öneriyordu. Turhan Feyzioğlu, “Radyo Meselesi II”, Forum, Cilt VI, Sayı
70, 15 Şubat 1957, s. 15, 16.
81 Örneğin bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanının ve iktidar partisi vekillerinin nutukları radyo
aracılığıyla halka duyurulurken, muhalefetin eleştirileri yayınlanmamaktaydı.
82 “Radyo Davamız”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 154, 20 Nisan 1957, s. 7.
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muhalefete, radyo teslim edilemezdi. Adalet Bakanlığı bütçesinin mecliste

görüşülmesi sırasında kürsüye gelen Başbakan bu konuda şöyle diyordu:83

“Bir muhalefet ki, radyoya çıkar enflasyon vardır, bunlar batakçıdır. Zinhar,
sakın ola ki bunlarla işbirliği yapmayınız der. Buna dünyanın içinde
bulunduğu ciddi durumda nasıl devlet radyosunu veririsiniz.”

(4) Geçim Sıkıntısı ve Hayat Pahalılığı:

Muhalefet partileri hükümetin ekonomi politikasını da başarılı

bulmamaktaydı. Muhalif liderler sık sık, halkın aradığı malı bulamamaktan,

fiyatların devamlı yükselmesinden ve geçim sıkıntısından şikayetçi olduğunu,

hükümetin bu konularda tedbir alması gerektiğini belirtmekteydiler.84

RESİM 7.2.

RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ
KAHVE TEPSİSİ BOŞ GELDİ

Dolmuş, Cilt 3, Sayı 68, 18 Nisan
1957, s. 1.

83 “Dün Mecliste Başbakanlık ve Adalet bütçeleri müzakere edildi”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11705,
25 Şubat 1957, s. 1,5.
84  “F.Çelikbaşın seçim hakkında görüşleri”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11695, 15 Şubat 1957, s. 1,5.
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Oysa hükümetin propagandası “görülmemiş kalkınma”, “görülmemiş

cihazlanma” ve “şantiye haline gelen vatan sathı” gibi kavramlar üzerine kurulmuştu.

DP, iktidarı boyunca kalkınmayı ön plana almış, Menderes kalkınmaya yönelik

yatırım ve uygulamaların, ikinci bir bağımsızlık savaşı verilmesi ve ikinci bir vatan

sathı yaratılması anlamına geldiğini ileri sürmüştü.85 Buna karşılık muhalefet milli

gelirin üç yıldır 1953’teki seviye altında kaldığına, fert başına düşen gelir hacminde

gerilemeler yaşandığına, dört yıldır devam eden darlık, yokluk ve sıkıntıların halkın

“kalkınan Türkiye” parolasına karşı şüpheyle bakmasına neden olduğuna dikkat

çekiyor;86 demokrasi ideali, hukuk devleti, özgürlük gibi kavramlar ile sınıflar

arasında uyuma dayanan bir kalkınmanın daha önemli olduğunu savunuyordu.87

Bu sırada Başbakan Menderes temel atma ve açılış törenlerinde bulunuyor ve

özel teşebbüsün kalkınma için öneminden söz ediyordu. 4 Nisan’da Eskişehir

çimento fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada 22 adet daha çimento

fabrikası yapılacağını açıklamıştı.88 DP’nin ekonomik kalkınmaya öncelik verdiği

açıktı. Oysa muhalefet, ekonomiden daha hayati bir öneme sahip olduğuna inandığı

bir mesele üzerinde duruyordu: Rejim buhranı.

(5) Rejim Buhranı:

DP’nin iktidara geldikten sonra başta seçim kanunu olmak üzere yasalarda

yaptığı değişiklikler ve muhalefete karşı aldığı tedbirler DP’nin ne kadar demokrasi

85 Muhalefetin etkili temsilcisi Forum dergisi DP’nin önce kalkınma ve ekonomik bağımsızlık, sonra
siyasi bağımsızlık parolasının komünist ve totaliter bir dünya görüşü olduğunu savunuyordu. “Yeni
Görüşlere Alıştırma”, Forum, Cilt VII, Sayı 73, 1 Nisan 1957, s. 1, 2.
86 “İç Politikamızda Asıl İhtiyaç”, Forum, Cilt VI, Sayı 69, 1 Şubat 1957, s. 1-3.
87 HP, 1946-50 mücadelesinin şeker fabrikası kurmak, baraj inşa etmek için yapılmadığını, (“Hür
P.nin dün Ankara ve İstanbuldaki kongreleri”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11726, 18 Mart 1957, s.
1,5.) CMP, DP’yi seçenlerin yol, köprü, çeşme, cami vaadlerine değil, hukuk devleti vaadine oy
verdiklerini ifade ediyordu. (“Bölükbaşı seçim kampanyasını açtı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11785,
18 Mayıs 1957, s. 1,5.) CHP ise hükümetin övündüğü ekonomik kalkınmanın, DP iktidarının
uygulamaları sayesinde değil, CHP zamanında Amerika ile yapılan anlaşmalar sonucu yapılan
yardımlar ve faaliyetlerle meydana geldiğini savunuyordu. CHP sözcüleri her mahallede 15-20
milyoner yetiştirmek için değil, millet için çalıştıklarını belirtiyorlardı. (“ ‘Seçimlerde 1950 şartları
elzemdir’ ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11811, 13 Haziran 1957, s. 1,5.) İnönü ise CHP’nin sınıflar
arasında uyumlu bir menfaat birliğine taraftar olduğunu ve “mektep çocuğunun öğle yemeğine
varıncaya kadar” devletçi olduklarını açıklamıştı. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, 54-56.
88 “Eskişehir çimento fabrikası dün törenle işletmeye açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11744, 5
Nisan 1957, s. 1.
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yanlısı olduğu tartışmalarını da beraberinde getirmişti. 1946-50 döneminde hürriyet,

demokrasi, seçim emniyeti talep eden ve bu konulardaki taahhütleri nedeniyle seçimi

kazanan DP, 1954’den sonra dünya ve ülke sorunları nedeniyle hürriyetlerin

kısıtlanması gerektiğini savunmaya başlamıştı.

Muhalefet, çıkardığı kanunlar, aldığı karar ve uygulamalarla parti

programına, hükümet programlarına ve taahhütlerine aykırı hareket eden DP’nin,89

iktidarı süresince anti-demokratik uygulamalara imza attığını belirterek, ülkede bir

rejim buhranının tüm unsurlarının mevcut olduğunu iddia ediyordu.90 Muhalefet

partileri iktidar partisi ile eşit şartlarda yarışmadıklarını, eşitliğin olmadığı yerde

hürriyetin olamayacağını belirterek,91 seçim kanununda değişiklik yapılmadan, radyo

ıslah edilmeden, toplantıları yasaklayan kanunlar yürürlükten kaldırılmadan ve basın

görevini tam olarak yapmadan hür bir seçim yapılamayacağını vurguluyorlardı.92

Oysa Başbakan Menderes ülkede bir rejim buhranı olduğunu kabul etmiyor93

ve seçimlerden sonra demokrasinin daha doğal bir akışa gireceğini savunuyordu.94

Menderes her ne kadar rejim buhranının varlığını kabul etmese de, CMP Genel

Başkanı Osman Bölükbaşı’nın 24 Haziran’da dokunulmazlığının kaldırılması ve 2

89 DP programının 8. maddesinde düşünce, yazı, toplanma, dernek kurma gibi temel hakları teminat
altına alacağını taahhüt etmiş, ancak çıkardığı kanunlar ile kendi programına ters düşmüştü. Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunuyla toplanma hürriyeti kısıtlanmış, dernekler kanununda yapılan
değişiklikle siyasi parti kurulması ve tüzüklerinin değiştirilmesi Danıştay’ın iznine bağlanmış, basın
kanununda yapılan değişikliklerle takibata uğrama endişesi taşımadan haber yapmak zorlaşmış,
emeklilik kanununda yapılan değişiklikle emeklilik kararı yürütmenin takdir hakkına bırakılmıştı.
(Cemil Sait Barlas, “İstiyoruz ki D.P. Programı Tatbik Edilsin”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 160, 1
Haziran 1957, s. 7.) 1. ve 2. Menderes hükümeti hakim teminatının genişletileceğine, (Turhan
Feyzioğlu, “Hazin bir Gelişmenin Vesikaları”, Forum, Cilt VII, Sayı 77, 1 Haziran 1957, s. 9, 10.)
(Turhan Feyzioğlu, “Hakim Teminatı Milli Bir Davadır”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 160, 1 Haziran
1957, s. 8, 9.) 4. Menderes hükümeti ise seçim kanunundaki değişikliklerin kaldırılacağına ilişkin
vaadlerini tutmamıştı. Muhalefet yıllarında -köylülerin “hırsıza hırsız diyebilmek hakkı” şeklinde
açıkladıkları- ispat hakkından aldığı güçle davasını yürütebilen DP, daha sonra ispat hakkına aleyhtar
olmuştu. Feridun Ergin, “İspat Hakkı”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 161, 8 Haziran 1957, s. 5.
90 Muhalefet DP’nin yedi yıldır hiçbir teminat getirmediğini, tam tersi aldığı tedbirlerle buhranın
artmasına neden olduğunu savunuyordu. “Hür P. ve C.M.P. liderlerinin son beyanatlara dair görüşü”,
Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11726, 18 Mart 1957, s. 1,5.
91 “ ‘Seçimlerde 1950 şartları elzemdir’ ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11811, 13 Haziran 1957, s. 1,5.
92 “C.H.P.”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 155, 27 Nisan 1957, s. 9, 10.
93 Seçim tarihinin yakın olduğunu duyurduğu Sivas konuşmasında Menderes, muhalefetin ülkede
hürriyet olmadığına dair beyanlarının gerçekçi olmadığını, ülkede hürriyet düzeni ve serbest seçimler
rejiminin hakim olduğunu belirtmiş, muhalefetin talep ettiği şekildeki bir demokrasi ve hürriyet
anlayışının meşrutiyetsizlik rejimi anlamına geleceğini, böyle bir demokrasi anlayışının dünyanın
hiçbir yerinde bulunamayacağını ifade etmişti. “Başbakan dün Sivasta ‘seçimler yakındır’ dedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11793, 26 Mayıs 1957, s. 1,5.
94 “Başbakan Eskişehirde dün CHP nin il merkezini ziyaret etti”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11745, 6
Nisan 1957, s. 1.
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Temmuz’da tutuklanması, muhalefetin rejim hakkındaki endişelerini haklı çıkaracak

ve muhalif partileri bir kez daha birbirine yaklaştıracaktı.

c) Muhalif Partilerin İkinci İşbirliği Girişimi:

Muhalefet, CMP liderinin dokunulmazlığının kaldırılması ve hapsedilmesinin

tüm muhalif partilere karşı geliştirilmiş bir yok etme faaliyetinin ilk adımı olduğuna

inanıyordu. İşbirliği artık zorunlu bir hal almıştı ve bu nedenle daha sağlam esaslara

dayandırılmalıydı. Bu konusundaki esasları belirleyecek ilk kişi İsmet İnönü olacaktı.

İnönü’ye göre işbirliğinin, konular üzerinde beraberlik şeklinde bir teorik ve

seçimde oylarla birbirine yardım suretinde bir pratik cephesi vardı. Muhalefet

partileri arasında fikir beraberliği çoktan beri mevcuttu. Ancak bu fikir beraberliği

genişletilip, düzenlenmeli, detaylarda mutabakata varılmalıydı. Çünkü işbirliğinin

asıl önemli tarafı seçimde güçbirliği yapmak anlamına gelen pratik cepheydi.95

Bunun için İnönü diğer muhalif partileri fikir cephesi üzerinde birleşmeye

çağırıyordu.96 Bu çağrı birkaç gün sonra yayınlanan ve rejim buhranının giderilmesi

için yapılması gereken işlemlerin sıralandığı CHP Meclisi tebliği ile resmileşecekti.97

95 İnönü CHP İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin rejim davalarını
halletmek için işbirliği yapmalarını samimi olarak arzu ettiğini, ancak buna engel olabilecek kanuni
imkansızlıklar ve parti içi güçlüklerin var olduğunu söylemişti. “İnönü dün işbirliğinin ameli ve
kanuni güçlüklerini açıkladı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11847, 22 Temmuz 1957, s. 1. “İnönünün
dünkü nutku”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11847, 22 Temmuz 1957, s. 1. Muhalefette İsmet İnönü
1956-1959, 84-88.
96 “İnönünün il kongresindeki nutku müsbet karşılandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11848, 23
Temmuz 1957, s. 1.
97 Tebliğin maddeleri şöyle sıralanıyordu. 1) Hükümet programında vaad edildiği gibi seçim
kanununda 1954’den sonra yapılan değişiklikler kaldırılmalıdır. “Milli iradeyi emniyet ve eşitlik
içinde aksettirecek” değişiklikler, demokratik esaslara uymanın bir gereği olduğu kadar ülkede
huzurun sağlanmasının tek yoludur. 2) Seçimlerde adli murakabe ancak bağımsız ve her türlü etki ve
tehditten uzak hakimlerce sağlanabilir. Hakimlerin Adalet Bakanı tarafından resen emekliye sevk
edilmesine imkan veren kanun hükmü adaletin bağımsızlığına aykırıdır. Kanunlar değişmedikçe ve
adli bağımsızlık sağlanmadıkça seçimlerin serbestliği zedelenir. 3) Seçmen kütüklerinin tanziminde
yapılan kanunsuzluklar şikayet ve endişe konusundur. Bazı yerlerde kanun icabı olmasına rağmen
kütüklerin onaylı örnekleri partilere verilmemektedir. Büyük şehirlerde istimlakler nedeniyle
kütüklerin bir kısmı vatandaşların oy kullanmalarına imkan vermeyecek bir hale gelmiştir. Kütükler
gelecek seçimlerden önce düzeltilmelidir. 4) “Parti Meclisi muhalefet partileri arasında iş birliğini
samimi olarak arzu eylediğini beyan ve teyid eder. Cumhuriyet Halk Partisi, kanunların verdiği
imkanlardan faydalanmak ve partiler bünyesindeki tabii güçlükleri yenmek için elinden geleni
yapacaktır.” “Halk Partisi, işbirliğini samimi olarak istiyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11855, 30
Temmuz 1957, s. 1,5.
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Seçimlerde muhalefetin işbirliği yapması, CHP açısından kanuni olarak

mümkündü. CHP tüzüğünde 1954 yılında yapılan bir değişiklikle, CHP’ye mensup

olmayanların da partinin milletvekili aday listesinde gösterilmesine olanak

tanınmıştı.98 Bu nedenle CHP sözcüleri her fırsatta muhalefetin güçbirliği yapması

gereğinden söz etmekte ve diğer partileri işbirliği için davet etmekteydi. Şemsettin

Günaltay “Partiler birleşmezse millet birleşecektir.” derken,99 Kasım Gülek ülkeyi

DP’den kurtarmak için muhalefetin kader birliği yapması gerektiğini, bunun milli bir

görev olduğunu belirtiyordu.100

Bu davet çağrılarına ilk yanıt HP’den geldi. Parti Genel İdare Kurulu

toplantısı sonunda yayınlanan tebliğle, DP iktidarının anti-demokratik uygulamaları,

partizan idare, hayat pahalılığı ve imar çalışmaları101 eleştiriliyor, daha da önemlisi

HP’nin işbirliği şartları açıkça ortaya konuyordu. Buna göre rejim buhranının

çözümlenmesi için yapılacak işbirliğinin esası şöyle olmalıydı: İlk genel seçimler

sonunda oluşacak meclis, bir kurucu meclis göreviyle çalışarak Anayasayı

değiştirecek, bir anayasa mahkemesi kurulacak, seçim mevzuatı nisbi temsil esasına

göre yeniden düzenlenecek, basın hürriyeti, mahkeme istiklali ve seçim emniyeti

bütünüyle sağlandıktan sonra meclis fesih kararı alacak ve yeni seçimlere gidilecek.

HP için işbirliğinin en önemli şartı, işbirliğine katılan hiçbir muhalif partinin

milletvekili adaylıklarının belirlenmesinde, ileride mecliste tek başına mutlak

çoğunluk sağlayacak bir formül üzerinde ısrar etmemesiydi. HP bu temel

98 CHP 3. Olağanüstü Kurultayında, tüzüğün 54. maddesine CHP’ye mensup olmayanların da CHP
milletvekili aday listesinde gösterilmesine ilişkin bir fıkra eklenmesine karar verilmişti “C.H.P.
Kurultayı tüzük tadilatını kabul etti”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10627, 28 Şubat 1954, s. 1,6.
99 “Gülek, muhalefet kader birliği yapmalıdır, dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11846, 21 Temmuz
1957, s. 1.
100 “İsmet İnönü: “İktidar değiştirilmeli” diyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11860, 4 Ağustos 1957, s.
1,5.
101 Trafik sorununa çare bulmak için Eylül 1956’dan beri İstanbul’da imar çalışmaları yapılıyordu. 7-8
yıl içinde bitmesi planlanan çalışmalardan bazıları şunlardı: Haliç’e yeni köprü yapılması, boğaz
köprüsü yapılması, yeni meydanlar açılması, Sarayburnu’ndan Yeşilköy’e kadar uzanacak sahil yolu
inşası, tramvayların kaldırılması ve yerine Şişli-Karaköy-Yenikapı hattında işleyecek metronun inşası.
(Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 280,281.) 1957 yılında yoğunlaşarak devam eden imar çalışmaları
muhalefetçe eleştiriliyordu. Hükümetin plansızlığından yakınan muhalefet, vatandaşların yıkımlar
nedeniyle zarara uğradıklarını belirtiyor ve istimlak bedellerinin hangi kaynaktan karşılanacağını
soruyordu.
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prensiplerde mutabık olan partilerin diğer zorlukları aşacağına inandığını belirtiyor

ve onları işbirliği konusunda masa başına oturmaya çağırıyordu.102

HP tebliğinin ertesi günü CMP Genel İdare Kurulunca yayınlanan bildiride

ise, iktidarın bir dikta rejimi kurma yolunda ilerlediği, tehlike altında olan

demokratik rejimi kurtarmak için tüm muhalif partilerin bir milli hürriyet cephesi

kurma yolunda işbirliği yapması gerektiği ifade ediliyordu.103 CMP  de  HP  gibi,

seçimler neticesinde iktidar olacak muhalif cephenin, bir kurucu meclis gibi

çalışması ve teminatlı yeni bir Anayasa hazırlamasını istiyordu. Ancak CHP’ye göre

muhalefet partilerinin seçimler sonucunda Anayasayı değiştirmek için gereken 2/3

çoğunluğu sağlayarak bir kurucu meclis olarak gelmesi kolay değildi. CHP her ne

kadar, (seçim neticesi karşısında kamuoyunun hayal kırıklığına uğramasına sebebiyet

verme olasılığı yüksek olan) kurucu meclis taahhüdüyle seçmenin karşısına çıkmayı

doğru bulmasa da, HP ve CMP ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.104

102 Dört gün süren HP genel idare kurulu toplantısı sonunda yayınlanan tebliğde DP iktidarının anti-
demokratik gidişinin yeni baskı örnekleriyle devam ettiği, partizan baskının arttığı, ticaret ve sanayi
erbabının ve esnafın artan partizan idare ve milli koruma kanununun uygulamalarının olumsuz
sonuçları nedeniyle servet ve hürriyetlerini kaybetme endişesi içinde olduğu, mal darlığı ve hayat
pahalılığının tahammül edilmez bir hal aldığı, imar adı altında yapılan yıkım hareketlerinin işyeri ve
mesken sorunu yarattığı, adalet müessesine güvenin zedelendiği ifade edilmekteydi. Tebliğde HP’nin
demokrasiyi tam olarak yerleştirmek isteyen bir parti olarak, partilerin bu konuda beraber çalışmaları
gerektiğini programının 3. maddesinde ifade ettiği belirtilmekteydi. (“Hür. P. ‘yuvarlak masa’
toplantısına iştirake hazır”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11861, 5 Ağustos 1957, s. 1,5.) HP’nin 1956
yılındaki ilk işbirliği teşebbüsünde şart koştuğu 1) kurucu meclisin en çok 1,5 yıl çalışması, 2)
cumhurbaşkanı ve meclis başkanının tarafsız milletvekilleri arasından seçileceğine dair söz verilmesi,
3) bağımsızlara % 20 kontenjan ayrılması maddelerinden vazgeçtiği anlaşılmaktaydı. “İşbirliği
Tebliğleri”, Forum, Cilt VII, Sayı 82, 15 Ağustos 1957, s. 3, 4.
103 Tebliğ şu maddelerden oluşmaktaydı: 1) İktidar şahsi ve zümrevi bir dikta rejimi kurma yolunda
ilerlemekte, tüm devlet kurum ve imkanlarını partizan amaçlara alet etmektedir. Rejim ciddi bir
tehlike altındadır. Bu durumda muhalefet partilerinin büyük vatandaş kitlesi ile beraber bir milli
hürriyet cephesi kurma yolunda işbirliği yapması kaçınılmaz bir vatan borcudur. Böyle bir işbirliğinin
hedefi sadece işbaşındaki şahısları veya partiyi değiştirmek değil, milletin kaderini şahsi ve keyfi
idareden devamlı olarak kurtaracak düzen ve kurumları kurmaktır. 2) Demokratik devlet düzeninin
kurulması için zorunlu kurumları ve teminatları içeren yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini, bu
anayasanın bir kurucu meclisce yapılması gerektiğini ve bunun için muhalefet partilerinin seçimlerde
işbirliği yapması gerektiğini CMP 1954 seçimleri öncesi 12 Mart 1954’de yayınladığı
beyannamesinde de savunmuştur. CMP bu görüşten ayrılmamıştır. 3) İşbirliği konusunun açık ve
kesin bir sonuca bağlanması için muhalefet partilerini derhal toplantıya davet ediyoruz. “C.M.P.
muhalif partileri acele toplantıya çağırdı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11862, 6 Ağustos 1957, s. 1,5.
104 “İnönü, CMP ve Hür. P. ile görüşmeğe hazırım dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11864, 8 Ağustos
1957, s. 1. “İşbirliği Tebliğleri”, Forum, Cilt VII, Sayı 82, 15 Ağustos 1957, s. 3, 4. CHP adına
İnönü’nün yaptığı bu açıklama HP’nin tepkisini çekecekti. HP’liler İnönü’nün daha önceki
beyanlarında CHP’nin tek başına Anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edebileceğini belirttiğini,
ancak işbirliği mevzu bahis olunca çoğunluğun sağlanmasından endişe duyduğunu, böylece işbirliğini
yokuşa sürdüğünü ifade etmişlerdi. “Muhalefet liderleri gelecek hafta Ankarada toplanıyor”,
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Bunun üzerine CMP 8 Ağustos tarihinde bir açıklama yayınlayarak, HP ve

CHP liderlerini Ankara’da toplantıya davet etti.105 Yapılan temaslar sonunda işbirliği

toplantısının 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.106

Üç muhalefet partisi de yayınladıkları bildirilerle seçimlerde işbirliği yapma

konusundaki isteklerini kesin bir dille bildirmişlerdi. Ancak sorun işbirliğinin nasıl

yapılacağıydı. Seçim kanununun 35. maddesi siyasi partilerin ortak liste halinde aday

göstermesini yasaklıyordu. 110. madde ise karma liste yapılmasını fiilen

olanaksızlaştırmaktaydı.107 Mevcut  seçim  kanunu  ile  ortaklaşa  seçime  gitmek  iki

halde mümkündü: Bütün seçim bölgelerini partiler arasında taksim etmek yada her

seçim bölgesi içinde partilerin gösterecekleri aday sayısını tesbit etmek.108 Bir başka

seçenek muhalefet partilerinin seçimlerden önce birleşmesiydi.109

Muhalefetin ortak bir karar alarak seçimlere katılmaması da ihtimaller

dahilindeydi. Bu durumda işbirliği seçimlere girmemek şeklinde yapılacaktı. Bu

olasılık, DP’nin seçim kanununda işbirliğini önleyici bazı değişiklikler yapacağına

dair söylentilerin çıkması ile önem kazanmıştı.110 Özellikle CMP ve HP, iktidarın

işbirliğini önleyici yeni tedbirler alması halinde, muhalefet partilerinin topluca

Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11865, 9 Ağustos 1957, s. 1. “İnönünün demecinin yankıları”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11865, 9 Ağustos 1957, s. 1.
105 “Muhalefet liderleri gelecek hafta Ankarada toplanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11865, 9
Ağustos 1957, s. 1.
106 “Yuvarlak Masa Konferansı’nın yeri değişti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11866, 10 Ağustos 1957,
s. 1.
107 Madde 110: “Seçime iştirak eden partilerin alamet ve işaretlerini muhtevi olan matbu oy
pusulalarında yazılı adaylardan bir veya bir kaçının iptali halinde bu isimler iptal edilmemiş
addolunacağı gibi bunların yerine ilave edilmiş isim bulunduğu takdirde bu isimler de hesaba katılmaz
ve mezkur matbu oy pusulası olduğu gibi kullanılmış sayılır.” “Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun”, Düstur, 3. Tertip,
Cilt 35, s. 1985.
108 Doğan Avcıoğlu, “İşbirliğine Dair…”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 165, 6 Temmuz 1957, s. 9.
109 “Dün şehrimizde (34) ocak kongresi yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11801, 3 Haziran 1957, s.
1.
110 Toplanacak DP İstişari Kongresinde seçim kanununda işbirliğini önleyici bazı değişikliklerin
yapılacağı söylentileri çıkmıştı. Buna göre aktif işbirliğini önlemek için seçim kanununa, bir parti
listesinden milletvekili seçilmiş olanların istifa etmek suretiyle başka partiye geçmeleri halinde
milletvekilliklerinin geçersiz olacağına dair bir hüküm konulacaktı. Aktif işbirliğinin böylece
önlenmesinden sonra pasif işbirliği yani üç partinin müştereken seçime girmeme kararı vermelerini
önlemek üzere seçim kanunundaki bazı hükümler değiştirilerek, bunlar muhalif partilerinin istediği
şekle getirilecekti. (“İşbirliğini önleyici tedbirler alınıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11860, 4
Ağustos 1957, s. 1,5.) Diğer yandan seçim kanununda yapılacak bir değişiklikle 45 günlük
propaganda süresinin 15 güne indirileceği de söylentiler arasındaydı. Nadir Nadi, “Geldi çattı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11868, 12 Ağustos 1957, s. 1. “İşbirliğine karşı ne gibi tedbirler alınıyor”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11878, 22 Ağustos 1957, s. 1.
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seçimlere katılmama kararı alması taraftarıydı.111 CHP Meclisi ise böyle bir karar

almak için henüz erken olduğuna inanıyor, iktidar seçim şartlarını ıslah etmezse,

teşkilatın onayı alınarak ve diğer muhalefet partileriyle fikir beraberliği aranarak

seçime girilmeyebileceğini belirtiyordu.112

12 Ağustos’ta muhalif parti liderleri İnönü’nün Heybeliada’daki evinde

işbirliği toplantılarına başladı.113 Partilere tanınacak kontenjanlar ve ortak liderlik

meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantılar sonunda, CMP ve HP Genel

Kurulları ile CHP Meclisi alınan kararları onayladı. Böylece işbirliğinin teorik kısmı

hallediliyor, fiili aşamaya giriliyordu.114

111 “C.M.P. il Başkanı dün gazetecilerle görüştü”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11859, 3 Ağustos 1957,
s. 1. “F. Lütfi Karaosmanoğlu dün gece Zürihten döndü”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11861, 5 Ağustos
1957, s. 1,5. “C.M.P. muhalif partileri acele toplantıya çağırdı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11862, 6
Ağustos 1957, s. 1,5.
112 “C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 169, 3 Ağustos 1957, .s. 6, 7. Muhalif partiler içinde seçim
kanununda değişiklik yapılmadan seçimlere girmenin ne kadar doğru olduğuna dair tartışmalar Mayıs
ayında erken seçim ihtimalinin kuvvetlenmesiyle beraber başlamıştı. (“CHP Meclisi ve seçimlerin öne
alınması”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11786, 19 Mayıs 1957, s. 1.) (“Bayarın nutkunun tavzihi siyasi
çevrelerde geniş akisler yarattı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11812, 14 Haziran 1957, s. 1.) CHP
sözcüleri seçimlerin öne alınması kararının, genel seçimlere hiçbir kanun düzeltilmeden, kamuoyuna
huzur verecek hiçbir tedbir alınmadan gidileceği anlamına geleceğini ifade ediyor, HP ise iktidar
partisinin kendisi için en faydalı ve en uygun zamanda seçime girmesinin, seçimlerden kaygı duyduğu
anlamına geldiğine ve kamuoyu nezdinde itibarını yitirdiğinin bir kanıtı olduğuna inanıyordu. “İsmet
İnönüne göre seçimin öne alınmasındaki mahzur”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11813, 15 Haziran
1957, s. 1. “Hür. P. ‘yuvarlak masa’ toplantısına iştirake hazır”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11861, 5
Ağustos 1957, s. 1,5.
113 “Yuvarlak masa konferansı bugün Heybeli’de başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11868, 12
Ağustos 1957, s. 1. İşbirliği toplantılarına TKP katılmıyordu. Daha sonra bir açıklama yapacak olan
TKP Genel Başkanı Tahsin Demiray seçim için yapılacak işbirliğine parti tüzüğünün uygun
olmadığını, işbirliğinin yalnız mevcut iktidarı devirmek şeklinde algılandığını, bu nedenle 1958
seçimleri fırsatının da politikacıların yetersizliği nedeniyle kaçırılacağını belirtecek, TKP’nin ülke
meselelerini seçim endişesi dışında mütalaa etmeyi prensip edindiğini ve seçim değil bir fikir partisi
olduğunu dile getirecekti. “Politikacı olmadığını söyleyen parti lideri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11884, 28 Ağustos 1957, s. 1,5.
114 İnönü’nün başkanlığında gerçekleşen toplantının ilk gününde işbirliğinin fikir cephesi görüşülmüş
ve bu konuda tam bir mutabakata varılmıştı. (“İşbirliği konferansı dün saat 16 da başladı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11869, 13 Ağustos 1957, s. 1.) İkinci gün kontenjan ve ortak liderlik
konuları incelenmiş ve üç muhalefet partisi adına hükümetle yapılacak temaslarda İnönü’ye temsil
yetkisi verilmişti. (“İşbirliği mevzuunda en mühim engeller aşıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11870,
14 Ağustos 1957, s. 1.) Uzun tartışmalar sonunda CHP’ye yüzde 45, HP ve CMP’ye yüzde 24’er,
bağımsızlara yüzde 7 kontenjan tanınması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Buna göre CHP yüzde 5
oranında HP ve CMP ise yüzde birer oranda bağımsız aday göstereceklerdi. (“Muhalefet”, Akis, Yıl 4,
Cilt X, Sayı 172, 24 Ağustos 1957, s. 6-9.) Birkaç gün sonra CMP ve HP genel kurulları ile CHP
Meclisi işbirliği konferansında alınan kararları onaylamış, (“İşbirliği konferansı bugün bir tebliğ
yayınlayacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11873, 17 Ağustos 1957, s. 1.) bu kararların uygulama
şekillerinin görüşülmesi için 3 Eylül’de Ankara’da bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. (“İşbirliği
mevzuunda tam bir anlaşmaya varıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11878, 22 Ağustos 1957, s. 1.)
Aynı günlerde muhalif partilerin genel idare kurulları, diğer muhalif partileri yıpratmamak ve
desteklemek konusunda teşkilatlarına tamim gönderiyor, böylece işbirliğinin uygulanmasına
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İktidar muhalefetin güçbirliği yapmasından tabiatıyla hiç de memnun değildi.

Hükümet temsilcileri, muhalif partilerin DP karşısında kazanamayacaklarını

anladıklarından, korkup birleşmeye çalıştığını ileri sürüyor, Menderes işbirliği

hareketini “siyaset bezirganları” ve “milli iradeyi tağşiş etmek isteyen münafıklar”

diye nitelendiriyordu.115 İşbirliği girişiminin düzenbazlık olduğu, hatta komünist

partilerin kapitalizmi kundaklama faaliyetlerine benzer bir durum olduğu iddia

ediliyordu.116

Bu suçlamalara cevap veren muhalefet liderleri, seçim hakkı kaldırılmadıkça

işbirliğinin önlenemeyeceğini, işbirliğini önleyici tedbir almanın iktidar aleyhine

sonuçlanacağını ve her tedbire karşı bir tedbir alacaklarını söylüyorlardı.117

Muhalefet partileri, amaçlarının sadece iktidarı değiştirmek olmadığını, ancak

düzenin değişmesi için iktidarın değişmesi gerektiğini vurguluyor, seçimi

kazanmaları halinde yaşanacak demokratik gelişimlerden söz ediyorlardı.118

başlanıyordu. (“Muhalefet işbirliğinin tatbikatına fi’len başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11879,
23 Ağustos 1957, s. 1.)
115 Başbakan 9 Ağustos tarihli İnebolu konuşmasında muhalefetin, seçimler yaklaştıkça karanlık
emellerinin hüsrana uğrayacağından endişelendiğini ve telaşlandığını ancak Türkiye’nin ekonomik ve
siyasi istiklalini baskı altında tutmak için içeride ve dışarıda çalışan “siyaset bezirganlarının” Türk
milletince mağlup edileceğini söylemiş, (“Başbakan, seçimleri bir emrivaki halinde hissetmeğe
başladık dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11866, 10 Ağustos 1957, s. 1.) DP Kocaeli il kongresinde
konuşan İç İşleri Bakanı Namık Gedik ise muhalefetin amacının millete hizmet etmek değil iktidara
geçmek olduğunu, ancak büyük eserlerle halkın karşısına çıkan DP’nin, birleşmeler karşısında telaşa
kapılmayacağını belirtmişti. Gedik millet iradesinin yuvarlak masalarda tecelli edemeyeceğini, 1946
facialarının tekrar edilmesine izin verilmeyeceğini ifade ederek, Başbakanın işbirliği konusunda “bu
teşebbüs milli iradeyi tağşiş etmek isteyen münafıkların teşebbüsüdür” dediğini söylemişti. “İnönü
Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos 1957, s. 1,5.
116 “Çalışma Bakanı dün muhalefete çattı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11873, 17 Ağustos 1957, s. 1.
“İktidar organının sert kampanyası devam ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11879, 23 Ağustos
1957, s. 1.
117 “İşbirliği konferansına bugün de devam edilecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11877, 21 Ağustos
1957, s. 1.
118 Sinop CHP il kongresinde konuşan Kasım Gülek işbirliğinin milli iradeyi zorlamak için
yapılmadığını, dünyanın her yerinde uygulandığını ve doğal bir hak, hatta mevcut şartlar altında
vatani bir görev sayıldığını belirtmiş, seçimlerde çoğunluğu muhalefetin alması halinde basın, seçim,
toplantı gibi tüm anti-demokratik kanunların derhal kaldırılacağını, üçte iki çoğunluğun elde edilmesi
halinde anayasanın değiştirileceğini, ikinci meclisin ve anayasa mahkemesinin kurulacağını
söylemişti. (“İnönü Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos
1957, s. 1,5.) Kars’ta konuşan İnönü ise işbirliğinin huzur, emniyet, ilerleme, yükselme, kalkınma ve
geçim darlığının sona erdirilmesi hedefleri üzerine kurulduğunu belirterek, “Vatanda siyasi huzurun
teessüsü, vatanda imar ve kalkınmanın süratle mümkün olması için demokrat iktidarın önümüzdeki
seçimlerde değişmesi ve muhalefetin iktidara gelmesi lazımdır. Bu seçmenin elindedir.” diyordu.
(“İnönü işbirliğinin fi’li ilk adımını Karsta attı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11881, 25 Ağustos 1957,
s. 1.) (Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, 95-96.) HP İstanbul il kongresinin son günü konuşan
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu iktidarın 1946-50 arasında takip ettiği yolu bıraktığını, siyasi hak ve
hürriyetleri engellediğini, ortalığa korku havasının çöktüğünü, iş aleminin istikrarsızlık içinde
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Bu açıklamalardan muhalefet partilerinin istek ve vaadlerinin birbirine benzer

olduğu anlaşılıyordu. 4 Eylül’de toplanan üç muhalif parti bir tebliğ yayınlayarak bu

istek ve vaadlerini yazılı olarak sıralamış ve işbirliğinin prensip kararlarını

kamuoyuna sunmuştu. Tebliğde yer alan temel prensipler şunlardı: İktidar ile

muhalefet arasındaki başlıca tartışma konusu rejim davasıdır. Bu davanın

halledilmesi için işbirliği yapan partilerin ilk hedefi Türkiye’yi insan haklarına bağlı

bir hukuk devleti düzenine kavuşturmaktır. Muhalefet cephesinin gelecek seçimlerde

iktidara gelmesi halinde, tüm anti-demokratik mevzuat ve usuller kaldırılarak,

vatandaş hak ve hürriyetleri hukuki teminata bağlanacak ve demokratik idarenin tüm

gerekleri derhal tesis edilecektir. Mahkeme istiklali ve hakim teminatı, söz ve basın

hürriyeti, toplanma hürriyeti, ilim hürriyeti ve üniversite özerkliği, grev hakkı ve

sendika hürriyeti, mesleki kuruluş kurma hakkı, tüm idari tasarruflar üzerinde yargı

denetimi ve tarafsız idare derhal sağlanacaktır. İspat hakkı kabul edilecektir. Soru,

gensoru, meclis soruşturması gibi müesseseler daha iyi işler hale getirilecek, meclis

başkanlığının tarafsız çalışması sağlanacak, meclisin hükümet üzerinde ciddi ve

gerçek denetimi sağlanacaktır. Seçim sistemi nisbi temsil usulüne göre düzenlenecek,

seçim kanunu emniyet, eşitlik ve propaganda konularında düzenlenecek, seçimlerde

siyasi partilerin harcama miktarları kontrole tabi tutulacaktır. 2/3 çoğunluğun

sağlanması halinde meclis, bir kurucu meclis yetkisiyle çalışacak ve azami iki yıl

içinde Anayasa değiştirilecektir. Anayasa mahkemesi kurulacak, mahkeme istiklali

ve hakim teminatı bir Anayasa müessesi haline getirilecek, iki meclis sistemi kabul

edilecek, yasama kuvvetinin yürütme kuvveti üzerindeki denetiminin gerektiği gibi

işlemesini sağlayacak değişlikler yapılacaktır. Anayasada ve seçim sisteminde

gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra yeni seçimlere karar verilecektir.119

Muhalefetin bu esasları taşıyan ortak beyannamesine DP, gazetelerde

yayınlanan bir tekzip yazısıyla yanıt verecekti. Açıklamanın ilk kısmında (yapay

olduğunu söylemiş, HP’nin hırçın olmayan, temkinli, güvenli, dürüst, itimat veren ve insani bir
politika izleyeceğini vurgulamıştı. İşbirliğinin mevcut şartlar içinde dahi ülkeye ümit ve hürriyet
havası getirdiğini belirten Karaosmanoğlu, seçimlerden sonra demokratik düzeni kurmak ve
Anayasayı değiştirmek için gereken çoğunluğu elde edemeseler bile, Anayasa’dan başka kanunların
değiştirilmesiyle idareye insani bir hal vermenin mümkün olacağını, Anayasanın değiştirilmesi
halinde ise bir daha ülkede adalet tartışmaları ve özgürlük mücadelelerinin yaşanmayacağını dile
getirmişti. “F.L.Karaosmanoğlu, ‘Bu iktidar değişmelidir’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11890, 3
Eylül 1957, s. 1,5.
119 “D.P. İdarecileri Seçime Karar Verdiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11892, 5 Eylül 1957, s. 1,5.
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olarak oluşturulduğu öne sürülen rejim davasına dayanan) işbirliği hareketinin,

yurdun “komünist kıskacı” altında olduğu bu “nazik” dönemde ülkeye nifak zehri

saçan bir husumet cephesi olduğu; muhalefetin ortak beyannamesinin ise, ülkede

hürriyet, seçim emniyeti, hukuk devleti olmadığını iddia ederek DP’yi suçlayan bir

tahrik vesikası olduğu belirtiliyordu. Açıklamanın ikinci kısmında muhalefetin talep

ettiği nisbi temsil esası, anayasa mahkemesi, çifte meclis, yürütmenin yasama

tarafından daha sıkı kontrolü gibi hususların tüm dünya demokrasilerinde çağdışı

kabul edildiği ve uygulamadan kalktığı ifade edilmekte, bu esasların, hükümetin

gücünü ve hızlı karar almasını engelleyen ve istikrarı bozarak ülkeyi tehlikeye sokan

sonuçlar yaratacağı savunulmaktaydı.120

İşbirliği ile güçlenen muhalefet karşısında rahatsız olan DP’nin muhalefet

tebliğine tek cevabı bu sert tekzip olmayacaktı. 4 Eylül’de toplanan DP Genel İdare

Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verecek, seçim tarihi 27 Ekim olarak

belirlenecekti.121 DP böylece işbirliğinin daha da kuvvetlenmesine izin vermeden

seçimlere gitmeyi hedefliyordu ancak DP ileri gelenleri arasında muhalefetin

seçimlerde güçbirliği yapmasının, iktidar değişimi anlamına geleceğini düşünenlerin

sayısı az değildi.122

120 Genel İdare Kurulunca Emin Kalafat imzasıyla yayınlanan açıklamada muhalefet partilerinin
seçmen karşısına tek başlarına çıkma cesaretini bulamadıkları için iktidara karşı bir husumet cephesi
oluşturduğu belirtiliyordu. Ortak beyannameyi imzalayanların 1) tek parti, tek şef, tek millet diyen
İnönü 2) 1955 yılına kadar DP’yi savunan, onun broşürlerini kaleme alan insanlar 3) DP’den İsmet
İnönü’yü yok etme talepleri yerine getirilmedi için ayrılan tedhişçi unsurlar olduğu, bu grupların
birleşmelerinin samimi olamayacağı ifade ediliyordu. DP’ye göre Aslanköy, Senirkent ve 1946
facialarının sorumlusu İnönü, kendini gökten inmiş bir melek gibi tanıtmaya çalışıyordu, oysa daha
önceki dönemlere göre mevcut durum “cennet gibi”ydi. DP, dünyada kuvvetler eşitliği prensibinin
yerini, hızlı karar alacak ve icraata geçebilecek hükümetlerin, yasamayla en kısa yoldan anlaşmalarına
imkan verecek sistemlerin aldığını, nisbi temsil usulünü benimseyen ülkelerde komünist sızmaların
arttığını ve istikrarlı hükümet kurmanın imkansız hale geldiğini ileri sürüyordu. Açıklamaya göre
Osmanlı’da bu akımın sözcülüğünü yapan Hürriyet ve İtilaf Partisi ademi merkeziyetçi formüllerle
ülkeyi tehlikeye sokmuş, Balkan savaşlarının çıkmasında ve Osmanlının yenilmesinde bir etken
olmuş, Atatürk ve bugünkü Anayasa sayesinde yeni bir devlet kurulabilmişti. Türkiye güçlü bir
hükümete ve hızla karar alacak bir yürütme cihazına ihtiyaç duymaktaydı. Oysa ikinci meclis ile
Anayasa mahkemesi kurulur ve nisbi temsil sistemi uygulamaya konursa meclise 15-20 parti girecek,
kurulan günübirlik hükümetler felaketler getirecek, devlet işlerini yürümeyecek, hiçbir hizmet
görülmeyecekti. “Seçim Kanununa Geçici Madde Ekleniyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11896, 9
Eylül 1957, s. 1,5. Yeni Gün, 8 Eylül 1957’den aktaran “Totaliter Gidişin Bahane ve Delilleri”,
Forum, Cilt VII, Sayı 84, 15 Eylül 1957, s. 4, 5.
121 “D.P. İdarecileri Seçime Karar Verdiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11892, 5 Eylül 1957, s. 1,5.
Ertesi gün DP Meclis Grubunda TBMM’nin 11 Eylül’de kendini feshetmesi ve seçimlerin 27 Ekim’de
yapılması kararlaştırıldı. “Genel Seçimlere Gidilmesi Dün Kesinleşti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11893, 6 Eylül 1957, s. 1,5.
122 “C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 171, 17 Ağustos 1957, s. 6,7,9.
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RESİM 7.3.

İnönü – Eğer diskalifiye
etmezlerse bu sefer tam
formumdayım!

Akbaba, Cilt 11, Sayı 285, 29
Ağustos 1957, s. 1.

Muhalefet cephesi DP’yi iki açıdan yıkıcı biçimde etkiliyordu. İlki

muhalefetin iktidar karşısında ortak hareket etmesinden doğan pratik etkilerdi.123

İkincisi ise işbirliğinin parti içi dengeleri altüst etmesiydi. DP’lileri korkutan şey

icraatlardan memnun olmayan ve gidişe muhalefet eden DP milletvekillerinin, istifa

edip parti değiştirmesi veya muhalefet cephesinin bağımsız milletvekili listelerinde

yer almaları ihtimaliydi.124

Eylül başında korkulan şey olacak ve parti içi kaynaşma istifalar şeklinde

vücut bulacaktı.125 İstifalarla DP milletvekillerinin sayısı 441’e inmişti. Yaylacılar

123 Örneğin ortak cephe Adalet Bakanı hakkında mahkemelerin bağımsızlığına müdahale ettiğinden
ötürü gensoru, Namık Gedik hakkında ise 6/7 Eylül hadiselerinden dolayı meclis tahkikatı açılmasını
istiyordu. (“Muhalefet cephesi Meclise gensoru önergesi verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11894, 7
Eylül 1957, s. 1,5.) DP’nin vaad edip de yapmadığı işleri içeren bir kitabın hazırlıklarına başlanmıştı.
(“Muhalefet bir kitab hazırlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11895, 8 Eylül 1957, s. 1.) Muhalefet
sadece aday tesbitinde ve listelerin düzenlenmesinde değil toplantı, kongre ve mitinglerin
organizasyonunda da işbirliği yapma kararı almıştı. “Ege bölgesinde seçim faaliyeti arttı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11894, 7 Eylül 1957, s. 1,5.
124 “İktidar”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 172, 24 Ağustos 1957, s. s. 4-6.
125 Önce Konya milletvekilleri Muammer Obuz ve Rüştü Özal DP’nin keyfi bir idare tarzıyla ülke için
hayati zararlar doğurabilecek bir durum yarattığını, tüzük ve programın uygulanmaması nedeniyle
parti içinde bir ideal birliği kalmadığını belirten ortak bir beyanat vererek DP’den istifa ettiler. (“İki
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olarak tanınan ve Menderes’in siyasetini onaylamayan gruptan istifaların devam

edeceği söylenmekteydi.126

RESİM 7.4.

HER NEVİ İSTİFA YAZILIR

Dolmuş, Cilt 3, Sayı 63, 14 Mart
1957, s. 1.

Ancak DP’yi asıl yaralayacak istifa uzun zamandır Menderes’le anlaşamadığı

bilinen Fuat Köprülü’den gelecekti.127 7 Eylül’de kurucusu olduğu DP’den istifa

milletvekili D.P.den çekildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11894, 7 Eylül 1957, s. 1,5.) Daha sonra
Çankırı milletvekili Celal Boynuk partinin program, tüzük ve vaadlerine tamamen zıt bir yol takip
ettiğinden ötürü istifa ettiğini açıkladı (“Bir milletvekili daha D.P. den çekildi”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11897, 10 Eylül 1957, s. 1,5.) ve ertesi gün HP’ye girdi. (“H.Suphi, S.Sönmez, C.Boynuk Hür. P.
ye girdi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5855, 11 Eylül 1957, s. 1.) Aynı gün DP listesinden seçilen İstanbul
bağımsız milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Konya bağımsız milletvekili Sabahaddin
Sönmez HP’ye girdi. (“Hamdullah Suphi ve Sabahaddin Sönmez dün Hür. Partisine girdiler”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11898, 11 Eylül 1957, s. 1,5.) Son olarak DP Bolu milletvekili Fahri Belen
partisiden istifa etti. (“Fahri Belen D.P. den istifa etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11899, 12 Eylül
1957, s. 1.) Vatan’a göre Fahri Belen DP’den altı ay önce istifa etmiş ve 11 Eylül’de HP’ye geçmiştir.
“Balık C.H.P. ye General Belen Hür. P. ye girdi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5856, 12 Eylül 1957, s. 1.
126 “D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 175, 14 Eylül 1957, s. 7-9.
127 Aslında Fuat Köprülü’nün istifası bir sürpriz değildi. Köprülü’nün Fatin Rüştü Zorlu’yla birlikte
dış politikayı bizzat idare eden Menderes’le dış politika alanında çatıştığı 1954 yılından beri
biliniyordu. Ancak partinin kurucusu olması sıfatıyla kabinede dış işleri bakanı olarak yer almayı
sürdürmüştü. (“Kabine”, Akis, Sayı 1, 15 Mayıs 1954, s. 5,6.) 1954 seçimlerinden sonra kurulan 10.
kabinede Köprülü’yü Dış İşleri Bakanlığından almak mümkün olmayınca, Başbakan Yardımcılığı
mevkii yeniden kurularak dış işleri buraya bağlanmış ve Fatin Rüştü Zorlu bu mevkiye getirilmişti.
(“Kabine”, Akis, Sayı 2, 22 Mayıs 1954, s. 5-8.) Köprülü’nün parti idaresini ve hükümetin tutumunu
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eden Köprülü yaptığı açıklamada, programından ayrılan ve eski kimliğini tamamen

değiştirmiş olan DP zihniyetiyle uyuşmasının olanaksız olması nedeniyle partiden

ayrıldığını belirtiyor, hürriyet ve demokrasi prensiplerinin yerleşmesi için tüm Türk

vatandaşlarının işbirliği yapmalarının bir vatan borcu olduğunu ifade ediyordu.128

Fuat Köprülü DP’den istifa eden ilk Köprülü değildi. DP İstanbul il idare

heyeti başkanı Orhan Köprülü, Bölükbaşı’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ve

tutuklanmasına üzüldüğü şeklinde beyanat verdiği için 4 Temmuz’da DP İstanbul il

idare kurulunca başkanlıktan istifaya davet edilmişti.129 19 Temmuz’da DP’den istifa

eden Orhan Köprülü130 HP’ye geçmiş,131 Fuat Köprülü’nün DP’den istifa etmesinden

bir gün önce de HP İstanbul il başkanlığına getirilmişti.132 Edirne milletvekili Cemal

Köprülü ise, 4. Menderes kabinesinin vaad ettiği programın ne zaman tahakkuk

onaylamadığı DP teşkilatınca da bilinmekteydi. “Hoca bile gidişi beğenmiyor” sözü teşkilatta etkili
bir slogan halindeydi. Köprülü yaklaşan seçimleri kazanma şansının bulunmadığını düşünüyor,
DP’nin seçimler sonrası kendi hizmetine muhtaç olacağına ve kendi idaresi altına gireceğine
inanıyordu. (“Hükümet”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 159, 25 Mayıs 1957, s. 6, 7.) Köprülü’ye göre
yapılması gereken 1950 seçimleri sonrası CHP’nin yaptığı gibi muhalefete geçmek ve en kısa
zamanda seçmenin güvenini tekrar kazanmak için çalışmaktı. “D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 166, 13
Temmuz 1957, s. 4-8.
128 Köprülü açıklamasında, 4. Menderes kabinesinin programına aykırı bir yol tutması karşısında
hükümetten ayrıldığını, seçimlerden önce parti programına uygun değişikliklerin yapılmasını ümitle
beklediğini ancak seçimlerin öne alınması kararıyla parti ve hükümetin idaresinde demokratik bir
değişim yaşanmayacağını anladığını dile getirmişti. (“Kurucu Prof. Fuad Köprülü dün Demokrat
Partiden istifa etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11895, 8 Eylül 1957, s. 1,5.) İşbirliğini destekler tarzda
yaptığı bu açıklama, Köprülü’nün HP’ye girip girmeyeceği tartışmalarını doğurmuş, ancak birkaç gün
sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Köprülü, ne HP’ye gireceğini ne de üniversiteye döneceğini
açıklamıştı. (“F. Köprülünün istifadan sonraki ilk demeci”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11898, 11 Eylül
1957, s. 1,5.) Köprülü gerçekten de HP’den aday olmayacak, ancak seçim kampanyası sırasında HP
mitinglerine katılarak DP aleyhine konuşmalar yapacaktı. Köprülü’nün seçim sonrasında HP’ye girip
girmediği ise kesin değildir. Ulus gazetesinin 1 Kasım tarihli sayısında Fuat Köprülü’nün HP’ye
girdiği belirtilmektedir. (“Fuat Köprülü Hür.P. ye girdi”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12452, 1 Kasım 1957, s.
1.) Ancak bu bilgi, ne dönemin diğer gazete ve dergilerinde ne de ikinci el kaynaklarda
doğrulanmaktadır. Oğluna göre Köprülü, 1957 seçimlerinden sonra fiili siyasetten çekilmiştir. Orhan
Köprülü’den aktaran H. Altunyay, “Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü”, Tarih ve Toplum, Sayı 35, Ocak-
Şubat 1987, s. 56.
129 İl idare kurulu, Orhan Köprülü’nün sözlerinin idare heyeti tarafından onaylanmadığını ve bu
fikirde bulunan bir başkanla beraber çalışmaya imkan kalmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.
(“D.P. İl Başkanı Orhan Köprülü ıskat edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11833, 5 Temmuz 1957, s.
1.) Akis Orhan Köprülü’nün Bölükbaşı’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına üzüldüğünü
söylemesinin İstanbul teşkilatının Mükerrem Sarolcular cephesi tarafından Köprülü’yü İstanbul il
teşkilatından uzaklaştırmak için kullanıldığını iddia etmekteydi. “D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 166,
13 Temmuz 1957, s. 4-8.
130 “Orhan Köprülü DP den çekildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11844, 19 Temmuz 1957, s. 1.
131 Orhan Köprülü HP’ye geçmesi üzerine yaptığı basın toplantısında DP’nin bir devamı olan HP’ye
geçerken kendini parti değiştirmiş gibi görmediğini, 11 sene önce hangi nedenlerle DP’ye girmişse
bugün de aynı nedenlerden ötürü HP’ye girdiğini belirtmişti. “Orhan Köprülü Hür. P. ye geçti”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11880, 24 Ağustos 1957, s. 1.
132 “O. Köprülü Hür. P. il başkanı oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11894, 7 Eylül 1957, s. 1,5.
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ettirileceğini mecliste yazılı olarak Başbakana sorduğu için 1956’da Yüksek

Haysiyet Divanı kararı ile DP’den ihraç edilmiş ve HP’ye geçmişti.133

Fuat Köprülü’nün istifası DP için önemli bir yol ayrımını beraberinde

getiriyordu. DP ileri gelenleri muhalefet cephesinin engellenmesine taraftardılar,

ancak bu kez Fuat Köprülü önderliğinde yaşanabilecek ikinci bir “1955

fiyaskosundan” endişeleniyorlardı. Bu nedenle hükümet, DP Meclis Grubu içinde

muhalefet edebilecekler olduğu düşüncesiyle, işbirliğini önleyici kanuni tedbir

almayı hemen göze alamamış, meclisin açılmasını bekleyerek milletvekillerinin

nabzını yoklamaya karar vermişti.134

6) Yeni Seçim Kanununun Kabulü:

2 Eylül’de çalışmalarına başlayan mecliste,135 gündemi meşgul eden en

önemli soru, seçim kanununda işbirliğini engellemek amacıyla değişiklik yapılıp

yapılmayacağıydı. DP çevrelerinde ve DP yanlısı basında seçim kanununda bu

konuda bir değişikliğe gidilmesi teşvik ediliyor, hatta işbirliğini önlemenin, iktidarın

hem hakkı hem de görevi olduğu savunuluyordu. Bu tepkileri dikkate alan ve

partinin de bu konuda onayını aldığı anlaşılan hükümet, seçim kanununu

değiştirerek, muhalefetin seçimlerde işbirliği yapma ihtimalini kesin olarak ortadan

kaldırmak için harekete geçti.136

11 Eylül’de meclise, seçim kanununun 35. ve 109. maddelerini değiştiren ve

kanuna bir de geçici madde ekleyen kanun tasarısı getirildi.137 Tadil  kanunu  dört

133 “ ‘Köprülü’ ler dün başbaşa konuştular”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz 1957, s.
1,5.
134 “B.M.M.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 173, 31 Ağustos 1957, s. 4-6.
135 “Meclisin dünkü içtimaı 1 saat 20 dakika sürdü”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11890, 3 Eylül 1957,
s. 1,5.
136 İktidar yanlısı gazetelere göre, milli iradenin ortaya çıkmasını sekteye uğratacak hilelerin
engellenmesi için seçim kanununun değiştirilmesi, hükümetin göreviydi. “Bu Vasilik Merakından
Vazgeçiniz”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 172, 24 Ağustos 1957, s. 5.
137 Bu tasarının meclise getirilmesinden iki gün önce, seçimde 1955 nüfus sayımının esas alınmasına,
böylece büyük merkezlere doğru oluşan göç nedeniyle nüfusu azalan illerin 1957 seçimlerinde
çıkaracakları milletvekili sayısında bir eksilme olmamasına ilişkin geçici bir maddenin seçim
kanununa eklenmesine karar verilmişti. (“Meclis dün seçimlere ait ilk kararları aldı”, Cumhuriyet,
Yıl 33, Sayı 11897, 10 Eylül 1957, s. 1,5.) (“Seçim Kanununa Geçici Madde Ekleniyor”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11896, 9 Eylül 1957, s. 1,5.) Bu değişiklikle yeniden düzenlenen hesaba
göre, 1957 seçimlerinde toplam 610 milletvekili seçilecekti. “Genel Seçimlere Gidilmesi Dün
Kesinleşti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11893, 6 Eylül 1957, s. 1,5.
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maddeden oluşuyordu. 35. maddenin ilk fıkrasına değişiklik getiren ilk maddeye

göre siyasi partiler, il veya ilçe teşkilatı kurdukları her seçim çevresinde müstakil

olarak seçime girmek ve o çevrenin seçeceği milletvekili sayısı kadar aday

göstermek zorundaydılar. Bu zorunluluğa uymayan siyasi partiler, tüm seçim

çevrelerinde seçime katılma haklarını kaybedeceklerdi. 2. madde, 35. maddenin

üçüncü fıkrasına değişiklik getiriyordu ve bir partiye adaylık için müracaat etmiş bir

kimsenin, hiçbir seçim çevresinden, bağımsız olarak yada bir başka parti tarafından

aday gösterilemeyeceği ve seçilemeyeceğine ilişkindi. 35. maddeye ek getiren 3.

madde, seçimin zamanında yapılması halinde, seçim tarihinden en az altı ay veya

meclisin seçimi yenileme kararı vermesi halinde seçim kararının alınmasından iki ay

önce, üyesi bulundukları siyasi partilerden ayrılanların, başka bir siyasi partiden aday

gösterilmesini yasaklıyordu. Ayrıca bu madde ile bir siyasi partinin üyesi bulunan bir

kimsenin, muvafakati ile de olsa, başka bir partiden aday gösterilmesi

yasaklanıyordu. 4. madde kanunun 109. maddesine değişiklik getiriyordu. Buna göre

partiler tarafından gösterilen veya bağımsız adaylardan oluşturulmuş matbu veya

daktilo yada başka bir alet ile yazılmış veya çoğaltılmış yada elle yahut ne şekilde

olursa olsun çoğaltılmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktı. Böylece 1954 yılında

yapılan değişikliklere ek olarak elle çoğaltılan pusulalar da geçersiz sayılıyordu.

Kanunun ek maddesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçmen kütüklerinin yeniden

gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkindi.138

Yeni seçim kanununun doğrudan işbirliği cephesini hedef aldığı açıktı.

Partilere tüm seçim çevrelerinde bağımsız olarak seçime katılma ve tam liste yapma

zorunluluğu getirilmesi ve bir partilinin başka bir parti tarafından aday

gösterilmesinin engellenmesi, muhalefet partilerinin karma liste yapmasına mani

oluyordu. Seçim tarihinden en az altı ay önce partisinden istifa eden bir kişinin başka

siyasi partilerce aday gösterilmesini yasaklayan maddeyle ise, hem (Fuat Köprülü

gibi) yakın zamanda DP’den istifa etmiş muhaliflerin aday olması engelleniyor, hem

yeni istifalar için caydırma önlemi alınmış oluyor, hem de muhalif partiler arasında

138 “İktidarın İşbirliğine Karşı Beş Tedbiri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11898, 11 Eylül 1957, s. 1,5.
“Meclis Dün Seçimi Yenileme Kararını Verirken Kavgalı Bir Oturum Yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11899, 12 Eylül 1957, s. 1,5. “Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 uncu maddelerinin
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilavesine dair Kanun”, Düstur, 3. Tertip, Cilt 38, s. 1813,
1814.
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işbirliği amacıyla yapılacak geçişler önleniyordu. Elle çoğaltılan pusulaların geçersiz

sayılmasıyla ise vatandaşın karma liste yapması neredeyse imkansızlaştırılıyordu.

Okuma yazma bilmeyen vatandaşların liste oluşturma işini yakınlarına yaptırması

halinde, birbirine benzer el yazılı pusulalar çoğaltılmış kabul edilerek iptal

edilecekti.139 Kanunda 1954 yılında yapılan değişiklikle, basılarak çoğaltılmış karma

listeler geçersiz sayılmıştı. Aynı değişiklikle partilerin matbu listelerinde seçmen

tarafından silinen isimler silinmemiş sayılmış, yerine yazılan isimler de geçersiz

sayılmıştı. Şimdi elle çoğaltılan pusulalar da geçersiz sayılıyor, böylece vatandaş

karma liste yapmaktan caydırılmak isteniyordu.

RESİM 7.5.

- Kim o?..
- İstimlakçiler!..

Akbaba,  Cilt  11,  Sayı 287,  12
Eylül 1957, s. 1.

Tadil tasarısının gerekçesinde kanunun siyasi ahlak düşünülerek ve muhalefet

partilerinin birleşmeleri ve bu yolla halkı kandırmalarının önlenmesi için hazırlandığı

belirtilmekteydi. Muhalefet sözcüleri buna tepki göstererek, işbirliğinin siyasi

ahlaksızlık olmadığını, karma listenin ve işbirliğinin meşru müessesler olduğunu,

seçim kanununda yapılan değişikliklerle DP’nin oyları muhalif partiler arasında

139 Nadir Nadi, “Unutulan Nokta”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11900, 13 Eylül 1957, s. 1.
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bölmek suretiyle millet çoğunluğu tarafından desteklenmeden iktidarda kalmayı

amaçladığını dile getiriyorlardı. İnönü’ye göre iktidar bir tek “Vatandaş İktidarın

İstediği Yere Rey Verir Kanunu”nu çıkarmayı unutmuştu.140 Muhalefetin tüm bu

tepkilerine rağmen kanun 11 Eylül’de 31’e karşı 361 oyla kabul edilmiş,141 aynı gün

genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılmasına ve 11. dönem TBMM’nin 1 Kasım’da

açılmasına karar verilmişti.142

Artık akıllardaki soru işbirliğinin devam edip etmeyeceği ve ederse nasıl

işleyeceğiydi. Yeni seçim kanununun ortak listeyi ve bir partiden istifa edip diğerine

geçmeyi önlemesi nedeniyle işbirliği için üç yol kalıyordu. İlki muhalefet partilerinin

pasif işbirliği yaparak seçimlere katılmaması ve iktidarı seçimlerde yalnız

bırakmasıydı. Ancak bu yolun rejim buhranına bir çözüm getirmeyeceği, ülkedeki

huzursuzluğun artmasına neden olacağı ileri sürülüyordu. İkinci yol seçim

bölgelerinin muhalefet partilerince paylaşılmasıydı. Buna göre partiler

kontenjanlarına göre en güçlü oldukları illerde seçime kuvvetli listelerle girecek,

diğer iki parti ise bu illerde seçime sembolik olarak katılacaktı. Böylece iki parti

üçüncüyü desteklemiş olacaktı. Ancak bölge taksimi iktidarın muvazaa

suçlamalarına neden olabilirdi ve hem teknik hem psikolojik zorlukları vardı.

Üçüncü yol seçimlere tüm yurtta tek bir muhalefet partisinin katılması ve diğerlerinin

onu desteklemesiydi. Buna göre partiler arasında bir protokol hazırlanacak ve seçime

girecek parti, iktidara gelmesi halinde seçim kanununu değiştirerek 3-4 ay içinde

tekrar seçime gidileceğini taahhüt edecekti. Ancak tek partinin seçime girmesinin

işbirliğinden elde edilecek sonucu önemli oranda tehlikeye sokacağı söyleniyordu,

çünkü partilerin üst kademelerin birbirlerine karşı duyduğu güven, alt kademelerde

azalıyordu. Parti teşkilatlarının seçime giren partiyi kendi partileri gibi

destekleyecekleri şüpheliydi.143

140 “Unutulan Kanun”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5873, 29 Eylül 1957, s. 1.
141 Tadil tasarısının meclis görüşmelerinde CHP Meclis Grubu adına Nüvit Yetkin ve HP Meclis
Grubu adına Urfa milletvekili Feridun Ergin söz alarak tasarı aleyhinde konuşmuşlardır. “Meclis Dün
Seçimi Yenileme Kararını Verirken Kavgalı Bir Oturum Yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11899, 12
Eylül 1957, s. 1,5.
142 “Meclis Dün Seçimi Yenileme Kararını Verirken Kavgalı Bir Oturum Yaptı”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11899, 12 Eylül 1957, s. 1,5.
143 “Muhalefet Cephesi seçimlerde takib edeceği yolu araştırıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11901,
14 Eylül 1957, s. 1,5. Nadir Nadi, “Ne Yapsalar?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11902, 15 Eylül 1957,
s. 1.
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İşbirliğinin geleceği tartışılırken muhalif partiler kongrelerini topluyor,

adayların belirlenmesine ilişkin kararlar alıyorlardı. CHP 13. Büyük Kurultayı 9

Eylül’de, HP Büyük Kongresi 14 Eylül’de, CMP Olağanüstü Kongresi 18 Eylül’de

Ankara’da çalışmalarına başlamıştı.144 Kongrelerde ağırlıkla üzerinde durulan

konular rejim buhranı, demokratik hak ve özgürlüklere karşı alınan tedbirler,

muhalefete karşı uygulanan baskı, iktidar ile muhalefet partileri arasındaki eşitsiz

koşullar, seçim kanununda yapılan yeni değişiklikler ve tabii ki işbirliği

meselesiydi.145 Kongreler sırasında muhalif liderlerce “Birleşmiş Muhalefet

Cephesi”nin seçimlerde başarılı olacağı ifade ediliyor, parti üyelerince demokratik

rejime bağlılık yeminleri edilip, hürriyet andı içiliyordu.146

144 “C.H.P. Kurultayı İnönünün mühim nutku ile dün açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11897, 10
Eylül 1957, s. 1,5. “Hür. P. Büyük Kongresi dün Ankarada toplandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11902, 15 Eylül 1957, s. 1. “C.M.P. nin kararı dün Kongrelerinde açıklandı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11906, 19 Eylül 1957, s. 1.
145 CHP Kurultayında okunan CHP Meclisi faaliyet raporunda DP’nin 7 yıldır programında ve seçim
beyannamelerinde yer alan sözlerini çiğnediği, ülkenin ağır bir rejim buhranı altında olduğu,
hürriyetlerin kısıldığı, muhalefetsiz bir idare kurulmaya çalışıldığı, yeni basın suçları oluşturulduğu,
bu suçlara görülmemiş derecede ağır cezalar getirildiği, cevap hakkıyla ilgili yetkilerin bağımsız
hakimlerden alınıp savcılara verildiği, yolsuzluk ve suiistimallere karşı bir denetim aracı olan ispat
hakkının tanınmadığını, ilim hürriyeti ve üniversite özerkliğinin 6435 sayılı kanunla zedelendiği,
sendika özgürlüğünün kısıldığı, toplantı hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği, muhalefet
milletvekillerinin kahvelerde ve umumi mahallerde seçmenlerle konuşmasının olanaksız hale
getirildiği, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı belirtildi. (“C.H.P. Kurultayı İnönünün
mühim nutku ile dün açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11897, 10 Eylül 1957, s. 1,5.) Kurultay’ın
açılış konuşmasını yapan İnönü de rapordaki esaslara paralel bir konuşma yaptı. İnönü yaklaşan
seçimlerde 1950 ve 1954 seçimlerindeki şartların mevcut olmadığını, vatandaşın iktidarın baskısı
altında olduğunu, seçim propagandası sırasında muhalefet radyodan istifade edemeyeceği için
iktidarın etkisinin şiddetleneceğini, toplantı hürriyetinin sadece iktidarın lehine işlediğini, adli
teminatın zedelendiğini, soru ve gensoru teşebbüslerinden hiçbir olumlu sonuç alınmadığını, geçen
seçimlerde mahzurlu olduğu anlaşılan hususlar konusunda (üç günlük propaganda yasağının sadece
muhalefet aleyhine işlemesi, mühürlü zarflar için emniyet tedbirleri alınması ihtiyacı, partilerin
seçimde harcayacakları paranın kontrol altında tutulması) hiçbir ilerlemenin sağlanmadığını, tekzib
hakkının iktidarca seçim propagandası olarak kullanıldığını belirtti. İnönü seçim kanununda yapılan
değişiklikleri eleştirerek, okuma yazması olmayan vatandaşların oy pusulalarını başkalarına yazdırma
hakkının iptal edilmesinin bir hukuk faciası olduğunu ve mühürsüz listeler, mükerrer yazılmalar, yer
değiştirmeler, seyyar seçmenler nedeniyle kütüklerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. CHP
lideri partisinin davasının insan haklarına uygun demokratik rejimi kurmak, ekonomik çöküntüyü
doğuran israf ve hesapsızlığı durdurmak ve gerçek bir kalkınmayı sağlamak ile rejim buhranının halli
olduğunu dile getirdi. Rejim davalarındaki huzursuzluğu gidermeyi ele alan, demokrasiyi
gerçekleştirecek işbirliği hareketinin vatandaş tarafından desteklendiğini ve işbirliğinin
uygulanmasında tüm güçlüklerin yenileceğine inandığını söyledi. “Nutkun metni”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11897, 10 Eylül 1957, s. 1,5.
146 Kurultayın son günü söz alan İnönü işbirliğinin başarılı olacağını, her duruma göre tedbir
alacaklarını, muhalefet cephesinin seçimleri mutlaka kazanacağını belirtmişti. Diğer yandan Kurultay
değiştirilen seçim kanunu ile ilgili bir beyanname yayınlandı. Beyannamede 150 yıllık Türk tarihinde
demokratikleşme ve batılılaşma hareketlerini engelleyen ve gerileten iki olay yaşandığı, bunların
birinin II. Abdülhamit’in Kanuni Esasiyi kaldırması, diğerinin de DP’nin seçim kanununa değişiklik
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Kongreler devam ederken işbirliği toplantıları da sürüyordu. 16 Eylül’de

toplanan muhalefet liderleri meselelerin yüzde doksan çözümlendiğini, seçimlerde

mutlaka işbirliği yapılacağını ve 19 Eylül’de son kez toplanıp alınan kararları bir

beyanname ile bildireceklerini açıklamışlardı.147

İşbirliği kesinleşmiş gibi görünüyordu ancak 19 Eylül günü sabaha karşı

yapılacak toplantıda işler değişecekti. İnönü, CHP Meclisinin mevcut şartlar altında

ve seçim kanununda yapılan değişiklikler karşısında ameli işbirliği imkanının temin

edilemeyeceğine karar verdiğini açıklıyordu. Alınan karara göre CHP seçime

girmeme veya bölge taksimi şeklinde yapılacak bir işbirliğine razı değildi. Ancak

fikri işbirliğinin devam etmesini, ameli işbirliğinin ise her partinin ayrı ayrı ama yan

yana seçimlere katılması suretiyle yapılmasını ve seçimlerde muhalefet partilerinin

birbirlerine hücum etmemesini istemekteydi.148

CHP Meclisinin böyle bir karar almasının nedeni, bir gün önce toplanan CMP

Olağanüstü Kongresinde, seçimlere tüm muhalefeti temsilen tek muhalefet partisinin

katılması seçeneğinin kabul edilmemesine ilişkin alınan karardı.149 Seçim kanununda

işbirliğini engelleme amaçlı yapılan değişiklikten sonra CMP ve HP bölgelerin

taksim edilmesi tezini, CHP ise tek partinin (yani kendisinin) seçime girmesi tezini

savunmuştu.150 CHP ile diğer muhalif partiler arasındaki bu anlaşmazlık ve onun

nedeni olan çıkar çatışması, işbirliğinin sonuçsuz kalmasına neden olmuş; daha da

getiren tasarısı olduğu belirtilmekte ve DP’ye Abdülhamit döneminin dünyasında yaşanmadığı,
diktatörlerin tarihe karıştığı hatırlatılarak milli iradenin oluşmasına engel olacak tedbirlerin mutlaka
bertaraf edileceği ifade edilmekteydi. Ayrıca Kurultay’da “Birleşmiş Muhalefet Cephesi” üyesi olan
CHP’nin Türk milletini demokratik rejime ve hukuk devletine kavuşturacağına dair bir Hürriyet Andı
içildi. (“C.H.P. Kurultayı dün çalışmalarını bitirdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11899, 12 Eylül 1957,
s. 1,5.) Benzer bir and HP kongresinin son günü içildi. HP’liler demokrasi ve hürriyet rejimine sadık
kalacaklarına, insan haklarına saygı göstereceklerine, ülke meselelerini parti meseleleri üzerinde
tutacaklarına ilişkin Hürriyet Andını içtiler. “Hürriyet P.nin ilk büyük kongresi dün sona erdi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11904, 17 Eylül 1957, s. 1,5.
147 “İşbirliğinin ameli tarafı üzerinde görüşmeler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11904, 17 Eylül 1957, s.
1. 12 Eylül’de CMP Genel Merkezinde toplanan liderler milletçe benimsenen işbirliği hareketinin zor
kanunları ile önlenemeyeceğini açıklamışlardı. “3 muhalif parti liderleri dün bir toplantı yaptılar”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11900, 13 Eylül 1957, s. 1.
148 “İşbirliğinin Şekli Dün de Belli Olmadı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11907, 20 Eylül 1957, s. 1.
“CHP ve CMP dün birer basın toplantısı yaptılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s.
1, 5. 19 Eylül günü muhalefet partilerinin liderleri iki kez toplanmış, İnönü CHP Meclisinin kararını
sabaha karşı yapılan ikinci toplantıda açıklamıştı.
149 “C.M.P. nin kararı dün Kongrelerinde açıklandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11906, 19 Eylül 1957,
s. 1.
150 “İşbirliği toplantısında ihtilaf çıktığına dair haberler yalanlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11905, 18 Eylül 1957, s. 1,5.
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önemlisi partiler, işbirliği teşebbüsünün başarılı olmamasından dolayı birbirini

suçlamaya başlamıştı.

RESİM 7.6.

İŞBİRLİĞİNİ C.H.P. BOZDU
(GAZETELERDEN)
İnönü – Gel bakalım, teke tek
erkekçe döğüşelim!..

Dolmuş, Cilt 4, Sayı 90, 27 Eylül
1957, s. 1.

CMP ve HP, bölgelerin paylaşılması veya seçime girmeme seçeneklerini

kabul etmeyen CHP’nin işbirliğinin başarısızlığında tek sorumlu olduğunu

savunuyor;151 CHP ise bölge taksiminin, hem oyları böleceğini, hem de kanuna

151 CMP Genel Başkan Yardımcısı Fuat Arna, CHP’nin seçimlere tek başına girmek istediğini, HP ve
CMP tarafından savunulan bölgelerin paylaşılması ve seçime girmeme tezlerine yanaşmadığını
belirterek, işbirliğinin başarılı olmamasından dolayı CHP’yi suçluyordu. (“CHP ve CMP dün birer
basın toplantısı yaptılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s. 1, 5.) HP tebliğinde ise
işbirliği teşebbüsünün CHP bildirisi nedeniyle sonuçsuz kaldığı, daha önce imzalanan işbirliği
protokolünde şartların ağırlaşması halinde seçimlere beraberce girmemek kararının alınabileceğinin
belirtildiği, oysa CHP’nin seçimlere (diğer muhalefet partileri kendisini destekleyerek) yalnız girmeyi
tercih ettiği ifade ediliyordu. Tebliğde HP’nin işbirliğinin amaçladığı sonuçları emniyet altına
almayan bu isteği reddettiği ve seçimlere tek başına katılma kararı aldığı açıklanıyordu. CMP
tebliğinde CHP’nin seçim kanununa değişiklik getiren tasarı mecliste görüşülürken bile her durumda
işbirliği yapılacağını belirttiği, ancak daha sonra seçime tek başına katılma kararı aldığı ifade
ediliyordu. Aynı gün Fuat Arna teşkilata gönderdiği tamimde CMP’nin seçime tek başına gireceğini
bildirdi. (“Üç Parti Ayrı Ayrı Tebliğ Neşrettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s.
1, 5.) HP sözcüleri seçimlere kadar muhalif partiler arasında fikri cephenin devam edeceğini (“Fikri
cephe devam edecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11910, 23 Eylül 1957, s. 1.) ve hangi muhalif parti
iktidara gelirse gelsin 4 Eylül beyannamesinin yürürlüğe gireceğini açıklarken, (“Çelikbaş, 20 ilde
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aykırı kabul edilerek muhalif partilerin seçime katılma haklarının iptal edilmesine

yol açabileceğini, seçime girmemenin ise vatandaşı çaresiz bırakacağı için kabul

edilemez olduğunu öne sürüyordu.152

Partiler işbirliğinin başarısız olması konusunda birbirlerini suçlasalar da

aslında başarısızlığın birden çok sebebi vardı. Herşeyden önce muhalif partiler

arasında tam bir güven ortamı tesis edilememişti. Güvensizlik Ağustos ayında

yapılan Heybeliada toplantılarında su yüzüne çıkmıştı. CMP ve HP kendilerinin de

CHP kadar kuvvetli olduğuna inanmakta ve muhalefetin eşit şartlara sahip olduğu bir

işbirliğinin yapılmasını istemekteydi.153

CHP ise eşitlik prensibi altında yapılacak bir işbirliğiyle girilecek seçimlerden

sonra, HP ve CMP’nin birleşmesi veya bu partilerin CHP’nin desteğiyle DP’yi

iktidardan düşürdükten sonra, güçlenerek CHP’yi tasfiye etmesi gibi ihtimallerden

kazanacağız, dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11911, 24 Eylül 1957, s. 1.) CMP Seçim İşleri
Komitesi işbirliği sözünün dahi unutularak yalnız başına çalışılması ve işbirliği fikrini ileri sürerek oy
avcılığı yapanlara karşı konulması gerektiğine ilişkin bir tamimi teşkilatına gönderiyordu. (“ ‘İşbirliği
sözünü unutun’ ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11910, 23 Eylül 1957, s. 1.)
152 İnönü bölge taksimi ve seçimlere katılmama gibi ihtimalleri neden kabul etmedikleri şöyle
açıklıyordu: İnönü’ye göre seçim kanunda yapılan değişikliklerin amacı muhalif partilerin oylarının
birbirine eklenmesini önlemekti. Oysa bölge taksimi ile muhalif partilerin oyları bölünecek, böylece
iktidarın istediği olacaktı. Ayrıca bu yöntem kanuna aykırı kabul edilerek muhalif partilerin seçim
haklarının iptal edilmesi sonucunu doğurabilirdi. Diğer yandan seçimlerden çare arayan vatandaşı
çaresiz bırakmak anlamına gelecek olan seçimlere girmemek tezi de kabul edilemezdi. CHP seçimlere
sadece kendisinin katılması konusunda resmi bir teklif yapmamıştı. Sonuçta işbirliği bir siyasi anlayış
ve kanuni imkanlar dahilinde bir mücadele temeliydi. Bu bakımlardan işbirliğinin uygulama alanında
başarılı olmaması nedeniyle CHP’nin suçlanması doğru değildi. (“CHP ve CMP dün birer basın
toplantısı yaptılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s. 1, 5.) 20 Eylül’de yayınlanan
CHP tebliğinde seçimlere girmemekle vatandaşın çaresiz bırakılacağı ve muhalefet partilerinin
görevlerini yapmamış olacağı; seçim çevrelerinin taksim edilmesi halinde ise seçim kanununda açıkça
belirtildiği şekilde muhalefet partilerinin bütün seçim çevrelerinde seçime katılma haklarını kaybetme
sonucunun doğacağı belirtilmekte ve CHP’nin seçime tek bir muhalefet partisinin katılmasını teklif
etmediği, tarafsız çevrelerce yapılan bu teklifin diğer partilerce kabul edilmediği ifade edilmekteydi.
Tebliğde, CHP’nin işbirliğinin manevi ve fikri olarak devam ettiğine ve muhalefetin seçimlerde
çoğunluğu alması halinde adil seçimin tüm şartlarını yerine getirip, en geç 1958 Mayıs’ında
demokratik seçimlere gitmeyi millete taahhüt etmeye ilişkin bir beyanname yayınlamayı teklif ettiği
ancak diğer partilerin bunu kabul etmediği belirtilmekteydi. CHP seçimlerde çoğunluğu aldığı
takdirde rejimin kurtarılması, ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve hukuk devletin kurulması
esaslarına bağlı kalacak ve en geç 1958 Mayıs’ında nisbi temsil sistemine göre teminatlı, serbest ve
adil bir seçime gitmeyi taahhüt ediyordu. “Üç Parti Ayrı Ayrı Tebliğ Neşrettiler”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s. 1, 5.
153 “Güleğin işbirliğine dair sözleri ve Hürriyet Partisi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11847, 22 Temmuz
1957, s. 1. “Hür. P. toplantılarına yarın Karaosmanoğlu da katılacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11859, 3 Ağustos 1957, s. 1. HP eşitlik prensibini meclise milletvekili sokmak için değil, mecliste tek
parti hakimiyetini engellemek ve rejimin teminatını sağlamak için aradıklarını iddia ediyordu. HP
sözcüleri, CHP’nin eşitlik şartını kabul etmediği takdirde, samimiyetsiz, muhteris ve bencil bir parti
olduğunu ispat edeceğini savunuyorlardı. “Alaturka Kurnazlık”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 168, 27
Temmuz 1957, s. 6, 7.
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endişeleniyordu. CHP için DP’yi yenmekten çok, diğer muhalefet partilerinden fazla

oy almak bir şeref meselesi haline gelmişti.154

İşbirliğini tehlikeye sokan tek sorun diğer partilere olan güvensizlik değildi.

Parti liderleri teşkilatlarının işbirliği konusunda onay vermemesi ihtimalinden de

endişe etmekteydiler. Yerel teşkilatların genel merkezin sözünü dinlememesi

olasılığı,155 işbirliğinin tereddütle karşılanmasına neden olmuştu.

RESİM 7.7.

Seçim arifesinde:
- Galiba bizi kurban edecekler!..

Akbaba, Cilt 11, Sayı 277, 3 Temmuz
1957, s. 1.

Tüm bu teknik ve psikolojik etkenler işbirliği girişiminin sonuçsuz kalmasına

neden olmuştu. Bundan sonra işbirliğinin sağlanması için geriye bir tek şu yol

kalıyordu: Hangi partiyi desteklerse desteklesin tüm muhalif seçmenler, bulundukları

bölgenin şartlarını değerlendirip, oylarını bölgenin en güçlü muhalefet partisine

vereceklerdi. Böylece muhalif oylar bölünmeyecek ve uygulamada işbirliği herşeye

rağmen gerçekleştirilmiş olacaktı.156

154 Doğan Avcıoğlu, “Alt Kademelerde İşbirliği”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 167, 20 Temmuz 1957, s.
8, 9.
155 Bu olasılık gayet yüksekti. Örneğin Ağustos başında Burdur CHP teşkilatı HP ile yapılacak bir
işbirliğine taraftar olmadıklarını belirten kararlarını merkeze bildirmişti. “Burdur C.H.P. teşkilatı
işbirliğine aleyhtar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11861, 5 Ağustos 1957, s. 5.
156 Nadir Nadi, “Ne Denir?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11908, 21 Eylül 1957, s. 1. “İşbirliğini
Seçmenler Yapacaktır”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 176, 21 Eylül 1957, s. 5. Her bölgede en güçlü olan
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Ne olursa olsun sonuçta DP iktidarı amacına ulaşmış görünüyordu. Hem

işbirliği gerçekleşmemişti, hem de muhalif partilerin işbirliğinin

gerçekleşmemesinden birbirlerini sorumlu tutar tarzda yaptıkları açıklamalar DP’nin

işine yaramıştı.

B) Partilerin Propaganda Faaliyetleri:

Tarafların tezlerini sert bir üslupla ortaya koydukları 1957 seçim

kampanyası sürecinde, miting meydanlarında tartışılan en önemli konu, rejim

buhranı ve geçim sıkıntısının var olup olmadığıydı. Muhalefet anti-demokratik

olarak nitelendirdiği kanun ve uygulamaların değişmesini, pahalılığın sona ermesini

ister ve taahhüt ederken; iktidar ne siyasi ne de iktisadi alanda eleştiri kabul

etmeyip, sıkıntıların geçici olduğunu vurguluyordu.

1) Aday Listelerinin İlanına Kadar Geçen Sürede Yapılan

Propaganda Çalışmaları:

Meclisin 11 Eylül’de aldığı seçimleri yenileme kararının, 17 Eylül’de resmi

gazetede yayınlanmasıyla seçim hazırlıkları hızlandı.157 Seçmen kütüklerinin yeniden

düzenlenmek üzere askıya çıkarılması, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin

belirlenmesi, seçmen kartlarının basımı gibi idari hazırlıkların yanında,158 partiler de

propaganda çalışmalarına başlamıştı.

muhalif partiyi destekleme seçeneği, iktidar yanlısı basın tarafından topa tutulacaktı. Zafer Akşam
Postası gazetesi, muhalefetin vatandaşı, oyunu üyesi olduğu partiye değil en güçlü olan partiye
vermesi için etki altında bulundurmasının seçim ve dernekler kanuna göre suç olduğunu ve bu gibi
teşebbüslere imkan verilmeyeceğini belirtiyordu. (“Hile ve Oyunlarını Teşhir Ediyoruz”, Zafer
Akşam Postası, Sayı 2551, 26 Eylül 1957, s. 1.) Havadis gazetesi de seçmene bu yönde yapılacak
telkin ve propagandanın muvazaa anlamına geleceğini savunuyordu. (“İktidar organlarının muhalefete
yeni ihtarı!”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11914, 27 Eylül 1957, s. 1.) Buna karşılık CHP lideri İnönü,
her bölgede en güçlü olan muhalefet partisini desteklemenin muvazaa sayılmayacağını dile getirmişti.
“Seçimlerle ilgili çalışmalar gün geçtikçe hızlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11915, 28 Eylül
1957, s. 1. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 125.
157 “İşbirliği toplantısında ihtilaf çıktığına dair haberler yalanlanıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11905, 18 Eylül 1957, s. 1,5.
158 İçişleri Bakanlığında seçim işleriyle ilgilenecek bir büro kuruldu. İçişleri Bakanlığı 13 Eylül’de
seçmen kütüklerinin yeni baştan düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi için illere tamim gönderdi.
(“Mebus Seçimi İle Alakalı Hazırlıklara Başlandı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2539, 14 Eylül 1957,
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Daha ilk günlerden anlaşılan, 1957 seçim kampanyasının, hem muhalefet hem

de iktidar açısından 1954 seçim kampanyasına benzer başlıklar taşıyacağı, ancak

daha sert geçeceğiydi. Muhalefetin DP iktidarına getirdiği eleştiriler iki temel

başlıkta sıralanabilirdi. İlki ve en önemlisi anti-demokratik kanunların varlığı ve

rejim buhranıydı. Rejim meselelerinden kasıt; seçim mevzuatında, basın kanunu ile

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda yer alan anti-demokratik hükümler,

milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla doğan siyasi emniyetsizlik ortamı

ve hakim teminatı, üniversite özerkliği, ispat hakkı, radyonun eşit kullanımı gibi

meselelerdeki yanlış ve eksik uygulamalardı. İkinci eleştiri iktidarın ekonomi ve

maliye politikalarına ilişkindi. Bu hususta en çok enflasyon, dış borçlanma, pahalılık,

mal darlığı ve israf üzerinde duruluyordu. Muhalif partiler bu iki temel başlıktan

başka işçiye grev hakkı verilmemesi, dinin politikaya alet edilmesi, nüfuz ticareti, dış

itibarın yitirilmesi gibi konularda da iktidarı tenkit etmekteydiler.

Muhalefet liderleri her fırsatta DP’nin vaad ettiklerini gerçekleştiremediğini,

hatta vaad ettiklerinin tam tersini uyguladığını,ucuzluk, bolluk ve hürriyet sözü verip,

yerine pahalılık, darlık ve baskı getirdiğini dile getiriyorlardı.159 Eleştiriler 1954

seçim kampanyasındakilerle aşağı yukarı aynıydı. Ancak dikkat çekici olan, daha

önceki seçim kampanyalarından farklı olarak muhalefetin bu kez seçimleri,

demokrasi, hürriyet ve devrim ülkülerinin var olmaya devam edip etmeyeceğini

belirleyecek bir ölüm kalım savaşı olarak görmesiydi.160 Muhaliflere göre 1957

seçimleri sıradan bir seçim değil, “istiklal mücadelesi gibi bir savaş seçimi” idi.161

s. 1,4.) 17 Eylül’de 5 Danıştay, 5 Yargıtay üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulu teşekkül etti.
Kurul başkanlığına Yargıtay başkanı Münir Akyürek seçildi. (“Yüksek seçim kurulu dün teşekkül
etti”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2543, 18 Eylül 1957, s. 1.) Seçmen kütükleri 20 Eylül’de yeniden
düzenlenmek üzere 4 günlüğüne muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. (“Rey verecek vatandaşın en mühim
vazifesi bugün”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11907, 20 Eylül 1957, s. 1.) 24 Eylül’de iller bazında
seçilecek milletvekili sayısına ilişkin liste resmi gazetede yayınlandı. (“İllerin seçeceği M. Vekili
sayısı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.) 27 Eylül’de İstanbul’da 950 bin
seçmen kartı bastırılmıştı. (“950 bin seçmen kartı bastırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11914, 27
Eylül 1957, s. 1.) Seçmen kartlarının dağıtımı 7-14 Ekim haftasında yapılacaktı. “Üç Partinin aday
listeleri bugün seçim kuruluna veriliyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11924, 7 Ekim 1957, s. 1.
“Seçmen kartları dağıtılmaya başlandı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12428, 8 Ekim 1957, s. 1.
159 “İnönü Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos 1957, s.
1,5.
160 HP Gençlik Fikir Ocakları Türk gençliğini seçimlere katılarak rejimi ve devrimleri korumaya ve
kurtarmaya çağırıyor, (“Gençlik seçime iştirake çağrılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim
1957, s. 1,5.) CHP sözcüleri DP’yi iktidardan uzaklaştırmak için “milli istiklal mücadelesinde olduğu
gibi” çalışılması gerektiğini (“Kıbrıs davası ve C.H.P.”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11842, 17
Temmuz 1957, s. 1,5.) çünkü 1957 seçimlerinin hürriyetin yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek bir
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Muhalefetin yaklaşan seçimleri kendisi için neden bir ölüm kalım meselesi

olarak gördüğü, iktidarın son zamanlarda muhalif partiler aleyhine uyguladığı baskıcı

politikalara bakıldığında kolaylıkla anlaşılabilmekteydi. Hükümet, yaptıkları

konuşmalardan ötürü muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını

talep ediyor,162 muhalefet partilerince düzenlenen toplantı ve konferanslar

yasaklanıyor163 yada dolaylı biçimde engelleniyor,164 muhalif liderler

konuşmalarından ötürü tutuklanıp, mahkum ediliyordu.165

Sadece muhalif partiler değil muhalefeti destekleyenler de iktidarın baskısını

hissediyordu. Hakkında tedbir alınanlar arasında, muhalifler lehine hareket ettiği

düşünülen idari ve adli yetkililer,166 muhalefeti destekleyen sıradan vatandaşlar167 ve

mücadele dönemi olacağını belirtiyordu. “C.H.P. Kurultayının 2. günü de heyecanlı geçti”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11898, 11 Eylül 1957, s. 1,5.)
161 Kasım Gülek CHP Kurultayında şöyle diyordu: “Önümüzdeki seçim alelade bir seçim değildir. Bu
istiklal mücadelesi gibi bir savaş seçimidir…..Başlamakta olan milli mücadelede hepimize başarılar
dilerim.” (“C.H.P. Kurultayı dün çalışmalarını bitirdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11899, 12 Eylül
1957, s. 1,5.) Ahmet Emin Yalman’ın Vatan’daki köşesinde, 1957 seçimlerinin Türk milletinin
varlığı, hak ve hürriyetini koruması bakımından Çanakkale ve İstiklal Savaşına benzediğini belirtmesi
üzerine (Ahmed Emin Yalman, “Yeni Bir Çanakkale…”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5889, 15 Ekim 1957, s.
1.) Zafer gazetesi, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman’ın ülkede kardeş kavgası çıkarmak
ve ihtilale zemin hazırlamak için telkinlerde bulunduğunu; Ulus ve Vatan gazetelerinde ihtilal
beyanameleri yayınlanarak halkın iç savaşa tahrik edildiğini öne sürmüştü. “Yeni Bir İhtilal
Beyannamesi Karşısındayız..”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2924, 16 Ekim 1957, s. 1,4.
162 Başbakanlık altı muhalefet partisi milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclise
başvurmuştu. “Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen muhalif milletvekilleri”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11890, 3 Eylül 1957, s. 1,5.
163 Şemsettin Günaltay’ın CHP Beyoğlu Gençlik Kolunca düzenlenen parti konferansları dahilinde
vereceği konferans valilikçe yasaklanmıştı. “Günaltayın konferansı Vilayetçe yasak edildi”,
Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11696, 16 Şubat 1957, s. 1,5.
164 Muhalefet partileri kongrelerini yapmak için salon bulamıyordu. Çünkü sinema sahipleri
sinemalarını onlara kiralamak istemiyordu. Bu nedenle hem CHP Kurultayı hem de CMP Olağanüstü
Kongresi “muhalefetin Ankaradaki tek sığınağı haline gelen” Alemdar sinemasında yapılmıştı.
“C.M.P. Fevkalade Kongresi”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 176, 21 Eylül 1957, s. 7.
165 1955 yılında yaptığı bir basın toplantısında meclisin meşruiyetini suizan altında bulunduracak
şekilde konuştuğu iddiasıyla hakkında dava açılan Kasım Gülek, 1 yıl hapis ve dört ay Bursa’ya
sürgüne mahkum edilmişti. (“Gülek mahkum oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz
1957, s. 1,5.) CHP Ereğli ilçe kongresinde konuşan CHP Meclis üyesi Halil Sezai Erkut ise devlet
büyüklerine hakaretten tutuklanmış, ertesi gün serbest bırakılmıştı. “K. Ereğlisi C.H.P. ilçe
kongresinde bir hadise”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11858, 2 Ağustos 1957, s. 1. “Halil Sezai Erkut
dün sabah tahliye edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11859, 3 Ağustos 1957, s. 1.
166 Bilecik Gar Müdürü Kasım Gülek’in elini sıktığı için emekliye sevk edilmiş, Keskin cumhuriyet
savcısı Lütfi Sağlat, Bölükbaşı’nın tahliyesi talebinde bulunduğu için Siirt sorgu hakimliğine
nakledilmişti. “Keskin C. Savcısı Lütfi Sağlat dün istifa etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11905, 18
Eylül 1957, s. 1,5.
167 Kars’ta İnönü’yü karşılamak için hava alanını dolduran binlerce kişi cop ve dipçiklerle dağıtılmıştı.
(“İnönü’ye dün Karsta yapılan tezahürat hadiselere yol açtı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11880, 24
Ağustos 1957, s. 1.) Ankara Telgraf gazetesini satarken “Bölükbaşının tevkif edildiğini yazıyor” diye
bağırarak gazete dağıtan çocuk mahkum edilmiş, mahkemede hakim “Hiç kimsenin işi gücü yok da
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muhalif basın vardı. Muhalif gazeteler toplattırılıyor,168 kağıtsızlıktan kapanma

tehlikesi altına giriyordu.169 Toplattırılmayan veya kapanmayan gazeteler ise,

neredeyse gün aşırı tekzip yayınlamak zorunda bırakılıyordu.170 Basının üzerindeki

bir diğer baskı aracı ise, hangi gazeteler arasında ne oranda dağıtılacağı hususunun,

hükümetçe belirlendiği resmi ilanlardı.171

Bu tip baskıcı uygulamalar seçim tarihinin yaklaşması ile daha da

ağırlaşacaktı. 30 Eylül’de İstanbul, 2 Ekim’de Ankara valiliğince halkın huzurunun,

güvenliğin ve şahıs emniyetinin sağlanması için seçim anketi yapılması

yasaklandı.172

Gerçekten de DP bu kez 1954 seçimlerindeki kadar rahat görünmüyordu. DP

iktidarı şimdiye kadar kendisine yapılan eleştirileri tek parti döneminin olumsuz

anılarını ve anti-demokratik uygulamalarını hatırlatarak cevaplıyor, bir anlamda

bunları kendi icraatının “delik yerlerini yamamakta” kullanıyordu. Hemen hemen her

konuda, muhalefetin beyanlarına geçmişten örnekler, hatıralar ve rakamlarla cevap

sana Bölübaşıyı mı soracak” diye çıkışmıştı. “Bölükbaşını yazıyor diye gazete satan çocuk mahkum
oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11914, 27 Eylül 1957, s. 1.
168 İzmir’de CHP organı olarak yayınlanan Sabah Postası gazetesinin 3 Ekim tarihli sayısı, manşetinde
DP’den istifa eden Dağıstan Binerbay’ın açıklamasından bir cümle bulunduğu için savcılık kararı ile
toplattırılmıştı. “İzmirde bir gazete toplattırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11921, 4 Ekim 1957, s. 1.
169 HP organı olan ve Ankara’da çıkan Yenigün gazetesi kağıt istihkakı indirildiği için kapanma
tehlikesi ile karşı karşıyaydı. (“ ‘Yenigün’ kağıdsızlıktan kapanacak mı?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11918, 1 Ekim 1957, s. 1.) Yine Ankara’da çıkan ve CHP yanlısı olan Sabah gazetesi ise kağıt
sıkıntısı nedeniyle ebadını küçültmek zorunda kalmıştı. (“Gazeteyi bu hale getirenler utansın”, Ulus,
Yıl 37, Sayı 12437, 17 Ekim 1957, s. 3.) Gazete ve dergilerin kağıt alımları devlet tekeline bağlı
olduğundan, iktidar kağıt istihkakını indirerek, muhalif basına yönelik olarak iktisadi baskıda
bulunabiliyordu. Ali Gevgilili, “Türkiye Basını”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C:1,
İstanbul, İletişim, 1983, s. 221.
170 Nadir Nadi, “Bugün böyle mi olduk?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s. 1.
Tekzipler genelde ilk sayfadan ve büyük puntolarla verilmek şeklinde yayınlanıyordu. Bu tekziplerin
birçoğu bakanlarca, kendilerini yada bakanlıklarını ilgilendirmeyen haberlere cevaben yazılmaktaydı.
Tekziplere o kadar sık rastlanıyordu ki, aynı günde iki ayrı gazetede başyazısı çıkan bakanlar vardı.
171 Resmi ilanların dağıtımı konusunda belirleyici olan hükümet, DP’nin ortağı olduğu Güneş
Matbaacılık tarafından çıkarılan Zafer ve Zafer Akşam Postası gazetelerini resmi ilanların dağıtımı
konusunda kayırmaktaydı. 1956 yılında toplam resmi ilanın yüzde 13.2’si Zafer’e verilmiş, kalan
yüzde 86.8, 53 gazete arasında paylaştırılmıştı. Korkmaz Alemdar, “Güneş Matbaacılık Türk Anonim
Şirketi”, Tarih ve Toplum, C:9, Sayı 53, Mayıs 1988, s. 20,21. Korkmaz Alemdar, “DP’nin Etkili
Aracı Resmi ve Özel İlanlar”, Tarih ve Toplum, C:9, Sayı 53, Mayıs 1988, s. 23.
172 “Vali vekili gazetelerin seçim anketi faaliyetini dün yasak etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11918,
1 Ekim 1957, s. 1. “Ankara Valisi de seçim anketini yasak etti”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12423, 3 Ekim
1957, s. 1. CHP’ye göre seçim anketi yasağı iktidarın endişe ve telaşa düştüğünü gösteriyordu. “Seçim
anketi yasağına dair Günaltayın demeci”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11919, 2 Ekim 1957, s. 1,5.
“Seçim tahmininden bile korkuyorlar”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12422, 2 Ekim 1957, s. 1.
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verilmekteydi. Tüm müzakerelerde iktidar hatipleri CHP dönemi ile mevcut dönemi

karşılaştırmaktaydılar.173

Ancak DP’nin “kurtarıcısı” 1946 seçimlerinin üzerinden 11 yıl geçmişti.

1946’da 10 yaşında olan bir milyondan fazla seçmen 1957 seçimlerinde ilk kez oy

verecek, tek parti dönemini tanımayan bu seçmenlere, “tek parti facialarını”

anlatmak kolay olmayacaktı.174 DP’nin bir diğer dezavantajı ekonomik şartların

1954’e göre değişmiş olması, hayat pahalılığı ve mal sıkıntısının köylere kadar

girmesiydi. İşçilerin vaad ettiği grev hakkını vermediği için, aydınların anti-

demokratik uygulamalardan ötürü, memurların fiyat artışlarından dolayı, azınlıkların

6-7 Eylül olaylarından sonra DP’den soğuduğu düşünülebilirdi. Bölükbaşı’nın

tutuklanması gibi, iktidarın yaptığı bazı psikolojik hatalar da birçok kararsız

vatandaşı muhalefete kazandırmış olabilirdi.175

DP de tüm bu ihtimalleri akılda tutuyordu. Sadece, 1954 seçimleri öncesi

CHP-CMP yakınlaşmasından endişeye düşmeyen DP’nin, 1957 seçimleri öncesi

yaşanan işbirliği girişimini, seçim kanununu değiştirerek önlemek yoluna sapması

bile, bu kez oyunu daha sert oynayacağının bir deliliydi.

Bu nedenle başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri propaganda

çalışmalarını sıkı tutuyorlardı. Eski seçimlerden ders alan CHP masa başında seçim

kazanılmayacağını anlamış, 1957 seçimleri için erkenden çalışmalara başlamıştı.176

CHP’nin amacı seçmeni, CHP’nin tek parti CHP’si olmadığına, çok partili rejime

gönül rızası ile geçen idealist bir parti olduğuna inandırmaktı. Bunun için CHP’nin

iktidara gelince yapacaklarının millete bildirilmesi gerekiyordu. Parti propagandası

da tam bu anlayışa dayanıyordu. CHP’li hatipler kongrelerde, toplantı ve mitinglerde

önce DP iktidarının hatalarından söz ediyor, sonra iktidara geldiğinde CHP’nin neler

yapacağını detaylı biçimde açıklıyorlardı.

173 “Geçmişe Mazi Derler..”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 147, 2 Mart 1957, s. 5.
174 “C.H.P.”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 144, 9 Şubat 1957, s. 7,8.
175 Doğan Avcıoğlu, “Kim Kazanacak?”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 178, 5 Ekim 1957, s. 12,13.
176 1957 yılı başından itibaren CHP ileri gelenleri yurt gezilerine çıkmış, il başkanları toplantıya
çağırılarak teşkilat kademelerinde çalışmalar hızlanmıştı. CHP bir yandan da, alınan oyların
muhafazası için seçimlerde sandık müşahidi olacak kimseleri yetiştiriyordu. “C.H.P.”, Akis, Yıl 3,
Cilt IX, Sayı 144, 9 Şubat 1957, s. 7,8. “C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 161, 8 Haziran 1957, s. 8.
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CHP’nin dört temel ideali şöyle sıralanıyordu:177 1) Türkiye’de demokratik

rejimi tam olarak kurmak ve Türk vatandaşlarını ana haklarına kavuşturmak. Bu,

anti-demokratik kanunların kaldırılması, adil bir seçim sistemi getirilmesi, yüksek

hakimler şurası, ikinci meclis ve Anayasa mahkemesi kurulması anlamına

geliyordu.178 2) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek. CHP DP’nin kalkınma

edebiyatının plansız hareketler nedeniyle iflas ettiğini,179 enflasyonist politika ve

aşırı borçlanmanın, hayat seviyesini yükseltmeyip tam tersine fakirlikleri çoğaltarak,

sosyal adalete uygun olmayan sonuçlar yarattığını belirtiyor, “hesabını bilir bir idare”

ve adil bir kalkınma vaad ediyordu.180 3) İç adaleti sağlamak. Bundan kasıt dar gelirli

vatandaşların, işçinin, topraksız köylülerin ve küçük ticaret erbabının refahının ve

korunmasının sağlanması idi. Bunun için işçiye grev hakkı tanınması, ücretlerin

arttırılması, köylü borçlarının taksitlendirilmesi, Milli Korunma Kanununun

kaldırılması gibi taahhütlerde bulunuluyordu.181 4) Türk devrimlerini korumak ve

kökleştirmek.

177 Bu idealler CHP Beyoğlu ilçe kongresinde konuşan Turhan Feyzioğlu tarafından açıklanmıştı.
“Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran 1957, s. 1,5.
178 CHP rejim sorunlarının Anayasanın değişmesi ile temelinden halledileceği görüşündeydi.
(“İnönünün dünkü nutku”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11847, 22 Temmuz 1957, s. 1.) (Muhalefette
İsmet İnönü 1956-1959, s. 84-88.) İnönü 1950’de CHP iktidarda kalsaydı, Anayasa değişikliği ile
rejim mevzuatının tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanının siyasi partilerle bağlantısının kesileceğini
belirtmişti. (Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 54-56.) İnönü’ye göre ekonomik ve mali davalar
ön safhada olmakla beraber hakim teminatı ve adalet istiklali konuları Türkiye’nin temel davasıydı.
(“Memleketimizin temel davası: Adalet istiklali”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11824, 26 Haziran 1957,
s. 1.) Kasım Gülek ise basın hür, toplanma serbest, mahkeme bağımsız, muhalefet emniyet içinde
olmadıkça özgür ve meşru bir seçim olamayacağının altını çiziyordu. “Kıbrıs davası ve C.H.P.”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11842, 17 Temmuz 1957, s. 1,5.
179 “C.H.P: Cebeci siyasi toplantısında tenkidler”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12427, 7 Ekim 1957, s. 1.
180 CHP, iktidarın ekonomik kalkınma için büyük imkanlara sahipken, vaad ettiği refahlı cemiyeti
meydana getiremediğini, enflasyonist politika ve aşırı borçlanmanın milli kalkınma hızını tehlikeye
düşürdüğünü savunuyordu. CHP’ye göre para disiplini sağlanmadan ekonomik kalkınma
gerçekleşemezdi. CHP ekonomik kalkınmanın istisnasız her vatandaşın hayat seviyesinin artması ile
olabileceğine, sonsuza dek dışarıdan gelen hediyelerle yaşanamayacağına, Türk mallarının dış
pazarlara girmesinin sağlanması ve ihracatın emniyet altına alınması gerektiğine inanıyordu. (“C.H.P.
il kongresi dün Sergi Sarayında açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz 1957, s. 1,5.)
(“İnönü Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos 1957, s. 1,5.)
Bunun için iktidarın değişmesi ve İnönü’nün sözleriyle “hesabını bilir bir idarenin” başa geçmesi
gerekiyordu. “İsmet İnönü: “İktidar değiştirilmeli” diyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11860, 4
Ağustos 1957, s. 1,5.
181 CHP Bursa il kongresinde CHP’nin programından söz eden Gülek yolsuz, susuz, okulsuz köy
bırakmamak niyetinde olduklarını, uzun vadeli, faizsiz ve ufak taksitlerle köylü borçlarının
ödenmesinin yollarını arayacaklarını, gelir vergisinin aksayan taraflarını düzelteceklerini, tam bir
adalet istiklali sağlayacaklarını, Milli Korunma Kanununun ilk fırsatta kaldırılacağını ifade ediyordu.
İşçiye verilen ücretin 1950’de verilen ile aynı olduğuna dikkat çeken Gülek, CHP’nin işçileri ileri
dünya işçisinin refah seviyesine ve hürriyetlerine kavuşturacağını, grev hakkının tanınacağını ve
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Bu dört ana idealden başka, CHP’li hatiplerce sık sık tekrarlanan diğer

konular, CHP’nin devri sabık yaratmayacağı, iktidara gelince intikamcı olmayacağı,

kin gütmeyeceği, DP’li vatandaşlara farklı muamele yapılmayacağı ve DP iktidarınca

başlanmış işlerin yarım bırakılmayacağına ilişkindi.182 Ancak CHP bir yandan bu

sözleri verirken bir yandan da, iktidara gelen her partinin gitmesini de bilmesi

gerektiğini,183 zaman gelmişken gitmek yerine yapay çarelere başvurmanın zarar

doğuracağını hatırlatıyor,184 seçimlerde baskı veya yolsuzluk yapan idare amirleri,

hakim ve memurların en ağır biçimde cezalandırılacağını ifade ediyordu.185

Muhalefetin propaganda çalışmaları bu şekilde devam ederken DP’nin, seçim

kampanyasını 1954 seçimlerinde olduğu gibi icraatlar üzerine kuracağı anlaşılmıştı.

Sayısı artan ve seçim yaklaştıkça sıklaşan temel atma ve açılış törenlerinde konuşan

hatipler özellikle kalkınma hamleleri üzerinde duruyorlar, Menderes ekonomik

istiklal savaşını kazandıklarını belirterek,186 iktisadi güçlüklerin geçici olduğunu,

işsizlik sigortasının kurulacağını vaad ediyordu. (“Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran 1957, s. 1,5.) Grev hakkından başka, DP iktidarının
güdümlü sendikacılık anlayışının ortadan kaldırılarak, sendikaların hür ve özerk kılınacağı da verilen
sözler arasındaydı. “C.H.P. il kongresi dün Sergi Sarayında açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845,
20 Temmuz 1957, s. 1,5.
182 Hüseyin Cahit Yalçın, “Devri sabık yaratmak”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12421, 1 Ekim 1957, s. 1.
Gaziantep il kongresinde Kasım Gülek: “Gülek: ‘Serbest seçimde D.P. mutlaka kaybedecektir’ dedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11801, 3 Haziran 1957, s. 1. Samsun il kongresinde Kasım Gülek: “Gülek
ve Feyzioğlu dün Samsun C.H.P. il kongresinde konuştular”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11833, 5
Temmuz 1957, s. 1. CHP Düzce ilçe kongresinde Turhan Feyzioğlu: “C.H.P. Düzce kongresi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11854, 29 Temmuz 1957, s. 1. Elazığ’da İnönü: “İnönü dün de Elazığda
sert bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11910, 23 Eylül 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet
İnönü 1956-1959, s. 121,122.
183 “Üç muhalif parti lideri C.M.P. merkezinde buluştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11833, 5 Temmuz
1957, s. 1. İnönü’ye göre bozulmuş olan huzuru artık DP sağlayamazdı, bu nedenle seçimde iktidarın
değişmesi şarttı. İnönü 1950’de CHP’nin yaşadığı durumu hatırlatarak, iktidarların çekilecekleri
zamanı bilmeleri gerektiğini ifade ediyordu. (“İnönü dün de Elazığda sert bir konuşma yaptı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11910, 23 Eylül 1957, s. 1,5.) (Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s.
121,122.) 1948 Temmuz’unda kendisine, iktidarın çekileceği zamanı bilmesi gerektiğini söyleyen
Menderes’e şimdi İnönü aynı şeyi söylemekteydi. Özcan Ergüder, “İktidardan Çekilememek”, Vatan,
Yıl 18, Sayı 5872, 28 Eylül 1957, s. 1.
184 “İnönü Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos 1957, s.
1,5.
185 CHP DP’nin seçimi kaybetmekten korktuğuna bu nedenle seçimlerde milli iradenin ortaya
çıkmasına engel olabileceğine inanıyordu. Bu yüzden seçimlerde idare amirleri ve hakimlere büyük
görevler düştüğü, hiçbir görevli ve resmi ilgilinin baskı altında da olsa yolsuzluk yapmaması
gerektiği, seçimlerde baskı ve yolsuzluk yapacak memurların en ağır biçimde cezalandırılacağı
belirtiliyordu. “Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran
1957, s. 1,5. “İnönü Erzurum il kongresinde konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos
1957, s. 1,5.
186 “D.P. seçim işaretini dün Taşköprüde verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11865, 9 Ağustos 1957, s.
1.
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bunların çok yakında erişilecek başarılar hatırına katlanılması gereken fedakarlıklar

olduğunu savunuyordu.187 DP propagandası muhalefete hücum etmek yerine,

kalkınma hamlelerinin geleceğinden söz ederek, bu hamlelerin henüz

tamamlanmadığının belirtilmesi ve seçmenden bir dönem daha zaman istenmesi

temeline oturmuştu. DP’li hatipler muhalefetin iktidara geçmesi halinde tüm

icraatların ve kalkınma hamlelerinin duracağını iddia etmekteydiler.188

RESİM 7.8.

-Seçmenlere gözlükler!..

Akbaba, Cilt 11, Sayı 286, 5 Eylül
1957, s. 1.

Başbakan muhalefetin geçici sıkıntıları, iktisadi politikanın iflası gibi

gösterdiğini, oysa ekonomik gelişmenin “mütevazi” biçimde devam ettiğini ve 1958

yılının 1957’yi gölgede bırakacak ekonomik gelişmelere sahne olacağını, 1959

yılının ise “çok yakın nurlu bir istikbal” gibi karşıda durduğunu belirtiyordu.

Başbakana göre yaşanan mal darlıklarının nedeni DP iktidarı altında her alanda

ölçülerin 3-4 misli arttırılmış olması ve vatandaşın satın alma gücünün artmasıydı.

187 “Açılış Merasimlerinden Sonra”, Forum, Cilt VII, Sayı 82, 15 Ağustos 1957, s. 4,5.
188 “İktidar hatiplerinin taktiği”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 1.
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Yani darlıklar aslında bir şikayet konusu değil, ülkenin daha ileri bir ekonomik

seviyeye hızla varmakta olduğunun bir deliliydi.189

DP iktidarı seçim yaklaşırken her kesimi memnun etme çabası içindeydi.

Daha Temmuz sonundan itibaren iktidarın yeni icraatları, temel atma ve açılış

törenleri, gazete ve radyo haberleri vasıtasıyla tüm yurda duyurulmaya

başlanmıştı.190 Ekim ayı yaklaştıkça açılışlar ve temel atma faaliyetleri; şeker,

konserve, çimento, dokuma fabrikaları ile limanlar, üniversiteler, ilkokullar, konut

siteleri gibi çeşitlemelerle devam etmişti.191 Başbakan Menderes, bazen

189 “Başbakan muhalefetin tenkidlerine cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11854, 29 Temmuz
1957, s. 1,5. DP’ye göre mal darlığı muhalif partiler tarafından kasıtlı olarak çıkarılmaktaydı. DP bu
konuda halkı uyarmak için bir beyanname yayınlamıştı. Beyannamede yer alan ifade şöyleydi: “Bazı
gıda maddelerinde fazla darlık meydana getirmek için muhalif partiler tarafından bu maddeler
toplattırılmaktadır. Maksatları halkı sıkıntıya düşürüp Demokrat parti aleyhine tahrik etmektir.
Vatandaş Dikkatli Ol! Demokrat Parti” “D.P.nin gülünç propagandası”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12421, 1
Ekim 1957, s. 1.
190 Temmuz ayında beri Fırat nehri üzerine inşa edilecek Keban barajıyla, diğeri Boğaziçi’nde
yapılacak asma köprüyle ilgili olarak bir Fransız firmasıyla protokol imzalandı. Ortaköy ile
Beylerbeyi arasında yapılacak köprünün temeli muhtemelen üç ay sonra atılacaktı. “Boğaziçi asma
köprüsünü bir Fransız firması inşa edecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz 1957, s.
1,5. Eylül ayında Ankara’da bazı gecekondulara tapu verildi, İşçi Sigortaları Kurumunca işçiler için
yapılacak blok apartmanların ve İşçi Eğitim Merkezinin temeli atıldı. “Gecekonduların Tapuları
Veriliyor”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2544, 19 Eylül 1957, s. 1. “552 Daireli 23 Blok Apartman
Yaptırılıyor”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2547, 22 Eylül 1957, s. 1. “Altındağ’da Gecekondu
Tapuları Verildi”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2554, 29 Eylül 1957, s. 1.
191 Temel atma ve açılışlardan bazıları şunlardı: Erzurum Atatürk Üniversitesinin temelinin atılması,
(“Atatürk Üniversitesi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11848, 23 Temmuz 1957, s. 1.) Çanakkale’de
konserve, seramik ve çimento fabrikalarının temelinin atılması, Çanakkale’de şarap fabrikasının
açılması, (“Çanakkalede dün 4 fabrikanın temeli atıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11854, 29
Temmuz 1957, s. 1.) Zonguldak liman tesislerinin açılması, (“Zonguldak liman tesisleri ve lavuarı dün
törenle açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11863, 7 Ağustos 1957, s. 1.) Filyos tuğla fabrikasının
açılması, Karabük hadde fabrikasının temelinin atılması, (“Başbakan dün Bartın ve Karabükte
konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11864, 8 Ağustos 1957, s. 1.) Kastamonu şeker fabrikasının
temelinin atılması, (“D.P. seçim işaretini dün Taşköprüde verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11865, 9
Ağustos 1957, s. 1.) Baruthane’de yapılan Ataköy sitesinin temelinin atılması, (“Baruthanedeki
Ataköy sitesinin temeli atıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11903, 16 Eylül 1957, s. 1.) Ankara
hastanesi ve hemşire okulunun açılması, (“Ankara Hastahanesi ve Hemşire Okulu dün açıldı”, Zafer
Akşam Postası, Sayı 2547, 22 Eylül 1957, s. 1.) Ankara’da üç ilkokulun temelinin atılması,
(“Şehrimizde üç ilkokulun temelleri törenle atıldı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2555, 30 Eylül 1957,
s. 1.) Ankara’da pastörize süt fabrikasının açılması, (“Pastörize Süt Fabrikası büyük bir törenle
açıldı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2556, 1 Ekim 1957, s. 1.) Orta Doğu Teknik Üniversitesinin
temelinin atılması, (“Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Temeli Büyük Bir Törenle Atıldı”, Zafer
Akşam Postası, Sayı 2558, 3 Ekim 1957, s. 1.) Nevşehir’de İplik ve dokuma fabrikasının açılması,
(“Niğde ve Nevşehir’de Seçim temelleri”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12425, 5 Ekim 1957, s. 1.) Niğde
çimento fabrikasının temelinin atılması, (“Mensucat Fabrikasının Temeli Dün Törenle Atıldı”, Zafer
Akşam Postası, Sayı 2560, 5 Ekim 1957, s. 1.) Kayseri Bünyan’da yünlü dokuma fabrikasının
temelinin atılması, (“Yünlü dokuma fabrikasının temeli atıldı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2561, 6
Ekim 1957, s. 1.) Ankara’da Gazi Fişek Fabrikasının açılması, (“Gazi Fişek Fabrikası 7 Ekim Günü
Açılıyor”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2552, 27 Eylül 1957, s. 1.) Mudanya’da jüt ipliği, çuval,
kanaviçe fabrikasının temelinin atılması, (“Jüt ipliği, Çuval, Kanaviçe Fabrikasının temeli de dün
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Cumhurbaşkanı Bayar’ın da katılımıyla neredeyse tüm açılış törenlerinde

bulunuyordu.

Propaganda çalışmaları böylece devam ederken seçim için hazırlanan afişler

de basılıyordu.192 Ayrıca partilerin seçim zamanında oy listelerinde ve afişlerinde

kullanacakları semboller de il seçim kurullarına bildirilmişti. Buna göre CHP’nin

sembolü, halk arasında altı parmak diye anılan altı ok, DP’nin göz olarak tabir edilen

rumuzu, CMP’nin terazi, HP’nin ise halk arasında alev olarak bilinen alev yayan bir

meşale olacaktı.193

Mudanya’da törenle atıldı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2564, 9 Ekim 1957, s. 1.) Bursa merinos
fabrikasının yünlü dokuma tesislerinin açılması, (“Bursa Merinos Fabrikasının yünlü dokuma tesisleri
dün törenle açıldı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2565, 10 Ekim 1957, s. 1.) Afyon’da çimento
fabrikasının açılışı ve otomatik telefon santralinin temelinin atılması. “Bayarla Menderesin Afyon
konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
192 CHP afişleri şu sloganları taşıyordu: “Kuyruk! Kuyruk! Kuyruk! Bu mu bolluk? CHP.”, “Mal Yok
Milli Korunma Kanunu Var!”, (“Bütün Adaylar İlan Edildi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5882, 8 Ekim 1957,
s. 1,5.) “C.H.P. Adam kayırmağa, hırsızlıklara, kötü idare ve gelişigüzel işlere, dalkavuk radyoya
paydos!”, (“Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9 Ekim 1957, s. 1.) “Altıok Ata’nın
Emaneti. C.H.P. O Emanetin Bekçisidir! C.H.P.”, “Yok’lara Son! C.H.P.”, “Mayıs 1958’de
Beklediğin Kanunlarla Hür Bir Seçim İçin C.H.P.” (“CHP Aday listesi yurtta güvenle karşılandı”,
Ulus, Yıl 37, Sayı 12429, 9 Ekim 1957, s. 1.) 350 bin adet bastırılan HP afişlerindeki sloganlar ise
şöyleydi: “Hırsızla uğursuzun belası ispat hakkıdır”, “Şoförü cezadan arabaları takozdan
kurtaracağız”, (“Muhalif partilerin seçim mitingleri 6 ekime kaldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11919,
2 Ekim 1957, s. 1,5.) “Öküzünü 3 Liraya Nallıyordun Şimdi 15 Liraya Nallıyorsun. Hür.P.”, “Milli
korunma dediler milli kurutma yaptılar. Hür.P.”, (“C.H.P. merkezine yeni listeler geldi”, Vatan, Yıl
18, Sayı 5876, 2 Ekim 1957, s. 1.) “1950 altın 40 lira, buğday 26 kuruş, 1957 altın 140 lira, buğday 40
kuruş.”, (“Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s. 1.) “Köye oy için değil millet
için gideceğiz. Hür.P.”, (“Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s. 4.) “Adı
demokrat, bayrağı istibdat, korkusu hakikat, sonu milletten Tokat! Hür.P.” (“Hür.P. Dün 2nci
Mitingini Yaptı”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5883, 9 Ekim 1957, s. 1.) CMP’nin afişleri şöyleydi: “Keyfi
İdareye Son. Pahalılığa Son. Haksızlığa Son Ve D.P. İktidarına Son. Reyini Cumhuriyetçi Millet
Partisine Ver.”, “Halkın sözü hakkın sözüdür. Vatandaş Diyor Ki: ‘Bu seçimde mutlaka C.M.P.yi
deneyeceğim.’ Cumhuriyetçi Millet Partisi”, (“C.H.P. 13 İlde daha aday seçti”, Vatan, Yıl 18, Sayı
5877, 3 Ekim 1957, s. 1.) “Celal Bayar 1948de demişti ki: ‘Eğer yarın D.P. iktidara geldiği takdirde
vaitlerini yerine getirmezse ve siz onu alaşağı etmezseniz milli vazifenizi yerine getirmemiş
olursunuz…’ Vatandaş! Milli vazifeni yerine getir. Cumhuriyetçi Millet Partisi.” (“Bütün Adaylar İlan
Edildi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5882, 8 Ekim 1957, s. 1,5.) DP ise propaganda afişlerinde şu ibareleri
kullanılmıştı: “Onların ucuzluk dedikleri şey senin mahsulünü ucuza almaktır.”, “Rey
çalanı…Mazbata sahtekarlığı yapanı…Dayak atanı…Unutma. DP’ye rey ver.”, “Köylü vatandaş DP
seni kimseye ezdirmez”, “Az laf çok iş DP”, “Dağlar yol, viraneler bağ oldu. DP.”, “Madem ki reyini
istediğine verebiliyorsun, işte demokrasi budur. Reyini DP’ye ver.”, Senin partin DP. Demokrat Parti
seni düşündüğü, seninle çalıştığı için muvaffak oldu”, “Daha çok iş işçiye refah ve emniyet. DP.”,
(“Yurdda propaganda faaliyeti alevlendi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s. 1,5.)
“Her köye su! Her köye yol! Her köye mektep! Demokrat Parti” “Başlıksız”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 5.
193 “İstanbulda partilerin açık hava toplantıları bu sabah başlıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11918, 1
Ekim 1957, s. 1.
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1957 seçimlerinde broşürler de yaygın olarak bir propaganda aracı olarak

kullanılmaktaydı. HP ve CHP çeşitli konularda broşür ve kitapçıklar bastırmıştı.194

DP ise bir yandan “Köylü” gazetesi gibi DP propagandası yapan gazeteleri

yüzbinlerce bastırıp, Türkiye’nin her tarafında bedava dağıtmakta, bir yandan renkli

ve büyük ebatta olan Bayar ve Menderes resimleri ile baskısı gayet kaliteli ve renkli

resimlerle dolu broşürler bastırmaktaydı.195 İktidarın icraatlarının önceki yıllara göre

kıyaslanarak sıralandığı bu broşürlerde, DP’nin 1957 seçimlerinden meclisteki tüm

milletvekilliklerini kazanarak çıkacağı belirtilmekteydi.196

Muhalefet partileri ise, DP’nin 1957 seçimleri için hazırladığı temel

propaganda yayını olan “D.P. Milletle Beraber” adlı broşür vasıtasıyla dinin siyasete

alet edildiğini iddia ediyorlardı.197 Ön ve arka kapakları ile iç sayfalarında cami

resimleri yer alan broşürde, tamir edilen ve yeni yapılan camilere ilişkin rakamlar

veriliyor ve “camilerin, eski eserlerin, anıtların onarılmasını ve yenilerinin

yapılmasını istiyorsan reyini ‘D.P.’ ye ver” ibaresi yer alıyordu.198 Muhalif  partiler

içinde (seçim kanununa aykırı biçimde) Türk bayrağı ile Başbakan ve

Cumhurbaşkanının resimleri bulunan bu broşürle ilgili olarak propaganda süresi

194 HP’nin 1957 seçimleri için hazırladığı temel propaganda yayını, 24 Eylül tarihinde HP Meclis
Grubunca yayınlanan ve HP’li milletvekillerinin meclis konuşmalarından çeşitlemeler sunan
“Görüşümüz 1957” adlı kitapçıktı. (Görüşümüz 1957, Ankara, Balkanoğlu Matb., 1957.) HP Meclis
Grubu bundan başka, “Hürriyet ve Refah Yolu”, “Hürriyetçi ne diyor?”, “Daha iyi bir idare cihazı
için”, “İçtimai adalete doğru”, “İlerlemeye atılış” adlarını taşıyan çeşitli broşürler bastırmış, (Ahmed
Emin Yalman, “H.P.sinin Rolü”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5890, 16 Ekim 1957, s. 1.) ve taşra teşkilatına
yönelik olarak, seçim kanununun propagandaya ilişkin hükümlerini kapsayan bir broşür yayınlamıştı.
(Seçim Propagandası, Ankara, Ayyıldız Matb., 1957.) CHP ise teşkilatına dağıtmak üzere seçim
hilelerine dair bir kitap yayınlamıştı. “C.H.P. seçim hilelerine dair kitap yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11922, 5 Ekim 1957, s. 1.
195 “Bedava Dağıtılıyor”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12422, 2 Ekim 1957, s. 1. “Bütün partilerin aday listeleri
dün ilan edildi”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12428, 8 Ekim 1957, s. 1,5.
196 D.P. Milletle Beraber, İstanbul, Tifdruk, 1957. Demokrat Partinin 3. ncü Zaferi, İstanbul, Ercan
Matb., 1957.
197 Hayri Alpar, “İktidar Yolu Bu Olmamalıdır”, Forum, Cilt VIII, Sayı 86, 15 Ekim 1957, s. 7.
198 Broşürün cami ve abidelere ilişkin sayfasında “İnancını Kaybeden Bir Millet Yükselemez” başlığı
altında şu metin yer almaktaydı: “Uzun yıllardan beri anlaşılmaz bir zihniyetle büyük bir ihmal içinde
bırakılmış olan memleketimizin mukaddes varlıkları, cami ve abidelerimizin tamirleri ve bir kısmının
yeniden inşası D.P. idaresinin aşlıca vazifelerinden olmuştur. Hükümet, devlet bütçelerinden 19
milyon 259 bin 40 lira sarfederek kendi eliyle 1044 cami ve abideyi tamir ettirmiştir. Ayrıca hususi
şahıslar tarafından muhtelif köy, kasaba ve şehirlerde onarılan veya yeniden inşa ettirilen 12971 cami
ve abideye hükümet 17.568.510 lira yardım etmiştir. Halbuki 1923 yılından 1949 yılına kadar 23 sene
içinde bu işler için sadece 6.790.000 lira sarfedilmişti.” D.P. Milletle Beraber, İstanbul, Tifdruk,
1957.
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boyunca il seçim kurullarına itiraz etmiş,199 ancak yetki tartışmaları nedeniyle

broşürün tüm yurtta toplattırılması konusunda bağlayıcı bir karar alınamamıştı.200

Propaganda filmleri de seçim kanununa uygun olup olmamaları bakımından

sorun yaratıyordu. Seçim kanununa göre seçim devresi içinde parti propagandası

olarak hiçbir film yayınlanamaz veya afişe edilemezdi. Diğer yandan seçim

kanununda 1954 yılında yapılan değişiklik sonucu, devlet ve hükümet işlerinde görev

alanların bu işlerle ilgili yaptıkları konuşmalar ve ilgili daire ile müesseselerin kendi

faaliyetlerini gösterir biçimde yayınladıkları matbuat seçim propagandası

sayılmıyordu. Ancak kamu kuruluşlarının, hükümetin ve DP’nin propagandası o

kadar iç içe girmişti ki, neyin DP propagandası, neyin devlet ve hükümet işi olarak

kabul edileceği belli değildi.201

199 HP bu broşürün, seçim kanununun propaganda yayınlarında dini siyasete alet eder içerikteki
yazıları yasakladığı hükmüne aykırı olduğunu belirterek, partisine bu konuda ihtar etmesi için
Başbakana müracaat etmişti. “Hürriyet Partisi dün Menderesi adalete şikayet etti”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11932, 15 Ekim 1957, s. 1,5.
200 Bazı il seçim kurulları DP broşürlerinin toplattırılmasına karar verirken, bazıları broşürleri kanuna
aykırı bulmayarak dağıtılmasına izin vermekteydi. Bazı il seçim kurulları ise bu konuda karar
vermeye kendini yetkili görmüyordu. Balıkesir, Kütahya ve İstanbul il seçim kurulları broşürün seçim
kanununun 51. (Duvar ilanlarının üzerinde Türk bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ve resim
bulunmasına dair yasak getiren madde) ve 55.(Propaganda için dağıtılacak el ilanı mahiyetindeki
yayınların da 51. madde hükümlerine tabi olduğunu belirten madde) maddeleri gereğince
toplattırılmasına karar vermişti. (“D. Partinin broşürleri toplattırılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11929, 12 Ekim 1957, s. 1.) (“Dün şehrimizde 243 hatib konuştu!”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935,
18 Ekim 1957, s. 1,5.) Konya il seçim kurulu ise CHP’nin itiraz ettiği broşürleri kanuna aykırı
görmemişti. (“D.P.nin itiraz mevzuu olan broşürleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim
1957, s. 1.) Diğer yandan Ankara ve Adana il seçim kurulları broşür toplattırma yetkisinin kendilerine
ait olmadığına karar vermişti. (“D.P. nin resimli broşürleri”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12436, 16 Ekim 1957,
s. 1.) (“D.P. broşürleri seçim kanununa muhalif”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s.
1,5.) Yüksek Seçim Kurulu seçim kampanyasının sonuna doğru aldığı bir kararla bu broşürlerin
toplattırılması konusunda seçim kurullarının yetkili olmadığına, bu yetkinin sadece ceza
mahkemelerine ait olduğuna karar verdi. “D.P. broşürleri seçim kanununa muhalif”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s. 1,5.
201 Örneğin İstanbul’da gösterilen “Kalkınan Türkiye” adındaki filmde DP propagandası yapıldığını
iddia eden CHP il idare kurulu, il seçim kuruluna bu konuda itiraz etmişti. Ancak il seçim kurulu
“Kalkınan Türkiye” filminin hükümet icraatını gösterdiğine karar vermişti. Kurul filmin değil, filmin
“Demokrat iktidarın güneşi” adı altında afişe edilmesini yasaklamış ve bu şekilde hazırlanmış afişlerin
imha edilmesine karar vermişti. “Propaganda filmlerini seçim kurulu yasak etti”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s. 1,5. “Cumhuriyet Gazetesi Yazı İ. Müdürlüğüne”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s. 1.
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RESİM 7.9.

“Nostaljik Seçim Afişleri”,
netbul.com, (Çevrimiçi)
http://www.netbul.com/su
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eskiafisler.asp, 29 Mayıs
2007.

RESİM 7.10.

“Dünden bugüne
Türkiye’de seçim
afişleri”, Hürriyet,

(Çevrimiçi)
http://dosyalar.hurriyet.
com.tr/afis2002/, 29
Mayıs 2007.
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2) Aday Yoklamaları ve Aday Listeleri:

Propaganda çalışmaları ve tartışmalar süredursun partiler aday yoklamaları

için hazırlıklara başlamıştı. Genel seçimlerin öne alınacağına dair haberlerin

kesinleşmesiyle birlikte partilerin taşra teşkilatlarına adaylık için başvurular

başlamış,202 yoklamaların Eylül sonunda yapılacağının anlaşılmasıyla birlikte adaylık

için mücadele artmıştı.203 Bu durum istifaları ve parti değiştirmeleri de beraberinde

getiriyordu.204

CHP, HP ve CMP aday yoklamaları 29 Eylül’de tüm yurtta yapıldı.205 DP’nin

aday yoklamaları ise bir muammaya dönüşmüştü. Eylül sonunda yapılan DP Genel

İdare Kurulu toplantılarında, halen milletvekili olanların yeniden aday gösterilmesi

ve yoklama yapılmamasının kararlaştırıldığı, ancak parti teşkilatının bunu kabul

etmemesi üzerine, teşkilatın baskısına muhalefet edemeyen genel idare kurulunun,

daha önce aldığı kararı bozarak (merkezin veto ve değiştirme hakkı baki olmak

üzere) 50 ilde aday yoklaması yapılmasına karar verdiği söylenmekteydi.206

Sonuçta 2 Ekim’de 30 ilde yoklamalar yapıldı. Kalan 37 ilin bir kısmında

yoklama yapılmayıp, listelerin genel idare kurulunca tesbit edileceği, diğer kısmında

ise yoklamaların birkaç gün içinde yapılacağı açıklandı.207

202 Seçim tarihinin daha belli olmadığı Ağustos ayında bile DP İzmir teşkilatına 500 kişi adaylık için
başvurmuştu. “İzmirde 500 kişi M. Vekili olmak istiyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11868, 12
Ağustos 1957, s. 1.
203 “Yoklamalar yaklaşırken adaylık mücadelesi arttı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül
1957, s. 1,5.
204 HP’den istifa etmiş olan Urfa milletvekili Muzaffer Timur 7 Eylül’de DP’ye giriyor, aynı gün
Tekirdağ milletvekili İsmail Hakkı Akyüz HP’den istifa ediyordu. (“Tekirdağ Mebusu Akyüz de Hür.
P. den İstifa Etti”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2533, 8 Eylül 1957, s. 1.) Zonguldak bağımsız
milletvekili Hüseyin Balık CHP’ye giriyor, (“Balık C.H.P. ye General Belen Hür. P. ye girdi”, Vatan,
Yıl 18, Sayı 5856, 12 Eylül 1957, s. 1.) HP Manisa milletvekili Muammer Alakant ise partisinden
istifa ediyordu. “Hürriyet Partisinden Bir Mebus Daha İstifa Etti”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2543,
18 Eylül 1957, s. 1.
205 CHP İstanbul il idare kurulu ve kurultay delegeleri İstanbul adaylarının tümünün tesbit yetkisini
Genel Başkan İnönü’ye verdiklerinden İstanbul’da yoklama yapılmadı. İstanbul, Ankara ve Çorum
CMP yoklama kurulları ise aday gösterme konusunda genel merkezi görevli kıldıklarından bu illerin
adaylarının 30 Eylül’de genel idare kurulunca belirleneceği açıklandı. “C.H.P., Hür. P., C.M.P. dün
aday yoklamasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11917, 30 Eylül 1957, s. 1.
206 “D.P. Teşkilatı İsteğini Dün Kabul Ettirdi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5876, 2 Ekim 1957, s. 1.
207 “Dün 30 ilde D.P. aday yoklamaları yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11920, 3 Ekim 1957, s. 1.
Yoklama sonuçları ve aday tesbiti çalışmaları çok geçmeden parti içi hizipleşmeleri ortaya
çıkaracaktı. 140 DP’li milletvekilinin listelere giremeyeceği söyleniyordu. Yoklamalarda kaybeden
bazı milletvekilleri ile aday olmak isteyen kimseler Ankara’ya geliyor yada DP genel merkezine ve
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5 Ekim’de CHP aday listesi yayınlandı. Adaylar arasında 211 hukukçu, 59

doktor, 58 tüccar, 57 çiftçi, 36 mühendis, 30 gazeteci, 21 idareci, 20 sanayici, 18

eğitimci, 12 iktisatçı, 10 maliyeci, 9 işçi, 9 ziraatçı, 6 eczacı bulunuyordu.208 Yaş

ortalaması 38 olan adaylar arasında bir eski cumhurbaşkanı, 2 eski başbakan, 17 eski

bakan, 23 eski milletvekili, 30 milletvekili ve 6 eski vali vardı. Aday listesinin yüzde

85’i teşkilatça seçilen kişilerden oluşmaktaydı. Listede 4 bağımsız aday yer

almaktaydı. Bu isimler şunlardı: Ahmet Çınar(Burdur), Fahri Belen(Çanakkale),

Adnan Düvenci(İzmir), Abdurrahman Nafiz Gürman(İzmir)209 Parti ileri gelenleri

başta olmak üzere birçok aday iki ilden birden aday gösterilmişti.210 Söylentilere

göre İnönü, iktidara geldiğinde CHP’nin, iki yerden birden aday gösterilip

kazananlar nedeniyle boş kalan milletvekillikleri için hemen ara seçim karar ı

alacağını ve bu illerin kontenjanlarına HP ve CMP’lilerin kabul edileceğini

söylemişti.211

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesi için belirlenen son gün

olan 7 Ekim’de CMP, HP ve DP aday listeleri ilan edildi.212 CMP listesinde yer alan

adaylar arasında 156 avukat, 124 tüccar, 50 çiftçi, 38 doktor, 21 hakim, 17 eski

Başbakan’a telgraf çekiyorlardı. “140 milletvekili D.P. listesine giremiyor”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11921, 4 Ekim 1957, s. 1.
208 Rakamların toplamı 556’dır.
209 “C.H.P. milletvekili adayları dün ilan edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s.
1,5. “Yüksek Seçim Kuruluna verilen C.H.P. aday listesi dün açıklandı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12426, 6
Ekim 1957, s. 1,3.
210 İsmet İnönü Ankara ve Malatya’dan, Kasım Gülek Ankara ve Adana’dan, Faik Ahmet Barutçu
Ankara ve Trabzon’dan, Şemsettin Günaltay İstanbul ve İzmir’den, Hüseyin Cahit Yalçın İstanbul ve
İzmir’den, Turhan Feyzioğlu Ankara ve Sivas’tan, Ferit Melen Ankara ve Van’dan, Cemil Sait Barlas
İstanbul ve Gaziantep’den, Fuat Sirmen Rize ve Kocaeli’nden, Cahit Zamangil İstanbul ve
Trabzon’dan, Avni Doğan Ankara ve Yozgat’tan, Kamil Kırıkoğlu Ankara ve Sivas’tan, İsmail Rüştü
Aksal Ankara ve Sakarya’dan, Hüseyin Balık Ankara ve Zonguldak’tan, Nüvit Yetkin Malatya ve
İzmir’den aday gösterilmişlerdi. “C.H.P. Milletvekili adayları”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12427, 7 Ekim
1957, s. 1. “C.H.P. Milletvekili adayları”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12428, 8 Ekim 1957, s. 1. “C.H.P.
Milletvekili adayları”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12429, 9 Ekim 1957, s. 1. “C.H.P. Milletvekili Adayları”,
Ulus, Yıl 37, Sayı 12430, 10 Ekim 1957, s. 1. “C.H.P. milletvekili adayları dün ilan edildi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s. 1,5.
211 “C.H.Partisi İstanbul adayları dün taahhütname imzaladılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8
Ekim 1957, s. 1,5.
212 CHP ve HP 9 Ekim’de, DP aday listesinin müracaat tarihinin son günü saat 17:22’de Yüksek
Seçim Kuruluna sunulduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvurmuş ve seçim kanununun 37.
maddesine (“Milletvekili adaylığı için oy verme gününden önceki yirminci gün saat 17 ye kadar
müracaat edilebilir.”) aykırı hareket edildiğinden DP aday listesinin hükümsüz sayılmasına dair
itirazda bulunmuşlardı. “D.P. aday listesine C.H.P.nin itirazı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11927, 10
Ekim 1957, s. 1. “Şehrimizde ve yurdda dün de birçok seçim mitingi yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 1,5.
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milletvekili, 16 general ve subay, 14 vali, kaymakam ve memur, 14 diş hekimi, 13

belediye başkanı ve belediye meclis üyesi, 12 gazeteci, 11 fabrikatör, 10 profesör ve

öğretmen, 9 eczacı, 8 sendika başkanı ve işçi mümessili, 7 mühendis ve mimar, 7

bankacı ve maliyeci, 5 iktisat doktoru, 4 büyük elçi ve elçi, 3 iktisatçı, 2 veteriner

vardı. CMP adaylarının 12’si kadındı.213

HP’nin ilan ettiği adaylar arasında ise 137 hukukçu, 92 tüccar, 80 ziraatçı ve

ormancı, 43 doktor, 25 maliyeci, iktisatçı ve bankacı, 23 gazeteci, 21 yüksek

mühendis, 18 eğitimci, 15 işçi ve şoför, 14 belediye başkanı ve belediye meclis

üyesi, 11 doçent ve profesör, 10 eczacı ve kimyager, 10 subay, 6 general, 5

fabrikatör, 3 veteriner, 2 amiral, ve 15 çeşitli meslek erbabı vardı.214 HP listesinde 6

kadın aday vardı ve 38 aday iki yerden birden aday gösterilmişti.215

Aynı gün ilan edilen DP aday listesinde 314 milletvekilinin tekrar yer aldığı

görülüyordu. Listeye yeni giren adayların 54’ü hukukçu, 25’i doktor, 20’si tüccar,

18’i idareci, 16’sı çiftçi, 14’ü genel müdür, 12’si fabrikatör, 10’u mühendis, 9’u

öğretmen, 9’u ziraat mühendisi, 8’i gazeteci, 8’i general, 8’i serbest meslek sahibi,

7’si profesör, 4’ü müsteşar, 3’ü vali, 1’i büyükelçi idi. Bu adayların 9’u kadındı.216

DP ve CHP tüm illerde, CMP Hakkari ve Tunceli hariç 65 ilde, HP 56 ilde

seçime katılıyordu. HP’nin aday göstermediği iller şunlardı: Afyon, Ağrı, Bolu,

Kırşehir, Maraş, Mardin, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van.217 TKP seçimlere

213 “Dün Bütün Partilerin Adayları İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s.
1,4,5. Rakamların toplamı 541’dir.
214 “Dün Bütün Partilerin Adayları İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s.
1,4,5. Forum’dan aldığını belirten Albayrak’ın listesinde 2 general görünmektedir. Diğer rakamlar
Cumhuriyet’te yayınlananlarla aynıdır. Albayrak, a.g.e., s. 296. Cumhuriyet’in listesindeki rakamların
toplamı 530’dur.
215 “Dün Bütün Partilerin Adayları İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s.
1,4,5. “Bütün Adaylar İlan Edildi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5882, 8 Ekim 1957, s. 1,5.
216 “Bütün Adaylar İlan Edildi”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5882, 8 Ekim 1957, s. 1,5. Rakamların toplamı
540 etmektedir. Vatan gazetesinde idareci aday sayısı 108 olarak belirtilmiştir ancak toplam aday
sayısı düşünüldüğünde bu rakamın gerçekçi olması mümkün değildir. Büyük ihtimalle 18 (yada 10)
olan bu rakam bir baskı hatası sonucu 108 olarak yazılmıştır.
217 Cumhuriyet gazetesinin 8 Ekim tarihli sayısının ilk sayfasında CMP’nin tüm illerde seçime
katıldığı bildirilmektedir ancak Cumhuriyet’in il il adayların isimlerini gösteren listesinde CMP’nin
Tunceli adayları yer almamakta ve partinin teşkilatı olmadığı için Hakkari’den seçime katılmayacağı
belirtilmektedir. “Dün Bütün Partilerin Adayları İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8
Ekim 1957, s. 1,4,5. Aynı gazetenin 6 Kasım tarihli sayısında da CMP’nin Tunceli ve Hakkari
dışındaki illerden toplam 606 adayla seçme katıldığı belirtilmektedir. “Seçimlere dair C.M.P. dün bir
tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11952, 4 Kasım 1957, s. 1,5.
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katılmıyordu.218 1954’de kurulan ve genel başkanlığını Hikmet Kıvılcımlı’nın yaptığı

Vatan Partisi sadece İstanbul ve İzmir’de aday göstermişti. Vatan Partisinin genel

merkezi İstanbul’da ve tek il teşkilatı da İzmir’deydi.219 Partinin İstanbul aday

listesinde avukat ve profesör yokken, 28 işçi, 6 sanatkar(marangoz, berber, terzi,

dokumacı), 1 şoför, 1 mütercim, 1 emekli öğretmen ve 2 ev kadını olmak üzere

toplam 39 aday vardı.220 Ayrıca İstanbul’dan 13 kişi bağımsız olarak aday

olmuştu.221

Milletvekili adaylarının teşkilatın tepkisi ile karşılandığı ve parti içi

tartışmaların kitlesel istifalara dönüşmesine neden olan tek aday listesi DP’ye aitti.

DP aday listesinin ilanından sonra yeniden aday gösterilmediklerini gören bazı

milletvekilleri ile teşkilatça sevilip yoklamaları kazanan, ancak genel merkez

tarafından adaylığı veto edilenler partiden istifa etmiş,222 bu kişileri destekleyen

partililer de DP’den çekilmişlerdi.223 DP Genel İdare Kurulu, yoklamalardan beri

teşkilat ile açıkta kalan milletvekilleri arasında sıkışıp kalmıştı. Menderes adayların

merkezden tespit edilmesi usulünü uygulayarak, teşkilattaki adaylık mücadelesine

218 “Köylü Partisi seçimlere girmiyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11916, 29 Eylül 1957, s. 1.
219 “Propaganda filmlerini seçim kurulu yasak etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s.
1,5.
220 “C.H.Partisi İstanbul adayları dün taahhütname imzaladılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8
Ekim 1957, s. 1,5.
221 “Aday listeleri Adliyede askıya çıkarıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9 Ekim 1957, s. 1,5.
222 “Aday listesinin neşrinden sonra D.P. de istifalar arttı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9 Ekim
1957, s. 1,5. “Demokrat Partide Çözülmeler”, Forum, Cilt VIII, Sayı 86, 15 Ekim 1957, s. 3. Birkaç
gün içinde Antalya milletvekili Burhaneddin Onat, Ankara milletvekili Dağıstan Binerbay, (“İki
milletvekili daha dün D.P. den istifa ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11919, 2 Ekim 1957, s. 1,5.)
Giresun milletvekili Abdullah İzmen, İzmir milletvekili Mehmet Ali Sebük, (“D.P. den iki milletvekili
daha çekildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11923, 6 Ekim 1957, s. 1,5.) Zonguldak milletvekili Edibe
Sayar (“Bir milletvekili daha D.P. den istifa etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11927, 10 Ekim 1957, s.
1.) DP’den istifa etmiş, Dağıstan Binerbay seçimlerde CHP’yi desteklediğini açıklarken, Burhanettin
Onat Antalya’dan adaylık verilince istifasından iki gün sonra tekrar DP’ye girmişti. “Tebdili Mekanda
Ferahlık Vardır!”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 179, 13 Ekim 1957, s. 12,13.
223 Manisa’da yoklamaları kazanan biri milletvekili iki adayın genel merkezce veto edilmesinden
sonra Manisa’nın çeşitli kazalarından 6000’den fazla DP’li istifa etmişti. Afyon’da veto nedeniyle
partiden çekilenlerin sayısı 5000’i buluyordu. (“Afyonda D.Partiden istifalar”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11927, 10 Ekim 1957, s. 1.) Diyarbakır, Giresun ve Samsun’da da aynı sebepten ötürü istifalar
yaşanmaktaydı. (“Aday listesinin neşrinden sonra D.P. de istifalar arttı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11926, 9 Ekim 1957, s. 1,5.) (“D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 180, 19 Ekim 1957, s. 9,10.) Muhalif
basın DP’nin teşkilatında yaşanan kitlesel istifalar nedeniyle çökmekte olduğuna ilişkin haberler
yapıyor, (“D.P. teşkilatında çözülme başladı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12429, 9 Ekim 1957, s. 1. “D. Parti
Çöküyor”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12430, 10 Ekim 1957, s. 1. “D.P. adayları bakınız yurtta nasıl
karşılandı!”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12430, 10 Ekim 1957, s. 1.) DP Genel İdare Kurulu tekzipler
yayınlayarak çözülme haberlerini yalanlıyordu. “D.P. Teşkilatında çözülme haberleri hususi
maksatla”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 1,5. “D.P. Teşkilatında Çözülme”,
Ulus, Yıl 37, Sayı 12432, 12 Ekim 1957, s. 1,5.



383

son vermeyi ve kendine bağlı, denenmiş kimseleri aday seçmeyi amaçlamıştı.224

Oysa DP teşkilatı, aday listesindeki birçok ismi isabetsizlik buluyor ve bu nedenle

merkeze tepki duyuyordu.

3) Propaganda Süresinin Bitimine Kadar Yaşananlar:

a) Miting ve Toplantılar:

Aday listelerinin yayınlanmasından sonra parti ileri gelenleri ve milletvekili

adayları seçim bölgelerine dağılmaya başladılar. Propaganda savaşının hararetlendiği

bu dönemde, muhalefetin iktidarı eleştiri dozu artarken, iktidar da temel atma ve

açılış faaliyetlerine hız verecekti.

1957 seçimlerinin ilk büyük nutku, seçim kampanyasına Malatya’dan

başlayan CHP Genel Başkanı İnönü’den geldi. Malatya nutku CHP propagandasının

ana hatlarını formüle eden bir konuşma olması açısından önem taşımaktaydı. Buna

göre CHP insan haklarını tam olarak sağlayan bir idarenin ne teoride ne de pratikte

kurulmadığına ve bu durumun iç politikada şikayetleri ve siyasi huzursuzluğu

doğurduğuna inanıyordu. Huzursuzluğun sebepleri partizan idare, (başta seçim

kanunu, basın kanunu ve toplantı kanunu olmak üzere) 1954’den sonra çıkarılan

kanunlar ile mahkeme bağımsızlığı ve hakim teminatı meseleleriydi. İktisadi

konularda ise hükümet, plansız, istikrarsız ve müsrif olmakla suçlanıyordu.225

Malatya nutkunun bir diğer önemi ise, CHP’nin seçim kampanyası boyunca

tekrarlayacağı en önemli vaadinin ilk kez burada söze dökülmesiydi. Bu vaad

CHP’nin iktidara gelmesi halinde altı ay içinde yeni seçim şartları ve nisbi temsil

224 “D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 177, 28 Eylül 1957, s. 5-7.
225 Huzursuzluk ortamının dış politikayı da etkilediğine inanan İnönü, “Memleket içinde siyasi huzuru
tesis etmekten geri kalan her iktidar memleketin dışarıya karşı müdafaasını zayıflatmak yolundadır.
Bunu ihtar etmeyi vazife bilirim.” diyor ve Türkiye’nin coğrafi konum itibarıyla büyük dünya
meselelerinden her zaman etkilenecek bir ülke olduğunu, bu nedenle ülkenin iç politikasının huzurlu
ve kuvvetli olması gerektiğini belirtiyordu. İnönü diğer yandan DP hükümetinin icraatlarını dış
yardımlar sayesinde gerçekleştirmesini de eleştiriyordu. Zirai kredi ve makineleşme gibi uygulamalar
bir plana tabi olmadığından dolayı yarar değil zarar meydana getirmişti. Ona göre DP iktidardan
çekilmeden ülkenin iktisadi hayatına düzen, güven, hesap ve istikrar giremeyecekti. “İnönü ilk seçim
nutkunu dün Malatyada söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11909, 22 Eylül 1957, s. 1,5.
Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 113-120.
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usulü ile eşit ve emniyetli bir seçime gideceğiydi. Muhalefetin işbirliği görüşmeleri

sırasında gündeme gelen bu vaad, 4 Eylül beyannamesi prensiplerinin halen geçerli

olduğunu belirten226 CHP tarafından bir taahhüt haline getirilecekti. CHP ileri

gelenleri nutuklarında bu vaadi tekrarlayacak,227 daha da önemlisi CHP merkezi

kendi milletvekili adaylarından bu taahhüde dayanan bir belgeyi imzalamasını

isteyecekti.228 7 Ekim’de İstanbul milletvekili adayları tarafından imzalanan229

“C.H.P.nin Millete Taahhüdü” başlıklı belgenin metni şöyleydi: “Vatandaşa beyan

ve taahhüt ederiz ki, C.H.P. önümüzdeki seçimlerde Büyük Türk Milletinin güvenine

mahzar olduğu takdirde Demokratik rejimin kurtarılması, iktisadi sıkıntıların

giderilmesi ve Hukuk Devletinin kurulması esaslarına her zaman bağlı kalacak ve ilk

merhale olarak en geç önümüzdeki Mayıs’ta nispi temsi sistemine göre teminatlı

serbest ve adil seçimin bütün şartlarını gerçekleştirerek yeni seçimlere gidecektir.”230

CHP sözcüleri ve milletvekili adayları yapılan mitingler ve toplantılar

vasıtasıyla bu taahhüdü ve CHP’nin diğer vaadlerini tüm yurda yayıyordu. CHP’nin

rejim ve dış politika sorunları konusundaki görüşleri şöyle özetlenebilirdi:

Hürriyetlerin eski hayatiyetine kavuşması için DP mutlaka yıkılmalıydı.231 Partizanca

hareket eden DP’nin tek parti idaresine dönme kararında olduğu açıktı. DP seçimler

sonucunda meclis çoğunluğunu elde ettiği takdirde demokratik rejime son verecek ve

27 Ekim’de seçmenin verdiği oy son oyu olacaktı.232 Vatandaşlar daha sonra acı

çekmemek için oylarının kıymetini bilmeliydiler.233 CHP’nin hedefi ülkede emniyetli

bir rejim kurmaktı ve bu hedefi gerçekleştirmek için vatandaştan sadece 6 aylık bir

yetki istiyordu.234 CHP’nin iktidarı, sadece demokrasiyi sağlamak için istediğinin en

226 “C.H.P. adaylarından taahhütname alınıyor”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12425, 5 Ekim 1957, s. 1.
227 “C.H.P. adaylarından namus sözü alınacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11913, 26 Eylül 1957, s. 1.
228 “C.H.P.” Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 178, 5 Ekim 1957, s. 9,10.
229 “C.H.P. adayları taahhütname imzaladı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12428, 8 Ekim 1957, s. 1,5.
“C.H.Partisi İstanbul adayları dün taahhütname imzaladılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8
Ekim 1957, s. 1,5.
230 “C.H.P. nin Millete Taahhüdü”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12425, 5 Ekim 1957, s. 1. Aynı metin 7, 8, 10,
18, 20 ve 23 Ekim’de de Ulus gazetesi’nde ilk sayfadan yayınlanmıştır.
231 “İsmet İnönü: “İktidar değiştirilmeli” diyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11860, 4 Ağustos 1957, s.
1,5.
232 “D.P. tek partili rejime dönmek kararındadır”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12437, 17 Ekim 1957, s. 1.
Namık Zeki Aral, “Rejim Buhranı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12427, 7 Ekim 1957, s. 2.
233 “DP Partizanlığı getirerek memlekete ihanet etti”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12440, 20 Ekim 1957, s. 1.
234 “C.H.P. Huzurla Seçime Giriyor”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12430, 10 Ekim 1957, s. 1,3.
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büyük delili, 1950’de iktidardan düşeceğini bilmesine rağmen çok partili rejime

ihanet etmemesiydi.

CHP’nin rejim ve dış politikaya ilişkin vaadleri arasında basın kanunu,

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile hakimlerin teminatını engelleyen emekli

kanununun değiştirilmesi, ispat hakkının tanınması, tüm partilerin radyodan

faydalanmasının sağlanması, seçim kanununun nisbi temsil usulüne göre

değiştirilmesi, siyasi suçların affedilmesi,235 üniversitenin özerkliğe kavuşması,236

subay, astsubay ve oy hakkından mahrum olan diğer vatandaşlara oy hakkı

tanınması,237 dış politikada yıllardır kaybedilen itibarın yeniden kazanılması238 ve

Kıbrıs meselesinin çözülmesi239 vardı.

CHP rejim konusunda olduğu gibi ekonomi alanında da kriz olduğunu

savunuyor ve iktisadi buhranın asıl nedeninin israf olduğuna inanıyordu. Buna göre

iktidar, vergileri, törenlerde ve imar adı altında yapılan “programsız ve plansız

girişilen…..yıkıcı hareketler”de240 istediği gibi harcıyor, oluşan ekonomik sıkıntıya,

para basarak ve Milli Korunma Kanunu gibi geçici çözümler getirerek çare arıyordu.

DP yatırımların süreceğine dair söz veriyordu, fakat vaad edilen yeni yatırımlar ve

tesisler, ancak yeni vergiler konarak finanse edilebilirdi.241

235 “Kasım Gülek, ‘iktidara gelince siyasi suçluları affedeceğiz’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11910, 23 Eylül 1957, s. 1,5.
236 “Profesör Feyzioğlu dün ilk siyasi konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11808, 10
Haziran 1957, s. 1.
237 “Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24 Haziran 1957, s.
1,5. “Kasım Gülek İskenderunda dün konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14 Ekim 1957, s.
1,5.
238 “C.H.P. il kongresi dün Sergi Sarayında açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz
1957, s. 1,5.
239 “Kıbrıs davası ve C.H.P.”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11842, 17 Temmuz 1957, s. 1,5. Kıbrıs
meselesi, Yunanistan’ın adanın kendisine bağlanması için 1954 yılında Birleşmiş Milletlere
başvurmasıyla Türkiye gündemine girmişti. 1955 yılında ilhak lehinde yapılan mitingler ve hem
Türkleri hem de İngilizleri hedef alan terör hareketlerinin artması sonucunda Londra’da Türkiye,
Yunanistan ve İngiltere’nin katıldığı ve sonuçsuz kalan bir konferans düzenlenmişti. Konferans
sırasında meydana gelen 6-7 Eylül Olayları hükümetin hem içte hem de dışta prestij kaybına sebebiyet
verecekti. Menderes hükümeti başlarda, Balkan Paktı ve NATO çerçevesinde dostça süren Türk-
Yunan ilişkilerini tehlikeye atmamak için temkinli hareket edip, adadaki mevcut durumun korunması
tezini savunsa da 1956’dan itibaren tek çözüm yolunun taksim olduğu savını benimsedi. (Hüseyin
Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar, 2. bs., Ankara, ODTÜ Geliştirme Vakfı, 2001, s.
134,135.) İç politikayı da etkileyen Kıbrıs meselesi konusunda muhalefet, hükümeti daha aktif bir
siyaset izlemediği için suçlamaktaydı.
240 “C.H.P. il kongresi dün Sergi Sarayında açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz
1957, s. 1,5.
241 “İktidar ve muhalefet partilerinin dün İstanbulda yaptıkları mitingler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11932, 15 Ekim 1957, s. 5.



386

RESİM 7.11.

C.H.P. “HEDEFİMİZ D.P. DİR”
DEDİ
(GAZETELERDEN)

Dolmuş, Cilt 4, Sayı 91, 3 Ekim
1957, s. 1.

CHP, ülkede II. Dünya Savaşı sırasında bile görülmeyen bir iktisadi sıkıntı

olduğunu, uygulanan yanlış politikalar yüzünden ekonomik yardım ve iyi hava

şartlarına rağmen paranın değerinin gittikçe düştüğünü,242 kısa vadeli ve ağır şartlar

taşıyan kredilere muhtaç kalındığını,243 lastiksizlik ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle

makineli ziraat yapılamadığını244 belirtiyor ve DP’nin en büyük kozu olan yeni

fabrikaların, kurulmadan önce verimlilik ve maliyet hesapları yapılmadığından tam

verimle çalışmadığını, buralara harcanan enerji ve paranın plansızlık nedeniyle israf

242 “İnönü Samsunda Menderese Cevab Verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11932, 15 Ekim 1957, s.
1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 137-139. “Menderes ve İnönü dün karşılıklı
hücumlarına devam ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette
İsmet İnönü 1956-1959, s. 144-146.
243 Buna göre, sağlanan uzun vadeli kredi imkanları 1954 seçimlerinden önce kurutulduğu için, 1954
seçimleri yaklaşırken seçim propagandası amacıyla peşin ödemeden daha külfetli, kısa vadeli, şartları
ağır olan kredilere muhtaç kalınmıştı. Necdet Üçoluk, “D.P. nin görülmemiş kalkınma efsanesinin
içyüzü”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12436, 16 Ekim 1957, s. 1.
244 “Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim
1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 147,148.
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edildiğini ileri sürüyordu.245 CHP’ye göre kalkınma büyük çoğunluğun adalet içinde

kalkınması anlamına gelmeliydi, oysa hesapsız kalkınma nedeniyle orta halli

ailelerin sayısı azalıyordu.246

Partinin ekonomi, maliye ve iç adalet konusundaki vaadleri şöyle

özetlenebilirdi: DP iktidarı altında son bulan dış itibar, güven veren CHP’nin iktidara

gelmesi ile yeniden sağlanacak, paranın değeri yükselecek, Sümerbank, Etibank,

Denizbank ve Tekel gibi iktisadi devlet teşekküllerinin mallarına yapılan zamlar

kaldırılacak, israf önlenecek, köylü borçları için koruyucu önlemler alınacak, gıda

maddelerinin önce vatandaşa tahsis edilmesi, fazlasının ihraç edilmesi sağlanacak,

fiyat artışına neden olan özel ithal ve ihraç kombinezonları düzenlenecek, böylece

ucuzluk devri açılacaktı. Ayrıca kalkınma hamlesine devam edilecek, Milli Korunma

Kanunu kaldırılacak,247 vergi kanunları ıslah edilecek,248 vergi cezaları bir defaya

mahsus olmak üzere kaldırılacak, nüfuz ticareti önlenecek, resmi otomobil

saltanatına son verilecek, gece okulları ve gece üniversiteleri kurulacak, mahkeme,

tapu, nüfus işleri köylünün ayağına getirilecek,249 işçiye grev hakkı tanınacak,250

işçilerin mesken sorunu halledilecek, emekliler arasındaki fark kaldırılacak ve

emeklilerin çocuklarının tahsilleri temin edilecekti.251

245 Muhaliflere göre beş yılda on şeker fabrikası yapılması hatalıydı. Daha uygun ve daha acil yerlere
harcanabilecek enerji, tam verimle çalışmayan fabrikalar için israf edilmişti. Ahmet Emin Yalman,
“Pembe gözlüğün kerametleri”, Vatan, Yıl 18, Sayı 5852, 8 Eylül 1957, s. 1.
246 İnönü Babaeski konuşmasında, sözde kalkınma yüzünden bir kısım vatandaşın cennette, büyük
kısmının ise yokluk içinde yaşadığını belirtmişti. (“Menderes ve İnönü dün karşılıklı hücumlarına
devam ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5.) (Muhalefette İsmet İnönü
1956-1959, s. 144-146.) CHP lideri diğer bir konuşmasında emekli albayın akşam yemeği olarak
ekmeğini çaya batırıp yediğini, oysa DP’nin köylünün içtiği sigaranın kalitesinden bahsettiğini ifade
ederek, bolluk ve refah efsanelerini kimsenin dinlemediğini söylemişti. (“Seçim Kampanyası Bu
Akşam Sona Eriyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s. 1,5.) (Muhalefette İsmet
İnönü 1956-1959, s. 165,166.) 12 Ekim’de çimento fabrikasının temel atma töreni için gittiği Afyon
yolunda, Dinar’dan geçerken bir köylünün kendisine Sipahi Ocağı sigarası ikram etmesi üzerine
Cumhurbaşkanı Bayar, köylülerin “125 kuruşluk” sigara içecek duruma geldiğini yani DP iktidarı
altında zenginleştiğini belirtmişti. Ulus gazetesi bunun üzerine Dinar’a giderek araştırma yapmış ve
şehirde o dönemin en pahalı sigarası olan Sipahi Ocağı içen bir tek köylü bile bulunmadığını belirten
bir haber yapmıştı. “Köylü yurttaşlar ne sigarası içer?”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12437, 17 Ekim 1957, s. 3.
247 “C.H.P. ve Hür. P.nin iktidara hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.
248 “C.H.P. il kongresi dün Sergi Sarayında açıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11845, 20 Temmuz
1957, s. 1,5.
249 “İsmet İnönü ‘Türkiye siyasi ve iktisadi bir buhran içindedir’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
250 “Dün illerde ve şehrimizdeki mitinglerde D.P.ye hücum edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926,
9 Ekim 1957, s. 1,5.
251 “Günaltay, iktidar kendi kendisini çürüttü, dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957,
s. 1,5.
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RESİM 7.12.

“Köylü efendimizdir!”
- Atatürk -
Köylü – Üleen… Atatürkün dediği
otuz yıl sonra çıktı be!..

Akbaba, Cilt 12, Sayı 293, 23
Ekim 1957, s. 1.

HP  ve  CMP’nin  eleştiri  ve  vaadleri  de  CHP  ile  paralellik  taşıyordu.  Bu

partilerin miting ve toplantılarında en sık ele alınan başlıklar şunlardı: Üniversite,

basın, toplantı ve yürüyüş alanlarında alınan anti-demokratik tedbirler, muhalefet

üzerindeki baskılar, Kıbrıs konusunda 1950’den beri uygulanan yanlış politikalar,252

geçim sıkıntısı, fiyat artışları ve mal darlıkları,253 Milli Korunma Kanunu,254 seçim

boyunca partilerin harcayacakları paranın belirli olmaması nedeniyle iktidar ile

muhalefet partileri arasında oluşan eşitsiz durum,255 seçim sistemi,256 radyonun  tek

taraflı kullanımı,257 İstanbul’da yapılan imar çalışmaları.258

252  “Hür. P. teşkilatına ‘Seçime hazır ol!’ emrini verdi” Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11816, 18 Haziran
1957, s. 1,5. “Kıbrıs davası ve muhalefet”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11915, 28 Eylül 1957, s. 1.
253 “Dün illerde ve şehrimizdeki mitinglerde D.P.ye hücum edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926,
9 Ekim 1957, s. 1,5. “İstanbulda dünkü iki büyük miting”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim
1957, s. 1,5.
254 “Öktemin Bursada basın toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 32, Sayı 11689, 9 Şubat 1957, s. 1,5.
“C.H.P. ve Hür. P.nin iktidara hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.
255 “Hür. P. ilk büyük mitingi dün Adapazarında yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim
1957, s. 1,5.
256 “C.M.P. Beşiktaş Kongresi yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11882, 26 Ağustos 1957, s. 1,5.
257 CMP Kadıköy ilçesi üyeleri tek taraflı yayın yaptığı iddiasıyla İstanbul ve Ankara radyo
istasyonlarını dinlememek için radyolarını mühürletmeye karar vermişlerdi. “C.M.P. radyoya boykot
yapıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11914, 27 Eylül 1957, s. 1.
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Muhalefet mitinglerinde kullanılan dövizlerde özellikle mal darlığı,259 geçim

sıkıntısı, özgürlükler ve Kıbrıs meselesi üzerinde durulduğu görülüyordu. Dövizlerde

Bayar ve Menderes’in DP muhalefetteyken yaptıkları vaadlerden alınan sözler de yer

almaktaydı.260

HP, muhalefetin işbirliği girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra, diğer

muhalif partilerle olan ilişkilerinde ılımlı bir yaklaşım sergilemişti. HP sözcüleri sık

sık nutuklarında seçmenlerden, seçim bölgelerinde en güçlü olduğuna inandıkları

muhalif partiye oy vermelerini istiyorlardı.261 Seçim kampanyasının ilerleyen

günlerinde HP’nin bu işbirliğini sürdüren tarzı tavsar gibi olsa da262 propaganda

süresi boyunca diğer muhalefet partilerine karşı gösterilen dostça tavır

değişmeyecekti.

258 “İstanbulda dünkü iki büyük miting”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 1,5.
259 Kıt olan mallardan bazıları şunlardı: Et, peynir, pirinç, yağ, kahve, lastik, yedek parça, gaz, ilaç.
“Gıda maddeleri fiyatları ve yurttaşları durumu!”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12425, 5 Ekim 1957, s. 1.
260 CHP mitinglerinde “Kuyruk, kuyruk, kuyruk, işte D.P.nin parolası”, “Al eline feneri, ara peynir
vereni”, “Al eline feneri, ara zeytin vereni”, “Al eline feneri, ara ilac vereni”, “Taş devri, tunç devri,
şimdi de yıkım devri”, “Bu millet kahvesizliğe tahammül eder. Fakat adaletsizliğe asla!”, (“C.H.P. nin
açıkhava mitingine 10 binden fazla yurttaş katıldı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12427, 7 Ekim 1957, s. 1.)
(“Trabzonda F. Barutçu, iktidarı istiyoruz, dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s.
5.) (“C.H.P. Ankara mitinginden fotoğraflar”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12434, 14 Ekim 1957, s. 6.) HP
mitinglerinde “D.P. Gider Hürriyet Gelir, ucuzluk gelir, refah gelir”, “Her şeyimi al, hürriyetimi ver”,
“Yeter dediler, yeter dedirttiler”, “Fasulye gibi nimet olmak ne mutlu”; (“Hür. P. ilk büyük mitingi
dün Adapazarında yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim 1957, s. 1,5.) CMP
mitinglerinde “Kim ne derse desin Atatürkün izindeyiz”, “Sakın hastalanayım deme, ilaç bulamazsın”,
“Kıbrısın taksimini değil, iadesini istiyoruz”, “Vatandaş, 27 ekim gerçek demokrasinin doğum
sancılarını çekiyor. Doğacak çocuğun adının Hürriyet olmasını istiyorsan Osman Bölükbaşıyı hatırla”
(“C.M.P. nin dünkü büyük mitingi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s. 1,5.) (10
Eylül’de Osman Bölükbaşı’nın bir kızı olmuş, hapishanede bulunan Bölükbaşı kızına Hürriyet adını
koymuş ve “Hürriyet dünyaya geldi, inşallah memleketimize de gelir.” demişti. “Bölükbaşının kızı
oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11898, 11 Eylül 1957, s. 1,5.) sloganlarını taşıyan dövizler
kullanılıyordu.
261 “Hür. P. dün şehrimizde ilk seçim mitingini yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11922, 5 Ekim
1957, s. 1. Hatta HP Edirne il merkezi tüm Trakya’ya yayılan bir beyanname ile Trakya’daki
seçmenlere en güçlü muhalefet partisine oy vermelerini tavsiye etmişti. Trakya’da en güçlü parti CHP
olduğundan bu beyannameden HP’nin Trakya’da tüm teşkilatı ile CHP’yi destekleyeceği
anlaşılmaktaydı. “Demokrat P. seçim için beyanname yaymıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9
Ekim 1957, s. 1,5.
262 Karaosmanoğlu İzmir’de yaptığı basın toplantısında seçmenin oyunu muhalefet partilerinden en
çok sevip, beğendiğine ve inandığına vermesini istedi. “Karaosmanoğlu dün İzmirde ilk seçim
konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11927, 10 Ekim 1957, s. 1. HP İzmit mitinginde
konuşan Kocaeli milletvekili Turhan Güneş seçmenin en kuvvetli partiye değil en kıymetli partiye oy
vermelerini istedi. “Şehrimizde ve yurdda dün de birçok seçim mitingi yapıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 1,5. Manisa mitinginde seçmenden oylarını illerindeki en güçlü
muhalefet partisine vermelerini ancak HP’nin seçimlere tek başına girdiğinin de unutulmamasını
istedi. “Karaosmanoğlu Manisada, ‘ben rey istemiyorum, hürriyet istiyorum’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
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HP kuruluşundan itibaren muhalefetin sesini mecliste en iyi duyuran parti

olmuş, 1946-50 döneminde DP’nin yaptığı canlı muhalefeti yaşatmıştı. Parti gerçek

demokratların kendi içinde olduğunu savunmakta, DP’den istifa edip HP’ye geçenler

kendilerini parti değiştirmiş olarak görmediklerini belirtmekteydiler. Hızla güçlenen

parti teşkilatının263 yaklaşık üçte ikisini DP’liler oluşturmaktaydı. Bu özellikleri

nedeniyle, diğer muhalefet partilerinden farklı bir rol üstlenen HP, mevcut durumdan

memnun olmayan, ancak DP’ye oy vermeye devam etme niyeti taşıyan DP’lileri

kendine en çok çekebilecek partiydi.264

Kırşehir ve Nevşehir başta olmak üzere Orta ve Kuzey Anadolu bölgelerinde

kendini güçlü gören265 CMP ise seçimlere genel başkanı tutuklu olarak giriyordu.

Osman Bölükbaşı dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra 2 Temmuz’da

tutuklanmış, 24 Temmuz’da serbest bırakılmış,266 iki gün sonra tekrar

tutuklanmıştı.267 CMP mitinglerinde Bölükbaşı’nın fotoğrafları taşınıyor, daha

önceden kaydedilen konuşmaları halka dinlettiriliyordu. Ancak hakkında haber

yapılması bile yasaklanan268 Bölükbaşı’nın bu yöntemlerle hatırlatılması, iktidarın

263 Erken seçim ihtimalinin kuvvetlenmesi ile teşkilatlanmasını hızlandıran parti, son altı ayda 12 bin
ocaklık bir kuvvet oluşturmuştu. “Hürriyet Partisini Bekleyen Vazife”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 175,
14 Eylül 1957, s. 8,9.
264 Parti ileri gelenleri de böyle düşünüyordu. HP Genel Sekreteri İbrahim Öktem seçime katıldıkları
56 ilin 48’inden ümitli olduklarını, (“Dün Bütün Partilerin Adayları İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s. 1,4,5.) HP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Fethi Çelikbaş ise 20 ilde
seçimleri kazanacaklarından emin olduklarını belirtiyordu. (“Çelikbaş, 20 ilde kazanacağız, dedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11911, 24 Eylül 1957, s. 1.) Yeni kurulan bir parti olmasına rağmen
HP’nin kendine güvenmesinin bir nedeni de ilk seçim tecrübesinden başarıyla çıkmasıydı. HP’nin
katıldığı ilk seçim Sakarya’nın 15 köyünde yapılan muhtar seçimleriydi. HP 15 köyün 9’unda seçime
girmişti. 1950 ve 1954 seçimlerinde DP’nin açık farkla kazandığı Adapazarı’nda HP, 9 köyün sadece
4’ünde seçimleri kazansa da aldığı oy sayısı DP’den fazla olmuştu. DP 9 köyde toplam 715 oy
alırken, HP 922 oy kazanmıştı. Bu durum yeni teşkilat kuran bir parti olan HP için sevindirici bir
sonuçtu. (“Seçimler”, Akis, Yıl 3, Cilt IX, Sayı 145, 16 Şubat 1957, s. 14.) HP İstanbul, Manisa,
Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Burdur ve Diyarbakır’a önem veriyor, bu illerde kazanma şansının
yüksek olduğuna inanıyordu. Nadir Nadi, “Aday Listeleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9 Ekim
1957, s. 1. “H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 178, 5 Ekim 1957, s. 10.
265 Nadir Nadi, “Aday Listeleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11926, 9 Ekim 1957, s. 1.
266 “Osman Bölükbaşı dün tahliye edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11849, 24 Temmuz 1957, s. 1.
267 “Osman Bölükbaşı dün tekrar tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11851, 26 Temmuz 1957,
s. 1.
268 Bölükbaşı hakkında her türlü yayın yasaklandığından, 9 Ekim’de Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesinde başlayan duruşmasıyla ilgili hiçbir haber yapılamamaktaydı. “Bölükbaşının
muhakemesine dün Ankarada başlandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11927, 10 Ekim 1957, s. 1.
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tepkisini çekmekte, CMP mitinglerinde partililerle güvelik görevlileri arasında

olaylar çıkmaktaydı.269

Muhalefet sandıkta işbirliği yapamamıştı ancak miting alanlarında muhalif

güçbirliği yapılıyordu. Muhalif partiler miting sürelerini aralarında paylaşıyor yada

birbirlerine devrediyorlardı.270 Ayrıca hoparlör ve mikrofon yardımı şeklinde

gerçekleşen “teknik işbirliği” de yapılıyordu.271

Muhalefetin seçim propagandası, rejim buhranı ve geçim sıkıntısı ana

başlıkları üzerinden yürütülmekte ve en çok bu konularda iktidar tenkit edilmekteydi.

Oysa DP ileri gelenleri ne rejim buhranının ne de ekonomik krizin varlığını kabul

ediyor, bu eleştirileri kalkınma hamlesini baltalamayı hedef alan iftiralar olarak

görüyorlardı.

Başbakan Menderes’in DP seçim kampanyasını açtığı Erzurum’da yaptığı

konuşma, DP’nin rejime ilişkin sorunlarla, iktisadi meselelere nasıl baktığını özetler

nitelikteydi. Başbakana göre serbest seçimlerin yapıldığı bir yerde baskı rejimi

olamazdı. Muhalefetin iddia ettiği gibi altı ayda düzeltebilecek ekonomik durum ise

iktisadi buhran sayılmazdı.272

269 Ankara’da yapılan ilk CMP mitinginde Bölükbaşı’nın tele alınan konuşmasının dinlettirileceği
sırada, CMP genel başkanının bir metre büyüklüğünde ve etrafında zincirler olan bir fotoğrafı
kürsünün üzerine konmuştu. Halkın fotoğrafa tezahürat yapması ve alkışlaması üzerine polis
memurları halkı heyecanlandırdığı ve adaleti rencide ettiğinden dolayı resmin etrafındaki zincirin
çıkarılmasını istemişler ve zincirli fotoğrafa müdahale etmişlerdi. Bunun üzerine çıkan olaylarda bazı
polisler yaralanmış, yedi kişi tutuklanmıştı. (“Bugün Ankarada açık hava mitingi yapılıyor”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11915, 28 Eylül 1957, s. 1.) (“C.M.P.nin Ankara Mitinginde Hadiseler”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11916, 29 Eylül 1957, s. 1.) Tutuklananlar 7 Kasım’da tahliye edilecekti.
“Ankaradaki CMP mitingi sanıkları tahliye edildiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11956, 8 Kasım
1957, s. 1.
270 Ancak bu durum idari makamlarca muvazaa olarak görülmekteydi. Kırşehir CMP mitinginde CHP
kendi miting süresini CMP’ye devredince, Kırşehir savcısı CMP’nin konuşma süresinin dolduğunu
bildirerek, Kırşehir emniyet müdüründen halkın dağıtılmasını ve hatiplerin konuşturulmamasını
istemişti. Emniyet müdürünün halkın dağılmaması halinde silah kullanacağını söylemesi üzerine hava
elektriklenmiş, savcı CMP Genel Başkan Yardımcısı Fuat Arna ile Ahmet Bilgin’i halkı ihtilale teşvik
etmekle suçlamıştı. Mitingden sonra Kırşehir CMP il idare kurulu üyeleri savcılığa çağrılmışlardı.
“C.M.P. nin Kırşehirde yaptığı mitingde hadiseler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11932, 15 Ekim
1957, s. 1,5. “C.M.P.” Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 180, 19 Ekim 1957, s. 11,14,15.
271 CHP’liler, Adapazarı’nda yapılan HP mitinginde, aynı meydanda yapılan DP mitingi nedeniyle
seslerini duyuramayan HP’li hatiplere iki hoparlör ve mikrofon vermişti. “Hür. P. ilk büyük mitingi
dün Adapazarında yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim 1957, s. 1,5.
272 Menderes, rejim buhranı olduğunu iddia ederek hırçınlaşan muhalefet karşısında çalışma imkanları
kalmadığından seçimleri öne aldıklarını, seçim sonucunda muhalefetin gerçekleri göreceğini ifade
ediyor; asıl buhranın DP’nin iktidarı devraldığı zaman mevcut olduğunu, yıllarca vatandaşı korku
rejimi içinde yaşatmış olanların, şimdi hürriyet davacısı olarak ortaya çıkmaya haklarının olmadığını
belirtiyordu. “Menderesi Karsta altıoklu rozet taşıyalar karşıladı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11930,
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RESİM 7.13.

Gazetelerden: Seçimler 27
Ekimde yapılacak…
Ekim!

Akbaba, Cilt 12, Sayı 289, 26
Eylül 1957, s. 1.

Menderes muhalefetin, büyük kalkınma hamlesi içindeki ufak tefek sıkıntıları

bahane ederek, bunları DP’nin ekonomi politikası iflas ediyormuş gibi gösterdiğini;

oysa 7,5 yıllık DP iktidarı altında ziraatın bir misli, sanayinin dört misli, yolların bir

misli, köprülerin altı misline çıkarıldığını, ancak yapılanların pek azının semeresinin

alındığını273 ve Türk milleti için asıl bolluk ve refahın 1959 yılında başlayacağını

ifade ediyordu.274

13 Ekim 1957, s. 1,5. “Başvekil D.Parti Seçim Kampanyasını Açtı”, Zafer Akşam Postası, Sayı
2568, 13 Ekim 1957, s. 1,3.
273 Afyon çimento fabrikasının temel atma töreninde konuşan Menderes fabrikalar, köprüler, barajlar
kurmak için çalıştıklarını, bu gayret içinde ufak tefek sıkıntıların bahane edilmesinin doğru olmadığını
ifade etmiş, baraj, liman, elektrik tesisleri yapılmadan refaha kavuşulacağını söyleyenlerin yalan
söylediğini, bunlar yapılmadan ülkenin zengin olmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı.
Menderes, son 90 günde 30 büyük eserin temelini atan veya resmi açışını yapan DP’nin, küçük işlere
iltifat etmediğini belirterek, yaşanan ufak tefek geçici sıkıntıların DP’nin ekonomi politikası iflas
ediyormuş gibi gösterilmesinin vatanseverlikle bağdaşmadığını belirtmişti. “Bayarla Menderesin
Afyon konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
274 “Menderes ve İnönü dün karşılıklı hücumlarına devam ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935,
18 Ekim 1957, s. 1,5.
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Cumhurbaşkanı Bayar da bu kanıdaydı. Afyon çimento fabrikasının temel

atma töreninde, Türk ekonomisinin tarihin hiçbir döneminde bu derece ilerleme

kaydetmediğini, asıl amacın sefaleti ve mahrumiyeti sona erdirerek, Türkiye’yi

dünyanın en ileri gitmiş memleketlerinin seviyesine ulaştırmak olduğunu

belirtmiş,275 İstanbul DP mitinginde ise Türkiye’de Amerikalıların ilerleyiş seyrini

takip ederek çalıştıklarını, 30 yıl sonra Türkiye’nin 50 milyon nüfusu ile “küçük bir

Amerika” olacağını ümit ettiklerini söylemişti.276

Bayar daha önceki seçim kampanyalarında olduğu gibi 1957 seçimleri

öncesinde de, DP’yi destekler bir tutum içine girmişti. Cumhurbaşkanı, sadece

gerçekleri ifade etmek ve millete hesap vermek için konuştuğunu savunsa da,277 bu

kez DP’ye verdiği destek 1950 ve 1954’dekinden daha belirgin olacaktı. Her fırsatta

DP iktidarının icraatlarını öven Bayar Urfa konuşmasında şöyle demişti:278

“Bize Demirkıratı çok koşturuyorsunuz, diyorlar. Biz çok koşturmakta
devam edeceğiz. Korkmasınlar, bu at çatlamaz. İdmanı yerindedir.
Mütemadiyen koşacak, menzili maksuduna erişecek, birinci gelecektir.”

DP mitinglerinde, bu esaslar doğrultusunda, bir yandan demokratik veya

ekonomik bir krizin mevcut olmadığı, tam tersine hayat seviyesinin yükseldiği, ülke

tarihinde görülmemiş iktisadi gelişmeler yaşandığı ve tek parti döneminin aksine,

hürriyet ve serbest seçim rejiminin işlediği belirtiliyor; diğer yandan ise DP’nin

iktidarını sürdürmesi durumunda refahın artacağı, tüm sıkıntıların sona ereceği,

CHP’nin iktidar olması halinde ise tek parti döneminin zulme dayanan idaresinin geri

geleceği ve tüm icraatların duracağı iddia ediliyordu.279

275 “Bayarla Menderesin Afyon konuşmaları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
276 “Dün Taksim Mitinglerinde Celal Bayar Konuştu, Fakat İnönü Konuşamadı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 1,5.
277 “Cumhurbaşkanı neden seçim nutku söylüyor?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957,
s. 1,5.
278 “Bayar dün Urfada bir konuşma yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5.
279 DP mitinglerinde kullanılan dövizlerden bazıları şu sloganları taşıyordu: “Temel atma varken, laf
atmağa paydos”, “Çarık yerine çizme giyiyoruz”, “Yol parasını almıyoruz, yol yapıyoruz”.
(“Başbakan Samsun’da ‘Tütün fiatları yükseltilecek’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17
Ekim 1957, s. 1,5.) “Fasulyeden meded uman zihniyet, mağlubiyeti peşinen kabul etmiştir”, “Kahve,
peynir dillerinde, akılları hep midelerinde”, “Dünya hayran eserine, can kurban Menderesime”,
“C.H.P. teşkilatının tamamına Adnan Menderes bedel”, “Palavra istemez, Kıbrıs 12 adaya benzemez”.



394

Tek parti döneminin olumsuz anılarını canlandırarak, CHP’nin yeniden

iktidara gelmesi halinde aynı olayların tekrar yaşanacağını iddia etmek, DP’nin sık

sık uyguladığı bir propaganda stratejisiydi.280 DP 27 yıllık iktidarı süresince ne

demokrasi ne de iktisat alanında başarı gösteremediğini öne sürdüğü CHP’nin, altı ay

içinde sorunlara çözüm bulmasının olanaksız olduğunu iddia ediyor,281 ayrıca şikayet

ettiği ekonomik ve siyasi durumdan, iktidarı süresince halk adına yapılmış hiçbir

icraata imza atmadığı için sorumlu olduğunu savunuyordu.282

Seçime bir hafta kala tüm hızıyla devam eden açılış ve temel atma

törenlerinde283 yaptığı konuşmalarda, rakamlarla CHP dönemi ile DP dönemini

karşılaştıran Menderes, yapılan eserleri beğenmeyen muhalefetin, iktidara gelmesi

“Dün Taksim Mitinglerinde Celal Bayar Konuştu, Fakat İnönü Konuşamadı”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 1,5.
280 Sürmene’de konuşan Tevfik İleri halktan buğday yerine mısır yemek istiyorlarsa ve din okullarının
kapatılmasını istiyorlarsa muhalefete oy vermelerini istemiş, (“Başbakan dün Rizede konuştu”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11932, 15 Ekim 1957, s. 1,5.) Ankara milletvekili Necmi İnanç CHP’nin
iktidarı zamanında zulüm yaptığını, vatandaşları dipçik ve kırbaç altında inlettiğini, oysa şimdi ne
dayak ne karakol korkusu olduğunu söylemişti. (“Ankarada dün yapılan mitingler”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5.) Tokat’ta yapılan DP mitinginde hatiplerden biri “Eğer
jandarma dipçiği yemek, yol vergisi vermek istemiyorsanız reyinizi D.P. ye verin.” demiş, bir diğeri
eskiden milletvekili yüzü görmeyen halkın şimdi istediği milletvekilini yanına getirebildiğini
belirtmişti. “Tokadda seçim kampanyasına katılan vali”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim
1957, s. 5.
281 “Menderes muhalefete yeniden şiddetle çattı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim 1957, s.
1,5.
282 Buna göre eğer CHP, DP’nin yüzde biri oranında fabrika kurmuş olsaydı, mevcut kuyruklar
yaşanmayacaktı. Köylünün efendisi olan CHP’liler fabrika değil, kendilerine köşk yaptırmıştı. Oysa
DP iktidarı altında çarığın yerini ayakkabı, köylünün sırtındaki jandarma sopasının yerini elbise
almıştı. (“Köylü Vatandaş”, Akis, Yıl 4, Cilt X, Sayı 164, 29 Haziran 1957, s. 5.) Köylerdeki refaha
rağmen şehirlerde bazı sıkıntıların yaşandığı doğru olsa da, eski iktidar döneminde istismar edilen
köylünün hatırı için şehirler kısa bir süre ıstıraba tahammül etmeliydiler. “D.P. şehrimizde dün 18
toplantı yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14 Ekim 1957, s. 1,5.
283 13 Ekim’de Antalya’da Kepez hidroelektrik santralinin temelini atıldı ve kauçuk fabrikası
işletmeye açıldı. (“Bayar ‘Kıbrıs bizim malımızdır’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14 Ekim
1957, s. 1,5.) 16 Ekim’de Samsun et ve balık kombinasın temeli atıldı. (“Başbakan Samsun’da ‘Tütün
fiatları yükseltilecek’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 1,5.) 17 Ekim’de
Tarsus’ta beyaz çimento fabrikası işletmeye açıldı. (“Beyaz çimento fabrikası dün işletmeye açıldı”,
Zafer Akşam Postası, Sayı 2573, 18 Ekim 1957, s. 1.) 18 Ekim’de Sinop’ta astsubay okulunun
temelini atıldı ve hal binasının açılışı yapıldı. (“Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s. 1,5.) 19 Ekim’de Elazığ’da et ve balık
kombinasının temeli atıldı ve Hazar hidrolik santrali işletmeye açıldı. (“Menderes, 7 yılda 15 bin cami
inşa edildiğini söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim 1957, s. 1,5.) 20 Ekim’de
Karabük’te yapılan 200 işçi evi işçilere dağıtıldı. (“İki Yüz İşçi Meskene Kavuştu”, Zafer Akşam
Postası, Sayı 2576, 21 Ekim 1957, s. 1.) 20 Ekim’de İzmir’de işçi hastanesi açıldı ve Balıkesir’de işçi
evlerinin temeli atıldı. (“Bengü Ordu’da Gedik İzmir’de Budakoğlu da Balıkesir’de yeni eselerin
temellerini attı”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2576, 21 Ekim 1957, s. 1,2.) 23 Ekim’de Adana şeker
fabrikasının temeli atıldı. (“Adana şeker fabrikasının da temeli dün atıldı”, Zafer Akşam Postası,
Sayı 2579, 24 Ekim 1957, s. 1.) 24 Ekim’de Çorum çimento fabrikası hizmete girdi. “Çorum çimento
fabrikası merasimle hizmete girdi”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2580, 25 Ekim 1957, s. 1.
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halinde bunlara devam etmeyeceğini; bu eserleri ve iktidarı, 27 sene yol, baraj,

fabrika, liman yapmayan “kem gözlere”284 teslim etmenin yıkım olacağını

söylemişti.285

CHP sözcüleri bu ve benzer iddiaları yalanlayarak kendileri hakkındaki karşı-

propagandayı etkisizleştirmeye çalışıyorlardı. CHP iktidara geldiği zaman 6/7

Eylül’de zarar görenlere tazminatlarının ödenmeyeceği,286 azınlıkların sürgüne tabi

tutulacağı,287 jandarmanın vatandaşa eziyet edeceği, okul yapmak için vatandaşa taş

taşıttırılacağı,288 memur ikramiyelerinin kaldırılacağı,289 zirai mahsullerin

fiyatlarında indirme yapılacağı290 ve köylü ile üreticinin mallarına verilen primin

kaldırılacağına291 dair iddialar parti ileri gelenlerince yalanlanıyordu.

DP’nin karşı çıktığı konu ise, yapılan icraat ve yatırımların birçoğunun

plansız ve programsız yapıldığına ve israfa neden olduğuna ilişkindi. Menderes daha

temkinli ekonomik ve mali politikalar izlenmesini salık veren CHP’ye,

“Halbuki bizim beklemeğe vaktimiz yok. Dünya, atom devri yaşamaktadır.
Biz daha neredeyiz?” 292

diye soruyordu. DP’ye göre fikriyatı eskimiş, kadrosu “müzelik” olan

CHP’nin, “atom devrinde” “karınca yürüyüşüyle” başarılı olması olanaksızdı.293

Oysa DP, “ayaklarını uzatıp ona göre yorgan yapmayı” ve gelecek yıllarda daha da

büyük eserler vermeyi hedefliyordu.294

284 “Başbakan Samsun’da ‘Tütün fiatları yükseltilecek’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17
Ekim 1957, s. 1,5.
285 “Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim
1957, s. 1,5.
286 “C.H.P. ve Hür. P.nin iktidara hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.
287 “İsmet İnönü ‘Türkiye siyasi ve iktisadi bir buhran içindedir’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
288 “Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim
1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 147,148.
289 “Günaltay ilk seçim konuşmasını yaptı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.
290 “Kasım Güleğin ortaya attığı iddia”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5.
291 “İnönünün dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim 1957, s. 1,5.
292 “Menderes, 7 yılda 15 bin cami inşa edildiğini söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim
1957, s. 1,5.
293 “Menderes, Trabzonda İnönüye çok şiddetli bir cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14
Ekim 1957, s. 1,5.
294 Menderes’e göre DP’nin ezici çoğunlukla iktidarda kalması halinde refah kapıları sonuna kadar
açılacak, 1958’den sonra her gün bir büyük eser meydana getirilecek ve Türk milleti için asıl hayat,
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Seçim günü yaklaştıkça taraflar tezlerini daha da sert bir üslupla tekrarlamaya

devam ediyorlardı. İnönü’nün rejim buhranı ve ekonomik sıkıntılardan söz ederek,

yaklaşan seçimlerin ülkenin tarihi için gerçek bir dönüm noktası olduğunu belirtmesi

ve sözüne güven duyulmadığını dile getirdiği DP’yi, iktidardan çekilmeye davet

etmesi üzerine295 öfkelenen Menderes, Trabzon mitingine “Canım Trabzonlular, size

hizmet etmek, size kul, köle olmak hususunda elimizden gelen her şeyi yapmağa

hazırız.” diyerek başlıyor ve İnönü’ye şöyle cevap veriyordu:296

“Bütün cihan bilsin ki, Türkiyede rejim buhranı yoktur. Burada hürriyet
vardır. Seçim serbestisi vardır…..Buhran, İsmet Paşanın kafasındadır. İsmet
Paşa hastadır. Mesela Asya gripi gibi bir hastalığa tutulmuştur. Onun
hastalığının ismi Daüliktidardır. İsmet Paşa iktidardan düştüğü gün onun
kavlince bu memlekette siyasi buhran başlamıştır…..İsmet Paşa, ikiyüzlü
demiyorum ama, iki sözlü insandır. İktidardaki İsmet Paşa başka, iktidardan
düşen İsmet Paşa başka adamlardır. Onun prensipi şudur: Durmadan iftira
ediniz. Biri tutmazsa biri tutar.”

İnönü ise, Menderes’in bu sert açıklamasına, siyasi tecrübesinin de vermiş

olduğu rahatlıkla, sert gibi görünmeyen ama gayet etkili cevaplar veriyor, Konya

nutkunda şöyle diyordu:297

“Eğer Demokrat Partinin şansı varsa benim sağlığımda çekilmek lütfuna
uğrar. Onları ileride müdafaa edecek olan tek adam ben olacağım.298

Afyonda Başbakan, kötü sözler söylemiyelim. Birbirimizi kırmayalım diyor.
Aradan 24 saat geçmeden Trabzonda kendisini kaybedip ağzına geleni
söylüyor. Şimdi buna hiddetlenmek, sinirlenmek mi lazım? Ne münasebet.

darlık ve sıkıntının sona ereceği 1959’da başlayacaktı. Dünyanın en büyük on barajından biri olacak
olan Keban barajı ile Boğaziçi üzerinde inşa ettirilecek asma köprü, DP iktidarı devam ettiğinde
yapılacak eserlerden sadece ikisiydi. “Başbakan Samsun’da ‘Tütün fiatları yükseltilecek’ dedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 1,5.
295 “İsmet İnönü ‘Türkiye siyasi ve iktisadi bir buhran içindedir’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5. “İnönü, millet demokrasinin zevkine varmıştır, dedi”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11930, 13 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 128-134.
296 “Menderes, Trabzonda İnönüye çok şiddetli bir cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14
Ekim 1957, s. 1,5.
297 “İ. İnönü’nün iktidara yaptığı tavsiye!”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 1,5.
298 Muhalefette İnönü adlı eserde bu sözler şöyle yer almaktadır: “Bu iktidarın şansı varsa benim
sağlığımda iktidardan çekilmeyi görür. D.P. yi bugünkü haksızlıkların yarınki akibetlerinden
kurtaracak adam benim.” Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 143. Siyasi çevreler İnönü’nün bu
ifadesi ile, devri sabık yaratmayacağını, ancak kendisinden sonra gelecek iktidarların şiddetli şekilde
hesap soracaklarından emin olduğunu ifade ettiğini belirtmişlerdi. “İnönünün Konya seyahatinden
intıbalar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 5.
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Biraz acıyorum, biraz da eğleniyorum. Ondan sonra benim iktidar
hastalığına müptela olduğumu söylüyor. İnsaf ediniz. Görünen köy kılavuz
istemez. Hergün muhalefette olmanın güç şartları içinde bulunan mı, yoksa
hergün iktidarı kaybetmemek için yeni tedbir alan mı daha iktidara
müpteladır?”

Kırklareli’nde ise şöyle:299

“Düzeni kurtarmak için bugünkü iktidarı değiştirmekten başka çare
kalmamıştır. Herkes bu kanaattedir. Demokrasilerde bir iktidarın ilanihaye
vazifesine devam etmesi imkansızdır. Benden kendilerine kıymetli bir
nasihat. Vakti gelince iktidardan gitmeyi bilsinler. Vakit gelmiştir. Selamet
bundadır. Biraz bocaladıktan ve şaşırdıktan sonra alışırlar.”

Menderes yapılan eserleri inkar edenleri “milli bozguncu” diye nitelendiriyor

ve bunlara iktidarın teslim edilemeyeceğini belirtiyordu.300 Buna karşılık İnönü

iktidarın başında bulunanların sinirlerinin tamamen bozulduğunu, iktidarı kaybetme

endişesi ve telaşı içinde olduklarını dile getirerek301 şöyle diyordu: “Aleyhimizde

propaganda yapanlar için temenni ederim, iktidardan düştükten şu kadar zaman sonra

benim gibi alnı açık konuşabilsinler.”302

Rejim meseleleri ve ekonomik sıkıntılar başlıklarından başka, seçim

kampanyası sırasında CHP-DP ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan konulardan

biri dindi. CHP DP’lilerin dini siyasete alet ettiğini iddia ediyor, DP ise açıkça

olmasa bile CHP’yi dine karşı olmakla suçluyordu. DP gerçekten de dini konular

üzerinde fazlaca duruyor, DP’li hatipler konuşmalarında sık sık DP iktidarı

döneminde yapılan ve yapılacak camilerden söz ediyorlardı.303 Hatta Menderes bir

299 “Menderes ve İnönü dün karşılıklı hücumlarına devam ettiler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935,
18 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 144-146.
300 “Menderes, 7 yılda 15 bin cami inşa edildiğini söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim
1957, s. 1,5.
301 “İnönü, dış politikada Bayar ile Menderese bugün cevab verecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11937, 20 Ekim 1957, s. 1,5.
302 “Mesuliyetsiz propaganda durmalıdır”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12439, 19 Ekim 1957, s. 1.
303 “Eskişehir ve Konya D.Parti kongreleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11829, 1 Temmuz 1957, s. 1.
Ankara DP mitinginde konuşan Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan ise “Bizim kalbimizde iman,
dilimizde Kuran var” demiş ve camilerin demokrat iktidarın eseri olduğunu söylemişti. (“Ankarada
dün yapılan mitingler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957, s. 1,5.) Devlet Bakanı Cemil
Bengü Nevşehir’de çimento fabrikasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, fabrika bacalarının
yanında minarelerin de yükseleceğini ve “D.P.nin inşa ettiği minarelerden duyulacak Allah
nidaları(nın) edediyen semaya kadar” yükseleceğini söylemişti. İzmit’te yapılan bir DP toplantısında
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konuşmasında İstanbul’un yakında “ikinci bir Kabe” haline geleceğini vaad

etmişti.304 Refik Koraltan’ın konuşmalarında sözüne ayet okuyarak başlaması bir

yana,305 DP tarafından propaganda amacıyla bastırılıp dağıtılan Köylü gazetesinin 18

Ekim tarihli sayısında “Hazreti Menderestir primiz, üstadımız!” ibaresi yer almış;306

kandil nedeniyle okunan ve Ankara ve İstanbul radyolarında yayınlanan duada

hükümete ve hükümet büyüklerine dua edilmişti.307 Diğer yandan Said-i Nursi’nin

hükümet tarafından kedisine tahsis edilen bir otomobille Isparta’nın köylerini

dolaşarak DP propagandası yaptığı söylenmekteydi.308

CHP bu konuşma ve uygulamalarla DP’nin kanunlara aykırı biçimde oy

avcılığı yaptığını, hatta zamanında din propagandası yapıyor diye kapatılan MP’nin

yerine geçtiğini savunuyor,309 ancak bir yandan da bu yarışta geride kalmamak ve

dinsizlik suçlamalarını savuşturmak için tedbir alıyor, kendi iktidarı sırasında yapılan

dine ilişkin faaliyetleri hatırlatıyordu.310 Ancak tüm bu uğraşılara rağmen CHP,

dinsiz parti imajından kurtulamıyordu. CHP iktidara geçince Kuran’ın yasak

edileceğine, ilkokullardan din dersini kaldıracağına dair söylentiler çıkmıştı.311

konuşan vaiz ise Menderes’in Peygamberi rüyasında gördüğünü ve Peygamberin mührünü ona
verdiğini söyleyerek tüm milletin onun etrafında toplanmasını istemişti. Yalçın Tuna, “D.P. iktidarının
kanunsuz propaganda toplantıları ve muameleleri”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12430, 10 Ekim 1957, s. 2.
304 Başbakan CHP döneminde camilerin yakıldığını, ahır ve şarap mahzeni olarak kullanıldığını iddia
ediyor, DP iktidarı altında 1950’den beri 15.000 yeni cami yapıldığını, 86 caminin tamir edildiğini
belirtiyordu. Menderes imam hatip okullarının daha mükemmel hale getirileceğini ve İstanbul’un
yakında ikinci bir Kabe haline geleceğini vaad ediyordu. “Menderes, 7 yılda 15 bin cami inşa
edildiğini söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim 1957, s. 1,5. “İstanbul ikinci bir Kabe
olacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s. 1,5.
305 “Koraltan dün İçeli Erdemli kazasında söze ayet okuyarak başladı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11935, 18 Ekim 1957, s. 1.
306 “D.P.nin seçim gazetesi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s. 1.
307 “D.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 179, 13 Ekim 1957, s. 4-8.
308 Çetin Özek, 100 Soruda Türkiye’de Gerici Akımlar, İstanbul, Gerçek, 1968, s. 189. “Laisizm”,
Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 187, 21 Aralık 1957, s. 11-15.
309 “Günaltay dün Balıkesir ve Manisada konuştu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11935, 18 Ekim 1957,
s. 1,5. “Günaltay, D.P. lileri yardıma çağırdı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957, s. 1,5.
310 Kasım Gülek Adana’da CHP’nin Türkiye’de çan seslerine son veren parti olduğunu, “mübarek
vatanın Kabeye” dönmesini CHP’nin sağladığını söylemiş, (“İsmet İnönü ‘Türkiye siyasi ve iktisadi
bir buhran içindedir’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11929, 12 Ekim 1957, s. 1,5.) Şemsettin
Günaltay ise ilk okullara din dersini koyanın, imam hatip okullarını açanın, ilahiyat fakültesini
kuranın kendisi olduğunu ifade etmişti. “Günaltay, iktidar kendi kendisini çürüttü, dedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17 Ekim 1957, s. 1,5.
311 “C.H.P. ve Hür. P.nin iktidara hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.
Bunun üzerine İnönü’den nutuklarında Allah’ın adını sık sık anması ve dua etmesi istenmiş ancak
İnönü “Ben bu işin alasını bilirim. Biz öyle bir devirden gelmişizdir ki bir ayet veya hadis okumadan
iki kelime söylenemezdi. Ben o yolu tekrar açmam. Varsın alem ne yaparsa yapsın. Zira ben bir defa
ipin ucunu kaçırdım mı, artık onu hiç kimse tutamaz.” (“C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 180, 19
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İşçiye grev hakkı tanınıp tanınmaması da iktidarla muhalefet arasında bir

anlaşmazlık konusuydu. HP ve CHP gerek miting ve toplantılarında yapılan

konuşmalarla, gerek yayınladıkları beyannamelerle iktidara geldiklerinde işçiye grev

hakkı tanıyacaklarını bildirmişlerdi. DP sözcüleri de grev hakkının tanınmasından

yana olduklarını açıklıyorlar, ancak şimdilik bunun için erken olduğunu

vurguluyorlardı. Hükümet sözcüleri, sendikaların mali durumunun zayıf olduğunu,

ülke sanayisinin gelişme halinde olduğunu, bu şartlarda hiçbir partinin grev hakkı

tanıyamayacağını, zemin ve şartlar hazırlandıktan sonra grev hakkının tanınacağını

belirtiyorlardı.312

Seçim kampanyası sırasında önemle ele alınan bir diğer konu, dünya

kamuoyunun da gündemine giren Kıbrıs meselesiydi. CHP ileri gelenleri, dış siyaset

anlayışının durmadan değiştiğini iddia ettikleri DP hükümetinin, bu konuyu hatalı

idare ettiğini, CHP iktidara gelince Kıbrıs meselesinin çözüleceğini ve Kıbrıs’ın da

Hatay gibi kazanılacağını iddia ediyorlardı.313 HP ise hükümetin Kıbrıs konusunda

aldırmaz bir tavır takındığına inanıyordu.314 Buna karşılık Menderes, meselenin

Ekim 1957, s. 8.) demiş ve konuşmalarının sonunda “Allahaısmarladık” demesinin yeterli olduğunu
belirterek, CHP’lilerce yapılan bu teklife itibar etmemişti. Bunun üzerine yakınları İnönü’nün evinde
beş vakit namaz kılındığını, ve hergün Kuran okunduğunu belirten açıklamalar yapmışlardı.
(“Günaltay “biz 950 de düşeceğimizi biliyorduk” dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim
1957, s. 1,5.) İnönü’nün Samsun konuşmasını “Allah muvaffak etsin” cümlesi ile bitirmesi ise,
Samsun’da CHP’nin dinsizler partisi olduğuna dair çıkarılan söylentilerin kendisine intikal ettirildiği
biçiminde yorumlanmıştı. “İnönü Ankarada”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11932, 15 Ekim 1957, s. 5.
312 Çalışma Bakanı Mümtaz Tahran grev hakkını zemin ve şartlar hazırlandıktan sonra tanıyacaklarını
aksi halde grevin işçilerin aleyhine olacağını ifade etmişti. Önce kalifiye işçi yetiştirilmesi,
sendikaların mali durumunun elverişli hale getirilmesi gibi önlemler alınmalıydı. Ülkede sanayinin
gelişme halinde olmasından ötürü grevin hemen kabul edilmesi doğru olmazdı ancak mali imkanlar
izin verdiğinde grev hakkı derhal tanınacaktı. (“Demokrat Parti işçiye grev hakkını ne zaman
verecek?”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11842, 17 Temmuz 1957, s. 1,5.) (“Grev Hakkı tanınmalı mı?”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11861, 5 Ağustos 1957, s. 1,5.) Gümrük ve Tekel Bakanı Hadi Hüsmen ise
sendikaların mali durumunun zayıf olduğunu, grev yapan işçilere çalışmadıkları müddetçe yevmiye
verecek sendikaların olmadığını, bu durumda grev hakkı verilmesinin işçileri sefalete sürüklemek
anlamına geleceğini, CHP’nin de bu şartlarda grev hakkı tanımasının olanaksız olduğunu ifade ediyor,
(“Seçim Mücadelesinin Merkezi: İstanbul”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim 1957, s. 1,5.)
Menderes işçi meselesinde Avrupa’nın asırlar boyunca aldığı sonuçları birkaç sene zarfında aldıklarını
belirterek, seçimlerden sonra ilk olarak ücretli izin konusunun ele alınacağını ve işçilerden alınan
vergi oranının değiştirileceğini vaad ediyordu. “Menderes, dün İzmirde beklenen nutkunu söyledi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 1,5.
313 “Kıbrıs davası ve C.H.P.”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11842, 17 Temmuz 1957, s. 1,5. “Ankara ve
İstanbulda dün C.H.P.nin yaptığı mitingler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14 Ekim 1957, s. 1,5.
“Trabzonda F. Barutçu, iktidarı istiyoruz, dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 5.
314 HP, hükümetin, Yunanlıların Kıbrıs için yaptığı propagandaya karşılık bütçeye propaganda
tahsilatı koymadığına dikkat çekiyordu. “Hür. P. ilk büyük mitingi dün Adapazarında yaptı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11933, 16 Ekim 1957, s. 1,5.



400

hükümetçe takip edildiğini ve Kıbrıs’ın Türk topraklarına bakan kısmının Türk

bayrağı altına girmesinden başka bir çözümü kabul etmeyeceklerini açıklıyordu.315

Her iki tarafın da sıklıkla üzerinde durduğu konulardan bir diğeri seçim

sistemiydi. CHP 1950 ve 1954 seçimlerinde aleyhine çalışan çoğunluk sisteminin

değişmesini istiyordu.316 İnönü Manisa’da yaptığı konuşmada DP’nin seçim

sisteminin adaletsiz yapısını dikkate almadığını belirterek, CHP’nin iktidara gelmesi

halinde yapacaklarını şöyle açıklıyordu:317

“.…Altı ay sonra rejimin bütün hazırlıklarını tamamlıyacağız. Seçim
temelleri hazırlanacak, nispi seçime gideceğiz. Nispi seçimi şunun için
istiyoruz: Çokluk sistemi bugünkü iktidar ricali yani siyaset adamları için 20
sene daha iktidarda kalmasını arzu edenlerdir. Muhalefeti istifadesiz hale
koymak için bu vasıtadan kurtulmak lazımdır. Biz yüzde 45 rey aldık, yüzde
altı mebus çıkardık. Bu hastalığı iktidar tanımıyor. Vatandaşın bilmediği
kanunları yapıyor yaptığı kanunları da kendileri tanımıyor. Çıkardığı
kanunlarla muhalefeti radyoda konuşturmuyor. Onlar mütemadiyen
aleyhimde radyoda konuşuyorlar. Bunu sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın
gözü önünde yapıyorlar. Bu sistem nispi seçim sayesinde giderilecek nispi
seçimle muhalif partiler Meclise girmek imkanını bulacaktır. İktidarın
bocaladığı seçim meselesidir. Bunu düzelteceğiz.”

DP ise nisbi temsil sisteminin olumsuz yönlerine dikkat çekerek, bu usulün

Türkiye için sakıncalı sonuçlar yaratacağını öne sürüyordu. DP’lilere göre nisbi

temsil sistemi istikrarsız ve karışıktı, ayrıca bu sistemle kurulan mecliste, bir parti

çoğunluğu sağlayamayacağından hükümetler de zayıf olacaktı.318 Menderes uydu

315 Bayar ise II. Dünya Savaşından sonra Onikiadanın sessizce Yunanistan’a katıldığını, o zamanki
iktidarın buna ses çıkarmadığını hatırlatarak isim vermeden İnönü’ye hücum ediyordu. “Bayar ‘Kıbrıs
bizim malımızdır’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11931, 14 Ekim 1957, s. 1,5. “Bayar, Kıbrıs
meselesinde muhalefete şiddetle çattı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim 1957, s. 1.
316 İnönü çoğunluk sisteminin demokraside daha tecrübe sahibi olan milletler için uygun olduğuna
inanıyor, Türkiye’nin önce nisbi temsil sisteminden geçmesi gerektiğini savunuyordu. “İnönünün dün
söylediği nutuk”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü
1956-1959, s. 155-159.
317 Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 160.
318 “D.P.li kadınların bulunduğu toplantıda Çalışma Bakanının muhalefete ağır hücumları”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11900, 13 Ekim 1957, s. 1,5. Bayar nisbi temsilin hükümet buhranı yaratan
bir sistem olduğunu, bu sistemle seçim yapılan ülkelerde kurulan hükümetlerin ömürlerinin üç aydan
fazla olmadığını beliriyor ve Türkiye’nin istikrarlı hükümetlere ve istikrarlı bir muhalefete ihtiyacı
olduğunu bu nedenle nisbi temsilin Türkiye için çok sakıncalı olduğunu savunuyordu. Bayar’a göre
1950’den önce nisbi temsil sisteminin zararlı olduğunu söyleyerek kabul etmeyen CHP, şimdi sadece
kendini meclise sokabilmek için ülkenin geleceğini bir tarafa atmıştı. “Reisicumhur Bayar’ın Dün
İradettiği Nutuk”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2575, 20 Ekim 1957, s. 1,3.
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partilerin mecliste temsil edilmesini amaçladığına inandığı319 nisbi temsil sisteminin

Türkiye’de demokrasinin yıkılmasına neden olacağını, ülkenin menfaati için DP’nin

kahir bir çoğunlukla iktidarda kalmasının şart olduğunu ifade ediyordu.320

Cumhurbaşkanı Bayar da nisbi temsil sisteminin benimsenmesine karşı çıkıyor, bu

sistemle kurulacak hükümetlerin tartışmaktan iş yapamayacağını, bunun, başarısız

olan muhalif işbirliği girişiminden de anlaşılabileceğini ileri sürüyordu.321

Propaganda süresinin bitmesine birkaç gün kala CHP ile DP arasında, tek

parti dönemi ile II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananlardan başlayıp,

İstiklal Savaşı dönemine kadar uzanan ve Menderes-İnönü-Bayar üçgeni içinde

cereyan eden bir karşılıklı suçlama savaşı başlayacaktı. İlk hamle Amasya’da yaptığı

konuşmada İnönü’nün, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya ile anlaşarak Türkiye’de

demokrasinin gelişmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rusya’nın bunu reddettiğini

iddia eden Menderes’ten gelmişti.322

İnönü 20 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, 1945’te Rusya’ya ittifak teklif

ettiğine dair Menderes’in iddialarını, Bayar’ı hedef alarak cevaplandırmıştı. İnönü, o

yıllarda Rusya’nın demokratik cephenin en güçlü üyesi olduğunu, Rusya ile

Amerika’nın müttefik olduğunu ve Amerika’nın teklifiyle Rusya ile anlaşma imkanı

arandığını, ancak Rusya’nın istekleri karşısında anlaşma yapılmadığını ifade etmiş ve

o tarihlerde Bayar’ın parti gruplarında Rusya’yla anlaşılması için gayret sarfettiğini

vurgulayarak sözlerine şöyle son vermişti:323

319 “Başbakan Samsun’da ‘Tütün fiatları yükseltilecek’ dedi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11934, 17
Ekim 1957, s. 1,5.
320 “Menderes, dün İzmirde beklenen nutkunu söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim
1957, s. 1,5.
321 Bayar DP Taksim mitinginde yaptığı konuşmada nisbi temsil sisteminin tatbik edilmesi halinde
yaşanacakları şöyle anlatıyordu: “Biz karakter itibarile Anglo-Saksonlara benzeriz, milletin ekseriyeti
hangi partiye itimat ederse o, idarede vazife alır. Ekalliyetteki parti de onu kontrol eder. Onlar nisbi
seçimle meclisi, aşure demiyeceğim, çünkü lezzetlidir. Fakat bir çorbaya çevireceklerdir. Karakterleri,
istekleri ayrı ayrı olan insanlar ve zümreler bir araya gelecek, aralarında durmadan münakaşa yapacak,
eğer vakit bulabilirlerse milletin işlerini yürütecekler. Buna imkan yoktur. Görüyorsunuz işbirliği
halinde toplandılar, sonra nasıl dağıldılar, şimdi birbirlerine neler söylüyorlar.” Bayar Avrupa’da nisbi
temsil sistemi geçerli olan ülkelerde üç ayda bir hükümet buhranı doğduğunu belirterek “…bu
memleketlerin hepsi o sistemden yaka silkmekte, Allah bizi bu beladan kurtarsın demektedir.”
diyordu. “Dün Taksim Mitinglerinde Celal Bayar Konuştu, Fakat İnönü Konuşamadı”, Cumhuriyet,
Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 1,5.
322 “Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim
1957, s. 1,5.
323 “İnönünün basın toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 5. Muhalefette
İsmet İnönü 1956-1959, s. 152-154.



402

“Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı, geçmiş hadiselere mecburiyet altında
biraz temasımı mazur görsünler. Daha Milli Mücadele başına gidip de
yeşilordu maceralarını anlatmadım, şimdilik selam ve sabah.”

Bu konuşma Cumhurbaşkanına yapılmış bir uyarı niteliğindeydi324 ve komünistlik

iddiasının hala etkili bir suçlama aracı olduğunu gösteriyordu.325

Buna karşı DP’liler, her zaman olduğu gibi tek parti dönemine müracaat

ediyor, muhalefetin iddia ettiği baskı ve zulmün DP iktidarı altında değil, tek parti

döneminde yaşandığını savunuyorlardı. Menderes’e göre ülkeyi yıllarca tek parti ile

idare eden, “Türk milletinin hak ve hürriyetlerinin üstüne bağdaş kurup oturan”326 ve

1946 seçimlerinde türlü usulsüzlüklerle sahte bir meclis yaratıp cumhurbaşkanı olan,

ancak 1950’de seçimi kaybedince “demokrat kesilen” milli şef İnönü’nün tek amacı

milleti aldatıp iktidara gelmekti. Menderes Amasya konuşmasında

“Allah milleti bunun şerrinden korusun. O, 1946 ve 1950 de rey alamadığı
için milleti affetmemiştir.”327

diyor, DP Fatih mitinginde ise şu sözlerle seçmenden oy istiyordu:328

324 İnönü bu üstü kapalı mesajın yanı sıra, Kırşehir kanunu, bağımsız mahkeme meselesi, seçim
emniyeti gibi konulardan Bayar’ın sorumlu olduğunu savunarak açıkça Cumhurbaşkanını suçluyor ve
şöyle diyordu: “Adalette basında ve seçim emniyetinde bugünkü halin başlıca mürevvici[taraflısı olan,
itibar eden, yürüten, propagandasını yapan] ve teşvikçisi sayın Reisicumhurdur.” “İnönünün basın
toplantısı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11938, 21 Ekim 1957, s. 5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-
1959, s. 152-154.
325 DP müfettişi (ve TKP eski genel başkanı) Cezmi Türk komünistliğin zenginlik düşmanlığı
olduğunu, muhalefet partilerinin komünistler gibi hareket ederek milleti zengin eden DP’yi yıkmak
istediğini, “D.P. Milleti zengin etmiş”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12426, 6 Ekim 1957, s. 1. DP Nevşehir
adayı Zihni Öner ise muhalefetin tuttuğu yolun komünistlerin yolu olduğunu söylemişti. “Muhalefeti
komünistlikle itham eden D.P. li”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11937, 20 Ekim 1957, s. 1. Rus
radyosunun yayınlarında CHP’nin seçimi kazanması gereğinden bahsetmesi üzerine ise İnönü, dış
kaynaklı radyoların kendi amaçlarına göre yayın yaptığını, 1946 ve 1950’de aynı Rus radyosunun
DP’nin iktidara gelmesi için aynı yayınları yaptığını belirtmişti. “İnönünün dün söylediği nutuk”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 155-
159.
326 “Menderes D.P.liler arasında zenginler olmadığını söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23
Ekim 1957, s. 1,5.
327 “Menderes dün İnönüye ağır bir ithamda bulundu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim
1957, s. 1,5.
328 Menderes eski iktidarın sadece eleştirdiğini, Türkiye’de hürriyet yokmuş, zulüm varmış gibi ve
memleket sefalet ve mahrumiyet içindeymiş gibi propaganda yaptığını, iktidara gelince neler
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“O sahte Cumhurbaşkanı şimdi de zulümden bahsediyor…..O Paşaların
Paşasıdır, fakat değilmi ki rey hırsızlığını bu memlekette icad etmiştir. 1954
de 30 kişi olarak Meclise geldiler ve bütün vatana fitne saçtılar. Aramızdan
50 de ihanet eden çıktı. Şimdi şunu iyi biliniz biz bu seçimlerde kahir
ekseriyet elde etmeliyiz. Aramıza fazla miktarda sızarlarsa iş görmek imkanı
kalmaz. Mutlak surette kahir ekseriyet lazım.”

İnönü propaganda yasaklarının başlamasından önce yaptığı son miting

konuşmasında seçim kampanyasının en sert nutuklarından birini vererek, iktidarın

başındakilerin, aslında Atatürk’ten sormak istedikleri 27 yılın hesabını kendisine

sorduklarını dile getirmiş, her hareketin hesabını vermeye hazır olduğunu belirterek,

şöyle demişti:329

“…1945 den beri demokratik nizamın teessüsüne çalışıyorum. Demokrasinin
kurulmasını istemediğim ve bunun benim elimden zorla alındığı söylenir.
Ben meydan muharebelerinde yetişmiş bir kumandan olarak oraya geldim.
Benim elimden bir iktidar zorla alınabiliyor da sonradan miting
meydanlarında yetişmiş beyefendilerin elinden zorla almak mümkün
olmuyor. Nasıl şey bu?”

Aynı gün CHP genel merkezinde bir basın toplantısı yapan İnönü,

Menderes’in tek parti dönemindeki kanun ve uygulamalar hakkındaki sözlerine,

yapacaklarını açıklayamadıklarını söylemiş, zulüm iddiasında bulunan İnönü’nün ülkeyi 1946’ya
kadar tek partiyle yönettiğini, parti kurma teşebbüslerini boğduğunu belirtmişti. Menderes
konuşmasında Takriri Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu, İskan Kanunu, Polis Vazife ve
Salahiyetleri Kanunu, Varlık Vergisi Kanununu hatırlatarak; kurşuna dizilen vatandaşların, bir telefon
emriyle aylarca hapiste kalan gazetecilerin, 3 kuruşluk vergi borcu için hapse atılanların şimdi değil,
CHP iktidarı zamanında görüldüğünü dile getirmişti. (“Başbakan Menderes dün Fatihte konuştu”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim 1957, s. 1,5.) Menderes buna çok benzer bir konuşmayı
propaganda süresinin bitmesinden önceki son günü yapmış, İnönü’nün, Türk milletini 1950 seçimleri
nedeniyle affetmediğini, iktidardan düştüğünden beri DP’ye ve Türk milletine karşı soğuk savaş
açtığını belirtmiş, Takriri Sükun ve İstiklal Mahkemesi Kanunlarıyla ülkeyi idare edenlerin şimdi
hürriyet savunucusu gibi hareket ettiğini söylemişti. Menderes konuşmasına, muhalefeti çok az bir
azınlık ve DP’yi kahir bir çoğunlukla meclise getirmenin bir vatan görevi olduğunu söyleyerek son
vermişti. “Menderes D.P.liler arasında zenginler olmadığını söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11940, 23 Ekim 1957, s. 1,5.
329 “İnönü en sert nutkunu Balıkesirde söyledi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s.
1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 161-164.
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“Bunların hesabını benden sormak için sayın Celal Bayar’la istişare
etmeliydi. Bu dediklerinin tatbikatçılarının başlıcası sayın Cumhurbaşkanı
idi.”

şeklinde; Başbakanın kahir ekseriyet arzusuna ise, iktidarın mecliste kuvvetli

muhalefetten korktuğunu belirterek, “otuz kişilik muhalefete tahammül gösteremiyen

zihniyeti Basra Körfezinde aramalıdır.” şeklinde cevap vermişti.330

CHP-DP restleşmesi süredursun, 1957 seçim kampanyasının en dikkat çekici

konuşması, propaganda süresinin son günü yapılan HP Balıkesir mitinginde konuşan

Fuat Köprülü’den gelecekti. Köprülü DP’nin vaadlerini tutmadığını, kendi program

ve tüzüğüne ihanet ettiğini bu nedenle halkın iktidara güveni kalmadığını belirterek,

ülkenin her yanında 1950’yi yaratan imanın mevcut olduğunu dile getirmiş ve şöyle

demişti: “Bu seçim mücadelesi kanaatime göre tek parti, tek şef sistemini yeniden

canlandırmak istiyen bir adam ve insana karşı koca bir milletin maddi ve manevi

işbirliğinin mücadelesidir ve bu şuur memleketin her tarafına yerleşmiştir.”331

b) Radyo Konuşmaları:

Seçim kanununda 30 Haziran 1954 tarihinde yapılan değişiklikle siyasi

partilerin seçim propagandası için radyodan nasıl faydalanacaklarını düzenleyen 45.

madde kaldırıldığından, 1957 seçimleri öncesinde radyo aracılığıyla seçim

propagandası yapılmamıştır.

c) Seçim Beyannameleri:

(1) Cumhuriyet Halk Partisi:

330 İnönü, Varlık Vergisinden ve 1946 seçimlerinde yaşananlardan şikayetçi olanların şimdi DP
safında olduğuna dikkat çekerek şöyle demişti: “Hakikat şudur ki, tek partinin mutlakıyetçi ve
istismarcı unsurları ve onların zihniyeti, şimdi sizin adınızla karşımıza geçmiş hasret çektikleri
sistemi, içlerinde uğraşacak bir İnönü olmaksızın kurmak istiyor. Ama gene karşılarında biz
bulunacağız.” İnönü konuşmasının sonunda ülkenin dört yanında vatandaşların iktidarı değiştirme
kararında olduğunu gördüğünü, bunun hem muhalefet hem de iktidar için sevindirici bir haber
olduğunu, çünkü iktidarın da aradığı huzura o zaman kavuşacağını söylemişti. “Seçim Kampanyası
Bu Akşam Sona Eriyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet
İnönü 1956-1959, s. 165,166.
331 “Köprülü dün Menderese cevab verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s. 1,5.
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CHP’nin seçim beyannamesi 10 Ekim’de yayınlandı. Beyannamenin ilk

kısmında iktidara getirilen eleştiriler, ikinci kısmında CHP’nin iktidara gelmesi

halinde yapacakları yer alıyordu. Beyannamede savunulan esaslar ve vaadler

şunlardı:332

DP yedi yıldan beri seçim beyannameleri ve programıyla verdiği sözleri

çiğneyerek özgürlükleri kısmış, demokratik rejimi yaralamıştır. 1950’de mevzuatın

anti-demokratik hükümlerle dolu olduğunu iddia eden DP, 1950-54 devresinde

Anayasaya ve hukuka aykırı kanunlar çıkararak muhalefeti yok etme mücadelesi

vermiştir. 1954’ten sonra rejim konusunda geriye gidiş hızlanmıştır. Seçim

kanununda yapılan değişiklikler ve Kırşehir’in ilçe haline getirilmesiyle, muhalefete

oy veren seçmen cezalandırılmıştır. Hakimler ve basın tehdit altındadır. Siyasi nüfuz

suiistimalleri ve yolsuzluklarla mücadele için denetleme görevi yapacak ispat hakkı,

DP iktidarınca tanınmamaktadır. Üniversite özerkliği ve ilim hürriyeti tahrip edilmiş,

sendika hürriyeti kısılmış, toplantı hak ve hürriyeti ihlal edilmiştir. İktidarın kendini

Anayasa ve hukuka bağlı olarak görmediği, yedi yıldır anti-demokratik kanunları

kaldırmak yerine onlara daha da ağırlarını eklemesinden anlaşılmaktadır. Ülkede

siyasi gücün müdahale ve baskısından masun hiçbir teminatlı ve bağımsız kurum

yoktur. Hakim teminatlı, basın özgür, üniversite özerk, muhalefet emniyet ve eşitlik

içinde değildir. Bu bir siyasi rejim buhranıdır. DP yedi yıldır çok uygun iç ve dış

koşullara ve görülmemiş dış yardım ve imkanlara rağmen hatalı ve israfa neden olan

bir iktisadi ve mali politika izlemektedir. Bundan ötürü ülke ekonomik bir buhrana

sürüklenmiştir. İktidar gittikçe artan sıkıntı ve mahrumiyet sebeplerini araştırmak

yerine, “dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş iktisadi kalkınma” veya “iktisadi

istiklal savaşı” gibi gerçekleri perdeleyen “resmi propaganda edebiyatı” ile vatandaşı

oyalamaktadır.

4  Eylül  ortak  protokolünde  yer  alan  esaslara  bağlı olan  CHP,  iktidara

geldiğinde ilk hedef olarak insan haklarına bağlı hukuk devleti idealini

gerçekleştirilecektir. Basın, söz, toplantı, seçme ve seçilme gibi ana hakların mevcut

tehditlerden kurtarılıp, seçim sisteminin nisbi esasa göre düzenlenmesinden sonra, en

332 “Muhalif partilerin seçim beyannameleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11928, 11 Ekim 1957, s. 1,5.
“C.H.P. nin seçim beyannamesi”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12431, 11 Ekim 1957, s. 1.
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geç Mayıs 1958’de seçimler yenilenecektir. Ülke siyasi buhrandan kurtarılacak ve

istikrarlı bir hukuk devleti düzeni kurulacaktır. Partizan idareye son verilecektir.

Mahkeme istiklali ve hakim teminatının sağlamlaştırılması için bağımsız bir yüksek

hakimler şurası kurulacaktır. Üniversite özerkliğini sağlam esaslara bağlanacaktır.

Tüm idari tasarruflar üzerinde yargı denetimi sağlanacaktır. Memurlara sendika

kurma hakkı tanınacaktır. Devlet radyosu bağımsız bir kurum haline getirilecektir.

Hükümet üzerinde gerçek meclis denetimini sağlayacak iç tüzük değişiklikleri

yapılacaktır. Seçim sistemi nisbi temsil esasına göre değiştirilecek ve seçimlerde

partilerin para harcama imkanları kontrol altına alınacaktır. Görev ve nüfuz

suiistimallerine karşı ispat hakkı tanınacaktır. Milletvekili sayısı azaltılacak ve

milletvekili maaşları indirilecektir. Mecliste gerekli çoğunluk sağlanırsa, 4 Eylül

tarihli muhalefet cephesi tebliğindeki esaslar çevresinde Anayasa değişikliği ele

alınacak, ikinci meclis ve anayasa mahkemesi kurulacaktır.

İktisadi kalkınma plan ve programa bağlanacak ve kalkınma sonuçlarından

vatandaşların adaletli olarak faydalanması sağlanacaktır. Başlanmış işler

tamamlanacaktır. Enflasyoncu gidişe son verilerek paranın değerinde ve fiyatlarda

istikrar sağlanacaktır. Milli Korunma Kanunu yürürlükten kaldırılacaktır. İthalat ve

ihracat yeni baştan düzenlenecek, dış piyasada sarsılan itibar yeniden sağlanacaktır.

Sanayinin makine, yedek parça ve hammadde ihtiyacının karşılanması için tedbir

alınacaktır. Devlet sanayii ile özel sanayi arasında eşit muamele esas sayılacaktır.

Köyün yol, su, aydınlanma, sağlık ve eğitim hizmetleri ile toprak, mesken ve

kredi ihtiyaçları sağlanmaya çalışılacak, köylünün borçları daha uzun vadeli

taksitlere bağlanacaktır. Orman davası halledilecektir. Gelir vergisinde asgari geçim

haddi yükseltilecektir. Hayvanlar vergisi kaldırılacaktır. Zirai mahsullerin

değerlendirilmesinde köylünün emeğini ödüllendiren fiyatlara önem verilecektir.

İstikrarlı bir fiyat politikası takip edilecektir. Her ailenin bir ev sahibi olması ve

işçileri refaha kavuşturmak için tüm tedbirler alınacaktır. Ücretler yaşam şartlarına

göre ayarlanacak, yıllık ücretli izin sistemi gerçekleştirilecektir. Sendika hürriyeti

genişletilecek, işçiye grev hakkı tanınacaktır. Hür dünya işçi teşekkülleri ile işbirliği

sağlanacak, iş kanunu ıslah edilecek, işçi sigortaları kanununun özerkliği

sağlanacaktır.
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(2) Hürriyet Partisi:

Seçimlere, bütçe, ekonomi, sosyal adalet, kamu idaresi konularında

hazırlanan ve HP’nin kalkınma planı, genel kongrede kabul edilen rapor ve kararlar

ile Anayasa tasarısını içeren yedi farklı broşürle giren333 HP’nin, tüm eleştiri ve

vaadlerini özetlediği seçim beyannamesi 18 Ekim’de yayınlandı. Beyannamede,

üzerinde durulan konular ve parti tarafından savunulan esaslar şunlardı:334

Normal zamanından bir yıl önceye alınan seçimlere, olağanüstü şarlarda

girilmektedir. Bu seçimler, hürriyet isteyenler ile ne pahasına olursa olsun hürriyeti

yok etmek isteyenler arasında nihai bir hesaplaşma anlamındadır. Hürriyeti yok

etmek isteyen zümre liderleri, demokratik rejime saldırmakta ve açıkça totaliter

sistemi savunmaktadırlar. Millet kendi rızasıyla totaliter rejimi tercih etmiş olma

emrivakisi ile karşı karşıyadır.

DP enflasyona dayanan bir israf politikasını temsil etmektedir. 1950 yılından

beri elde edilen dış yardım ve krediler ile mevcut altın ve döviz stoklarının elde

çıkarılmasına rağmen, devlet borçları artmış, Türk parasının değeri düşmüştür. Dış

ticaret ve nüfus başına düşen milli gelir 1951 yılı seviyesine inmiştir. Buğday, et, yağ

gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinin önemli bir miktarı Amerikan yardımından tedarik

edilmesine rağmen, uygulanan enflasyonist politika nedeniyle Türkiye “yoklar ve

kuyruklar” diyarı haline gelmiştir.

HP iktidara geldiğinde tarafsız bir idare kurulacak, seçim sistemi nisbi temsil

esasına göre değiştirildikten sonra derhal genel seçimlere gidilecektir. Anayasa

demokrasinin gerektirdiği hukuki kurumları güvence altına alacak şekilde

değiştirilecektir. 40.000 yerine 60.000 nüfusa bir milletvekili seçilmesi usulü

getirilecektir. Seçimi ve üyeliği özel şartlara bağlanmış ikinci bir meclis kurulacaktır.

Cumhurbaşkanı partiler üstü bir konuma getirilecek ve aynı kişinin iki defadan fazla

cumhurbaşkanı seçilmesi yasaklanacaktır. Anayasaya siyasi partilerin hukuki

eşitliğini sağlayacak hükümler eklenecektir. Kanunların Anayasaya uygunluğunu

inceleme, siyasi partilerin yargısal denetimi, yüksek seçim kurulu, uyuşmazlık

333 “C.H.P. ve Hür. P.nin iktidara hücumları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1,5.
334 “Hürriyet Partisi seçim beyannamesi açıklandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11936, 19 Ekim 1957,
s. 1,5.
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mahkemesi ve yüce divan görevlerine haiz bir Anayasa Mahkemesi kurulacaktır.

Tüm yargı organlarına Anayasa ile güvence getirilecektir. Üniversitelerin bilimsel,

idari ve mali özerklikleri sağlanacaktır. Basın her türlü baskı ve etki dışında

bırakılacaktır. Mesleki teşekkül kurma hakkını kısıtlayan veya bu kuruluşların

kanuni faaliyetlerine engel olan müdahalelere imkan bırakılmayacaktır.

“Vatandaşların kanunlarla teminat altına alınan tabii hak ve hürriyetlerine el

uzatanlar için bir hesab verme günü gelecektir.”

Ekonomi alanında ise en büyük ihtiyaç dengeli ve istikrarlı bir ekonomi ve

maliye hayatıdır. Bütçedeki yatırıma ayrılan ödeneklerin en az yarısının köyü ve

köylüyü kalkındırmaya tahsis edilmesi ve böylece köylerle şehirler arasındaki

ekonomik uçurumun ortadan kaldırılması milli bir zorunluluktur. Serbest ticaret

imkanlarını ortadan kaldıran hükümler mevzuattan kaldırılmalıdır. İşçi, küçük sanat

erbabı ve ticaret erbabı gibi sabit gelirli vatandaşlar, geleceklerinden emin bir düzen

içinde ticaret, hizmet ve sanatlarını icra etmelidirler. İşçiler ve mütevazı halk kitleleri

için müreffeh ve adil bir hayat tarzı sağlanacaktır. İşçilerin milli gelirden adil bir pay

almalarına olanak veren bir araç olarak grev hakkı tanınacaktır. Dış politikada, içinde

bulunulan barış ve emniyet sistemine ve verilen sözlere aykırı bir tutumun

onaylanması mümkün değildir.

HP beyannamesi Hürriyet Andı ile sona eriyordu: “Biz Hürriyet Partililer,

demokrasi ve hürriyet rejimine sadık kalacağımıza, insan haklarına ve demokratik

müesseselere tam saygı göstereceğimize, vatandaşlar arasında parti farkı

gözetmiyerek memleket ve millet menfaatlerini parti menfaatlerinin daima üstünde

tutacağımıza, iktidarı muhafaza için hürriyetleri tahdid ve tahrib yollarına asla

sapmıyacağımıza tarih ve büyük Türk milleti önünde and içeriz.”

(3) Cumhuriyetçi Millet Partisi:

CMP seçim beyannamesi 21 Ekim’de yayınlandı. İlk kısmında iktidarın

eleştirildiği, ikinci kısmında vaadlerin sıralandığı beyannamede yer alan esaslar

şunlardı:335

335 “C.M.P. seçim beyannamesi yayınlandı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11939, 22 Ekim 1957, s. 5.
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İktidar partisi kendi yarattığı siyasi ve ekonomik buhran nedeniyle erken

seçime gitmek zorunda kalmıştır. DP muhalefet yıllarında rejimi ıslah konusunda

verdiği sözleri iktidara geçtikten sonra bir tarafa atmış, anti-demokratik mevzuatı

değiştirmemiş, dahası yeni baskı kanunları çıkararak bir siyasi buhran yaratmıştır.

Vatandaşlar, batı örneği bir demokrasi kurmak yolundaki hamlenin sona erdiğine ve

tek parti idaresine geri dönüldüğüne dair endişeler taşımaktadırlar.

Türkiye’de insan haklarına dayanan demokratik bir devlet düzeninin

kurulması, CMP’nin doğuş sebeplerinden biridir ve parti siyasetinin temelini

oluşturmaktadır. CMP Anayasanın değiştirilmesini, kabul edilecek yeni Anayasada

şahsi idarelere yol açan kuvvetler birliği sisteminin terk edilerek, kuvvetler ayrılığına

gidilmesini, yasamanın iki mecliste temsil edilmesini, yürütmenin denetime tabi

tutulması için hükümler konulmasını, yargının bağımsız hale getirilmesini ve bir

yüksek hakimler meclisi kurulması suretiyle yürütmenin nüfuz ve etkilerinden

korunmasını arzu etmektedir. Seçim sistemi nisbi temsil esasına göre yeniden

düzenlenmelidir. Belediye ve yerel idarelerin kuruluş ve görevlerinde vesayetten

kurtarılarak karar ve bütçelerinde bağımsız olmaları, idarenin tarafsızlığının

sağlanması ve idari faaliyetlerin yargı denetimine tabi tutulması, üniversiteler ile

mesleki ve sosyal kuruluşların özerk hale getirilmesi CMP’nin Anayasada yer

almasını istediği konulardandır.

C) Seçim ve Sonuçları:

27 Ekim günü yapılan seçimler hem sonuçları hem de seçim günü

yaşananlar nedeniyle büyük tartışmalara neden olmuştur. DP’nin muhalefet

partilerinin toplam oyundan daha az oy almasına rağmen iktidarını sürdürmesi ve

daha da önemlisi muhalefetin toplam 178 milletvekiline karşı 424 milletvekili

çıkarması, seçim sisteminin adil olmadığı yönünde eleştirilmesini beraberinde

getirmiştir. Seçim günü yapılan usulsüz uygulamalar ve yolsuzluklar ise, birçok ilde

seçim neticelerine iptal talebi ile itiraz edilmesine, dolayısıyla iktidarın

meşruiyetine ilişkin tartışmalara ve on yılın sonlarına doğru şiddetlenecek iktidar-

muhalefet ikiliğinin derinleşmesine yol açmıştır.
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1) Propaganda Süresinin Bitiminden Seçim Gününe Kadar

Yaşananlar, Son Hazırlıklar ve Seçim Günü:

24 Ekim sabahından itibaren üç günlük propaganda yasağı başladı. Yasak

süresince il seçim kurulları seçimde uyulacak kuralları açıklayan tebliğler

yayınlıyor,336 muhalefet partileri ise basın aracılığıyla seçmene, karma listenin hangi

hallerde yasak olup, hangi hallerde olmadığını açıklayarak,337 işbirliğinin hiç

olmazsa karma listeler aracılığı ile sandıkta gerçekleşmesini umuyorlardı. Muhalif

partiler için bir diğer önemli sorun sahte listelerdi.338 İstanbul il seçim kurulu bu

soruna çözüm getirmek için 25 Ekim’de partili ve bağımsız adayların propaganda

yapmamak şartıyla oy pusulası dağıtmasına izin vermişti.339

Seçime birkaç gün kala yaşanan en ilginç vaka ise propaganda süresinin son

günü olan 23 Ekim’de Ankara’da, ellerinde Atatürk portresi taşıyan ve üniversiteli

gençlerden oluşan bir grubun marşlar söyleyerek yürüyüş yapması ve polisin

gösteriye cop ve göz yaşartıcı bomba ile müdahale edip, bazı gençleri toplantı ve

yürüyüş kanununa aykırı hareket etmekten nezaret altına almasıydı.340

9 Eylül’de seçim kanununa konulan ek maddeye göre, seçimde 1955 nüfus

sayımı esas alınacak, ancak 1957 seçimlerinde seçilecek milletvekili sayısı, 1954

336 “Seçmen kartı almamış olanlar da reylerini kullanabilirler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11941, 24
Ekim 1957, s. 1,5.
337 Ulus gazetesinde bir seçmenin el yazısı ile yapacağı karma listenin değil el yazısıyla birden fazla
sayıda karma liste hazırlamanın yani pusulaları çoğaltmanın yasak olduğunu hatırlatılıyordu. “Yarın
Sandık başındayız”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12446, 26 Ekim 1957, s. 1,3.
338 CHP İstanbul il idare kurulu altıoklu sahte CHP oy pusulalarının çeşitli semtlerde dağıtıldığını, bu
listelerde CHP adayları arasına başka isimlerin karıştırıldığı yada adayların isim ve mesleklerinde
tahrifat yapıldığını belirterek, seçmenlerden ellerindeki listelerle gazetelerde çıkan CHP listelerini
karşılaştırmalarını istiyordu. “Vatandaş Dikkat Sahte C.H.P. Oy Pusulaları Dağıtıyor”, Cumhuriyet,
Yıl 33, Sayı 11940, 23 Ekim 1957, s. 5.
339 İstanbul il seçim kurulu aynı gün aldığı bir başka kararında, muhalif partilerin bazı filmlerin
propagandanın yasak olduğu son üç günde gösterilmesinin durdurulmasına ilişkin tekliflerini,
filmlerin hükümet icraatını gösterdiği mütalaasıyla reddetti. “İl Seçim Kurulunun dün verdiği
kararlar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11943, 26 Ekim 1957, s. 1.
340 “Ankarada bazı gençlerin gösteri yürüyüşünde hadiseler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11941,
24 Ekim 1957, s. 1,5. Olaydan sonra polis kuvvetleri şehirde otomobil ve otobüslerle devriye gezmiş,
ertesi gün nezaret altına alınan 23 kişiden 7’si serbest bırakılmıştı. (“Ankaradaki hadisenin tahkikatı
devam ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11942, 25 Ekim 1957, s. 1.) Propaganda yasağı sırasında
yaşanan diğer bir olay ise, milletvekili adayı da olan Diyarbakır DP il başkanının bir CHP’liye
tabancayla ateş etmesiydi. “Diyarbakırda bir D.P., adayı bir C.H.P. liye ateş etti”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11944, 27 Ekim 1957, s. 5.



411

seçimlerinde her seçim çevresi için belirlenmiş olan milletvekili sayısından aşağı

olamayacaktı.341 Bu hesaba göre, 1957 seçimlerinde 67 ilde toplam 610 milletvekili

seçilecekti.342

Oy verme sabah saat 8’de başlayacak ve 17’de bitecekti. Radyo seçim günü

gece yarısından sonra saat 15’e kadar çalışacak ve İçişleri Bakanlığından alınan

sonuçları aralıklarla bildirecekti. Meclis 1 Kasım’da açılacağı için seçim sonuçları en

geç 29 Ekim sabahına kadar hükümetçe ilan edilmek zorundaydı. 31 Ekim günü parti

grupları toplanarak cumhurbaşkanı ve meclis başkanlık divanı adaylarını

seçeceklerdi. Diğer yandan seçimleri takip etmek için çoğunluğu Amerikalı, İngiliz,

Alman, İtalyan ve Fransız olan 100’den fazla yabancı gazeteci Türkiye’ye

gelmişti.343

Seçim 27 Ekim Pazar günü yapıldı. 1957 seçimlerinin büyük tartışmalar

yaratacağı, daha oy verme işlemi sona ermeden anlaşılmaktaydı. Seçim günü oy

verme süresi sona ermeden radyo, seçim sonuçlarını yayınlamaya başlamış; saat

17’ye gelmeden açılan sandıklarda, sadece DP’nin kazandığı köylere ait sonuçlar ilan

edilmişti. Bu durumu engellemek isteyen CHP, CMP ve HP, Yüksek Seçim

Kuruluna başvurarak radyo yayınlarına itiraz etmiş; kurul saat 16:40’ta radyolara,

seçim sonuçlarının bildirilmesinin yasak olduğunu iletse de, karar çok geç alınmış,

radyo saat 17 olunca yayınına devam etmişti.344

Diğer yandan oy pusulaları, oy torbaları ve seçmen listeleriyle de ilgili olarak

itirazlar yapılmaktaydı. İstanbul Beyoğlu’nda sayım için mühürsüz ve ağzı açık

olarak ilçe seçim merkezine getirilen oy torbaları tartışmalara neden olmuştu.

Seçmen listelerinde isimlerini bulamayan binlerce kişi vardı. İstanbul’da, il seçim

kurulu bu kişilerin sulh mahkemelerinden “oy kullanabilir” iznini almaları için saat

17’ye kadar olan oy verme süresini uzatmış, İstanbul’un bazı semtlerinde oy verme

341 “Meclis dün seçimlere ait ilk kararları aldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11897, 10 Eylül 1957, s.
1,5.
342 Seçim kanuna eklenen maddenin tam metni şöyleydi: “957 genel seçiminde seçilecek milletvekili
sayısının tesbitinde 1955 genel nüfus sayımı esastır. Ancak bu esasa göre, her seçim çevresi için tesbit
edilecek milletvekili sayısı 1954 seçimlerinde, bu çevreler için tesbit edilmiş bulunan milletvekili
sayısından aşağı olamaz.” “Genel Seçimlere Gidilmesi Dün Kesinleşti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11893, 6 Eylül 1957, s. 1,5.
343 “Milletvekilleri Seçimi Bugün Yapılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11944, 27 Ekim 1957, s. 1,5.
344 “Seçimlerde yolsuzluk ve usulsüzlükler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28 Ekim 1957, s.
1,5.
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gece yarısına kadar sürmüştü. Bu nedenle bazı sandıklar gece yarısından sonra ilçe

merkezine gönderilmişti. Bu sandıklar daha ilçe merkezine ulaşmadan, hatta oy

verme ve tasnif işi devam ederken, radyo İstanbul’un kesin sonuçlarını ilan

etmişti.345

2) Seçim Sonuçları ve Meclis Açılana Kadar Yaşananlar:

1957 seçimleri, propaganda devresi kadar sonuçlarıyla da daha uzun süre

konuşulacağa benziyordu. Seçimin üzerinden birkaç saat geçmeden, muhalefetin,

yolsuzluk iddiasıyla bazı illerde seçimlere itiraz edeceği söylentileri çıkmıştı.346 28

Ekim günü sabaha karşı bir basın toplantısı yapan İnönü, seçimde yaşanan

yolsuzluklara dair iddialarını sıralamış, seçim günü radyonun kanunlara aykırı

biçimde kullanılarak, seçimin başladığı andan itibaren sadece DP’nin kazandığına

dair (seçime ilişkin rakamları tahrif edilmiş) haberler verdiğini; diğer yandan seçim

günü binlerce CHP’linin isimlerini seçmen kütüklerinde bulamadığı için oy

kullanamadığını, birçok ismin meçhul kalemlerce sistemli olarak cetvellerden

silindiğini ve seçmen kartı çıkartma konusunda yetkili olan Asliye Mahkemesinin

usulsüz muamele yaptığını iddia etmişti347

Seçmen listelerine dair usulsüzlük iddiaları ciddiydi. Ankara, Diyarbakır,

Konya, Sivas, Sakarya, Balıkesir, Adana, İstanbul ve Mersin’de muhtarların seçim

kurullarına verdikleri listelerle sandık başlarındaki cetveller birbirini tutmuyordu.

Birçok ilde Kasım Gülek ve Nadir Nadi gibi isimlerin de dahil olduğu ve seçmen

kartına haiz binlerce vatandaş listede adını bulamadığı için oy kullanamamıştı.

Ankara’da bu nedenle oy veremeyenler sayısının, Ankara seçmenlerinin yüzde 10’u

olduğu tahmin edilmekteydi. Bu durumun nedeni, seçim kuruluna verilen listelerdeki

bazı isimlerin karşısına, oturduğu evden çıktığına yada öldüğüne dair şerhler

konulması ve bu nedenle seçim kurullarının bu isimleri listeye dahil etmemesiydi.

345 “İstanbulda reylerin tasnifi hadiselere sebebiyet verdi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28 Ekim
1957, s. 1,5.
346 “Muhalefetin, İstanbul seçimine itiraz edeceği anlaşılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28
Ekim 1957, s. 1.
347 “İnönü dün gece seçime fesad karıştırıldığını iddia etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28
Ekim 1957, s. 1,5.
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Diğer yandan DP il ve ilçe merkezleri, seçime birkaç gün kala ve seçim günü asliye

mahkemelerine başvurarak, seçmen listelerine yeni kayıtlar yaptırmış ve bu

vatandaşlara oy kullandırmıştı. Sakarya’da son iki günde bu şekilde 4000 seçmenin

listelere yeniden ilave edildiği söylenmekteydi.348

Radyo ve listelere dair itirazlardan başka, çeşitli illerde sandık başkanlarının

kaçırıldığı, jandarmaların yolları kesip muhalif partililerin üstünde buldukları oy

pusulalarını imha ettikleri, karakol binalarında oy pusulaları bulunduğu gibi iddialar

da söz konusuydu.349

İnönü seçimin ertesi günü Ankara’da CHP genel merkezinde yaptığı basın

toplantısında seçimde yapılan yolsuzluklara dair iddialarını tekrarladı. Buna göre

seçim günü zabıta CHP parti teşkilatına engel çıkarmış, polis seçim pusulalarının

dağıtılmasına mani olmuş, bazı yerlerde gizli sayım yapılmıştı. Daha da önemlisi

radyonun maksatlı yayınıydı. İstanbul’da sandık başlarına seçmenlerin duyacağı

şekilde radyo yerleştirildiği görülmüş, radyo sayım sonuçlarının başa baş gittiği bazı

illerde sürekli olarak seçimin iktidarca kazanıldığını ilan etmişti. Radyo aracılığıyla

“mütemadi sinir yıpratılması”na maruz kalan bu illerin çoğu CHP’nin birkaç yüz oy

farkla seçimi kaybettiği yerlerdi. Gerçekten de CHP Kastamonu, Adıyaman, Giresun,

Konya, Gaziantep, İçel, Trabzon, Amasya, Artvin, Denizli, Sinop ve Antalya’da

3000’den aşağı sayıda oyla seçimi kaybetmişti.350

348 “Seçimlerde yolsuzluk ve usulsüzlükler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28 Ekim 1957, s.
1,5. Kütüklere dair itirazlar aslında yeni değildi. CHP Haziran ayından beri seçmen listelerinde
yapılan usulsüzlükleri tekrarlıyordu. CHP sözcüleri sadece İstanbul seçmen listelerinde 5000 mükerrer
isim tesbit edildiğini, (“Seçmen listelerinde 5000 mükerrer isim görülmüş”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11811, 13 Haziran 1957, s. 1,5.) listelere, itiraz süresinin dolmuş olmasına ve kanunen yasak olmasına
rağmen muhtarlarca eklemeler yapıldığını, (“Seçmen kütükleri hakkında iddialar”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11912, 25 Eylül 1957, s. 1.) seçmen kütüklerinin bu haliyle seçimin dürüst ve tam olarak
yapılamayacağını (“Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11822, 24
Haziran 1957, s. 1,5.) belirtmişlerdi. Hatta CHP İstanbul il başkanlığı seçmenlerin isimlerini seçmen
kütüklerinde aramalarına ilişkin olarak bir ilan hazırlatmış, ancak ücretli olarak yayınlanmak üzere
İstanbul radyosuna gönderilen ilan siyasi propaganda sayıldığından yayınlanmamıştı. “Radyo”, Akis,
Yıl 4, Cilt X, Sayı 162, 15 Haziran 1957, s. 10.
349 “Seçimlerde yolsuzluk ve usulsüzlükler oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11945, 28 Ekim 1957, s.
1,5.
350 “C.H.P.nin üç binden aşağı Oyla kaybettiği yerler”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12449, 29 Ekim 1957, s. 3.
İnönü açıklamasında radyonun seçmen oyuna etki etmekten suçlu olduğunu belirterek, seçim
huzursuzluklarını gidermek için radyo ve radyonun bağlı olduğu bakan hakkında takibat yapılması ve
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini ifade ediyordu. “C.H.P. nin 11 ilde seçim neticelerine
itirazları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim 1957, s. 1,5. Muhalefette İsmet İnönü 1956-
1959, s. 169,170.
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RESİM 7.14.

GELEMİYEN PAŞAM GİDEMEYEN
AĞAM

Dolmuş, Cilt 4, Sayı 96, 6 Kasım
1957, s. 1.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre DP 45 ilden 423, CHP 19 ilden 172, HP ve

CMP birer ilden 4’er milletvekili çıkartmıştı. Daha sonra DP’nin 426, CHP’nin 176,

CMP’nin 4 ve HP’nin 4 sandalye kazandığı anlaşıldı.351 Böylece resmi olmayan

nihai sonuç şöyle oluşuyordu: DP 424, CHP 178, CMP 4, HP 4. DP seçimi yine

kazansa da bu kez kendisine verilen desteğin azaldığı ortadaydı. 81 milletvekili DP

listelerinden aday gösterildiği halde seçilememişti.352 Ankara’da CHP’nin kazanması

da iktidar için büyük başarısızlıktı.353

351 Muş, Bingöl ve Niğde’de karma liste kazanmıştı. Bingöl’de DP 2, CHP 1, Muş’ta DP 3, CHP 1
milletvekili çıkarmıştı. (“Seçimin Dün Anlaşılan Kat’i Neticeleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946,
29 Ekim 1957, s. 1,5.) (“C.H.P. 21 ilden 171 milletvekili çıkardı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12449, 29 Ekim
1957, s. 3,5.) Önceleri Niğde’nin DP 3 CHP 4 milletvekili olarak paylaşıldığı belirtilse de bir gün
sonra CHP’nin Niğde’den 2 milletvekili daha çıkarmış olduğu anlaşılacaktı. “Halk Partisi Niğdeden 2
milletvekili daha çıkardı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11947, 30 Ekim 1957, s. 1.
352 “Seçimlerde kazanamıyan bakan ve milletvekilleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim
1957, s. 1,5.
353 31 Ekim’de genel merkezin bu sonuçtan sorumlu tuttuğu DP Ankara il idare kurulu görevden
alınacak, Ankara belediye başkanına işten el çektirilecekti. “Ankara Belediye Başkanı O. Eren’e işten
el çektirildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11949, 1 Kasım 1957, s. 1 “D.P. Ankara il idare heyeti dün
istifa etti”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12452, 1 Kasım 1957, s. 1.
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RESİM 7.15.

YENİ BİR GÜN DOĞARKEN
Menderes – Oooh, korkulu
rüyalardan kurtuldum!

Akbaba, Cilt 12, Sayı 294, 31 Ekim
1957, s. 1.

Seçim sonuçları HP için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu.354 HP bazı illerde

kayıtlı üye sayısı kadar bile oy alamamıştı. HP sözcüleri bu durumun sebebini, halkın

seçimlerde en güçlü görülen muhalif partiyi desteklemesi ve CHP’nin işbirliği

konuşmalarının manevi havasından faydalanması şeklinde açıklıyorlardı.355

HP’nin aksine CMP durumdan memnun görünüyor, muhalefetin

kuvvetlenmesi ve mecliste daha yüksek sayıda muhalif milletvekili bulunmasını

demokrasinin geleceği açısından umut verici buluyordu.356 CMP için en sevindirici

354 Seçimden bir ay kadar önce Forum dergisinde seçim sonuçlarına dair yaptığı yapılan bir tahminde
1950 ve 54 seçim sonuçları ve HP’nin ülke çapındaki ocak sayısı ve üye sayısından yola çıkarak bazı
hesaplamalar yapılmıştı. Bu hesaplamalara göre 1957 seçimlerinde DP 165-230, CHP 180-250, HP
135-205 ve CMP 60 milletvekili çıkaracaktı. Cemal Aygen, “Önümüzdeki Seçimlerin Muhtemel
Neticeleri”, Forum, Cilt VIII, Sayı 85, 1 Ekim 1957, s. 11-13.
355 “Hür. P. nin takib edeceği politika”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11966, 18 Kasım 1957, s. 1,5. HP
lideri Karaosmanoğlu sonuçların sevindirici olmadığını, hürriyet ve demokrasi mücadelesinin
iktidarların arzularına boyun eğerek yapılamayacağını ifade etmiş, seçime girmenin doğru
olmayacağını işbirliği müzakereleri sırasında belirttiklerini, kötü sonuç karşısında partilerin, basının
ve milletin de hatalı olduğunu savunmuştu. Karaosmanoğlu 1957 seçimlerinin “Türk tarihinin en gayrı
tabii hadisesi” olduğunu söylüyordu. “Seçim neticelerinden C.M.P. memnun, Hür. P. ise müteessir
görünüyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim 1957, s. 1,5.
356 CMP Genel Başkan Yardımcısı Fuat Arna muhalefetin kuvvetlenmesi ve mecliste yüksek sayıda
milletvekili bulunmasının ülke ve millet için mutluluk verici olduğunu, seçimler sonunda elde edilen
başarı ile çoğunluk saltanatına son verildiğini, bu sonucun DP içinde de değişim yaratarak liderin
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durum (partinin milletvekili çıkardığı tek il olan) Kırşehir’den aday gösterilen

Osman Bölükbaşı’nın yeniden milletvekili seçilmesiydi.357

CHP’liler ise, birçok ilde seçim sistemi nedeniyle birkaç oy farkla seçimi

kaybetmiş olsalar da, toplam oy sayısı bakımından geçen seçimlere göre büyük bir

ilerleme yaşadıkları için seçim sonuçlarından memnundular. İnönü az farkla

kaybedilen illere işaret eden ve “Ama Paşam, iktidar sizin hakkınızdı.” diyen bir

arkadaşına, kahkaha atarak “Millet de öyle söyledi, millet de. O kadarı bana yeter.”

diye cevap vermişti.358

CHP’li vatandaşlar oy oranlarını ve milletvekili sayılarını arttırdıkları,

DP’liler ise seçimi yeniden kazandıkları için kutlama gösterileri düzenliyorlar, bu

gösteriler sırasında partili gruplar arasında tartışma ve çatışmalar çıkıyordu. Olaylar

genellikle kalabalık gruplar halinde kamyonlara binmiş şekilde şehri dolaşan DP

taraftarlarının, muhalif partilerin, özellikle CHP’nin ilçe ve ocak teşkilatlarının

önünde davul zurna çalarak gösteri yapmaları sırasında çıkıyordu.359

Bu olaylarda yaralananlar olmuştu, ancak asıl karışıklık Gaziantep’te, gece

CHP’nin kazandığı duyurulan seçimi, sabaha karşı köylerden gelen oylar sayesinde

çok az bir farkla360 DP’nin kazandığının ilan edilmesiyle yaşanacaktı. 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında çıkan olaylarda belediye binası ve DP

merkezi taşlanmış, biri çocuk iki kişi ölmüştü. Önce polis sonra askerin müdahale

ettiği olaylar sonrasında, şehrin üstünde jetler uçmuş, CHP Gaziantep adayı Ali İhsan

totaliter idaresine ve diktatörlük eğilimine son vereceğini açıklamıştı. “Seçim neticelerinden C.M.P.
memnun, Hür. P. ise müteessir görünüyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim 1957, s. 1,5.
357 Bölükbaşı’nın milletvekilliğine seçilmesi üzerine il seçim kurulu tarafından hazırlanan mazbatası
28 Ekim gecesi Ankara’ya gönderilmişti. Ancak cezaevinde bulunan Bölükbaşı tahliye edilmemiş ve
bu konuda yapılan müracaatlar da cevapsız kalmıştı. “Osman Bölükbaşı tahliye edilmedi”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11947, 30 Ekim 1957, s. 1.
358 “C.H.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 182, 2 Kasım 1957, s. 9,10.
359 Mersin, Tarsus, (“Mersinde seçim sonu kavgası”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim 1957,
s. 1,5.) İstanbul, (“Bindirilmiş D.P. gruplarının şehirde geceki nümayişleri”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11947, 30 Ekim 1957, s. 1.) Çanakkale, Samsun, Giresun, (“Bazı Şehirlerde Müessif Hadiseler
Oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11947, 30 Ekim 1957, s. 1.) Van, Konya ve İzmir’de (“Yurdda
üzücü hadiseler yer yer devam ediyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11948, 31 Ekim 1957, s. 1,5.)
partililer arasında tartışmalar yaşanmış; Kastamonu’da iki CHP’li tabancayla, Kayseri’de çıkan
kavgada toplam 16 kişi yaralanmıştı. “Kastamonuda müessif hadiseler cereyan etti”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11949, 1 Kasım 1957, s. 1.
360 CHP Gaziantep seçimlerini 237 oy farkla kaybettiğini ve 30.000 seçmenin oy kullanmasının
iktidarca engellendiğini savunuyor, “Gazianteb seçimlerine dair yapılan itirazlar”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11957, 9 Kasım 1957, s. 1. DP ise oy farkının 1136 olduğu iddia ediyordu. “Gazianteb
seçimleri büyük bir olgunluk içinde”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11960, 12 Kasım 1957, s. 1.
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Göğüş’ün de aralarında bulunduğu CHP’liler tutuklanmış, vali olağanüstü hal ilan

ederek, sokağa çıkma yasağı koymuş ve mahkeme kararıyla olaylar hakkında haber

yapılması yasaklanmıştı.361

Her iki taraf da şiddet hareketlerinden birbirini suçluyordu. DP, CHP’nin

iftira ederek halkı isyana teşvik ettiğini, CHP ise, DP’nin kendisi hakkında asılsız

yayınlar yaparak halkı tahrik ettiğini savunuyordu. İnönü Gaziantep olayları

sonrasında Menderes’e çektiği telgraflarda birçok yerde, seçilip seçilmedikleri nihai

karara bağlanmamış olan DP adaylarının silahlı teşviki ile olayların çıktığını,

olayların tüm sorumluluğunun hükümete ait olduğunu ifade ediyordu. CHP liderine

cevap veren Menderes ise, CHP’yi seçim sonuçlarının henüz belli olmadığı şeklinde

haberler yayarak halkı heyecana sevketmek ve ülkede hadiseler çıkarmaya

çalışmakla itham ediyordu.362

İlerleyen günlerde karşılıklı suçlamalar ağırlaşacak, Hükümet üyeleri ve

radyo, seçimlerde uğradığı mağlubiyeti hazmedemediğine inandıkları CHP’nin, ülke

çapında fesat ateşi yaymak istediğini,363 seçimlerle ortaya çıkan milli iradeyi

tanımamanın kanuna karşı koymak anlamına geldiğini, “halkı isyana sevk eden çok

menfur bir mahiyet” alan yıkıcı faaliyetlerin cezalandırılacağını açıklayacaktı.364

Buna karşılık CHP, radyoyu “seçim suçlusu” olarak nitelendirecek ve radyonun

361 Metin Toker, Demokrasiden Darbeye 1957-1960, 2. bs., Ankara, Bilgi, 1992, s. 16-20.
362 İnönü 29 Ekim günü Başbakan’a üç telgraf çekmişti. İlkinde ülke çapında çıkan olaylar, ikincisinde
Gaziantep olayları, üçüncüsünde Bölükbaşı’nın tahliyesi meselesi ele alınmıştı. İnönü’nün ikinci
telgrafında şu ifade yer almaktaydı: “Bütün dünyaya gazi adlarını anıtmış olan bir vatandaş kitlesine
karşı kendi evlatlarının tayyare ve silahlarını kullanmak şiddetini derhal durdurmanızı talep ederim.”
Üçüncü telgrafta ise Bölükbaşı’nın yeniden milletvekili seçilmesi suretiyle dokunulmazlığını
yenilendiği, tutuklu bulunmasının anayasaya aykırı olduğunu belirtiliyor, tahliyesinin temin
edilmesini isteniyordu. Menderes İnönü’ye Ankara ve İstanbul radyolarında yayınlanan bir açıklama
ile cevap vermişti. “Bazı Şehirlerde Müessif Hadiseler Oldu”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11947, 30
Ekim 1957, s. 1.
363 Devlet Bakanı Emin Kalafat İstanbul’da yaptığı basın toplantısında CHP liderlerinin rivayetlere
dayanarak ağır suçlamalarda bulunduğunu ve ülke çapında fesat ateşi yaymak istediklerini iddia
etmişti. Kalafat’a göre 1950 seçimlerinin sonuçlarını seçim günü öğle vakti ilan eden CHP o zamanki
karanlık maksatlarına bakarak DP iktidarının da böyle bir kötü niyetle hareket ettiği iftirasına
kendisini kaptırmıştı. “C.H.P. liderleri vatan sathına fesat ateşi yaymak istiyorlar”, Zafer Akşam
Postası, Sayı 2587, 1 Kasım 1957, s. 1. “Emin Kalafatın dünkü basın konferansı”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11949, 1 Kasım 1957, s. 1,5.
364 Ankara radyosunda “Radyo Gazetesi” saatinde yayınlanan konuşmada, politika oyunlarının “halkı
isyana sevk eden çok menfur bir mahiyet” aldığı, CHP’nin seçimlerde uğradığı mağlubiyeti
hazmedemediği, seçimlerle ortaya çıkan milli iradeyi tanımamanın kanuna karşı koymak anlamına
geldiği belirtilmekteydi. (“Politika Oyunları, Halkı İsyana Sevk Eden Çok Menfur Bir Mahiyet
Almıştır…”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2586, 31 Ekim 1957, s. 1.) Devlet Bakanı Kalafat ise CHP
liderlerinin yıkıcı faaliyetlerinin cezalandırılacağını söylemişti. “C.H.P. Liderlerinin Yıkıcı Faaliyeti
Ceza Görecektir”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2943, 4 Kasım 1957, s. 1.
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yaptığı CHP aleyhtarı yayınlarla halkı tahrik ederek suç işlemeye devam ettiğini ileri

sürecekti.365

Tartışmalar devam ederken bir yandan da birçok ilde seçim sonuçlarına iptal

talebi ile itiraz ediliyordu. 28 Ekim’den itibaren CHP başta 39 milletvekili çıkaran

İstanbul366 olmak üzere Giresun,367 Gaziantep, İzmir,368 Konya, Artvin, Trabzon,

Amasya, İçel, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli,369 Bilecik,370 Kastamonu,

365 “Radyo seçim suçlusudur”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12452, 1 Kasım 1957, s. 1. “İnönü Radyoyu İtham
Etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11949, 1 Kasım 1957, s. 1.
366 CHP İstanbul’da milli iradenin seçmenlerin arzusuna uygun olarak oluşmadığını iddia ediyordu.
CHP’nin itirazının gerekçeleri şunlardı: Radyonun tek taraflı kullanılması, seçmen kartı olan
vatandaşların kütüklerde isimlerini bulamaması sonucunda oy kullanamaması, DP’nin seçim günü
asliye mahkemesinden karar alınarak binlerce vatandaşa oy verdirtmesi, İstanbul’un imarında çalışan
işçilerin kütüklere ilave edilmesi, 20 bin civarında Türk vatandaşı olmayan göçmenin oy kullanması,
seçim gününden önce içinde DP pusulası olan mühürlü zarfların bulunması, birçok yerde mükerrer oy
kullandırılması, bazı yerlerde gizli tasnif yapılması, muhtarlarca sahibi olmayan seçmen kartları
tanzim edilmesi, oy sayımının DP ocaklarında, müşahitler uzaklaştırılarak yapılması, oy pusulalarının
ve oy torbalarının seçim kurullarına usulsüz teslim edilmesi ve bir kısmının kaybolması, bazı
semtlerde muhalif parti müşahitlerine baskı yapılması, emniyet memurlarının sandık başlarında tedhiş
havası yaratması, il seçim kurullarında seçmen zarflarının bulunması, propaganda yasağına aykırı
olarak radyoda yayın yapılması, kanuna aykırı olarak alfabetik seçim kütüğü yapılmaması. (“C.H.P.
nin 11 ilde seçim neticelerine itirazları”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11946, 29 Ekim 1957, s. 1,5.)
(Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 169,170.) CHP’nin itirazı iki gün sonra bazı itiraz
sebeplerinin ve iddiaların incelenmesi için yeterli delil olmadığından İstanbul il seçim kurulunca
reddedildi. Kurul mükerrer oy kullanımı ve sayımdan sonra sandık tutanaklarının onaylı bir suretinin
partilere verilmemesi iddialarının incelenmesine karar verse de, bu itiraz sebeplerinin İstanbul’daki
seçimlerin iptali için yeterli olmadığına karar verdi. CHP bunun üzerine Yüksek Seçim Kuruluna
itirazda bulundu. (“Diyarbakırda seçimler yenilenecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11948, 31 Ekim
1957, s. 1,5.) Yüksek Seçim Kurulu İstanbul il seçim kurulunun CHP’nin itirazını reddettiği kararını
bozdu ve dosyayı tekrar incelenmek üzere İstanbul’a gönderdi. (“İstanbula dair Yüksek Seçim
Kurulunun kararı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11962, 14 Kasım 1957, s. 1.) Ancak il seçim kurulunun
CHP itirazlarına dair delilleri yeterli bulmadığından talebi tekrar reddetmesi üzerine (“İl Seçim Kurulu
itiraz delillerini yeterli bulmadı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11997, 19 Aralık 1957, s. 1.) Şemsettin
Günaltay Yüksek Seçim Kurulu nezdinde tekrar itirazda bulunmaya karar verdi. “CHP nin İstanbul
seçimlerine yeni itirazı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11999, 21 Aralık 1957, s. 1.
367 Giresun’da memur ve fabrika işçisi kadrolarının seçimden kısa bir süre önce arttırıldığı ve bu yeni
kadrolara alınan görevlilerin DP lehine propaganda yaptığı iddia ediliyordu. Buna göre özellikle
köylerdeki vatandaşlar bu propagandalardan etkilenerek, idari bir haksızlığa uğramamak için ya oy
kullanmış ya da DP lehine oy kullanmıştı. CHP’li olarak tanınan köylerdeki düşük katılımın nedeni
buydu. Giresun’da 1954 seçimlerinde kullanılan zarflarla oy attırıldığı ve bazı köylerde jandarma ile
köy bekçilerinin DP listesi dağıttığı da iddialar arasındaydı. “K. Gülek dün seçim sonuçlarını
açıkladı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12468, 17 Kasım 1957, s. 1,3.
368 İzmir’de 190 bin olması gereken seçmen yerine 253 bin kişi oy vermişti. CHP, görevli hakimin
kabul etmemesine rağmen, İzmir il seçim kurulunun (DP’lilerin çoğunluğu ile alınan bir kararıyla)
kütüklerde ismi bulunmayan kişilere seçmen kartı çıkardığını, onbinlerce kişinin bu kartlarla oy
kullandığını iddia ediyordu. “İzmir’de Seçim Faciasının İçyüzü”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12462, 11 Kasım
1957, s. 1.
369 Diyarbakır’da seçim kütüklerindeki isimlerin silinmesi ve yerine kanunsuz olarak 30 bine yakın
isim yazılması ve mükerrer oy iddiaları vardı. Samsun’daki itiraz nedenleri radyonun kanunsuz
yayınları, 50 bin seçmenin kütüklere geçirilmemesi, DP’li seçmenlerin 2-3 kere kütüğe geçirilerek
mükerrer oy kullanması, seçmen kütüklerinin bir örneğinin partilere verilmemesi, her seçmene
seçmen kartı verilmemesi, ilan edilen kütüklerle sandık başındaki kütüklerinin birbirini tutmamasıydı.
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Isparta,  Denizli,  Balıkesir,  Kütahya,  Afyon,  Kırklareli,  Sinop  ve  Samsun’da,  CMP

İstanbul ve Afyon’da, HP Kayseri’de, DP Niğde, Elazığ Adana, Çankırı, Urfa ve

Tokat’ta371 seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

En sık tekrarlanan iddialar ve itiraz sebepleri şunlardı: Radyoda propaganda

yasağına aykırı yayın yapılması, seçmen kütüklerdeki isimlerin silinmesi ve bu

nedenle seçmen kartı olan vatandaşların oy kullanamaması, kütüklere kanunsuz

olarak binlerce isim yazılması, ilan edilen kütüklerle sandık başındaki kütüklerinin

birbirini tutmaması, seçmen kütüklerinin bir örneğinin partilere verilmemesi, kanuna

aykırı olarak alfabetik seçim kütüğü yapılmaması, her seçmene seçmen kartı

verilmemesi, mükerrer seçmen kartı tanzim edilerek mükerrer oy kullanılması,

muhtarlarca sahibi olmayan seçmen kartları tanzim edilmesi, kütüklerde ismi

bulunmayan on binlerce kişiye seçmen kartı çıkarılması, seçim günü Asliye

Mahkemesinden karar alınarak binlerce vatandaşa oy verdirilmesi, İstanbul’un

imarında çalışan işçilerin kütüklere ilave edilmesi, 20 bin civarında Türk vatandaşı

olmayan göçmenin oy kullanması, seçim gününden önce içinde DP pusulası olan

mühürlü zarfların bulunması, il seçim kurullarında seçmen zarflarının bulunması,

1954 seçimlerinde kullanılan zarflarla oy attırılması, gizli tasnif yapılması, oy

sayımının DP ocaklarında müşahitler uzaklaştırılarak yapılması, oy pusulalarının ve

oy torbalarının seçim kurullarına usulsüz teslim edilmesi ve bir kısmının kaybolması,

emniyet memurlarının sandık başlarında tedhiş havası yaratması, muhalif parti

müşahitlerine baskı yapılması, jandarma ve köy bekçilerinin DP listesi dağıtması,

bazı illerde seçimden kısa süre önce arttırılan memur ve fabrika işçisi kadrolarına

alınan görevlilerin DP lehine propaganda yapması, radyonun tek taraflı kullanılması.

İtirazlar genellikle il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu arasında gidip

geliyor, ilk itirazın yapıldığı il seçim kurulları, seçimin iptal edilmesi konusunda

Kocaeli’nde de Samsun’da olduğu gibi seçimlerin iptali istenmiş, iptal sebepleri olarak; ilan edilen
kütüklerle sandık başındaki kütüklerinin birbirini tutmaması sonucu 30 bin kişinin oy kullanamaması,
asliye mahkemesinden binlerce kişiye DP il merkezi tarafından kitle halinde oy kullanabilme kararı
çıkarılması, mükerrer seçmen kartı tanzim edilerek mükerrer oy kullanılması gösterilmişti.
“Diyarbakırda seçimler yenilenecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11948, 31 Ekim 1957, s. 1,5.
370 Bilecik’te vali ve kaymakamların DP lehine propagandası, jandarma baskısı ve radyonun seçime
müdahalesi iddialar arasındaydı. “Bilecikte de seçimler yenilenecek”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11948, 31 Ekim 1957, s. 1,5.
371 DP’nin Tokat seçimlerine ilişkin itirazında, Tokat’ta CHP’nin diğer muhalefet partilerince
desteklenmesi suretiyle kazandığı, dolayısıyla seçimin muvazaalı olduğu iddia edilmişti. “Yüksek
Seçim Kurulunu uğraştıracak itirazlar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11961, 13 Kasım 1957, s. 1.



420

salahiyetsiz olduklarını belirterek, itirazların Yüksek Seçim Kuruluna yapılmasını

salık veriyor ya da dosyaları Yüksek Seçim Kuruluna yolluyordu. Yüksek Seçim

Kurulu ise itirazlarla ilgili olarak il seçim kurullarının yetkili olduklarını açıklıyor ve

itiraz evrakını il seçim kurullarına iade ediyordu.372 İtirazlar çoğu kez delil

yetersizliği, itiraz sebeplerinin seçimin iptal edilmesi için yeterli olmadığı veya

itirazın yasal süre içinde yapılmadığı belirtilerek reddediliyordu. Neticede yapılan

tüm itirazlar, ya il seçim kurullarınca kabul edilmeyecek yada il seçim kurulunca

geçerli görülse de, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilecekti.373

3) Seçimin Resmi Sonuçları:

Adalet Bakanlığı 30 Ekim’de seçimlerin resmi sonuçlarını ilan etti. 1950 ve

1954 seçim sonuçlarından farklı olarak bu kez toplam seçmen sayısı, seçime katılan

seçmen sayısı, seçime katılım oranı, partilerin aldıkları oy sayısı ve oy oranı resmi

olarak açıklanmadı. Adalet Bakanlığının verilerine göre DP 44 ilde tamamen, 3 ilde

CHP’yle ortak olmak üzere 424, CHP 18 ilde tamamen, 3 ilde DP’yle ortak olmak

üzere 178, HP bir ilde 4, CMP bir ilde 4 milletvekili çıkarmıştı.

DP’nin tam liste halinde kazandığı iller şunlardı: Adıyaman(5), Afyon(10),

Ağrı(5), Amasya(6), Antalya(9), Artvin(5), Aydın(11), Balıkesir(15), Bilecik(4),

Bitlis(3), Bolu(8), Bursa(15), Çanakkale(8), Çorum(10), Denizli(9), Diyarbakır(9),

Edirne(6), Erzurum(13), Eskişehir(8), Gaziantep(10), Giresun(8), Hakkari(1), İçel(9),

Isparta(5), İstanbul(39), İzmir(22), Kastamonu(10), Kayseri(11), Kırklareli(6),

372 “Seçimin yenilenmesine dair itirazlar karara bağlanamadı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11951, 3
Kasım 1957, s. 1. Bilecik’te yaşanan durum bunun tipik bir örneğiydi. Bilecik il seçim kurulu
CHP’nin itiraz dosyasını kendisini salahiyetsiz gördüğünden Yüksek Seçim Kuruluna yollamıştı.
Yüksek Seçim Kurulu il seçim kurullarının yetkili olduklarına karar vererek dosyayı Bilecik’e iade
etmiş, itirazı tekrar inceleyen il seçim kurulu, iptal talebinin yerinde olduğuna karar verip dosyayı
tekrar Yüksek Seçim Kuruluna göndermişti. (“Bilecikte seçimlerin yenilenmesi kararlaştı”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11954, 6 Kasım 1957, s. 1.) Ancak Bilecik il seçim kurulunun verdiği iptal
kararı Yüksek Seçim Kurulunca, CHP tarafından yapılan itirazın yasal süre içinde yapılmadığı
nedeniyle usulden reddedilmişti. “Bilecik seçimleri iptal edilmeyecek”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12460, 9
Kasım 1957, s. 1. “Bilecikte tekrar seçim yapılmayacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11978, 30 Kasım
1957, s. 1.
373 Diyarbakır il seçim kurulu CHP’nin itirazlarını geçerli görerek seçimlerin iptaline karar verse de
(“Diyarbakır seçimini İl Seçim Kurulu bozdu”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12479, 28 Kasım 1957, s. 1.)
Yüksek Seçim Kurulu onaylanmak üzere kendisine gönderilen bu kararı kaldırarak, itirazı
reddetmiştir. “Diyarbakır seçimleri yenilenmiyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11989, 11 Aralık 1957,
s. 1.
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Kocaeli(6), Konya(21), Kütahya(8), Manisa(14), Muğla(7), Nevşehir(4), Rize(6),

Sakarya(8), Samsun(14), Siirt(5), Sinop(6), Tekirdağ(6), Trabzon(12), Yozgat(9),

Zonguldak(12). CHP’nin tam liste halinde kazandığı iller ise şunlardı: Adana(16),

Ankara(27), Çankırı(6), Elazığ(6), Erzincan(6), Gümüşhane(6), Hatay(9), Kars(12),

Malatya(9), Maraş(9), Mardin(8), Ordu(10), Sivas(15), Tokat(10), Tunceli(3),

Urfa(9), Uşak(4), Van(5). HP Burdur(4)’da, CMP Kırşehir(4)’de tam liste olarak

kazanmıştı. Milletvekillikleri paylaşılan illerden Bingöl’de, DP 2 CHP 1, Muş’ta DP

3 CHP 1, Niğde’de DP 1 CHP 6 milletvekili çıkarmıştı.374

İki ilde kazanan adaylar ve bağımsızlar sebebiyle, partilerin meclise

gönderdikleri milletvekili sayıları seçim sonuçlarından farklı olmuştu. İki seçim

çevresinden birden aday gösterilip seçilen 3 DP’li ve 5 CHP’li milletvekili vardı. Bu

milletvekilleri ve tercih ettikleri iller şöyleydi: Celal Bayar(DP)(İstanbul, Bursa)

İstanbul’u, Refik Koraltan(DP)(İçel, Kocaeli) İçel’i, Adnan Menderes(DP)(İstanbul,

Aydın) İstanbul’u, İsmet İnönü(CHP)(Ankara, Malatya) Malatya’yı, Kasım

Gülek(CHP)(Ankara, Adana) Adana’yı, Turhan Feyzioğlu(CHP)(Ankara, Sivas)

Sivas’ı, Kamil Kırıkoğlu(CHP)(Ankara, Sivas) Sivas’ı, Avni Doğan(CHP)(Ankara,

Yozgat) Yozgat’ı tercih etmişti.375 Böylece 424 olan DP milletvekili sayısı 421’e,

178 olan CHP milletvekili sayısı 173’e düşüyordu.

Ayrıca DP listesinde bağımsız aday olarak yer alıp seçimi kazanan 2

milletvekili vardı:376 Ali Fuat Cebesoy(İstanbul) ve Hikmet Bayur(Manisa). Bu

milletvekilleri toplam DP milletvekili sayısı olan 421’den çıkarılıp, bağımsızlara

eklendiğinde DP’nin mebus sayısı 419 oluyordu. Sonuçta mecliste DP’den 419,

CHP’den 173, CMP’den 4, HP’den 4 ve bağımsızlardan 2 olmak üzere toplam 602

milletvekili yer almış ve 8 sandalye boş kalmıştı.

4) 11. Dönem TBMM ve Meclis Açıldıktan Sonra Yaşananlar:

374 “Adalet Bakanlığı, seçimin resmi neticesini ilan etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11948, 31 Ekim
1957, s. 1,5. “Adliye Vekaleti Tebliğ Neşretti”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2586, 31 Ekim 1957, s. 1.
375 Tuncer, a.g.e., s. 153.
376 A.e., s. 154.
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11. dönem meclis377 1 Kasım’da Ali Fuat Cebesoy başkanlığında toplandı.

Milletvekili yemin töreninin yapılmasından sonra378 meclis riyaset divanı seçildi.

Meclis başkanlığına yeniden Refik Koraltan getirilirken,379 Cumhurbaşkanlığına,

oylamaya katılan 602 milletvekilinin 413’ünün oyunu alan Celal Bayar seçildi.380

Yemin töreni sırasında DP milletvekillerinin Bayar’ı ayakta alkışlaması, CHP’lilerin

ise yerlerinden kalkmaması önemli bir detaydı. Bu durum 9. ve 10. TBMM’nin

açılışı sırasında yaşananların tam tersiydi ve iktidarın meşruiyetini sorgulayan bir

hareketti. Daha sonra Bayar yeni kabineyi kurmakla tekrar Adnan Menderes’i

görevlendirdi ve meclis 15 gün tatile girdi.381

Meclisin yaptığı bu ilk oturumdan sonra sırasıyla CHP, CMP ve HP

seçimlerle ilgili birer açıklama yayınladılar. CHP tebliğinde meclis çalışmalarına 15

gün ara verilmesinin yanlış olduğu, bu tatilin mevcut iç ve dış şartlara ve meclis

teamüllerine uygun olmadığı ifade ediliyordu.382

CMP tebliğinde ise seçim günü ve sonrasında yaşanan usulsüzlükler

sayılıyor; seçim sonuçlarının iki partili sistemin kurulmasını savunanlara cevap

niteliğinde olduğu, Türkiye’de güçlü bir üçüncü partiye olan ihtiyacın seçim

377 602 üyeli yeni meclisin üyelerinin mesleklere göre ayrımı şöyleydi: 172 hukukçu, 84 tüccar, 76
çiftçi, 62 doktor, 30 eğitimci, 28 idareci, 27 asker, 21 mühendis, 20 basın mensubu ve edebiyatçı, 15
iktisatçı, 13 bankacı, 10 maliyeci, 10 ormancı, 9 belediyeci, 7 eczacı, 6 işçi, 4 mimar, 3 diplomat, 2
dişçi, 1 veteriner, 1 kimyager, 1 havacı. “Mecliste ekseriyet hukukçularda”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11955, 7 Kasım 1957, s. 1.
378 Yemin töreni sırasında Osman Bölükbaşı’nın adının Kırşehir milletvekili olarak okunmaması
muhalefetin protestolarına yol açmıştı. (“Yeni Meclisin İlk Celsesi Hadiseli geçti”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11950, 2 Kasım 1957, s. 1.) (Burçak, a.g.e., s. 515.) 1 Kasım’da hapishanede yemin eden
Bölükbaşı, (“Bölükbaşı hapiste yemin etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11950, 2 Kasım 1957, s. 1.) 30
Kasım’da tahliye edilecek (“CMP Başkanı Osman Bölükbaşı tahliye edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11979, 1 Aralık 1957, s. 1.) ve 2 Kasım’da mecliste yemin edecekti. “Bölükbaşı dün Meclise
giderek yemin etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11981, 3 Aralık 1957, s. 1.
379 Fikri Apaydın, İbrahim Kirazoğlu ve Agah Erozan başkan yardımcılıklarına, Attila Konuk, İhsan
Gülez, Übeydullah Seven, Hakkı Kumral, Sabahattin Sayın ve Mustafa Saraç katipliklere
seçilmişlerdi. “Refik Koraltan, tekrar Meclis Reisliğine intihap edildi”, Zafer Akşam Postası, Sayı
2588, 2 Kasım 1957, s. 1.
380 Bayar 31 Ekim’de toplanan DP grubunca Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmişti. “Büyük Millet
Meclisi Bugün Açılıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11949, 1 Kasım 1957, s. 1.
381 “Yeni Meclisin İlk Celsesi Hadiseli geçti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11950, 2 Kasım 1957, s. 1.
Burçak, a.g.e., s. 515.
382 “C.H.P. Meclis Grupu bir tebliğ yayınladı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12454, 3 Kasım 1957, s. 1. CHP
grup toplantısında meclise ilk olarak Bölükbaşı’nın durumu, seçimde yaşanan kanunsuzluklar, seçim
kanunu ve basın kanunu konularının getirilmesine karar verilmiş, (“C.H.Partisinin Meclis Grupunun
verdiği kararlar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11951, 3 Kasım 1957, s. 1.) birkaç gün sonra CHP genel
merkezi bünyesinde, anti-demokratik kanunların kaldırılmasını sağlama ve seçimlerde yapılan
kanunsuzlukları tesbit etmeyi hedefleyen komisyonlar kurulmuştu. “C.H.P.nin Meclise intikal
ettireceği meseleler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11956, 8 Kasım 1957, s. 1.
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sonuçları ile bir kez daha vurgulandığı belirtiliyordu. Tebliğin asıl önemli yönü,

iktidar partisinin aldığı oy toplamının, muhalefet partilerinin aldığı oy toplamından

az olduğuna dikkat çekilmesi ve bu anlamda azınlığa düşen DP’nin, ancak mevcut

seçim sisteminin bir sonucu olarak iktidarda kaldığının, oysa muhalefet partileri

arasındaki işbirliği girişimi başarılı olsaydı, muhalefet koalisyonunun büyük

çoğunlukla iktidara geleceğinin belirtilmesiydi.383

HP de CMP gibi, iktidar partisinin (erken seçime gidilmesi de dahil olmak

üzere) aldığı tüm tedbirlere ve 1946 seçimlerinde bile benzerine rastlanmamış olan

itirazlı neticelere rağmen azınlığa düştüğünü ifade etmekteydi. HP tarafından

yayınlanan açıklamada, vatandaşların tek parti idaresine doğru olan gidişe son

vermek için oy verdikleri vurgulanarak; bundan sonra milli iradenin istediği gibi, tek

parti idaresine gidişi durdurmak, demokratik rejimi kurmak ve ekonomik zorluklara

son vererek gerçek bir kalkınma yoluna girmek gerektiği belirtiliyordu.384

Seçim sonrası iktidarla muhalefetin arasındaki gerginliğin artması, iktidarı

muhafaza eden DP’nin nasıl bir hareket tarzı takip edeceği konusunda çeşitli

söylentilerin çıkmasına neden olmuştu. Bir yanda iktidarla muhalefet arasında yeni

bir bahar havası doğacağına ve bir koalisyon kabinesi kurulacağına dair söylentiler

vardı. Ancak bunlar çok gerçekçi bulunmamaktaydı. Çünkü bahar havası için

383 Parti genel merkezinin 3 Kasım tarihli tebliğinde, CMP’nin aldığı oy oranlarının radyo tarafından
tahrif edildiği belirtilerek, yerel il seçim kurullarından alınan seçim sonuçlarına göre CMP’nin bir
milyonu aşan sayıda oy aldığı iddia ediliyordu. Tebliğde muhalefetle iktidarın eşit şartlar altında
seçime girmediği, iktidarın seçim için devlet vasıtalarını kullanıp büyük miktarda para harcadığı,
radyonun seçim günü saat 14.30’dan itibaren DP lehine olan sandık sonuçlarını ilan ettiği ifade
edilmekte, seçmen listelerinde yapılan yolsuzluklar nedeniyle vatandaşların kitle halinde oy
kullanamadıkları, listelerde isimlerini bulamadıkları için oy kullanamayan vatandaşların sayısının
binleri hatta on binleri bulduğu öne sürülmekteydi. CMP seçim kampanyası döneminde harcadığı
parayı açıkladığı belirterek, iktidar partisinin de seçimlerde ne kadar para harcadığını açıklamasını
istiyordu. (Seçimlerde CHP’nin 2 milyon, HP’nin 1 milyon, CMP’nin 1 milyon lira civarında para
harcadığı açıklanmıştı. “Muhalif partilerin seçim masrafı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11953, 5 Kasım
1957, s. 1,5.) Tebliğde iktidarın ilk olarak seçim kanununda, seçim zamanında seçimi idare edecek bir
koalisyon kabinesinin kurulması konusunda, değişikliğe gitmesi öneriliyor ve şöyle deniyordu: “Bu
durumda ve bundan evvelki seçimlerden alınan dersler şudur ki, seçim sistemi ne olursa olsun, seçim
zamanı devlet nüfuz, imkan, para ve vasıtalarının, idare cihazının ve Radyonun bir partinin iktidarın
lehine kullanılmasını önlemek baş mesele olarak meydana çıkmaktadır.” (“Seçimlere dair C.M.P. dün
bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11952, 4 Kasım 1957, s. 1,5.)
384 4 Kasım’da HP genel idare kurulunca yayınlanan tebliğe göre DP, siyasi ve iktisadi buhranın hızla
artması nedeniyle seçimleri öne almış olmasına ve işbirliğine karşı tedbir almasına rağmen azınlığa
düşmüş, seçimlerde, 1946 seçimlerinden sonra bile benzerine rastlanmayacak itirazlı sonuçlar
meydana gelmiş, kütük ve listelerdeki eksiklikler nedeniyle binlerce vatandaş oy verememişti.
Tebliğde seçimlerin HP’nin gelişme halinde bulunduğu bir döneme rastladığına dikkat çekiliyor ve
vatandaşların çeşitli partiler arasında seçim yapmak yerine, muhalif oyları bölmemeyi tercih ettikleri
vurgulanıyordu. “Hür. P.nin neşrettiği tebliğ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11953, 5 Kasım 1957, s. 1,5.



424

muhalefetin önce, seçimlerde ve sonrasında yapılan şikayetlerinin sonuca

bağlanmasını isteyeceği, 15 ilde yeniden seçimlere gidilmesi gibi taleplerde

bulunacağı, DP’nin ise hem bu tür isteklere olumlu cevap vermeyeceği, hem de

mecliste üçte iki çoğunluğa sahipken koalisyon kabinesi kurulması ihtimaline itibar

etmeyeceği açıktı.385

Gerçekleşmesi daha olası bulunan söylentiler ise, DP’nin yurdu huzura

kavuşturmak gerekçesiyle sert tedbirler alacağına ilişkindi.386 Kabinede bir

propaganda bakanlığı kurulacağı, meclis müzakerelerinin yayınlanmasına yasak

getirilerek basın hürriyetlerinin daha da kısıtlanacağı, meclis iç tüzüğünde

değişikliğe gidilerek muhalefetin hareketlerini önleyici tedbirlerin alınacağı

söyleniyordu.387 Bir  diğer  rivayet  ise,  parti  değiştiren  veya  partisinden  ihraç  edilen

milletvekillerinin, milletvekilliğinden ıskat edilerek[düşürülerek] milletvekilliği

haklarının sona erdirilmesine dair bir kanunun çıkarılacağına ilişkindi.388

Aslında meclisin açılışından beri tip bu söylentileri doğrular tarzda

uygulamalar görülmekteydi. Meclisin açıldığı gün Ankara’da sıkı önlemler alınmış,

başkentin ana caddeleri ve meydanlarına tank ve askeri birlikler yerleştirilmiş, radyo

kordon altına alınmıştı.389 Aynı gün  CHP  Gaziantep  adayı Cemil  Sait  Barlas

Gaziantep’te çıkan olaylarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Adana’ya

385 “Yeni Hükümetin teşkili faaliyeti hızlandırıldı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11953, 5 Kasım 1957,
s. 1,5.
386 Nadir Nadi, “Bir Büyük Sorum”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11961, 13 Kasım 1957, s. 1.
387 “Beşinci Menderes kabinesi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11957, 9 Kasım 1957, s. 1. “Basın
hürriyetlerinin daha fazla kısılmasına doğru…”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11953, 5 Kasım 1957, s. 1.
“Mecliste sözlü soruların tahdidi için hazırlıklar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11955, 7 Kasım 1957, s.
1.
388 Bu kanun HP’nin kuruluşu arifesinde, 1955 yılında yapılan DP 4. Büyük Kongresinde gündeme
getirilmiş ancak gerçekleşmemişti. (“D. Parti içinde iki cereyan çarpışıyor”, Cumhuriyet, Yıl 33,
Sayı 11960, 12 Kasım 1957, s. 1.) (“D.P. çevrelerinde iskat teklifine muhalefet var”, Cumhuriyet, Yıl
33, Sayı 11961, 13 Kasım 1957, s. 1.) Kanunun tekrar ele alınmasında, seçimden önce DP’den istifa
eden Muammer Obuz ve Rüştü Özal’ın 5 Kasım’da CHP’ye girmesi etkili olmuştu. (“Muammer Obuz
ile Rüştü Özal C.H.P. ye girdiler”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12457, 6 Kasım 1957, s. 1.) Birkaç günlük
tartışmadan sonra ıskat kanunu düşüncesinden vazgeçilecek, (“İskat Kanunu Tasavvurundan
Vazgeçildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11963, 15 Kasım 1957, s. 1.) DP içinde ikilik yaratan bu
kanunun kabul edilmemesi genel merkezin gruba verdiği bir taviz olarak görülecekti. Buna göre,
tavize karşılık DP grubu Menderes’in sert politikasına karışmayacaktı. “İktidar”, Akis, Yıl 4, Cilt XI,
Sayı 184, 16 Kasım 1957, s. 4,6,7.
389 “Ankarada dün alınan olağanüstü tedbirler”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11950, 2 Kasım 1957, s. 1.
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götürülmüş,390 Vatan Partisi Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı ise 5 Kasım’da

komünistlik propagandası yapmak ve dini siyasete alet etmek suçundan

tutuklanmıştı.391

Seçim bitmiş ancak iktidarla muhalefet arasındaki savaş sona ermemişti. DP

seçimlerin dürüst yapıldığını belirterek, seçim sonuçlarının kendisi için bir zafer

anlamına geldiğini savunuyor392 ve seçim mevzusunun artık kapatılmasını arzu

ediyordu.

Muhalefet ise seçim sonuçlarının iktidar yanlısı basının iddia ettiği gibi bir

zafer olmadığını, DP’nin, radyoyu istediği gibi kullanmasına ve seçim yolsuzlukları

yapmasına rağmen hüsran yaşadığını ileri sürüyordu. Muhalif basına göre seçim

sonuçları, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ve vatandaşların demokratik

hak ve hürriyetlerini kısıtlayan bir idareyi desteklemediklerini gösteriyordu.393

Muhalefet partileri seçimde yaşanan usulsüzlüklerin takibi konusunda DP’nin peşini

bırakmaya niyetli görünmüyordu. CHP bir yandan seçim yolsuzluklarıyla ilgili

itirazlarını sürdürüyor,394 bir yandan da partilerin aldığı oy miktarları ve oranlarını

gösteren seçim sonuçlarını yayınlaması için iktidara baskı yapıyordu.

1957 seçimlerine ait, partilerin il ve ülke bazında aldığı oy miktarlarına dair

seçim sonuçları muhalif partilerin tüm ısrarlarına rağmen resmi olarak

açıklanmamaktaydı. Adalet Bakanlığı bu konuda yapılan müracaatlara, konunun gizli

390 “Cemil Sait Barlas dün sabah tevkif edildi”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12453, 2 Kasım 1957, s. 1. Barlas
ve daha önce aynı iddiayla tutuklanan CHP Gaziantep adayı Ali İhsan Göğüş beş buçuk ay tutuklu
kaldıktan sonra beraat etti. Toker, Demokrasiden Darbeye 1957-1960, s. 18.
391 “Vatan Partisi genel başkanı dün tevkif edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11954, 6 Kasım 1957, s.
1.
392 İktidar yanlısı gazetelerde ve radyoda dünya basınında çıkan ve DP’nin seçim başarısını öven
makaleler yayınlanmakta, makalelerde seçimlerin dürüst yapıldığı öne sürülmekte ve DP iktidarının
icraatları ile Türkiye’nin NATO ve Amerika’yla olan ilişkileri vurgulanmaktaydı. “D.P. nin Seçim
Zaferi Bir Sürpriz Değildir..”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2939, 31 Ekim 1957, s. 1. “Hiç Olmazsa Yabancı
Matbuattan Utansınlar”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2587, 1 Kasım 1957, s. 1. “Dünya Basını, D.
Partinin Zaferini Takdirle Belirtiyor”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2591, 5 Kasım 1957, s. 1.
“Demokrat Partinin Zaferi Esasen Beklenmekte İdi”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2946, 7 Kasım 1957, s. 1.
“Alman Matbuatı, D.P. nin Seçim Zaferini Övüyor”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2602, 16 Kasım
1957, s. 1.
393 Metin Toker, “Mahkum Edilen Sistem”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 182, 2 Kasım 1957, s. 5. Turhan
Feyzioğlu, “Son Seçimin Öğrettiği Gerçek”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 184, 16 Kasım 1957, s. 13.
394 CHP Meclisi 17 Kasım’da bir tebliğ yayınlayarak seçim günündeki radyo yayınlarında ve seçim
kütükleri ile seçim listelerinin hazırlanmasında; seçim emniyeti, seçim serbestliği ve eşitlik şartlarını
ihlal eden birçok yolsuzluğun yapıldığının tesbit edildiğini, seçim sonrasında muhalefete karşı üzüntü
verici olayların meydana geldiği, radyonun seçimlerden sonra muhalefet aleyhine halkı tahrik eden
saldırılarına devam ettiğini açıkladı. “C.H.P. Meclisi dün seçimle ilgili bir tebliğ neşretti”,
Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11966, 18 Kasım 1957, s. 1,5.
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olduğu gerekçesiyle red cevabı veriyordu.395 Beklemekten sıkılan CHP396 16 Kasım

günü, il seçim kurullarından alınan rakamlarla hazırlanmış olan seçim sonuçlarını

açıklayacaktı.

Buna göre toplam seçmen sayısı 12.077.413, seçime katılan seçmen sayısı

9.230.814, seçime katılım oranı ise %76.43’dü. Oyların 4.403.190’ını alan DP, 424

milletvekili çıkarmıştı. DP’nin aldığı oy oranı %47.70’di. Oyların 3.768.043’ünü

alan CHP, 178 milletvekili çıkarmıştı. CHP’nin aldığı oy oranı %40.82’ydi. Oyların

663.295’ini alan CMP, 4 milletvekili çıkarmıştı. CMP’nin aldığı oy oranı %7.19’du.

Oyların 356.419’unu alan HP, 4 milletvekili çıkarmıştı. HP’nin aldığı oy oranı %

3.86’ydı. Bağımsızlar ve diğer partilerse 39.867 oyla milletvekili çıkaramamış ve

oyların % 0.43’ünü almışlardı.397

Bu rakamlar iktidarın neden sonuçları açıklamadığını izah ediyordu. CHP,

CMP ve HP’nin oy toplamı, DP’ninkinden 384.567 fazlaydı. Yani muhalefet seçime

ortak cephe halinde girseydi, iktidara gelecekti. DP’nin kazandığı 15 ilde CHP ile

CMP’nin oylarının toplamı, DP’nin oylarından fazlaydı.398 DP ile CHP arasındaki oy

farkı ise sadece 635.147 idi. CHP için bu rakamlar çok önemliydi çünkü onbinlerce

seçmenin kütüklerde yapılan yolsuzluklar nedeniyle oy kullanamadığının iddia

edildiği bir ortamda, seçimde yapılan yolsuzluklar (1946 seçimlerinden farklı olarak)

iktidarı belirleme bakımından büyük önem taşımaktaydı.399

Ancak seçim sistemi, partiler arasındaki oy farklarına ve oy oranlarının

birbirine ne derece yakın olduğuna ilişkin tüm bu rakamları geçersiz kılıyordu.

DP’ninkinden yüzde 7 az oranda oy alan CHP, meclise DP milletvekillerinin yarısı

kadar dahi milletvekili sokamamış; daha da ilginci, toplam % 51.87 oy oranına sahip

üç muhalif parti, toplam 186 sandalye kazanırken, DP % 47.70 oy oranıyla 424

sandalye sahibi olmuştu. Bu adaletsiz durum, 1954 seçimleri sonunda yaşandığı gibi

seçim sistemi tartışmalarının alevlenmesine neden olacaktı.

395 “Seçime dair neticeler mahrem!”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11955, 7 Kasım 1957, s. 1.
396 8 Kasım’da İstanbul’da bir demeç veren Kasım Gülek, iktidarın seçim sonuçlarını açıklamaması
halinde kendilerinin açıklayacaklarını söylemişti. “Seçim neticelerini onlar vermezse biz vereceğiz”,
Ulus, Yıl 37, Sayı 12460, 9 Kasım 1957, s. 1.
397 “K. Gülek dün seçim sonuçlarını açıkladı”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12468, 17 Kasım 1957, s. 1,3.
“Seçime Dair Yeni Rakamlar”, Forum, Cilt VIII, Sayı 89, 1 Aralık 1957, s. 3,4. “Seçim neticelerine
dair C.H.P. nin açıklaması”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11965, 17 Kasım 1957, s. 1,5.
398 “C.M.P.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 182, 2 Kasım 1957, s. 11-13.
399 “Seçim Yolsuzlukları”, Forum, Cilt VIII, Sayı 87, 1 Kasım 1957, s. 4.
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Muhalefet seçim günü yaşananlar, seçim sonuçları ve nihayet seçim sistemi

konularında durmadan iktidarı sıkıştırıyordu. DP ise tüm bu seçim tartışmalarından

sıkılmış görünüyordu. İktidar yanlısı basın “majoriter sisteme göre cereyan etmiş

seçimlerde, intihap dairelerinin çoğunda mağlup olmuş bir partinin, mağlubiyeti

kabul edip kaderine rıza göstermesinden başka çare”400 olmadığını belirtiyor ve nisbi

temsil sisteminin, seçim sonuçlarından da anlaşıldığı gibi Türk milletince

istenmediğini, artık bu konuda tartışmanın anlamsız olduğunu savunuyordu.401

İktidar yanlısı basın muhalefetin, DP’nin azınlığa düştüğü yönündeki

propagandasının, ülkede huzursuzluk ve hükümet aleyhine güvensizlik yaratmak,

hükümetin meşruiyeti konusunda zihinlerde tereddüt oluşturmak ve vatandaşları

birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını iddia ediyor;402 muhalefetin gittiği yanlış

yolun tıkanması ve muhalefetin izana davet edilmesinin, iktidarın hem yasal hakkı

hem de kendisini seçen millete karşı ödemesi gereken bir borç olduğunu

bildiriyordu.403

Zafer Akşam Postası’nda çıkan “Maksatları Hükümeti iş göremez hale

sokmaktır” başlıklı makalede muhalefeti hedef alan şu uyarıya yer verilmekteydi:

“Bir kere daha bilmeleri lazımdır ki, Muhalefetin bu oyununa daha fazla müsaade

edilmiyecek, icabederse Memleketi huzursuzluktan, Milleti devamlı ve sistemli

tahrik ve telkinlerden kurtaracak her türlü tedbirlere başvurulacaktır!”404

Basında çıkan bu tip haberlerle yapılan ön hazırlıktan sonra, DP Meclis

Grubu bir tebliğ yayınlayarak “memleketimizin maddi ve manevi huzurunun iadesi,

vatanın ve rejimin selameti ve amme hizmetlerinin iyi ve süratli yürütülmesi için

400 “Seçimlere Bir Bakış!”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2962, 23 Kasım 1957, s. 1,4.
401 “Muhalefet nisbi seçimde israr ede dursun, Fransa bundan vazgeçiyor”, Zafer Akşam Postası,
Sayı 2593, 7 Kasım 1957, s. 1,4. Zafer gazetesinde 9 ve 10 Kasım 1957 tarihlerinde Z.V. rumuzu ile
çıkan makalelerde nisbi temsil sisteminin zayıf ve aciz hükümetler ile hükümetin inisiyatiflerini felce
uğratmaya hazır olan ve tüm icraatını körelten bir meclis yapısına neden olduğu belirtiliyor, birçok
ülkenin rejim buhralarına neden olan bu sistemden kurutulmaya çalıştığı ifade ediliyordu. Makaleye
göre coğrafi durumu itibarıyla sürekli tetikte olması gereken Türkiye’de, batıyla farkın kapatılması ve
girişilen hamlelelerin devam etmesi için en gerekli şey güçlü bir hükümetti. Z.V., “Nisbi Seçim I”,
Zafer, Yıl 9, Sayı 2948, 9 Kasım 1957, s. 1,4. Z.V., “Nisbi Seçim II”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2949, 10
Kasım 1957, s. 1,4.
402 Zafer Akşam Postası İngiliz, Yunanistan ve Alman seçimlerinde de muhalefetin aldığı oyların
toplamının, iktidarın oylarından fazla olduğuna dikkat çekiyordu.“Muhalefet Yardakçıları Acaip
Hesaplar Peşinde”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2602, 16 Kasım 1957, s. 1.
403 “Muhalefet Fena Yollardadır”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2594, 8 Kasım 1957, s. 1.
404 “Maksatları Hükümeti iş göremez hale sokmaktır”, Zafer Akşam Postası, Sayı 2592, 6 Kasım
1957, s. 1.
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lüzum görülecek kanuni ve idari bütün tedbirlerin derhal” alınacağını

duyuruyordu.405 Bu açıklamadan sonra hızla muhalefete karşı tedbir alınmaya

başlanacak, bazı muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması,406

CHP’nin “gayrimeşru ve gayriahlaki” olduğu iddia edilen seçim faaliyeti hakkında

meclis tahkikatı açılması,407 ana  muhalefet  partisinin  resmi  kayıt  ve  defterlerine  el

konulması408 gibi partilere yönelik ve yüksek dereceli memurların yerlerinin

değiştirilmesi409 gibi idari tedbirler alınacaktı.

Yeni dönemde muhalefeti yeni baskı tedbirleri, DP’yi ise mecliste güçlü bir

muhalefet bekliyordu. Bunun farkında olan Menderes, bu kez410 kabinesini kurmakta

acele etmemiş,411 yeni hükümeti, görev almasının üzerinden iki haftadan fazla süre

geçmesine rağmen kurmamıştı.

405 “Kanuni Ve İdari Bütün Tedbirler Derhal Alınacaktır!”, Zafer, Yıl 9, Sayı 2954, 15 Kasım 1957, s.
1.
406 İlk olarak CHP’den Mehmet Kartal, CMP’den (halen cezaevinde olan) Osman Bölükbaşı ve
HP’den Fethi Çelikbaş’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair tezkereler meclise gönderilmişti.
“Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilleri”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11967, 19 Kasım
1957, s. 1.
407 DP Gaziantep milletvekilleri tarafından, seçimlerde CHP’nin faaliyeti hakkında meclis tahkikatı
açılması için bir önerge hazırlanmış ve DP Meclis Grubunca kabul edilerek meclise gönderilmişti.
Önergede CHP’nin “seçimlerde gayrimeşru ve gayriahlaki mücadele usullerine başvurduğu” iddia
edilmekteydi. (“İç politikada dün hava birdenbire sertleşti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11968, 20
Kasım 1957, s. 1.) (“Seçimler hakkında Meclis tahkikatı açılması katileşti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11970, 22 Kasım 1957, s. 1.) Muhalefet iktidarın bu takrirle, muhalefetin seçim şikayetlerini örtbas
etmek ve milletin dikkatini seçimle ilgili asıl meselelerden başka yönlere yöneltmeyi amaçladığını
iddia ediyordu. “Muhalefete göre iktidarın hedefi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11971, 23 Kasım 1957,
s. 1.
408 İstanbul’daki bazı CHP ocak binalarındaki parti defterleri polislerce incelenmiş ve bazı defterlere
el konulmuştu. (“İstanbulda polis dün C.H.P. hakkında tahkikata girişti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11974, 26 Kasım 1957, s. 1.) Şemsettin Günaltay uygulamanın demokrasi ve hukuk devletine aykırı
olduğunu belirtince, İçişleri Bakanı Namık Gedik elkonmanın İstanbul Beyoğlu ilçe seçim kurulunda
geçen olayları araştırmak amacıyla yapıldığını, resmi kayıt ve defterlerin adliyeye delil olarak
gönderildiğini belirten bir açıklama yapmıştı. “İtham ve İftirayı, İtiyad Haline Getirmişlerdir”, Zafer
Akşam Postası, Sayı 2613, 27 Kasım 1957, s. 1.
409 Seçimlerden sonra 1958 yılı başına kadar 8 vali ve 27 kaymakamın yeri değiştirilmişti. Bu
nakillerin, seçimler sırasında iktidar lehine faaliyetlerde bulunmayan veya muhalefeti destekleyen
memurlara karşı aldığı söylenmekteydi. “Seçim Sonrası ve İdarecileri”, Forum, Cilt VIII, Sayı 91, 31
Aralık 1957, s. 11.
410 1. ve 2. Menderes hükümetleri 24 saatte, 3. Menderes hükümeti 3 günde, 4. Menderes hükümeti 9
günde kurulmuştu. “Başbakan yeni Hükümeti dün de açıklıyamadı”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı
11970, 22 Kasım 1957, s. 1.
411 Akis kabinenin ilan edilmemesinin nedeninin seçimlerden önce, seçimler sırasında ve sonrasındaki
tutumları beğenilmeyen üç bakanın kabinede yer almasının, birçok DP grubu üyesince istenmemesi
olduğunu iddia etmekteydi. Bu bakanlar Emin Kalafat(Devlet), Fatin Rüştü Zorlu(Devlet) ve Namık
Gedik(İçişleri) idi. Akis’e göre DP Meclis Grubu Menderes’ten memnundu, ancak birçok DP
milletvekili ve parti teşkilatı, bu bakanların sadece hükümet işlerinden değil, parti işlerinden de
uzaklaştırılmasını istiyordu. “İktidar”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 185, 23 Kasım 1957, s. 4,6,7.
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Muhalefet ülkenin, parlamento teamüllerine aykırı olarak geçici bir hükümet

tarafından idare edilmesini ve meclisin gündemsiz olarak toplanarak, birkaç dakika

süren oturumlar yapmasını eleştiriyordu.412 22 Kasım’da bir açıklama yapan Kasım

Gülek hükümetin üç haftadır kurulamamış olmasını “Cumhuriyet tarihinin en uzun

siyasi buhranı” olarak nitelendirmişti.413

Bu açıklamanın ertesi günü Anadolu Ajansı, hükümetin 25 Kasım’da

kurulacağını bildirdi414 ve 5. Menderes kabinesi 25 Kasım akşamı radyoyla ilan

edildi. Kabinede 7 yeni bakan görev alıyordu. İmar ve basın, yayın ve turizm olmak

üzere iki yeni bakanlık kurulmuştu. Kabineye yeni giren bakanlar şunlardı: Hayrettin

Erkmen(Çalışma Bakanı), Nedim Ökmen(Tarım Bakanı), Sıtkı Yırcalı(Basın Yayın

ve Turizm Bakanı), Fevzi Uçaner(Ulaştırma Bakanı), Lütfi Kırdar(Sağlık Bakanı),

Muzaffer Kurbanoğlu(Devlet Bakanı), Medeni Berk(İmar Bakanı). 4. Menderes

kabinesinde yer alan 12 bakan bu kabinede de yer almaktaydı. Bunlardan yeri

değiştirilenler şunlardı: Tevfik İleri (Milli Eğitim Bakanlığından Başbakan

Yardımcılığına), Celal Yardımcı (Devlet Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına),

Esad Budaklıoğlu, (Tarım Bakanlığından Adalet Bakanlığına) Fatin Rüştü Zorlu

(Devlet Bakanlığından Dış İşleri Bakanlığına). Yerini muhafaza eden bakanlar ise

şunlardı: Emin Kalafat(Devlet Bakanı), Şemi Ergin(Milli Savunma Bakanı), Namık

Gedik(İçişleri Bakanı), Hasan Polatkan(Maliye Bakanı), Ethem

Menderes(Bayındırlık Bakanı), Abdullah Aker(Ticaret Bakanı), Hadi

Hüsmen(Gümrük ve Tekel Bakanı), Samet Ağaoğlu(Sanayi Bakanı)415

5. Menderes kabinesinin 3. ve 4. kabinelerin bir karışımından oluştuğu ve

Menderes’e yakın şahıslardan meydana geldiği görülmekteydi. Muhalif basın

412 1 Kasım’da yeni dönemin ilk toplantısını yapan ve ardından 15 gün tatile giren meclis, 18 Kasım
Pazartesi günü gündemsiz olarak toplamış ve 4 dakika süren bir oturum yapmıştı. Bu dört dakika
boyunca CHP adına konuşan Grup Başkan Yardımcısı Faik Ahmet Barutçu, parlamento teamüllerine
aykırı olarak ülkenin 17 gündür geçici bir hükümet tarafından idare edildiğini, bu sürede kabinenin
kurulmamasının bir hükümet buhranı manzarası arzettiğini söylemişti. (“Muhalefet Mecliste kabine
buhranından şikayet etti”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11967, 19 Kasım 1957, s. 1.) Meclis 20 Kasım
Çarşamba ve 22 Kasım Cuma günü de gündemsiz olarak toplanıp çok kısa süren oturumlar yapacaktı.
413 “ ‘Cumhuriyet tarihinin en uzun siyasi buhranı’ ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11971, 23 Kasım
1957, s. 1.
414 “Hükümete dair tebliğ”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11972, 24 Kasım 1957, s. 1.
415 “Yeni Hükümet Dün İlan Edildi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11974, 26 Kasım 1957, s. 1,5.
Kabinenin yaş ortalaması 50’ydi ve bakanların 9’u hukukçu, 5’i siyasal bilgiler fakültesi mezunu, 2’si
iktisatçı, 1’i de askerdi. “Yeni Kabinede hukukçular ekseriyette”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11974,
26 Kasım 1957, s. 1.
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kabinenin bu isimlerle oluşmasını parti grubunun bir yenilgisi olarak görüyordu.416

Gerçekten de DP grubunda kabine üyelerinden memnun olmayan ve yeni hükümete

güvensizlik oyu verme taraftarı olanlar vardı. Ancak beklenen olmadı ve 5. Menderes

hükümeti 3 Aralık’ta gruptan, (100 kadar milletvekilinin hazır bulunmadığı)

oylamaya katılan 322 üyenin oybirliği ile güvenoyu aldı.417

Ertesi gün hükümet programı meclise sunuldu.418 Programda, mevcut dünya

ve ülke şartları içinde büyük bir önem arz eden yürütme gücünün, ülkeyi

tehlikelerden korumak ve ileri bir düzeye taşımak için hızla karar alması gerektiği

belirtilerek, “her şeyin murakabe ile başlayıp murakabe ile bittiği” düşüncesini

taşıyanların “sabotajları andıran faaliyet”leri eleştirilmekte ve mevzuat ve uygulama

değişiklikleriyle hürriyetlerin suiistimal edilmesinin önleneceği, “gizli

komünistlikle” mücadele edileceği ifade edilmekteydi. Programda iktisadi ve mali

konularda bir değişikliğe gidilmeyeceği, fiyat denetiminin sağlanması için

çalışılacağı belirtilmekte, yapılan icraatlardan söz edilerek, bitmek üzere olan

yatırımların hizmete girmesiyle kalkınma seviyesinin daha da yükseleceği öne

sürülmekteydi. Program imar ve inşa faaliyetlerinin, bu konuyla ilgili bir bakanlık

kurulmasıyla daha da etkili bir biçimde süreceği belirtilerek son buluyordu.419

5. Menderes hükümeti 133 rede karşılık 403 kabul oyu ile güvenoyu

alacak,420 fakat hükümet programı muhalefet partilerince rejime ve ekonomiye ilişkin

sorunlara çözüm getirmediği iddiası ile tenkit edilecekti.421 Ancak asıl şiddetli eleştiri

416 Akis kabineyi, Başbakana yakınlıklarına göre üçe ayırmaktaydı. İç kabine, yani başbakana en
yakın isimler Tevfik İleri, Emin Kalafat, Fatin Rüştü Zorlu ve Namık Gedik’ti. İç kabinedeki
bakanlardan hiçbiri “1946 Demokratı” değildi ve DP’ye 1950’den sonra katılmışlardı. “İktidar”, Akis,
Yıl 4, Cilt XI, Sayı 186, 30 Kasım 1957, s. 4-9.
417 Burçak, a.g.e., s. 517. Albayrak, a.g.e., s. 513.
418 Muhalefetin programı daha iyi inceleyebilmek için müzakerelerin iki gün sonraya bırakılmasına
ilişkin talebi reddedilmişti. “B.M.M.”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 187, 7 Aralık 1957, s. 6,7.
419 Hükümet Programları (1920-1965), Der. İsmail Arar, İstanbul, Burçak, 1968, s. 288-307.
420 Yücel, a.g.e., s. 130.
421 Programın okunmasından sonra söz alan CHP lideri İnönü, iktidarın 1954’den beri aldığı anti-
demokratik tedbirler, seçim döneminde yaşanan eşitsiz uygulamalar, seçim günü kaydedilen
usulsüzlükler ve seçim sonrasında çıkan olaylarda muhalefete yapılan saldırılar konusundaki
görüşlerini dile getirerek, 1957 seçimlerinin incelenmesi gerektiğini belirtmişti. İnönü hükümet
programında hukuk düzeninin sağlanması ve ekonomik sorunlara çözüm getirilmesi hakkında hiçbir
hüküm olmadığını ifade etmiş ve böyle bir programa katılmalarının olanaksız olduğunu söylemişti.
Muhalefette İsmet İnönü 1956-1959, s. 172-184.
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hükümet programını, DP’nin rejimi tam olarak totaliterliğe dönüştürme kararının bir

ifadesi olarak gören, muhalif basından gelecekti. 422

Forum’a göre hükümet siyasi rejim içinde kalan son hürriyet kalıntılarını da

yok etmek üzere harekete geçmişti.423 Akis ise programda hükümetin yetkilerinin

genişleyeceğinin açıkça bildirildiğini belirtiyor, DP’nin gelecek seçimlere kadar

kendisi aleyhinde oy kullanılmasına neden olan faktörleri birer birer bertaraf etmek

düşüncesinde olduğunu vurguluyordu.424

7 Aralık tarihli Akis’te çıkan ve Metin Toker’e ait makalenin son sözleri

şöyleydi:425

“Otoritenin faziletine inanç, D.P. mesullerinde devam etmektedir. Program
Parti içi ve Parti dışı bütün murakabeden kurtulma gayretinin ve niyetinin
ifadesidir. Sadece bu, 1957 seçimlerinin dersiyle tezad teşkil etmektedir.
Çok partili rejimin ruhu, yazık ki, bu son dersten sonra dahi anlaşılmamıştır.
Beşinci Menderes hükümeti son Menderes hükümeti olursa hiç kimse
şaşırmayacaktır.”

5) 5. Menderes Kabinesinin Kurulmasından 27 Mayıs 1960

İhtilaline Kadar Geçen Sürede Yaşananlar:

1957 seçimlerinden sonra, seçim sonuçlarının da etkisiyle gelecek seçimler

için endişelen DP, muhalefetin varlığını sorgulamaya başladı. Hükümet programının

okunmasının üzerinden bir ay geçmeden meclis içtüzüğü değiştirilerek; milletvekili

dokunulmazlığının kaldırılmasını kolaylaştıran, milletvekillerine kürsüdeki

sözlerinden dolayı verilen uyarı ve meclisten çıkarılma cezalarını arttıran,

milletvekillerinin uygun bulunmayan konuşmalarının tutanaklardan çıkarılmasını

ve/veya gazetelerde yayınlanmasının yasaklanmasını sağlayan, partilerin grup

422 “Hükümet Programı”, Forum, Cilt VIII, Sayı 90, 15 Aralık 1957, s. 3,4.
423 Dergiye göre yeni baskı tedbirleri için kullanılacak bahane de “gizli komünizm” ile mücadeleydi.
Forum bu taktiğin daha önce Hitler, Musolini, Peron gibi diktatörlerce, tek parti hakimiyetini kurmak
için kullanıldığına dikkat çekiyordu. “ ‘Gizli Komünistlikle’ Mücadele”, Forum, Cilt VIII, Sayı 90,
15 Aralık 1957, s. 4.
424 Metin Toker, “Tanzim Devri”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 186, 30 Kasım 1957, s. 5.
425 Metin Toker, “Program”, Akis, Yıl 4, Cilt XI, Sayı 187, 7 Aralık 1957, s. 5.
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kurmasını kısıtlayan ve hükümet üyelerine yöneltilen sözlü sorulara cevap

verilmesini keyfi hale getiren hükümler getirildi.426

Bu aşamada muhalefet tıpkı 1946 ve 1950 seçimleri öncesinde DP’nin

savunduğu gibi, iktidarı demokratik davranmamakla ve muhalif partileri yok etme

amacıyla tedbirler almakla suçluyor, iktidar ise 1950 öncesinde CHP’nin savunduğu

iddiaları birebir tekrar ederek, muhalefeti halkı isyana teşvik etmek, milletin

huzurunu bozmak ve ihtilal metodlarına başvurmakla itham ediyordu. Temmuz

1958’de Irak’ta gerçekleşen ihtilal(ve ihtilalde Irak Kralı ile Başbakanın

öldürülmesi), iktidarın endişelerini arttırarak, muhtemel ihtilalin tertipçisi ve

teşvikçisi olduğuna inandığı muhalefet karşı, iktidarı muhafazaya yönelik her türlü

önlemi almaya karar vermesine neden olacaktı.

1958 yılında DP ikili bir açmaz içindeydi. Almak zorunda kaldığı ekonomik

istikrar tedbirleri sonucu yapılan zamlar ve devalüasyon nedeniyle artan hayat

pahalılığını, halk desteğini yitirmesine sebebiyet vermişti. Diğer yandan 16 Ekim

1958’de TKP’nin CMP ile birleşmesi ve 24 Kasım 1958’de HP’nin, CHP’ye

katılması ile427 kendisine karşı bir “Milli Muhalefet Cephesi” kurulmuştu.

DP bu sıkıntılardan kurtulmanın çaresini, muhalefet cephesine karşı “Vatan

Cephesi” adıyla ülke çapında bir teşkilatlanmaya giderek aradı. Böylece tescillenen

iktidar-muhalefet kamplaşması, hem mecliste çıkan şiddetli kavgalarda hem de

meclis dışında çıkan olaylarda fiiliyata dökülüyordu. Genel seçimlerin telaffuz

edilmeye başlanmasıyla, iktidar son kozunu oynayacak ve en güçlü rakibi CHP’yi

siyasal hayattan tasfiye etmeye yönelecekti.

Nisan 1960’da CHP’nin meşru iktidara karşı gayri meşru mücadele usulleri

tatbik ettiği gerekçesiyle bir tahkikat komisyonu kurulmasına karar verildi.

Komisyonun inceleyeceği iddialar arasında CHP’nin halkı kanunlara ve hükümete

karşı hareket etmeye tahrik ve teşvik ettiği, üyelerini silahlandırmak suretiyle iktidar

üyeleri üzerinde baskı yaptığı ve kardeş kavgasına neden olabilecek tertiplere

başvurduğu, orduyu siyasete karıştırdığı, hükümetlerin meşruiyetinden halkı şüpheye

426 Albayrak, a.g.e., s. 516.
427 Ahmad, Ahmad, a.g.e., s. 186,187.



433

düşürdüğü, hücre teşkilatı kurarak yıkıcı ve kanun dışı faaliyetlerde bulunduğu

vardı.428

CHP’yi (ve aynı amaçları taşıyarak neşir yolu ile faaliyette bulunan basını)

hedef alan soruşturmalarını gizli olarak yürüten ve yayın yasağından, gazete toplatma

ve matbaa kapattırmaya, tahkikat için gereken her türlü evrak ve eşyanın zaptından,

toplantı ve gösteriler hakkında tedbir almaya kadar birçok yetkiye haiz komisyonun

aldığı kararlara itiraz kapısı kapatılmış, kararlara muhalefet edenlere ağır hapis cezası

getirilmişti.429

Bu yetkilerini kullanan komisyon ilk olarak partilerin kongre, toplantı gibi

siyasal faaliyetleri ile yeni örgüt kurmalarını ve komisyon faaliyetiyle ilgili yayın

yapılmasını yasakladı.430 Komisyon kararlarını İstanbul ve Ankara’da hükümet

aleyhine yapılan gösteriler izledi ve 21 Mayıs’ta Harbiyelilerin Ankara’da yaptıkları

sessiz yürüyüşten altı gün sonra Menderes’i yıllardır endişelendiren ihtilal vuku

buldu.

Hem ekonomik hem de siyasal yönden aldığı kararlarla “1946 ruhu” kredisini

büyük çapta yitiren DP, tahkikat komisyonu kararı ile DP’nin “demokratlığına” olan

inancın tamamen kaybolmasına neden olmuş, böylece yaklaşık 10 yıl önce

demokrasi ve hürriyetle özdeşleşerek iktidara gelen DP, -ironik bir biçimde-

hürriyetlerin ve demokratik rejimin devamı adına iktidardan indirilmişti.

428 Erer, On Yılın Mücadelesi, s. 394,395.
429 Eroğul, a.g.e., s. 244.
430 A.e., s. 243.
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SONUÇ

Bu çalışmada 1950, 1954 ve 1957 genel seçimleri ele alınarak, Türkiye’de

1950’li yıllar boyunca uygulanan seçim sisteminin, siyasal sistemin şekillenmesi

üzerindeki etkileri, mevcut siyasal yapının seçim sistemi üzerindeki etkileri ve

1950’li yıllarda uygulanan siyasal iletişim ve siyasal propaganda faaliyetleri

incelenmiştir.

II. Dünya Savaşından sonra başlayan yeni demokrasi dalgasına katılmak

isteyen Türkiye, 1945 yılında iç ve dış faktörlerin etkisi ile çok partili hayata

geçmiştir. Dönemin ilk muhalefet partisi MKP olsa da, 1950’ye kadar CHP’ye karşı

muhalefetin merkezini temsil eden parti, CHP içinden doğan DP olmuştur.

DP kuruluşundan itibaren “hürriyet”, “demokrasi” ve “halk” sembollerini

ustaca kullanarak, CHP’ye ve tek parti döneminde uygulanan politikalara, farklı

nedenlerle muhalefet eden çevrelerin desteğini almıştır. DP; liberal ekonomi

anlayışıyla CHP’nin devletçi müdahalelerinden tedirgin olan ticaret burjuvazisinin,

özgürlüklere getirdiği yeni tanımla tek parti döneminin baskıcı uygulamalarından

usanan aydınların ve basının, köye ve köylüye verdiği önem ve değerle köylülerin,

grev, sendika kurma hakkı gibi vaadleriyle işçilerin, zirai kalkınmayı temel almasıyla

toprak reformundan endişe duyan büyük toprak sahiplerinin, Varlık Vergisi gibi

uygulamalar nedeniyle CHP’den soğuyan azınlıkların, CHP’nin dine bakışından

hoşnut olmayan çevrelerin ve nihayet popülist söylemleriyle savaş nedeniyle artan

geçim sıkıntısından yılan geniş halk zümresinin desteğini almıştır.

DP muhalefette bulunduğu yıllar boyunca, bir yandan (kuruluşunun akabinde

çıkan söylentilerin aksine) komünist olmadığını ve laiklik başta olmak üzere devrim

ilkelerine bağlı olduğunu tekrarlayıp, sistem içinde bir parti olduğu izlenimini

vermiş; diğer yandan ise emniyetli seçim başta olmak üzere talepleri karşılanmadığı

takdirde, seçimlere katılmayarak veya meclisten çekilerek iktidarın meşruiyetini

tanımayacağı ve sine-i millete döneceği tehdidini kullanarak, CHP’ye gözdağı

vermeye çalışmıştır. Bu ikili stratejinin ilk ayağı DP’nin kapatılmasını yada siyasal

sistemden izole edilmesini önlemiş, ikincisi ise halkın gözünde, İnönü ile Bayar’ın

danışıklı dövüşü sonucu kurulmuş bir parti olduğu izlenimini kırmıştır.
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Çok partili hayatın ilk seçimleri olan 1946 seçimlerinde CHP’nin seçim

sonuçlarını etkilemek amacıyla yaptığı usulsüzlükler, milli iradenin her şeyden önce

geldiğini savunarak halkın desteğini kazanan DP tarafından yıllar boyu ustaca

kullanılmıştır. 1950 seçimlerine kadar DP’nin tüm taleplerini dikkate alarak,

emniyetli ve gizli oy-açık sayım esası getiren bir seçim kanunu çıkaran, Memurin

Muhakemat Usulü, Polis Vazife ve Salahiyet ile Basın Kanunlarındaki gibi anti-

demokratik nitelikler taşıyan kanun maddelerini kaldıran, idare amirlerinin yıllar

süren devlet-parti özdeşliğini kırmaya yönelik tedbirler alan, Amerikan yardımının

da kullanılacağı ekonomik kalkınma planları hazırlayan ve laiklik konusunda daha

tavizkar bir politika uygulayan CHP hükümetlerine rağmen, 1946 seçimlerinde

yaşananların da etkisiyle halk, DP’yi demokrasi timsali olarak görmeye devam

etmiştir. Ne iki partiye de eşit mesafede olduğunu resmi bir beyanname ile

açıklayarak muhalefeti varoluş mücadelesinde rahatlatan ve sertlik yanlısı Peker’in

çekilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı İnönü, ne toprak reformunun kaldırılması, özel

girişimlerin teşvik edilmesi, cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden

ayrılması gibi parti tüzüğünde ve programında değişikliklerine gidilmesi, ne de

iktidarın muhafazası halinde yeni bir hamle yapılacağının açıklanması CHP’nin

halkın sempatisini kazanmasına yetmemiştir.

CHP’nin tahminlerinin aksine güçlü bir aday listesi hazırlayan DP’nin,

seçimler sonrasında oluşacak muhtemel DP iktidarının geçmişte yaşananları

unutacağı ve devri sabık zihniyetinin yaşatılmayacağına dair söz vermesi ile iktidar

değişiminin tüm hazırlık aşamaları sona ermiştir.

1950 seçim kampanyası halkın siyasal sisteme ve onun aktörlerine bakışını

değiştiren ve toplumun politikaya katılımını arttıran özellikleri dolayısıyla

öncekilerden farklıdır. İlk olarak seçimlerin tek dereceli olarak yapılması temsil

edilen-temsilci iletişiminin kuvvetlenmesine yol açmıştır. İkinci olarak bundan sonra

“söz”ün millete ait olacağını vaad eden DP, tek parti döneminin fiilen seçmene uzak,

merkeze dayanan siyaset anlayışının aksine halkın milli iradeyi sağlayacak tek

kuvvet olduğuna dikkat çekerek, halkla bütünleşen bir propaganda stratejisi

izlemiştir.

DP bir yandan yurt çapında gelişmiş bir örgütlenme ağı kurarak “halka

inmiş”, diğer yandan varlık nedeninin halka hizmet olduğunu tekrarlayarak
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politikada ilk popülist örnekleri vermiştir. DP liderlerinin her fırsatta Türk

vatandaşlarının demokrasi için siyasi olgunluğuna eriştiğine inandıklarını

belirtmeleri ve demokrasinin gecikmesinin sorumlusu olarak CHP’yi göstermeleri,

halkın demokrasi ile DP arasında kuvvetli bir bağ kurmasına neden olmuştur.

CHP ise çok partili sistemin kuruluşunda yaptığı “fedakarlıkların”, kendi malı

sayılan demokratik seçim kanununun ve ülkeyi II. Dünya Savaşına girmekten

koruyan İnönü faktörünün etkisiyle seçimi kazanma ümidi taşımış, oysa tüm

demokratikleşme hamlelerine rağmen CHP, birçok kişinin gözünde tek parti

sistemini simgelemeye devam etmiştir. Diğer yandan parti tabanının bir kısmı bu

“yeni CHP”den memnun kalmamıştır.

Tüm bu faktörler seçim sonuçlarının, ne DP ne de CHP tarafından tahmin

edilmeyen biçimde DP lehine olmasına yol açmıştır. 1950 seçimleri ilk kez seçimle

iktidarın değişmesi ve 27 yıllık CHP iktidarını sona erdirerek, 10 yıllık DP iktidarını

açması bakımlarından Türk siyasi tarihi için bir dönüm noktasıdır. Ancak bu

seçimlerin getirdiği demokrasi anlayışının ne kadar süre ile geçerli olduğuna

bakıldığında, 1950 seçimlerinin -ne yazık ki- bir iktidar değişiminden başka bir

anlam taşımadığı görülmektedir.

İktidar olarak girdiği ilk seçimler olan 1954 seçimleri öncesi DP, muhalefete

karşı demokratik mücadele usullerinin dışına çıkarak tedbirler almaya başlamıştır.

Varlığının devamından endişe duyan muhalefet, demokrasinin tehlikede olduğunu

iddia etse de, DP’ye göre meclis çoğunluğa dayanarak alınan her karar meşru

sayılmıştır. DP’nin iktidarı boyunca savunduğu bu anlayışa göre, halk seçimlerle

meclisin ne şekilde oluşacağını belirlemekte, milli iradeyi temsil eden iktidar bu

meclis çoğunluğuna dayanarak, aslında (seçimlerle desteğini/onayını aldığı) halkın

istediği kanunları çıkarmaktaydı. Buna karşı gelmek, millet iradesine karşı gelmek

demekti. Bu açıdan bakıldığında millet oyu ile seçilmiş meclisi denetlemek için, bir

Anayasa Mahkemesi veya ikinci meclis kurmak halk iradesinin sorgulanması

anlamına geldiğinden hatalıydı.

1954 seçimleri öncesi başlayan bu tartışmalar, 1950-54 döneminde yapılan

olumlu gelişme ve icraatların gölgesi altında kalmıştır. En dikkat çeken gelişme

tarım sahasında yaşanmıştır. Tarımda makineleşmeye gidilmesi ve tarım alanının

genişlemesi ile Kore Savaşının doğurduğu tahıl ihtiyacı ve havaların da yardımıyla
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tarım gelirleri artmıştır. Ayrıca inşa edilen yol, köprü, baraj, liman, silo ve (şeker ve

çimento başta olmak üzere) fabrikalarla tek parti döneminin aksine dinamik bir

iktidar görüntüsü çizilmiştir.

Bu dönemde geliri artan köylü, köydeki bayındırlık faaliyetleri ve köylü

üzerindeki bürokratik baskının sona erip, köylüye bakışın değişmesi nedeniyle DP

iktidarından memnundur. Aynı sebeplerle büyük toprak sahipleri de DP’yi

desteklemiştir. Her ne kadar grev hakkı tanınmadıysa da, işçilerin mesken sorununu

çözmeye yönelik uygulamalar ile sosyal güvencelerin arttırılması ise, işçilerin

iktidara destek vermesine neden olmuştur. Ayrıca DP’nin dört yıllık iktidarı boyunca

tüm sosyal grupların gelirlerinin görece artması düşünüldüğünde, DP seçimlere halk

gözünde başarılı bir parti imajı çizerek girmiştir.

Seçim kampanyası boyunca bu imajı vurgulayan DP, tek parti döneminin

olumsuz anılarını da bir propaganda malzemesi olarak kullanmıştır. Başlanılan

icraatlara DP iktidarı altında devam edileceğine dikkat çekerek, genel olarak

durumundan memnun görünen seçmenin desteğini alan DP, seçimlerden meclisteki

çoğunluğunu arttırarak çıkmıştır.

Ancak mecliste oluşan ve neredeyse tek parti iktidarına benzer durum, DP’nin

meclis çoğunluğuna dayanarak daha rahat hareket etmesine neden olmuştur. Hemen

seçimlerin ardından başlayarak, muhalefet partilerine ve muhalefeti destekleyenlere

karşı kanuni düzenlemelerle tedbirler alınmıştır. Bu durum aydınların ve basının,

vaad ettiği demokratik gelişmeyi sağlayamayan, hatta bunun aksine anti-demokratik

uygulamalara giden DP’nin aleyhine dönmesine neden olmuştur. Bu hayal kırıklığı

parti içinde de yaşanmıştır. O kadar ki DP’nin programına aykırı hareket ettiğini

savunan bir grup, 1955 yılında partiden ayrılarak HP’yi kurmuştur.

1954 seçimleri bu açıdan DP için bir milat olarak kabul edilebilir. 1954’e

kadar ekonomik gelişme ve sınırlı da olsa alınan demokratik tedbirler, hem geniş

halk kitlesinin hem de aydınların desteğini kazanmasına neden olmuştur. Oysa

1954’ten itibaren ekonomik durumun kötüye gitmesiyle beraber muhalefetin

güçlenmesi, DP’nin iktidarı kaybetme endişesiyle daha hırçın çözümlere

başvurmasını beraberinde getirmiş, bu durum muhalefetin daha da güçlenmesi

neticesini doğurmuştur.
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Bu kısır döngü DP iktidarının sonuna kadar, giderek büyüyerek devam

etmiştir. 1957 seçimlerine bir ölüm-kalım savaşı halinde giren muhalefet, seçimlere

birleşerek girmeyi denemiş, ancak iktidarını kaybetmemek için her yolu denemeyi

seçen DP, yine meclis çoğunluğuna dayanarak kanuni tedbirler almış ve bu ihtimali

önlemiştir.

DP, geçen seçimlere paralel bir strateji takip ettiği 1957 seçim

kampanyasında icraatlar üzerinde durmuştur. Ancak bu kez artan ekonomik

sıkıntıları ve hayat pahalılığını cebinde hisseden her kesimden halkı, kalkınma

politikası ile ikna etmek o kadar kolay olmamıştır. Diğer yandan yargı, üniversite,

sendika gibi kuruluşlara karşı alınan tedbirler, bu kesimlerin DP’den tamamen

ümitlerini kesmesine; Anayasa başta olmak üzere, kanuni, ekonomik, mali ve sosyal

değişikliklere gidilmesini savunan ve demokrasi, özgürlük, eşitlik ve kalkınma vaad

eden muhalefete yönelmelerine neden olmuştur.

“Görülmemiş kalkınma” hamlesinin eski gücünü kaybetmesiyle beraber

popüler desteğini yitirdiğinin farkında olan DP, gayet çetin geçen seçim kampanyası

süresince muhalif liderlere karşı şahsi saldırılar ve isnadlar geliştirmiş, dini bir

propaganda malzemesi olarak kullanmış, dönemin en etkili kitle iletişim aracı olan

radyodan sınırsızca faydalanmış ve nihayet seçim günü çeşitli yolsuzluklar yaparak

iktidarını güvence altında tutmuştur.

Ancak bu kez sonuç 1950 ve 1954’teki gibi kahir bir çoğunluk olmamış,

muhalefet meclise büyük oranda milletvekili sokmuştur. 1957 seçim sonuçlarının

dikkat çekici bir neticesi, ilk kez muhalefetin aldığı oy toplamının iktidarınkinden

fazla olmasıdır. Bu sonuca dayanan muhalefet, DP’nin azınlıkta kaldığını, buna

rağmen iktidar olmasının nedeni olan seçim sisteminin değiştirilmesini her

zamankinden çok talep etmiştir.

Çoğunluk sistemi 1950 seçimlerinden beri muhalefet tarafından

eleştirilmiştir. Ancak 1957’ye kadarki seçimlerde muhalefet, seçim sisteminin bir

neticesi olarak değil, aldığı düşük oy oranı nedeniyle azınlıkta kalmıştır. Oysa 1957

seçimlerinde DP’den 400.000’e yakın sayıda oy fazlası olan muhalefet, işbirliği

gerçekleşmiş olsaydı, iktidara gelmiş olacaktı. Bu olasılık iktidarı endişelendirmiş ve

DP’nin 1957 sonrası muhalefeti yok etmeyi amaçlayan hareketlerinin çıkış noktası

işte bu ihtimal olmuştur.
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I. Meşrutiyet’ten beri yapılan tüm seçimler çoğunluk sistemine göre

yapılmıştır. Çok partili siyasal hayata geçtikten sonra kabul edilen ilk seçim kanunu

olan 5 Haziran 1946 tarihli ve 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu da liste

usulü basit çoğunluğa dayanmaktaydı. Bu kanunun, tasarı halindeyken mecliste

görüşülmesi sırasında, bazı DP milletvekilleri nisbi temsil sistemini savunmuş; buna

karşı CHP’li sözcüler nisbi temsil sisteminin demokrasi için zorunlu olmadığını

vurgulayarak, DP’ye iktidara geldiği zaman bu usulü uygulamasını tavsiye etmiştir.

1948 yılında seçim kanununda değişikliğe gidilirken DP, nisbi temsil sistemi ile dar

bölgeli çoğunluk usullerinin de incelenmesini istemiştir.

Muhalefetin daha demokratik esaslar taşıyan bir seçim kanunu istemesi

sonucu, 1949’dan itibaren hazırlıklarına başlanan yeni seçim kanunu konusunda

çalışan ilmi heyet, nisbi temsil sisteminin daha adaletli olduğunu kabul etmiş ancak

demokrasiye yeni geçen Türkiye için daha faydalı ve uygun olduğuna inandığı

çoğunluk usulünü tercih etmiştir.

Seçim kanununun kabulü sürecinde MP, nisbi temsil sistemi taraftarı bir

tutum takınırken, DP hangi sistemi tercih ettiğini açıkça bildirmemiştir. Ancak DP

içindeki nisbi temsil sistemi yanlısı bazı milletvekilleri, seçim kanunu kabul

edildikten sonra, çoğunluk sisteminin mahzurlu sonuçlar doğuracağını savunarak,

seçim kanununda değişikliğe gidilmesini önermek için CHP’li milletvekilleriyle

görüşmüşlerdir. DP’lilerin teklifi, büyük şehirlerde her partinin çıkaracağı

milletvekili sayısından daha az sayıda aday göstermesini, böylece bu illerde tek bir

partinin tamamen kazanmasının önlenmesini amaçlamıştı. Bu usulün uygulanması,

büyük şehirlerde nisbi temsil sistemine benzer bir sonuç yaratacaktı.

Ancak seçimi kazanacağına inanan CHP, mecliste karşısına çıkacak kuvvetli

bir muhalefet tehlikesinden korunmak için nisbi temsil sisteminin dezavantajlarını

vurgulayarak, bu sistemin Türkiye’ye uygun olmadığını savunmuştur. Böylece 16

Şubat 1950 tarihli ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu daha öncekiler gibi

liste usulü basit çoğunluğu esas almıştır.

Ancak 1950 seçim sonuçları CHP’nin tahmininin aksinde oluşmuş, CHP

yetkililerinin nisbi temsil sistemini benimsememeleri pişmanlık yaşamalarına neden

olmuştur. Seçimler sonucunda DP 408, CHP 69, MP 1, bağımsızlar 9 milletvekili
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çıkarmıştır. Oysa nisbi temsil esası kabul edilmiş olsaydı DP 261, CHP 195, MP 15,

bağımsızlar 16 sandalye sahibi olacaktır.

Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir: Eğer 1950 tarihli seçim kanunu nisbi

temsil sistemini getirseydi ve buna göre yapılan seçimlerde yukarıda verilen

rakamlar dahilinde bir sonuç oluşsaydı, 1950’li yıllardaki siyasal eylem ve karar

alma mekanizmaları ile partiler sistemi ve bir bütün olarak siyasal sistem ne ölçüde

farklı olurdu? Ancak bu soruya, partiler sistemi ve siyasal sistemin sadece seçim

sistemince değil, birçok değişik faktör tarafından etkilendiği düşünüldüğünde, tatmin

edici bir yanıt bulmanın olanaksız olduğu anlaşılır.

Diğer yandan iktidarı boyunca aldığı tüm kararları, seçimler sonucu kullanım

hakkını elde ettiğini iddia ettiği milli iradeye bağlayan DP için, seçim sisteminin ve

bu sistemin oyları nasıl bir biçimde sandalyelere dönüştürdüğünün büyük önem arz

etmediğini de söylemek hatalı olur. Zaten 50’ler boyunca süren seçim sistemi

tartışmalarına rağmen DP’nin, muhalefetteyken pek de kötülemediği nisbi temsil

sistemini kabul etmeye yanaşmaması bunun bir delilidir.

DP nisbi temsil sistemini kabul etmek bir yana, başta 1954 seçimleri

sonrasında ve 1957 seçimleri öncesinde olmak üzere seçim kanununda değişikliklere

giderek iktidarını sağlamlaştırmaya çalışmıştır.

DP, iktidarı boyunca yaptığı seçim kanununa ilişkin değişikliklerle muhalefet

partilerini ve muhalefeti destekleyenleri siyasi partiler, adaylar ve seçmenler olmak

üzere üç cepheden yaralamayı amaçlamıştır. İlk cephe olan siyasi partiler, radyodan

propaganda amacı ile faydalanılmasının önlenmesi, teşkilat kurulan her seçim

çevresinde müstakil olarak seçime katılma ve belli sayıda aday gösterme zorunluluğu

getirilmesi ve ortak listeyle seçime katılımın yasaklanması gibi kısıtlamalarla

karşılaşmıştır.  İkinci  cephe  olan  adaylar,  birden  çok  partiden  aday  olmanın

yasaklanması, memur olan adaylara istifa zorunluluğu getirilmesi, başvurduğu

partiden aday gösterilmeyen şahıslara başka partiden aday olma yolunun kapanması

ve üyesi bulundukları siyasi partilerden ayrılanların başka bir siyasi partiden aday

gösterilmesinin yasaklanması gibi; üçüncü cephe olan seçmenler ise farklı partilere

mensup adaylardan karma liste oluşturulmasının zorlaştırılması gibi kanuni

zorunluluk ve yasaklara tabi tutulmuştur.
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Seçim kanununda kendi lehine bu tip değişikliklere giden DP, Kırşehir’in ilçe

yapılması ve 1957 seçimleri öncesinde muhalif işbirliğini önleyen yeni seçim

kanununun çıkarılması gibi kanun değişikliklerini politik mücadele usullerinden biri

olarak kullanmış; çoğunluk sistemi sayesinde edindiği meclis çoğunluğunu, bu

çoğunluğu kahir olarak devam ettirmek için kullanmıştır.

Seçim bölgeleri bazında işleyen çoğunluk sisteminde, milletvekili sayısını

belirlemede temel alınan değer bir partinin ülke çapında aldığı oy sayısı değil, her

seçim bölgesinde diğer partilerden fazla oy alıp almadığıdır. Bir seçim bölgesinde

diğer partilerden bir oy fazlası olan parti orada seçimi kazanır. Bu nedenle iktidarı

alan ve muhalefete düşen partiler arasında ulusal oy farkı az olsa, hatta (1957

seçimlerinde yaşandığı gibi) muhalefet partileri iktidardan daha fazla oy alsa bile,

neticeyi belirleyen seçim çevresi olduğundan, tüm seçmenlerin yarıdan azının onay

verdiği bir parti dahi iktidar olabilmektedir.

Adaletsiz temsil yapısını bünyesinde taşıyan çoğunluk sisteminin, DP

iktidarının anti-demokratik uygulamalarını daha müsait bir hale getirdiği

söylenebilir. Siyasal sistemi etkileyen diğer şartların sabit kaldığı düşünülerek ve oy

oranları veri olarak alınarak, nisbi temsil sistemi ile yapılacak seçimlerden DP’nin

çoğunluk sistemindeki gibi kahir bir meclis ekseriyetiyle çıkamayacağı, sayıca daha

güçlü bir muhalefet karşısında tek parti yönetimlerine özgü bir rahatlıkla taraflı

kanunlar çıkaramayacağı, hatta 1957 seçimleri sonrasında oluşacak mecliste azınlığa

düşmesi nedeniyle, kanun çıkarmak için muhalefet partileriyle uzlaşmak zorunda

kalacağı söylenebilir. (1957 seçimlerinin nisbi esasa göre yapılması durumunda

meclis 291 DP, 249 CHP, 44 CMP, 23 HP ve 3 bağımsız milletvekili ile oluşacak,

böyle bir paylaşım 291 DP milletvekiline karşı 319 muhalefet ve bağımsız

milletvekili anlamına gelecekti.)

Bununla beraber çoğunluk sisteminin nisbi temsil sistemine nazaran meclis

diktatoryasını kolaylaştıran bir sistem olduğu akılda tutularak, siyasal eylem ile karar

alma mekanizmaları ve partiler arası ilişkileri belirleyen asıl etmenin, iktidar

partisinin iktidarını nasıl ve ne amaçla kullandığı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin

1957 seçimleri sonrasında meclise giren toplam 186 muhalefet milletvekili

azımsanacak bir sayı değildir. Ancak iktidar milletvekillerinin yarısına yakın olan bu

rakam tahkikat komisyonun kurulmasını önleyememiştir.
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Muhalefetin denetim görevini ifa etmesine izin vermeyen, hatta muhalefeti

yok etmeyi amaç edinen ve bağımsız kurumlar üzerinde baskı kurarak, tek sesin

kendininki olmasını sağlamaya çalışan siyasal kültüre sahip bir iktidarın varlığı ile,

bu iktidarın aldığı kararların ne parti içinde ne de mecliste denetlenememesi ve son

olarak, çok partili yapıya uygun olarak hazırlanmış, kuvvetler ayrılığını öngören bir

Anayasa ile (çok partili sisteme geçişle beraber kurulması gereken) meclis dışı

denetim kurumlarının eksikliği; 1950’li yıllarda, sonlarına doğru iyice şiddetlenen ve

nihayetinde çözümü meclis dışında aranan tartışmaların temel nedenini

oluşturmaktadır.
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“C.H.P. adayları bu pazar günü tespit edilecek”, Hürriyet, Yıl 2, Sayı 706, 14 Nisan 1950, s. 1.
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“C.H.P. adaylarından namus sözü alınacak”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11913, 26 Eylül 1957, s. 1.

“C.H.P. adaylarından taahhütname alınıyor”, Ulus, Yıl 37, Sayı 12425, 5 Ekim 1957, s. 1.
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“C.H.P. Adaylarının yüzde yetmişi belli oldu”, Ulus, 10 Nisan 1950, s. 1.
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“C.H.P. dün bir tebliğ yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 30, Sayı 10747, 30 Haziran 1954, s. 1,6.

“C.H.P. dün teşkilatına bir tamim yayınladı”, Cumhuriyet, Yıl 29, Sayı 10693, 5 Mayıs 1954, s. 1,6.

“C.H.P. Düzce kongresi”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11854, 29 Temmuz 1957, s. 1.
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“C.H.Partisi İstanbul adayları dün taahhütname imzaladılar”, Cumhuriyet, Yıl 33, Sayı 11925, 8 Ekim 1957, s.

1,5.
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